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redakcja

Polska!
Biało-czerwoni! Polska...!?
Podobno zawsze musi być ten pierwszy raz. Choć analizując historię, trudno oprzeć się natrętnej myśli, że wcale nie musi, to jednak pozostańmy przy – naiwnym być może, przyznaję
– przeświadczeniu. Gdy bierzecie do ręki ten numer Z:A, polscy piłkarze właśnie mają za sobą
OGÓLNOPOLSKI KWARTALNIK KRAJOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW

„swój pierwszy raz” w mistrzostwach Europy. Gdy jednak piszę te słowa jeszcze kilka dni pozostaje do meczu z Niemcami. Dlatego nie wiem, jak poradzą sobie nie tylko w tym starciu,
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ale i w pozostałych. Może więc teraz wszyscy jesteśmy w euforycznych nastrojach, delektując
się kolejnymi ułańskimi szarżami zawodników, taktyczną i motywatorską biegłością Wielkiego
Don Leo. Grzejąc się w cieple tak wyczekiwanego Sukcesu. A może Polacy – co w ich ostatnich
turniejowych występach jest normą – zagrali nieźle, lecz przegrali jak zawsze.
Jakikolwiek by był przebieg wydarzeń, na który jako nacja wpływ mamy już niewielki (choć
oczywiście chcielibyśmy inaczej, by gorący doping z każdego zakątka kraju niósł nasze orły),

redaktor naczelny: Sebastian Osowski
s.osowski@zawod-architekt.pl

trzeba stanąć przed prawdą tyleż nagą, co oczywistą i zwyczajną: to tylko jeden turniej. Choć-
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niem jednostkowym. Zapisanym w historii, ale na historię Polski mającym wpływ ograniczony

by nawet przeszedł do kanonu naszych narodowych zrywów i osiągnięć, pozostanie wydarzei właściwie bardzo ulotny.
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Panem et circenses! – mawiali Rzymianie. Chyba dlatego lepiej już skupić się na naszym
drugim „pierwszym razie”. Dzięki niemu możemy mieć nie tylko igrzyska, ale i chleb, bo też
Euro 2012 to wyzwanie bez precedensu w dziejach Polski, nie tylko tych nowożytnych. Już
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za 4 lata najadą nasze ziemie hordy Słowian, Gotów, Brytów, południowców i zimnych ludów
Północy, przybyszów ze Wschodu i Zachodu. Przyjadą toczyć bezkrwawe bitwy, co nie znaczy,
że pozbawione walki i emocji wylewających się z siłą wulkanicznej lawy z aren zmagań współczesnych gladiatorów – bohaterów masowej świadomości.

marketing i reklama
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szy zadowoleni z najazdu obcych – tworzymy zespoły obiektów dotychczas zarówno w swej
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swoją obecność w nieznacznym stopniu. A przecież stadiony, centra sportowe, hotele muszą

Stadiony to jeden z elementów tej skomplikowanej układanki, w której – chyba po raz pierwliczbie, skali, jak i zaawansowaniu technicznym tu, nad Wisłą, niespotykane lub zaznaczające
być połączone różnymi systemami komunikacyjnymi. Polska już jest, a wkrótce będzie w stop-
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niu daleko większym, ogromnym placem budowy. Bez posądzania o patos można powiedzieć,
że zaprojektowanie wszystkich budowli, umiejscowienie ich w przestrzeni wyznaczając jej
nową jakość, wreszcie skoordynowanie tych działań, żebyśmy nie przeżyli koszmaru ciągnącego się latami (nie tylko tymi obejmującymi inwestycje), jest cywilizacyjno-urbanistycznym
wyzwaniem i szansą dla Polski.
Czas płynie. Na niespełna 48 miesięcy przed pierwszym gwizdkiem polsko-ukraińskiego
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Euro nieustannie nurtuje mnie pytanie: Czy na nasz drugi „pierwszy raz” zdążymy?
I w jakiej formie!?
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Cena bezpieczeństwa
Architektura jako przekaz jest
w każdym wypadku zapisem
historycznym, oddającym
w sposób fotograﬁczny
i nieprzekłamujący charakter
stosunków oraz wartości
tworzonych pomiędzy samymi
ludźmi i światem naturalnym.
Przekaz ten nie jest prosty
i łatwy do oceny przez
współczesność skrępowaną
pętami czasu, zdarzeń
i okoliczności, które w cieniu
narastających zagrożeń
cywilizacyjnych wyznaczają
poczucie bezpieczeństwa
jako najistotniejszy
czynnik chroniący nasz
psychiczny spokój. Cena
bezpieczeństwa staje się
w ten sposób w istotnym
stopniu wskazaniem
miejsca, jakie wyznacza
nam, architektom, odbiorca
naszych usług. Gwarancją
egzekucji tak zapisanego
w historii architektury
kontraktu pomiędzy
laikiem i zawodowcem jest
zrozumiałość opisu przedmiotu
zamówienia. Im wyższy
jest poziom specjalizacji
zawodowca, tym większe dla
odbiorcy prawdopodobieństwo
zakłócenia przekazu
informacji. Warto więc
przyjąć, że w sporze między
wrażliwością a technologią
każdy globalny system opowie
się po stronie rozwiązań
technicznych. Natomiast
wśród wszystkich zawodów
technicznych związanych
z budowaniem przestrzeni
architekt jest pierwszym,
w którym cena bezpieczeństwa
ujmuje również miejsce dla
ocalenia wrażliwości...

Sławomir Żak, 19.05.2008
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Spotkanie architektów
europejskich metropolii
Tegoroczny „8th ARCE Meeting”odbył
się w dniach 28 i 29 maja 2008 r.
w Warszawie. Konferencja została zorganizowana przez Mazowiecką Okręgową Izbę Architektów przy współ-

również architekci z miasta kandydującego do ARCE – Wilna.
Drugi dzień spotkania był „dniem
otwartym” połączonym z prezentacjami metropolii europejskich
oraz wystawą architektoniczną
przygotowaną przez członków ARCE.

procedur administracyjnych stosowane
w swoich krajach i prezentowali projekty architektoniczne ważne dla reprezentowanych miast. Warszawa pokazała
m.in. projekt sztandarowej inwestycji
Euro 2012, Stadionu Narodowego autorstwa JSK Architekci, projektowanego

udziale Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawa. Głównym tematem spotkania były „Procedury administracyjne
w realizacjach architektonicznych”.
Architekci dyskutowali o problemach
związanych z dużymi inwestycjami,
znaczącymi dla przestrzeni miejskiej
i służącymi wyjątkowym wydarzeniom
– szczególnie w kontekście Euro 2012
w Warszawie. Na konferencję przybyli
przedstawiciele ARCE z Wiednia,
Rzymu i Madrytu. Zaproszeni zostali

Rozpoczął się wizytą zagranicznych
gości w Urzędzie Miasta i spotkaniem
z zastępcą prezydenta stolicy Jackiem
Wojciechowiczem, przewodniczącym
Zespołu Organizacyjnego ds. Euro
2012 w Warszawie.
Wernisaż wystawy w ogrodzie
Pałacyku Zamoyskich (SARP) został
oﬁcjalnie otwarty w samo południe.
Pierwszy referat wygłosił wiceminister
infrastruktury Olgierd Dziekoński. Następnie goście przedstawili schematy

we współpracy z ﬁrmami GMP z Berlina
oraz SBP ze Stuttgartu.
Spotkania ARCE są wartościowym
forum wymiany doświadczeń dla
architektów z Unii Europejskiej projektujących w dużych miastach. Referaty
przedstawione na konferencji znajdą
się w specjalnym biuletynie konferencyjnym, a także będą dostępne
na stronie internetowej Mazowieckiej
Okręgowej Izby Architektów:
www.mazowiecka.iarp.pl.
[USZ]

Łazienka bez barier
Kolekcja LifeSystem to seria wyposażenia łazienek dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dzięki zastosowaniu
białego koloru, produkty o funkcjonalnych i zdecydowanych kształtach wtapiają się w aranżację łazienki i ułatwiają
jej estetyczne zaprojektowanie. Serię
charakteryzuje m.in. możliwość dopasowania do wymiarów użytkownika

czy rozbudowania modeli podstawowych o elementy służące zwiększeniu
funkcjonalności. Niektóre produkty
serii można zdejmować kiedy nie są
potrzebne. LifeSystem wykorzystywany jest w domach opieki, ośrodkach
rehabilitacyjnych, szpitalach, hotelach,
budynkach użyteczności publicznej czy
w prywatnych mieszkaniach.
> www.hewi.pl

od ploterów i skanerów wielkoformatowych (HP i Colortrack), na składarkach
do dokumentacji technicznej i tabletach
LCD do modelowania w trójwymiarze

kończąc. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się seminaria i warsztaty
adresowane do inżynierów i projektantów, co wynikało z możliwości poznania
i przetestowania najnowszych systemów
wspomagających projektowanie z rodziny
Autodesk 2009. Do największych atrakcji
należał salon Wirtualnej Rzeczywistości
i Graﬁki 3D. Projekcje stereoskopowe
i demonstracja możliwości pracy
w najnowszych systemach graﬁki
trójwymiarowej gromadziły każdorazowo
kilkudziesięciu widzów.
[IP]

Fot. J. Szabłowski
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Procad Expo 2008
Szesnasta edycja Procad Expo
(wcześniej Dyby-Expo) odbyła się 16
maja w Gdańsku. Impreza skierowana
jest do użytkowników i sympatyków
komputerowych systemów wspomagania projektowania (CAD). Spotkanie
zorganizowane przez ﬁrmę PROCAD,
jednego z dostawców systemów CAD/
CAM/GIS, odwiedziło blisko tysiąc osób.
Część wystawowa była przede wszystkim
demonstracją urządzeń usprawniających
pracę w biurze projektowym: począwszy
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Architektura to nie sterta cegieł
O odpowiedzialności architektów, współpracy z lokalnymi społecznościami,
edukacji inwestorów, zaśmiecaniu przestrzeni, czyszczeniu własnych
butów, rozmawiamy z Andrzejem Pawlikiem, właścicielem warszawskiej
pracowni Pawlik i Partnerzy i jednocześnie wiceprzewodniczącym Sądu
Dyscyplinarnego Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów.

Fot. Tomasz Wlezień

tematu. Tam, gdzie za każdym razem zaczynamy pracować z nowym project managerem,
zauważamy próbę budowania mechanizmów
obronnych przed ewentualną nieuczciwością
architekta. Na ogół standardowe zapisy w umowach przygotowywanych przez prawników dla
dużego inwestora zakładają mało zaufania
w stosunku do projektanta. Jakby architekt
i inwestor stali po przeciwnych stronach barykady, a nie mieli coś zrobić wspólnie. Każde pismo jest tak skonstruowane, by mogło, w razie
czego, być dowodem dla sądu świadczącym
o nieuczciwości architekta. Być może w ten
sposób osoby prowadzące projekt z ramienia
inwestora usiłują uzasadnić swoje istnienie, bo
w większości przypadków ich działania wcale
nie służą usprawnieniu procesu projektowego.
No cóż, tron nie może stać pusty! Gdy się detronizuje Boga, koronę zakładają prawnicy.

Jakie projekty wykonuje Pana biuro?
> Jesteśmy małą pracownią. Na stałe pracuje
w niej 5 osób, do tego kilka dochodzących przy
różnych projektach. Przekrój tematów jest różnorodny, charakterystyczny dla małych pracowni:
od mieszkaniówki, domów jednorodzinnych i rezydencji, różnych projektów wnętrz, przez – na
przykład – budynek salonu samochodowego,
po architekturę przemysłową, jak piekarnia czy
drukarnia. Pracujemy też stale dla pewnego potentata w branży gastronomicznej, projektując
restauracje dla kilku sieci.
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Z dużym, korporacyjnym inwestorem współpracuje
się łatwiej niż z klientem indywidualnym?
> Te ﬁrmy mają skomplikowane struktury, wytwarzające wiele ogniw pośrednich pomiędzy
architektem a inwestorem. Do tego jest w nich
bardzo duża rotacja, tzn. wiele osób kończy
współpracę z architektem po jednym projekcie. Tymczasem przy przedsięwzięciach inwestycyjnych ważne jest zbudowanie zaufania
pomiędzy inwestorem a architektem, co jest
łatwiejsze, kiedy współpraca z reprezentującą
inwestora osobą nie ogranicza się do jednego

Jak można reagować w takich sytuacjach?
Jakimi argumentami wpływać na inwestora?
> Nie możemy używać „zabawek” z „piaskownicy” inwestora. Architekt to zawód zaufania publicznego z wszystkimi tego konsekwencjami.
Kształtujemy przestrzeń, a materialne efekty
naszych działań pozostają na długo. One nie
mogą być traktowane wyłącznie jak towar.
O wpływie otoczenia w skali urbanistycznej
i architektonicznej na życie człowieka napisano całe tomy. Architekci mogą mówić tylko
swoim językiem, a nie językiem inwestora czy
innego uczestnika procesu inwestycyjnego,
bo tylko my mamy „licencję” na kształtowanie
przestrzeni. Możemy tę przestrzeń w majestacie prawa „zabić” albo ją uratować. Dlatego
trzeba starać się przekonać inwestora do swoich ogólniejszych racji, by zrozumiał, że obie
strony pracują dla wspólnej sprawy. Nie jest to
wcale proste i nie zawsze udaje się osiągnąć
satysfakcjonujący kompromis. Byłoby znacznie łatwiej, gdyby całe środowisko architektów
mówiło jednym językiem, a poczucie odpowie-

z : a _ 02 _ 2008

doświadczenia zawodowe

Niedawno pracowałem nad umową, którą przesłał mi do podpisania inwestor. Architekta
potraktowano w niej jako sprzedawcę projektu budynku, który jest niczym innym jak tylko
zbiorem cegieł. Długo tłumaczyłem, że swojej „licencji” na kształtowanie przestrzeni
nie mogę scedować na niego, bo materialny efekt pracy architekta służy
nie tylko zaspokajaniu indywidualnych potrzeb różnych inwestorów.

dzialności rodzące się tylko w klimacie zaufania uwolniło nas od charakterystycznych dla
naszego zawodu stanów lękowych. W gruncie
rzeczy nasze środowisko nadal jest zatomizowane, a gwałtowna zmiana ustroju jeszcze
ten proces pogłębiła. Nadzieja w Izbie, choć
jej start i pierwszy okres działalności naznaczone zostały mozolnym trudem uczenia się
odpowiedzialności. Niestety, z nie najlepszym
skutkiem. Oczywiście, na pewno łatwiej współpracuje się, gdy dochodzi do bezpośredniego
kontaktu z inwestorem, a nie z jego przedstawicielami. Osoby pośredniczące nie przekazują
„wyżej” istotnych problemów, bo boją się zarzutu niekompetencji.
Pana zdaniem z czego wynika ten brak
jednomyślności architektów i poczucia wspólnej
odpowiedzialności za to, co budujemy?
> Nie może być tak, że albo nie czujemy się
za nic odpowiedzialni, albo wmawia się nam,
że jesteśmy odpowiedzialni za wszystko. Przy
obecnym pomieszaniu pojęć powinniśmy spróbować zdeﬁniować te podstawowe: kim jest
architekt, czym jest dzieło architektury, jak należy uczyć zawodu, czym powinna być krytyka
architektoniczna, po co naprawdę są konkursy
itp. Niedawno pracowałem nad umową, którą
przesłał mi do podpisania inwestor. Architekta
potraktowano w niej jako sprzedawcę projektu
budynku, który jest niczym innym jak tylko zbiorem cegieł. Długo tłumaczyłem inwestorowi, że
swojej „licencji” na kształtowanie przestrzeni nie
mogę scedować na niego, bo materialny efekt
pracy architekta służy nie tylko zaspokajaniu
indywidualnych potrzeb różnych inwestorów,
a przedstawiona mi umowa sprowadza architekturę do roli zwykłego towaru. Było mi przykro, gdy okazało się, że inwestor wzór umowy
otrzymał od bardzo znanego architekta, a ja jestem jedynym, który na pięć zaangażowanych
zespołów odmawia podpisania takiego właśnie
„wzoru”. W końcu jednak przystał na moje wa-
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runki. Polska przestrzeń jest zaśmiecona, bo
większość budynków powstała pod dyktando
inwestorów. Starają się oni jak najefektywniej
wykorzystać przeznaczoną pod inwestycję
działkę, bo przecież każdy skrawek niezabudowanego terenu to stracone pieniądze. Dyskomfort, wynikający z nieodwracalnego przestrzennego chaosu, w jaki zmienia się otaczający
nas krajobraz, musi budzić niepokój. Aktualna
koniunktura w budownictwie powinna być wykorzystana przez nasze środowisko do wzmocnienia rangi zawodu architekta czy urbanisty.
Ale, jak ktoś powiedział, naprawę świata należy
zacząć od wyczyszczenia własnych butów. Napisaniem takiego zawodowego „elementarza”
architektury powinniśmy się zająć w ramach
działania Izby.
Dotychczas nie powstał jednak wspólny front
architektów. Jak i z kim zacząć go tworzyć?
> Nasz zawód rozpięty jest między dwoma
brzegami: z jednej strony jest twórczość, do
której chętnie się przypisujemy, a z drugiej
– służba, która w Polsce jest traktowana jako
gorszy aspekt zawodu architekta. W urzędach
odpowiadających za kształtowanie przestrzeni pracują źle opłacani architekci i urbaniści,
sterroryzowani nadmiarem często idiotycznych przepisów i aktualnym układem politycznym. Służba, czyli praca w urzędzie, jest równoważna wobec twórczości architektonicznej.
To w urzędzie zapadają decyzje kluczowe dla
ładu przestrzennego. Na takich stanowiskach
muszą pracować osoby, które rzeczywiście
dużo potraﬁą i mają szeroką wiedzę. Moja
koleżanka ze studiów jest szefową wydziału
architektury Nowego Jorku. Do tego stanowiska dochodziła prawie 20 lat, bo jest ono niezwykle ważne dla miasta. Plan Nowego Jorku
został wykonany bodajże w 1921 roku i stale
aktualizowany wciąż obowiązuje. W ten sposób świadomie i odpowiedzialnie kształtuje
się przestrzeń...

Architektowi najbliżej jest do lokalnego samorządu. Sprzymierzeńców powinniśmy szukać przede wszystkim na szczeblu gminy, aktywnie uczestnicząc w budowaniu obywatelskiej
samorządności. Dzięki temu moglibyśmy wiele
zmienić. Tam właśnie najłatwiej i najskuteczniej
możemy poprawić postrzeganie architektury
jako sztuki kształtowania przestrzeni, w której
przecież wszyscy żyjemy. Gdyby udało się doprowadzić do takiej współpracy, architektura
byłaby zupełnie inna. Trzeba przełamać chory
podział na „nas” i „ich”, podział będący tragicznym spadkiem po minionym okresie.
Uważa Pan, że to możliwe?
> W komunizmie jedyną wartością miało być
życie zbiorowe. Liczyła się tylko przestrzeń
publiczna, którą z racji ideologicznych teatralizowano. Kształtowano ją bez stosowania hierarchii miejsca i stopniowania nastroju, bo każdy w każdym miejscu miał się czuć jednakowo
dobrze. Po zmianie ustroju wszelką przestrzeń
publiczną odrzucono jako skompromitowaną. Zaczęło się komercyjne zabudowywanie
wszystkich wolnych przestrzeni, które wcześniej pozostawiono niezabudowanymi, licząc,
że kiedyś – w czasach obiecywanego dobrobytu – zostaną wypełnione inwestycjami niezbędnymi dla harmonijnego funkcjonowania
miasta. Powstały nowe osiedla – dziwolągi pozbawione funkcji towarzyszących: drobnego
handlu, przedszkoli, szkół, przestrzeni rekreacyjnych. W środku miasta postawiono całe
kwartały zabudowy mieszkaniowej z funkcją
mieszkalną na parterze. Budujemy dokładnie
to samo, z czego kiedyś się śmialiśmy – osiedla sypialnie. Gdyby nasze środowisko mówiło jednym językiem i poczuwało się do odpowiedzialności za kształtowanie przestrzeni,
właśnie przez współpracę z lokalnym samorządem, mogłoby zapobiec niekompetencji
inwestorów. Wierzę, że i oni poczuliby ciążący
na nich ciężar odpowiedzialności.
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doświadczenia zawodowe

Trzeba poważnie potraktować przynależność do Izby i włączać się w jej działalność.
Tylko tak możemy sobie pomóc. Dlaczego nie ma wśród działających
w Izbie najbardziej aktywnych zawodowo kolegów z roczników
1963-1973? Te pokolenia powinny wpływać na kierunki działalności Izby. Wielu
z nich ma doświadczenia zawodowe z pracy za granicą lub współpracy z zagranicznymi biurami architektonicznymi. Warto skorzystać z ich spostrzeżeń. Izba to wszyscy zrzeszeni w niej architekci.

Wobec tego jak przekonać architektów,
inwestorów, samorządowców, czyli de facto całe
społeczeństwo, do tej współodpowiedzialności?
> Pojawiające się ostatnio w prasie głosy przerażenia efektami nieodpowiedzialnej działalności inwestycyjnej są dobrym momentem do
włączenia się naszego środowiska do dyskusji
o architekturze. Tym powinna zająć się krytyka.
Tymczasem polskie pisma architektoniczne
zamieniły się w żurnale mody, w których lansuje się wyższość twórczości nad reﬂeksją, bez
zaangażowania się w obronę jakichkolwiek
racji. Izbę Architektów sprowadzono do roli
instytucji wydającej zaświadczenia potrzebne
do uprawiania zawodu. Nie funkcjonują struktury terenowe – delegaci na zjazd spotykają
się z kolegami, którzy ich wybrali, dopiero przy
okazji następnych wyborów. Nie mamy kontaktu z gminami i nie próbujemy zainteresować ich
współpracą z architektami działającymi na ich
terenie. Nie wypracowaliśmy jako środowisko
jednolitej strategii, licząc na nielicznych kolegów w Sejmie lub w ministerstwach. Wobec
inwestorów nie reprezentujemy świadomego
i odpowiedzialnego środowiska, na pomoc którego możemy w każdej chwili liczyć. Bez siły,
którą powinniśmy czerpać z przynależności do
Izby, niczego nie osiągniemy.
W trakcie jednego ze szkoleń – organizowanych
przez Mazowiecką OIA – pewna pani architekt
postulowała, by Izba edukowała inwestorów.
> Izba, czyli kto? Rada Krajowa? Delegaci na
zjazdy, których po przerwie obiadowej tak ubywa, że nie ma wymaganego statutem kworum?
Trzeba, żeby koleżanki i koledzy poważnie potraktowali swoją przynależność do Izby i włączali się w jej działalność. Tylko tak mogą sobie
pomóc. Dlaczego nie ma wśród działających
w Izbie najbardziej aktywnych zawodowo kolegów z roczników 1963-1973? Te pokolenia powinny wpływać na kierunki działalności Izby. Wielu
z nich ma doświadczenia zawodowe z pracy za
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granicą lub współpracy z zagranicznymi biurami
architektonicznymi. Warto skorzystać z ich spostrzeżeń. Izba to wszyscy zrzeszeni w niej architekci. Uporczywie namawiam rady okręgowych
Izb do podjęcia próby określenia podstawowych
pojęć deﬁniujących naszą profesję i wciągnięcia
w tę akcję wszystkie koleżanki i kolegów.
Brak „zdeﬁniowania pojęć”... czy to nie brzmi
trochę jak zarzut wobec systemu edukacji?
> Mój syn, studiujący architekturę, był na rocznym stypendium w Danii, więc w niewielkim
stopniu (ale jednak) mogę porównać funkcjonowanie uczelni w obu krajach. U nas mamy
do czynienia ze szkołą „wzorników”. Generalnie
chodzi o narysowanie projektu zbliżonego do
okazu znajdującego się w „zielniku” prowadzącego. Nie pytamy studenta o istotę zadania,
zatem naturalną konsekwencją jest próba odwoływania się do wzorca. Nie stawiamy realnego problemu na miarę możliwości młodego
człowieka, bo jak nazwać semestralny projekt
stadionu na kilkadziesiąt tysięcy ludzi? Przed
wojną dyplom inżynierski na architekturze polegał na zaprojektowaniu przez wszystkich
studentów tego samego tematu, na przykład
gospody. Obiektu ze skalą problemów do
„opanowania” przez studiującego. Nadto ściśle
określano sposób podania. Wszystko to pozwalało na uczciwą ocenę wykonanych prac.
Proszę przyjrzeć się projektom wykonywanym na wydziale. Nagradzamy efekciarstwo
i umiejętność unikania lub maskowania prawdziwych problemów. To nie jest uczenie projektowania architektury, tylko jakiegoś architektonicznego wzornictwa.
Czy w takim razie są jakieś duńskie rozwiązania,
które uważa Pan za warte skopiowania?
> W Danii prowadzący projekt dostępny jest
dla studentów do godziny 22:00! Pracownie
na uczelni otwarte są przez cały czas i w każdej chwili można zadzwonić do profesora, po-

prosić o radę, nawet o przyjazd. Jak mi kiedyś
powiedział śp. prof. Krassowski: „do profesury
trzeba dorosnąć”.
W duńskiej uczelni, gdzie studiował mój syn,
projekt wykonuje się w zespole, ucząc w ten
sposób umiejętności współpracy oraz odpowiedzialności. Projekt wykonywany jest we wszystkich „branżach”, a pojawiające się w trakcie
pracy problemy konfrontuje się na przykładach
prowadzonych budów. Moim zdaniem taki system nauczania nie jest tylko kwestią pieniędzy,
jakimi dysponują zagraniczne uczelnie, a raczej
kwestią odpowiedzialności. Jestem z rocznika,
który chyba jako ostatni otarł się o przedwojenne pokolenie architektów pracujących bądź
już tylko odwiedzających warszawską uczelnię.
Ich rozumienie nauczania zawodu było prawie
identyczne z systemem, o którym opowiadał mi
syn. Teraz wrócił z praktyki u Rema Koolhasa.
Widzę, że stał się bardziej odpowiedzialny, choć
nauka odpowiedzialności wcale nie była łatwa.
Jaką jeszcze rolę może spełniać Izba, jakie
powinna mieć priorytety?
> Mówiłem już o konieczności napisania „elementarza”, ale jest wiele innych spraw wymagających uporządkowania. Nad częścią problemów pracują wyłonione w Izbie zespoły. Wracam
do konieczności nawiązania współpracy z lokalnymi samorządami. Widzę potrzebę wyjaśnienia
i opracowania zrozumiałych, jednoznacznych
interpretacji istotnych dla architektów zapisów
Prawa Autorskiego. Koledzy architekci czekają na rozwiązanie kwestii wycen oraz jasnego
stanowiska Izby wobec dumpingu cenowego
i pewnego minimum lojalności środowiska, jeżeli chodzi o podpisywane umów przez architektów. A przede wszystkim – trzeba zaktywizować
wszystkich członków Izby. Koleżanki i koledzy,
siedzimy na tej samej gałęzi! Zbudujmy wreszcie
Polskę samorządną!
Rozmawiali Sebastian Osowski i Tomasz Wlezień

z : a _ 02 _ 2008

Fot. Łukasz Górzyński
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Light and Building 2008, 6-11 kwietnia, Frankfurt nad Menem

Rozświetlony Frankfurt
Łukasz Górzyński

Light and Building to jedna z największych imprez targowych
w branży oświetleniowej. W tym roku odwiedziło ją blisko 170 tys.
osób. Każdy, kogo interesują trendy i nowoczesne rozwiązania
w oświetleniu architektonicznym i urbanistycznym, powinien raz
na dwa lata odwiedzić miasto nad Menem.

F

Frankfurckie targi zgromadziły ponad 2 tys. wystawców z całego świata, prezentujących swoje produkty w dziesięciu halach, na przestrzeni
kilkuset tysięcy metrów kwadratowych. Stoiska
czołowych producentów, takich jak Philips czy
Osram, zajmowały największą powierzchnię
trzech pierwszych hal. Kolejne zdominowane
zostały przez stoiska drobniejszych wystawców.
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Hale 8 i 9 poświęcono rozwiązaniom czysto
technicznym. Najbardziej wytrwali piechurzy,
którzy dotarli do ostatniej, dziesiątej hali, mogli
zapoznać się z ofertą wystawców azjatyckich,
w przeważającej większości chińskich. Zwiedzenie całych targów równało się wielokilometrowej wycieczce, dlatego do dalekowschodniej
enklawy docierali już tylko nieliczni.

Wśród ponad dwóch tysięcy wystawców
zdecydowanie wyróżniał się Philips – zarówno pod względem różnorodności, jak i ilości
opraw oraz źródeł światła. Z pozostałych prezentujących swoje wyroby ﬁrm uwagę zwracały Osram, Siteco, Zumtobel, Trilux oraz Flos.
Spośród polskich producentów oświetlenia
najbardziej reprezentacyjnym stoiskiem mógł
się pochwalić krakowski ES-System.
Najpopularniejsza dioda LED
Podczas frankfurckich targów po raz pierwszy przedstawiono wiele innowacyjnych rozwiązań. Przeważającym elementem wykorzystanym przez większość ﬁrm była dioda
świecąca (LED), którą można było spotkać
w niemalże każdym typie oprawy. Obecnie
wszyscy producenci, którzy chcą być na bieżąco i liczyć się w branży, starają się mieć
w swojej ofercie oświetlenie oparte na tej
technologii.
Do interesujących rozwiązań wykorzystujących technologię LED zaliczyć można bardzo
cienkie, podwieszane systemy oświetlenia
biurowego o grubości około 1,5 cm, zaprezentowane przez ﬁrmę Philips.

z : a _ 02 _ 2008

Prezentacje ﬁrmy Philips na targach „Light and Building” (fot. archiwum Philips)
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Światło w sklepach i na ulicach
Kolejną ciekawą ofertę skierował Philips
do właścicieli butików i sklepów z odzieżą.
Proponowany przez niego zintegrowany
system multimedialny, operujący światłem, dźwiękiem i obrazem, pozwalał na
błyskawiczną zmianę wyglądu witryn sklepowych w zależności od pór roku. Sterowanie systemem odbywało się za pomocą
chipów ukrytych w elementach ekspozycji
(w tym przypadku w czterech torbach na
zakupy) oraz czytnika umieszczonego na
powierzchni wystawowej. Każdy z chipów
uruchamiał zupełnie inną sekwencję programu w zależności od tego, którą torbę
podkładało się właśnie pod czytnik.
Spośród pozostałych propozycji, przedstawianych nie tylko przez Philipsa, wyróżnić
można wiele interesujących rozwiązań oświetlenia ulicznego. Szczególnie ciekawe okazały
się te wspomagane teletechniką, dzięki której
oświetlenie potraﬁ aktywnie reagować na liczbę
przechodniów czy rowerzystów i w miejscach
nieuczęszczanych ograniczać ilość światła.
Wystawcy nie zapomnieli także o najrozmaitszych wnętrzarskich i dizajnerskich opra-
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wach, z których większość można było oglądać w halach 5 oraz 6. Oprawy podzielono
na trzy kategorie: dizajn nowoczesny, classic
i modern classic. Wśród licznie zgromadzonych tam projektantów dominowali Włosi oraz
ich autorskie rozwiązania. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również lampy stylizowane
na XIX wiek, secesję, art deco i Tiffany'ego.
Iluminacja starówki
Udanym zwieńczeniem targów była wieczorna impreza pod tytułem „Luminale”, podczas
której zabytki frankfurckiej starówki ukazały
swoje nowe, niespotykane oblicze za sprawą
nowoczesnego oświetlenia prezentowanego
na targach. Iluminacja objęła obiekty sakralne. Tutaj również dominowała technologia
LED, a niektóre prezentacje łączyły w sobie
efekty świetlne z muzyką. Spacer późnym
wieczorem szlakiem „Luminale” po najstarszej części miasta był atrakcyjnym zakończeniem targów Light and Building. Na następne
zaczekać musimy do kwietnia 2010 roku.
Arch. Łukasz Górzyński, współpracujący z redakcją Z:A, gościł na targach
„Light and Building” na zaproszenie ﬁrmy Philips.

TARGI LIGHT AND BUILDING
W LICZBACH
Powierzchnia:
powierzchnia wystawiennicza: 230.000 m2
10 hal wystawowych
Wystawcy:
• niemieccy: 875
• zagraniczni: 1298
• razem: 2173
Zwiedzający:
• niemieccy: 97.360
• zagraniczni: 69.724
• razem: 167.084 (dla porównania
w 2006 roku: 135.000)
• najwięcej zwiedzających wg kontynentów:
Europa (52.388), Azja (11.142),
Ameryka (4084)
• najwięcej zwiedzających wg krajów:
Niemcy (97.360), Holandia (5070),
Włochy (4832), Wielka Brytania (3517),
Austria (3442), Belgia (3205)

z : a _ 02 _ 2008
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W maju br. odbyły się
pierwsze wykłady w ramach
cyklu spotkań dla architektów
Świadome Wnętrze 2008,
poprowadzone przez gości
Fot. archiwum Martela

specjalnych: architektów
Basa Pruysera z Holandii oraz
Christine Kohlert z Niemiec.

Świadome projektowanie wnętrz
Dagmara Szwaj

S

Spotkanie inaugurujące odbyło się w Krakowie i cieszyło dużym zainteresowaniem. Wzięło
w nim udział ponad 140 architektów z Małopolski. Słuchaczy nie zabrakło również na drugim
wykładzie cyklu – w Sosnowcu. Wystąpienia
prowadzone przez wielokrotnie nagradzanych
architektów rzuciły nowe światło na tematykę
związaną z projektowaniem produktu oraz kompleksowego podejścia do aranżacji wnętrz komercyjnych.
Bas Pruyser w wykładzie „Ponadczasowe
wzornictwo przemysłowe – tradycja, innowacja
czy emocje” starał się odpowiedzieć na pytanie, czy jest coś takiego jak ponadczasowe
wzornictwo przemysłowe? Jeśli tak, to czym się
charakteryzuje i jak projektant może się zbliżyć
do tego wzorca doskonałości? Czy istnieją generalne zasady, wyznaczniki funkcjonalności
projektowanych budynków i mebli, takie jak mobilność, wydajność, humanizacja, standaryzacja, środowisko itp.? Jak właściwie zdeﬁniować
te wszystkie elementy, jak rozumieć elastyczność i funkcjonalność? Czy kierowanie się przy
projektowaniu ścisłymi wytycznymi daje nam
gwarancję sukcesu? Co sprawia, że jeden produkt staje się klasykiem, ma długi cykl życia i jest
wciąż pożądany przez klientów, a inny mimo,
wydawałoby się, ciekawego dizajnu przemija
i odchodzi w zapomnienie? Czy projektowanie
z poczuciem odpowiedzialności i świadomości
projektanta za produkt i jego wpływ na użytkownika przybliża go do ideału? Według Pruysera
trudno odpowiedzieć na te pytania. Konkluzja

z : a _ 02 _ 2008

kończąca wykład architekta była następująca:
„należy wciąż próbować stworzyć produkt funkcjonalny, użyteczny i estetyczny, a może okaże
się on także ponadczasowy”.
Wykład Christine Kohlert z ﬁrmy konsultingowej przygotowującej między innymi koncepcję
biur Google w Londynie i Monachium zatytułowany był „Przyszłe miejsce pracy oraz uczestnictwo
użytkownika w tworzeniu zdrowego, wydajnego,
ekspresyjnego środowiska” i miał charakter bardziej warsztatowy. Prelegentka starała się przedstawić współczesne trendy ww projektowaniu
biur i koncentrowała się głównie na zmianach
w sposobie pracy, a co za tym idzie na projektowaniu z uwzględnieniem tych zmian. W świetle
zachodzących obecnie zjawisk społecznych, takich jak globalizacja, nowa gospodarka cyfrowa
oraz zmiany demograﬁczne, architektka wskazywała na szanse, jakie stoją przed organizacjami
i architektami odpowiedzialnymi za przestrzeń
pracy. Zwracała uwagę głównie na zwiększenie mobilności zewnętrznej i wewnętrznej oraz
udziału przestrzeni wspólnej w stosunku do przestrzeni pracy indywidualnej – dzielenie biura na
strefy, spojrzenie na przestrzeń jako narzędzie
komunikacji czy wprowadzanie zmian kulturowych i organizacyjnych. Mówiła także o sposobie na budowanie równowagi pomiędzy życiem
a pracą, nowych metodach dysponowania czasem i przestrzenią oraz zarządzaniu wiedzą jako
wspólnym zasobem organizacji.
Wykład Christine Kohlert można spuentować zdaniem: „przestrzeń musi podążać za

biznesem, powinna go wspierać i być tworzona
przy zaangażowaniu użytkownika”. Problemem
w obecnych czasach nie jest już odpowiedź na
pytanie, czy projektować open-space, pokoje zamknięte, strefy relaksu, ale poszukiwanie
rozwiązania uwzględniającego odmienny charakter stanowisk pracy. Doktor Kohlert zwięźle
przedstawiła metodologię i instrumentarium
badań dotyczących potrzeb, wykorzystania
przestrzeni, stanowisk i wzorów pracy, które
mają stanowić wytyczne przy projektowaniu
wnętrz biurowych. W oparciu o te narzędzia badawcze powstała koncepcja „miasto Google”,
uznawana obecnie za wzorcowe, efektywne
i nowoczesne biuro, które doskonale odpowiada potrzebom użytkowników, formom ich pracy
i charakterowi organizacji.
Wykłady odbyły się pod patronatem honorowym SARP-u oraz Izby Architektów. Organizatorami cyklicznych spotkań są ﬁrmy działające na rynku wyposażenia wnętrz komercyjnych
Martela (meble biurowe), Armstrong (wykładziny elastyczne), Desso (wykładziny dywanowe)
oraz Vescom (okleiny ścienne). W organizację
spotkania w Krakowie zaangażowała się również Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji
Sztuki Współczesnej „Pauza”. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły czasopisma:
Architektura&Biznes, Architektura, Archivolta,
Zawód:Architekt oraz Komunikat SARP.
Więcej informacji o kolejnych spotkaniach cyklu Świadome Wnętrze 2008,
prelegentach i tematach można uzyskać pod adresem: martela@martela.pl
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Nowe życie zielonogórskiej Tkalni
Jakub Dygas, współpraca: Tomasz Wlezień

Dla Zielonej Góry Tkalnia 14 jest obiektem szczególnym. To między
innymi z nią związany jest początek dynamicznego rozwoju przemysłu
tkackiego w tym mieście w XIX wieku. Po latach zapomnienia odzyskuje
dawną świetność. Jej oryginalną postindustrialną przestrzeń zamieniono
na luksusowe mieszkania w typie loftów.

S

Stare, nieczynne fabryki zyskują nowe życie.
Gdy zamierała w nich produkcja, stawały
się terenami zamkniętymi albo zespołami
biur, hurtowni i zakładów usługowych. Dziś
coraz częściej zamieniane są w luksusowe
apartamentowce, a dzielnice, w których się
znajdują, poddaje się gruntownej rewitalizacji. Zaskakującą transformację środowiska
pracy w miejsce ciszy i odpoczynku zapewniły mieszkania w loftach (ang. poddasze,
stryszek, także górne piętro składu lub fabryki). Pierwsze tego typu rozwiązania pojawiły
się w drugiej połowie XX wieku w Stanach
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Zjednoczonych, bardzo szybko zyskując
duże zainteresowanie – głównie artystów. To
właśnie oni najwcześniej zaczęli adaptować
przestrzenie postindustrialne na mieszkania,
pracownie i galerie.
Oryginalność, jaka łączy zabytkową architekturę z wyeksponowaniem elementów konstrukcyjnych oraz nowoczesnym wykończeniem wnętrz, stała się przyczyną niezwykłej
popularności loftów. Mieszkania te szybko
zyskiwały coraz wyższy standard, a co za tym
idzie – kolejnych zwolenników. Do wyjątkowego klimatu dodać należy jeszcze usytuowanie

zespołów pofabrycznych stosunkowo blisko
historycznych centrów miast, które także czarują niepowtarzalną atmosferą.
Rosnące zainteresowanie tego typu rozwiązaniami sprawia, że coraz więcej ﬁrm deweloperskich zajmuje się kompleksową adaptacją
całych budynków postindustrialnych i przemianą ich w apartamentowce. Łódź ma już
swoją XIX-wieczną fabrykę Karola Scheiblera,
Żyrardów – Starą Przędzalnię. Teraz przyszedł
czas na Zieloną Górę i jej Tkalnię 14.
Historia Tkalni
Sztuka wyrobu wełnianych tkanin ma w Zielonej
Górze kilkusetletnią tradycję, jednak dopiero
w XIX wieku nastąpił dynamiczny rozwój tej gałęzi przemysłu lekkiego. To właśnie wówczas,
na początku XIX wieku, powstał interesujący
nas obiekt – zakład wykańczalniczy przy obecnej ulicy Fabrycznej. Początkowo produkowano
w nim apreturę, ale wybudowanie w 1864 roku
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przędzalni i tkalni pozwoliło poszerzyć działalność. W drugiej połowie XIX wieku do istniejącego budynku dobudowano kolejne piętra i w tym
kształcie przetrwał on do dziś. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku zaprzestano produkcji włókienniczej, a w murach Tkalni swe miejsce
znalazł dom handlowy Polon. Kolejny właściciel
bardzo szybko postanowił tkalnię sprzedać.
Pomysł na mieszkania
– Na początku 2006 roku wraz ze wspólnikiem
doszliśmy do wniosku, że chętnie wybudowalibyśmy coś innego niż pawilony handlowe,
którymi zajmujemy się na co dzień – rozpoczyna swoją opowieść Piotr Czyżewski z ﬁrmy
DA-SA s.c., inwestor i jednocześnie generalny
wykonawca prac przy modernizacji zielonogórskiej fabryki. Wybór padł na Tkalnię, będącą w Zielonej Górze jednym z niewielu tego
typu obiektów nadających się do adaptacji
na mieszkania. Dużą rolę przy podejmowaniu
decyzji odegrała lokalizacja przyszłego apartamentowca, znajdującego się bardzo blisko
historycznego centrum miasta. Warto przy tej
okazji wspomnieć, że plany inwestora zbiegły
się z decyzją władz miasta o opracowaniu projektu rewitalizacji tej części Zielonej Góry.
– Sceptycy na początku pukali się w czoło, słysząc o tych planach. Nas jednak urzekł
niezwykły klimat tego budynku, piękno jego
architektury i oryginalność detali – wspomina
z zachwytem Paweł Kochański, architekt i właściciel zielonogórskiej pracowni architektonicznej PAF. Paweł Kochański prowadził już renowacje starych budynków, jednak współpracę
przy remoncie zabytkowej fabryki uważa za
największe swoje wyzwanie: – O modernizacji
Tkalni myślę w kategoriach niepowtarzalnej
szansy, która w Zielonej Górze może się już nie
powtórzyć. Dlatego bardzo się cieszę, że mogłem pracować przy tym projekcie. Zwłaszcza
że interesuje mnie w szczególności architektura
ceglana i związane z nią rozwiązania technologiczne. Ponieważ ten projekt był adaptacją
pofabrycznego budynku na cele mieszkaniowe, porównaliśmy nasz pomysł z podobnymi
realizacjami w innych miastach. Stwierdziliśmy,
że przy tak korzystnej lokalizacji nasz zamysł
po prostu nie może się nie udać. Taki budynek
ma prestiż, jakiego nie osiągnie nigdy zwykły
blok mieszkalny. Tym bardziej jeśli wykonany
jest w dobrym standardzie. Tkalnia ma stać się
czymś zupełnie nowym, czego w Zielonej Górze dotąd jeszcze nie było.
Piotr Czyżewski: – Założyliśmy, że uratujemy Tkalnię, zachowując jej postindustrialny
charakter. Ale jednocześnie chcieliśmy, aby
znajdowały się w niej apartamenty o napraw-
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dę wysokim standardzie. Na przykład w części
mieszkań, mających przeciętnie około 60 m2,
obok tradycyjnego ogrzewania z miejskiej sieci
ciepłowniczej zainstalowaliśmy także ogrzewanie podłogowe. Są też sieci internetowa i telewizyjna. Budynek posiada portiernię, monitoring, dwie nowoczesne windy (jedna z nich jest
panoramiczna), a bramy garażowe sterowane
są pilotem. Obok mieszkań i lokali usługowych
przygotowaliśmy dla lokatorów również pomieszczenia służące rekreacji: basen, saunę
suchą i mokrą oraz siłownię. Mieszkania cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko
wśród zielonogórzan, ale też wśród mieszkańców innych polskich miast, jak chociażby Warszawy. Dwa kupiła Polka na stałe mieszkająca
we Francji. Naszymi klientami byli też Anglik
i Amerykanin. Wszystkie apartamenty zostały
sprzedane jeszcze przed odbiorem obiektu.
Konstrukcja budynku
Przed remontem każda z czterech kondygnacji w Tkalni stanowiła jedno ogromne
pomieszczenie, rozdzielone tylko dwoma
rzędami żeliwnych słupów pełniących funkcje
czysto konstrukcyjne. – Byliśmy zaskoczeni,
jak XIX-wieczni budowniczowie potraﬁli połączyć stal z elementami drewnianymi. Kon-

strukcje były nitowane i skręcane śrubami.
Jak na tamte czasy było to bardzo nowoczesne rozwiązanie – zauważa Paweł Kochański.
Drewniane belki w stropach w przeważającej
części przetrwały do naszych czasów w dobrej kondycji i tylko niektóre z nich trzeba było
wymienić. Zasadnicza konstrukcja nie uległa
zmianie. Pozostała taką, jaką ją zaprojektowano w XIX wieku. Zachowano słupy oraz
stalowe belki na stropach. Inwestor zdecydował się na postawienie ścianek wewnętrznych
wydzielających trzydzieści pięć mieszkań,
dwa lokale usługowe oraz kilka pomieszczeń
rekreacyjnych i gospodarczych.
– Pracowaliśmy dynamicznie, narzucając
sobie ogromne tempo. Przyzwyczaiły nas do
tego zlecenia dla dużych sieci handlowych,
wymagające postawienia gotowego obiektu
w bardzo krótkim czasie – dodaje Piotr Czyżewski. Prace budowlane rozpoczęto w czerwcu 2007 roku, a zakończono w marcu 2008.
23 maja br. mieszkania przekazano już właścicielom. Wymalowane na biało, z betonowymi
posadzkami, wszystkimi podejściami instalacji
i drzwiami zewnętrznymi. – Staraliśmy się, aby
wykończenia części wspólnych miały wysoki
standard, stolarkę aluminiową, ładne drewniane drzwi – opowiada inwestor.
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Starobrowarna w murach Tkalni
– Jednym z największych wyzwań, z jakimi
musieliśmy się zmierzyć, pracując przy projekcie Tkalni 14, była renowacja dekoracyjnych elewacji z cegły klinkierowej – opowiada
Paweł Kochański. – Kupiliśmy i rozebraliśmy
starą stodołę, ponieważ cegła, której użyto
do jej budowy, była taka sama jak ta w Tkalni.
Dzięki temu z łatwością można było uzupełnić
ubytki, dość liczne w starych murach. Udało
się nam zachować jednorodność oraz wyjątkowy charakter zabytkowego budynku. Musieliśmy jednak wykorzystać także nową cegłę.
Wybór padł na najbardziej zbliżoną do oryginału cegłę Starobrowarną – tę samą, którą
wykorzystano w Starym Browarze w Poznaniu.
Uzupełniano nią nie tylko ubytki w elewacji, ale
także łuki sklepienne oraz nadproża okien
i drzwi w formie łuków odcinkowych.
Ponieważ rozległe fragmenty elewacji
znajdowały się w bardzo złym stanie, zanim przystąpiono do uzupełniania ubytków
mury wymagały starannego oczyszczenia.
W zielonogórskiej Tkalni użyto gorącej pary
pod wysokim ciśnieniem, zawierającej środek chemiczny. Partie najbardziej dotknięte
zniszczeniami dokonanymi poprzez działanie wody i grzybów wymagały wymurowania
nowego lica. Kolejnym etapem było piaskowanie oczyszczające starą cegłę i jednocześnie patynujące nową. Dopiero po tych
zabiegach wykonano spoinowanie zaprawą
o podwyższonej aktywności termicznej, co
zajęło ponad trzy miesiące. Prace zwieńczyło
gruntowanie oraz impregnowanie powierzchni elewacji. Do prac na elewacji zastosowano
chemię ﬁrmy Baumit.

IZOLACJA TERMICZNA W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH
Modernizacja obiektów historycznych przysparza
projektantom wielu problemów. Celem działań
architekta (nadzorowanych przez konserwatora zabytków) musi być możliwie najmniejsza ingerencja
w zabytkową tkankę budowli, przy jednoczesnym
zachowaniu i utrwaleniu jego kulturowej oraz
historycznej wartości.
Konserwatorzy niezwykle rzadko zezwalają na ocieplenie ścian budynku od zewnątrz i tym samym
poważną ingerencję w wygląd elewacji. Z tego samego względu często nie można wykonać izolacji
termicznej zabytkowych stropów w piwnicach, np.
ze sklepieniami łukowymi czy ocieplenia podłóg na
gruncie w budynkach posiadających stare, cenne
posadzki. Trudno spodziewać się zgody konserwatora na prace, które wiązałyby się ze zniszczeniem
np. drewnianej podłogi zdobionej metodą intarsji
(drewno w drewnie).
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Każdy przypadek renowacji obiektu zabytkowego
należy rozpatrywać indywidualnie i raczej nie uda
się zastosować wszystkich typowych rozwiązań.
Generalna zasada, jaką powinniśmy się kierować,
brzmi: jeśli nie możemy ocieplić danej przegrody,
najlepiej pozostawić ją taką, jaka jest, i zająć się
możliwą termomodernizacją pozostałych elementów budynku z podwyższeniem ich izolacyjności
termicznej ponad wymagania standardowe.
Modernizację powinniśmy zacząć od izolacji
przegród poziomych znajdujących się w najniższych partiach budynku – kolejno: od podłóg na
gruncie, przez strop nad piwnicą, po poddasze
i dach. Następnie należy przeanalizować przegrody
pionowe, czyli ściany i okna. Pamiętając przy tym,
że mury w obiektach zabytkowych są masywne
i zazwyczaj znacznej grubości, więc cechuje
je w miarę dobra izolacyjność termiczna. Jeśli

poprawimy ją, dodając energooszczędne okna
oraz efektywną wentylację, to podstawowe wymogi
cieplne powinny zostać spełnione.
Podsumowując: termomodernizację obiektów
zabytkowych należy analizować poprzez bilans
energetyczny całego budynku. Jeśli nie możemy
ocieplić elewacji, zastosujmy bardziej energooszczędne okna. Jeśli nie możemy ocieplić stropu nad
piwnicą – zaprojektujmy wydajny system grzewczy
i wentylację z odzyskiem ciepła. Podniesie to może
koszty ogrzewania, lecz właściciel zabytku, chcący
korzystać z jego prestiżu i historycznego charakteru, musi niestety liczyć się niekiedy z wyższymi
opłatami za eksploatację i energię.
Andrzej Włodek
doradca techniczny w Rockwool Polska
doradcy@rockwool.pl
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nia i żmudnego sprawdzania, która cegła
pozostanie, a która wymaga wymiany. – Odkrywanie tego wszystkiego było niezwykle
przyjemną przygodą architektoniczną – zachwyca się Piotr Czyżewski.

W trakcie odnawiania klatki schodowej
na restauratorów czekała prawdziwa niespodzianka. W pierwotnym, dziewiętnastowiecznym projekcie w ogóle jej nie było. Została
dobudowana dopiero na początku lat osiemdziesiątych XX wieku. Wtedy też otynkowano
całą szczytową ścianę budynku. Kiedy ekipy
remontowe zdjęły tynk, odkryte zostały różnego rodzaju wątki ceglane, gzymsy, ozdobne elementy łukowego sklepienia, zamurowane pierwotne otwory okienne – wszystkie
dotąd zupełnie niewidoczne. Każdy fragment
wymagał precyzyjnego, ręcznego odkuwa-

20

zawód:architekt

Izolacje przegród
W zabytkowych obiektach izolacja przegród
stanowi często największy problem. Służby
ochrony zabytków zazwyczaj nie zezwalają na wprowadzanie jakichkolwiek zmian
w elewacji. Piotr Czyżewski wspomina:
– W przypadku Tkalni 14 Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraził zgody
na znaczną ingerencję w historyczną tkankę
budynku, a niektóre działania wręcz na nas
wymusił, na przykład powrót do oryginalnej
stolarki okiennej. Pozwolił jedynie na montaż balkonów.
Nie mogąc zmieniać wyglądu elewacji,
inwestor zdecydował się ocieplić budynek
od wewnątrz. Na stalowym ruszcie ułożono
10 cm wełny skalnej Rockwool i folię paroprzepuszczalną oraz płyty gipsowo-kartonowe. Wewnątrz konstrukcji pozostawiono
1,5-centymetrową szczelinę, aby umożliwić
cyrkulację powietrza. – Oczywiście ocieplenie od wewnątrz nie jest rozwiązaniem idealnym, ale w tym przypadku jedynym możliwym do zastosowania. Nie chcieliśmy psuć
dekoracyjnego charakteru elewacji, którego
nie udałoby się już odtworzyć za pomocą
współczesnej cegły – wyjaśnia Paweł Kochański. Dodaje również, że część mieszkańców w ogóle zrezygnowała z ocieplenia,
chcąc mieć w mieszkaniach ściany z odsłoniętym wątkiem ceglanym.
Przed rewitalizacją budynek, którego
przegrody zewnętrzne mają 64-71 cm grubości, nie spełniał współczesnych wymagań
cieplnych. Jednak izolacyjność termiczna
została znacznie poprawiona poprzez kilka alternatywnych działań. – Wyczyściliśmy
elewację, uzupełniliśmy spoiny i brakujące
cegły. Wstawiliśmy nowoczesne aluminiowe
okna z szybami o podwyższonej izolacyjności cieplnej. Ociepliliśmy stropy i dachy.
Wszystko to sprawiło, że budynek spełnia teraz wymogi cieplne – mówi Paweł Kochański.
Poprawiona została także wentylacja. Stropy
i dach budynku zaizolowano wełną skalną
i wykończono płytami g-k. Na przylegającym
do głównego budynku garażu pierwotny
jednospadowy dach zamieniono na płaski,
układając blachę trapezową, folię paroprzepuszczalną, 20-centymetrową warstwę wełny Rockwool, podwójną warstwę papy termozgrzewalnej oraz ozdobny, jasny żwir.

Będzie kontynuacja
– Naszą kolejną inwestycją jest praca przy
modernizacji budynku przy tej samej ulicy co
Tkalnia 14, tylko pod numerem 17. Jeszcze
zanim uzyskaliśmy pozwolenie na budowę,
niemal wszystkie mieszkania były już zarezerwowane do sprzedaży. Zapewne przyczynił się do tego tak dobrze przyjęty projekt
Tkalnia 14 – mówi Piotr Czyżewski.
W „Siedemnastce” zostanie zastosowane zewnętrzne ocieplenie, na które nałożona będzie okładzina z płytek ceramicznych,
mimo że Wojewódzki Konserwator Zabytków
miał duże zastrzeżenia do tego rozwiązania.
Poproszony o ekspertyzę Krajowy Ośrodek
Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie odpowiedział, że konserwator sam musi
rozważyć ten problem. Architekt prowadzący
inwestycję przedstawił zagadnienie Wojewódzkiej Radzie Ochrony Zabytków, która
w drodze wyjątku zgodziła się na odstępstwo
i ocieplenie budynku od zewnątrz. – Musimy
jednak odtworzyć wszystkie detale, które
były w oryginalnym rozwiązaniu – wyjaśnia
architekt. – W „Czternastce” elewacja była na
tyle interesująca, że nie chcieliśmy jej zmieniać. W „Siedemnastce” można to zrobić bez
większego uszczerbku dla całości.

Jakub Dygas
jakub.dygas@rockwool.pl
Autor jest kierownikiem
działu komunikacji i doradztwa
Rockwool Polska
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Natura oﬁaruje nam bezcenne dary.
Czerpiemy z jej bogactw,
odpowiedzialnie wybierając drewno,
które poddajemy unikatowemu
procesowi technologicznemu.
Z drewna wydobywamy najwyższą
jakość i naturalne piękno.

Chcemy się tym podzielić.
Dlatego produkujemy
doskonałej jakości
okna dachowe,
dzięki którym poddasze
zmienia się w piękne
i komfortowe
wnętrze.

Pełna oferta na www.fakro.pl, infolinia: 0 800 100 052
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Czy to wnętrze
przypomina
tradycyjne biuro?
W XXI wieku
nowoczesne
miejsca pracy
nabierają zupełnie
nowego wyrazu

Indywidualny uniwersalizm
Dagmara Szwaj

Do wyboru biura inwestorzy podchodzą z dużą dbałością. Biorą pod
uwagę wszystkie ważne parametry: sprawdzają lokalizację, standard
klimatyzacji, oświetlenie, bryłę obiektu itp., czyli typowy „hardware”
budynku. Wraz z rozwojem ﬁrmy coraz częściej zaczynają przywiązywać wagę także do „software’u”, czyli funkcjonalności i ergonomii
pracy. Otwiera to rynek na nowe usługi projektantów.

A

Architektura wnętrz biurowych, umiejętność
wykorzystania dostępnej powierzchni, dopasowanie aranżacji do struktury organizacyjnej
ﬁrmy oraz stworzenie wygodnych stanowisk
pracy, dobranych do specyﬁki wykonywanego
zawodu, nie zawsze są traktowane priorytetowo. Większość pracodawców i zarządów
ﬁrm nie ma dużego doświadczenia w zakresie
programowania funkcjonalności powierzchni
biurowej i powinna skorzystać z doradztwa
architekta lub/i facility managera. Rola projektantów potraﬁących zaproponować i opracować takie rozwiązania będzie w najbliższych
latach coraz większa. Rozwojowi rynku takich
usług sprzyja rosnące zapotrzebowanie na
nowe powierzchnie biurowe o podwyższonym
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standardzie (od B do A), jak również problemy
ﬁrm ze znalezieniem wykwaliﬁkowanej kadry
pracowniczej, presją na podwyżki pensji itd.
Pracodawcy potrzebują rozwiązań umożliwiających uzyskanie najwyższej efektywności
pracy, a funkcjonalne biuro może być doskonałym narzędziem do tego celu.
Dzisiaj w Polsce rzadko kiedy poważnie
podchodzimy do zwiększenia personalizacji
stanowiska pracy, a projekty aranżacji są wykonywane na wysokim poziomie ogólności. Warto
jednak zwrócić uwagę na warunki, jakie przygotowujemy dla osób, które każdego dnia realizują cele ﬁrmy, wypracowują zyski i stanowią
jej siłę napędową. Efekty pracy zależą przede
wszystkim od zapewnienia właściwej komuni-

kacji oraz stworzenia kreatywnego środowiska.
Dla pracownika najistotniejsze jest to, aby dobrze czuł się w pracy, stąd tak ważna staje się
również wygoda jego fotela i biurka. Nie zapominajmy, że przepisy BHP są tylko wytyczną
i stanowią jedynie minimalne wymagania w tej
dziedzinie. Znajdziemy w nich zakres regulacji
wysokości biurka (od ok. 64 do ok. 84 cm), czy
mechanizmy, w jakie powinien być wyposażony fotel, np. opcję wychyłu oparcia do 30 stopni w tył i możliwość dynamicznego siedzenia.
Współczesne – funkcjonalne i ergonomiczne
– biuro powinno iść o kilka kroków dalej.
Indywidualne czy uniwersalne?
Nowe trendy w ergonomii pokazują, jak
można efektywnie wykorzystać nowoczesną
technologię, dizajn i materiały do stworzenia wnętrza, które będzie stanowiło nie tylko przyjazne, ale też kreatywne środowisko
pracy. Idąc tym tropem, możemy wyodrębnić
dwa główne nurty:
oparty na indywidualnym podejściu do stanowiska pracy,
oparty na indywidualnym podejściu do formy pracy.
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studium przypadku

W tym pierwszym przypadku oznacza to możliwość stworzenia miejsca pracy, uwzględniając oczekiwania pracownika m.in.: poprzez
dobór oświetlenia, wyposażenia szafy w szuﬂadki, przegródki, półki na dokumenty, czy
regulowany elektrycznie blat biurka, dający
możliwość wyboru formy pracy siedzącej lub
stojącej. Istotny jest również wygodny fotel,
który posiada wiele mechanizmów, co pozwala na indywidualne dopasowanie go do
postury pracownika.
Drugi nurt opiera się na możliwości wyboru środowiska biurowego w zależności od
wykonywanych zadań czy nastroju danego
dnia, m.in.: od stanowiska w open-space,
przez pokój tzw. cichych rozmów lub nieformalnych spotkań, czy też miejsca w bufecie
„przy kawie”. Stanowiska pracy charakteryzują się wówczas indywidualną stylistyką,
atrakcyjną formą, ciekawą kolorystyką i przeznaczone są do wykorzystywania przez wielu
użytkowników.
Należy zauważyć przenikanie się tych
dwóch nurtów, a nawet ich symbiozę w ﬁrmie.
Przy stanowiskach, gdzie pracownicy spędzają dużo czasu przed komputerem i pracują z dokumentami ﬁrmy, powinniśmy zadbać
o jak najwyższy komfort, tak aby zmęczenie
pracownika po kilku godzinach pracy było jak
najmniejsze, a satysfakcja z wykonywanych
zadań jak najwyższa. Jest to szczególnie istotne przy pracy koncepcyjnej lub wymagającej
dużego skupienia. Natomiast dla stanowisk
typu hot-desk, gdzie pracownicy większość
czasu spędzają poza biurem, a ilość stanowisk jest niższa niż liczba korzystających
z nich osób, projektuje się zróżnicowane (zarówno koncepcyjnie, jak i wizualnie) miejsca
pracy, aby dopasować je do różnej specyﬁki
pracy, oczekiwań czy nastroju.
Idealnym rozwiązaniem wydaje się zatem
ﬁrma, w której część pracowników korzysta
z biura każdego dnia, mając do dyspozycji
w pełni przystosowane do swoich potrzeb
stanowiska, a część jej personelu pracuje
w terenie i korzysta z biura sporadycznie – aby
wykonać projekt, spotkać się z potencjalnymi
klientami czy też uzupełnić dokumentację.
W praktyce...
Nowatorskie rozwiązania w zakresie aranżacji
przestrzeni biurowych przejawiają się już nie
tylko w wirtualnych projektach, ale są również
wdrażane w rzeczywistości. Za przykład posłużyć może jedno z dużych przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w Holandii. Przed metamorfozą
biuro wyglądało dość tradycyjnie. Każdy posiadał swoje biurko, szafę, kontener itp. Zarząd
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ZDROWE BIURO jest Społecznym Programem Edukacyjnym,
którego celem jest podnoszenie świadomości rynku
w zakresie przepisów prawa, ergonomii, proﬁlaktyki, dolegliwości
i schorzeń związanych z pracą biurową.
Osoby zainteresowane tematyką znajdą na stronach programu
www.zdrowebiuro.pl wiele ciekawych i przydatnych informacji.

zlecił zaprojektowanie wnętrz z uwzględnieniem
formy i czasu pracy na poszczególnych stanowiskach, specyﬁki działalności oraz indywidualizmu w podejściu do pracownika. Powstały
różne strefy funkcjonalne (m.in. strefa pracy,
spotkań, relaksu), dzięki czemu biura nabrały
zupełnie innego wyrazu (patrz fotograﬁa).
Dla pracowników był to przełom. Zmiana została bardzo entuzjastycznie przyjęta,
a ﬁrma w ciągu dwóch lat podniosła swoją
zyskowność o ponad 15%, podczas gdy rynek usług ubezpieczeniowych przechodził
okres stagnacji. Ponadto ograniczono koszty
wynajmu powierzchni biurowej o ponad 30%,
gdyż okazało się, że wcześniej część biur
rozmieszczonych na pięciu piętrach budynku
była wykorzystywana sporadycznie, np. sale
konferencyjne czy bufet.
W nowej koncepcji strefy te przeniesiono do
części, w której już wcześniej znajdowała się
infrastruktura teletechniczna. Na pierwszy rzut
oka takie miejsca pracy mogą nie kojarzyć się
ze standardowym rozumieniem tego słowa, ponieważ brak jest typowych biurek, kontenerów
czy szaf. Mimo to w tej ﬁrmie doskonale wpisują się w potrzeby pracowników, którzy wolą
część pracy wykonywać w bardziej domowej
lub kawiarnianej atmosferze, zwłaszcza, że
z tak zaprojektowanych stanowisk pracy mogą
korzystać o dowolnej porze.
Przygotowano także pomieszczenia zamknięte: zespół małych 4-6-osobowych salek oraz kilka większych sal konferencyjnych
– odpowiednich do spotkań roboczych czy
negocjacyjnych w mniej lub bardziej licznych
grupach, a także „pokoje cichej pracy”. Pracownicy korzystający w danym dniu z biur
ﬁrmy (gdy nie pracują z klientami w terenie)
rezerwują sobie stosownie do potrzeb odpowiednie pomieszczenie lub korzystają z biurek w otwartej, „kawiarnianej” części biura.
Czasami wystarczy posłuchać ludzi i dać im
to, czego pragną, a efekty pojawią się same.

Przykładem podobnej realizacji na rynku polskim może być nowa siedziba ﬁrmy
Tibnor w Żórawinie pod Wrocławiem (ﬁlia
szwedzkiego koncernu stalowego Tibnor AB),
zaaranżowanej w sposób, który odpowiadał
oczekiwaniom pracowników. W procesie zakupu mebli sami wybierali rozwiązania, testowali produkty, a potem oferta cenowa została
przekazana zarządowi. W ostatnim etapie
ﬁrma, akceptując pomysły swoich pracowników, miała pewność, że jest to możliwie najlepsze rozwiązanie. Z ciekawych realizacji na
uwagę zasługują m.in.: strefa sportu i relaksu
z drabinką gimnastyczną do ćwiczeń i rozciągania kręgosłupa czy indywidualny układ szaf
oraz biurek, dopasowanych do charakteru
pracy danych działów.
Na współczesnym rynku zauważyć można
wyraźny wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju usługi. Wiele ﬁrm szuka alternatywnych
rozwiązań, które obniżą koszty ich działania
(mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię
biurową przy hot-deskach), a jednocześnie
zwiększą efektywność pracy w biurze poprzez zapewnienie pracownikom satysfakcji,
ich integrację w ramach zespołu i ﬁrmy, jak
również większe zaangażowanie i kreatywność w pracy. Największym kapitałem każdej
ﬁrmy są ludzie, którzy w niej pracują. Zdają
sobie z tego sprawę liderzy rynku niezależnie
od branży, dbając nie tylko o fasadę budynku,
ale przede wszystkim o wnętrze i właściwe
środowisko pracy.

Dagmara Szwaj
info@zdrowebiuro.pl
Autorka jest koordynatorem
Programu „Zdrowe Biuro”
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Fot. archiwum ﬁrmy Artofwall, projekty dekoracji ściennych: Joanna Szachowska-Tarkowska, joannaszachowska@artofwall.com.pl

Z

Strefy zmienne
w projektowaniu mieszkań
Karolina Chmielnik Dubaj

Umiejętnie zaprojektowane wnętrze może z łatwością
zmienić oblicze, nawet przy niewielkim nakładzie pracy
i kosztów. Efekt można uzyskać poprzez zmianę kolorów,
układu funkcjonalnego, oświetlenia lub dodatków. Aranżacja
wnętrz w sposób umożliwiający błyskawiczną metamorfozę
to nowe wyzwanie dla projektantów i... szansa na
permanentną współpracę z klientami.
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Zapotrzebowanie na projekty wnętrz podatnych na szybkie i efektowne zmiany to wyzwanie zgodne z duchem naszych czasów.
Żyjemy w świecie coraz bardziej dynamicznym, podlegającym ciągłym metamorfozom.
Klienci zaczynają częściej pytać o rozwiązania, które odpowiadałyby ich stylowi życia
– pełnemu wrażeń i zmian, dostosowującemu
się do nowych wymogów i wyzwań. Zadaniem projektanta jest rozpoznanie aktualnych
i potencjalnych potrzeb inwestora (poprzez
rozmowy, wspólne przeglądanie zdjęć itp.),
wyczucie jego gustów i proponowanie nowych, podatnych na zmiany koncepcji. Projektant powinien śledzić potrzeby klientów,
jednocześnie wykorzystując potencjał wnętrz
i możliwości przyszłych aranżacji. Specjalista
w swojej pracy ma do dyspozycji kilka podstawowych narzędzi.
Gra kolorami
Zmiana koloru to najszybszy sposób na metamorfozę wnętrza. Zadaniem projektanta jest
nie tylko wybór nowej gamy barw, lecz także
zaproponowanie od razu gotowej palety zamiennej. Kluczem do sukcesu jest dokładne
poznanie preferencji klienta, dotyczących kolorystyki i stylu. Jeśli ktoś na przykład lubi kolor
niebieski (czyli jest zwolennikiem tonów chłodnych), to istnieje duże prawdopodobieństwo,
że spodoba mu się również wystrój wnętrza
w odcieniach zieleni. Warto więc przedstawić inwestorowi paletę barw współgrających
z tymi, które preferuje.
Jeśli zakładamy, że kolorystyka wnętrza będzie się zmieniać, należy pamiętać, że pozostałe jego elementy muszą współgrać z każdym
rozwiązaniem. Przede wszystkim meble powinny pasować do ewentualnych zmian, jakich
klient chciałby dokonać w przyszłości, lub po
prostu być dobrane w barwach neutralnych.
Mobilny układ funkcjonalny
Planując rozmieszczenie mebli, starajmy się
pozostawić klientowi dozę dowolności i samodzielności. Obecnie większość mieszkań
i domów posiada duże, otwarte przestrzenie,
przynajmniej w streﬁe kuchni, jadalni i salonu.
Przestawienie w inne miejsca zaledwie kilku
mebli, jak sofa, stół czy fotele, może wprowadzić znaczne zmiany w układzie takiego
wnętrza. Zadaniem projektanta jest dobór
takich elementów wyposażenia, by z łatwością można było zmienić ich porządek. Warto
też zostawić wolną przestrzeń na dodatkowy
mebel, który kiedyś może pojawić się jako dopełnienie całości. Przedmiot ten powinien odpowiadać stylowi lub kolorystyce mieszkania,
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może mieć natomiast zupełnie inną formę. Do
przysadzistych, prostokątnych lub kwadratowych, nowoczesnych kanap można dołączyć
fotel, który też jest prostą bryłą, ale opartą na
kształcie kuli. W odróżnieniu od pozostałych
mebli może stać na nóżce lub mieć bardziej
zdecydowany kolor.
Metamorfozy można dokonać nie tylko
poprzez wymianę podstawowych elementów
wyposażenia. Atmosferę wnętrza z łatwością
podkreślą również dodatki. Istotne jednak, by
były konsekwentnie dobierane, np. równocześnie zmieniamy poduszki na soﬁe, abażury
lamp stojących, dywan, dodajemy ozdobne
klosze, donice na kwiaty i ramki do zdjęć.

od pór roku. Elementy, które mogą podlegać metamorfozie, to przede wszystkim kolorystyka pomieszczenia, tkaniny i ozdoby.
Zimą stosujemy najczęściej tkaniny ciężkie
i mięsiste o wyrazistej barwie, natomiast
zwiewne, lekkie i jasne planujemy na lato
i wiosnę. Kierunek zmian wyznaczają zarówno względy praktyczne (osłona przed światłem, zatrzymanie ciepła itp.), jak i estetyczne (np. nadanie wnętrzu wrażenia lekkości
czy optyczne ochłodzenie pomieszczenia).
Najlepszy efekt uzyskamy zmieniając jednocześnie kilka elementów, np. gdy wraz z zasłonami wymienimy pokrycie łóżka, ozdobę
stołu i abażury lamp.

Dobór oświetlenia
W przypadku, gdy planujemy kilka różnych
aranżacji wnętrza, projekt oświetlenia powinien być z góry do nich przystosowany. Dotyczy to w szczególności elementów, pełniących
jednocześnie funkcje czysto ozdobne, takich
jak lampa suﬁtowa nad stołem w jadalni czy
nad stolikiem kawowym. Warto zatem zadbać
o to, aby dobór oświetlenia dawał nam w przyszłości możliwość przemieszczania źródeł
światła w zależności od zmiany ulokowania
pozostałych elementów wyposażenia, które
chcielibyśmy wyeksponować. Lampa może
„podążać” za meblem, jeśli wyprowadzona
z jednego punktu będzie dalej podwieszana
na haczykach przykręconych do suﬁtu w różnych miejscach. Ciekawym rozwiązaniem
jest również instalacja źródeł światła, których
sama konstrukcja umożliwia przemieszczanie
(np. na zasadzie wędki).

Współpraca
po zakończeniu projektu
Dobrze wykonana praca specjalisty owocuje nie tylko udaną aranżacją, ale też tworzy więź pomiędzy nim a klientem. Warto ją
podtrzymać również po ukończeniu bieżącej współpracy. Dajmy klientowi możliwość
dalszych konsultacji, choćby telefonicznych. Rozmowa z projektantem doda mu
odwagi do działania. Nawet jeśli wcześniej
mówiliśmy, jakie drobne dekoracyjne lub
kolorystyczne dodatki można zastosować,
w kolejnej rozmowie można skonfrontować
wcześniejsze pomysły z aktualnymi potrzebami inwestora.
Zaplanowanie we wnętrzu kilku elementów, które mogą ulegać zmianom, to prosta
metoda na uatrakcyjnienie projektu. To także
sposób na to, by zadowolenie klienta trwało
jeszcze długo po zakończeniu współpracy.

Pozostawiajmy miejsce
na zmiany
Wracające ostatnio do mody tapety to kolejny
sposób na szybką metamorfozę wnętrza. Projektant wskazuje miejsca, które mogą w przyszłości odmienić pomieszczenie i proponuje
kilka wersji ich aranżacji w zależności od gustów i potrzeb klientów.
Jeśli mamy do czynienia z osobą lubiącą
zmiany w swoim otoczeniu, starajmy się pozostawić miejsce, które w założeniu będzie
miało wiele możliwości aranżacji. Na przykład
na ścianie pokrytej okładziną drewnianą, kamienną czy ceramiczną można pozostawić
fragment powierzchni, którego kolor łatwo
zmienić.
Garnitur zimowy i letni
Ciekawym rozwiązaniem przełamującym
monotonię jest opracowanie kilku wersji
wnętrza tak, by zmieniało się w zależności

z : a _ 02 _ 2008

Temat poruszony w artykule „Strefy zmienne...” zostanie szerzej omówiony podczas seminarium dla architektów i projektantów wnętrz, które
odbędzie się 5 września br. w godzinach 10:00-16:30 w sali konferencyjnej Warszawskiego Centrum Wystawienniczego EXPO XXI. Hasłem przewodnim seminarium będzie zmotywowanie projektantów do kreatywnej
współpracy z klientem. Oprócz tematu stref zmiennych w mieszkaniach,
podczas seminarium będzie można uzyskać ciekawe informacje o kreatywnym wykorzystywaniu dostępnych na rynku materiałów podczas
projektowania przestrzeni mieszkalnej, budowaniu klimatu wnętrza za
pomocą tkanin, kolorów, dekoracji, a także będzie można dowiedzieć
się, jak umiejętnie korzystać z nowoczesnego dizajnu przy projektowaniu
wnętrz. Szczegółowe informacje, a także kartę zgłoszenia można uzyskać
na www.perfecthome.pl w dziale „Konferencje, warsztaty”.

Karolina
Chmielnik Dubaj
chmielnikdubajkarolina@o2.pl
Projektantka wnętrz,
dekoratorka, stylistka
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Biurowe instalacje zasilające
i teleinformatyczne
Marcin Safaryn

Projektując nowoczesne powierzchnie biurowe, powinniśmy
pamiętać o zapewnieniu im wydajnej oraz niezawodnej
instalacji zasilającej i teleinformatycznej (VDI). Istotny
jest także wybór dostawców – najlepiej takich, którzy
w swojej ofercie mają nie tylko, najbardziej interesujący
inwestora, dizajnerski osprzęt elektryczny, ale elastyczne

Fot. Schneider Electric Polska

i kompleksowe rozwiązania „od rozdzielnicy do gniazdka”.
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Jednym z największych problemów projektantów jest określenie oczekiwań klientów
i przyszłych użytkowników. Podczas projektowania aranżacji i wyposażenia biur zadajemy pytania o to, jak podzielić powierzchnię,
ile będzie stanowisk pracy, jak pracować
będą zespoły, gdzie należy ustawić biurka.
Bardzo często, szczególnie w początkowej
fazie inwestycji, udzielenie wyczerpujących
odpowiedzi na te pytania nie jest proste. Zatrudnienie w ﬁrmach zmienia się dynamicznie i niezmiernie trudno rozplanować biura
już na etapie projektu architektonicznego.
W dodatku wybudowanie i przygotowanie
do użytkowania niewielkiego nawet biurowca to przynajmniej 2-3 lata, w czasie których
ﬁrma zamawiająca projekt może całkowicie
zmienić swoją strukturę organizacyjną. Dlatego dokładne rozplanowanie instalacji zasilających i VDI (służących do przekazywania
obrazu, głosu oraz danych) może wydawać
się niezwykle trudne, wręcz niemożliwe.
Na rynku jest wiele ofert pozwalających
zaprojektować sieć zasilającą i teleinformatyczną w sposób nowoczesny, atrakcyjny
wizualnie i co najważniejsze – umożliwiający
jej rozbudowę w przyszłości. Dlatego stając
przed takim zadaniem, warto poszukać dostawcy, który zaoferuje kompleksowe wyposażenie budynków biurowych w instalacje
zasilające i telefoniczne oraz zapewni profesjonalne wsparcie techniczne.
Dobrze jest sprawdzić, czy ﬁrma, która
złożyła nam wstępną ofertę, ma w swoim
asortymencie tylko pojedyncze elementy
czy kompleksowy system rozwiązań elektrycznych i energetycznych. A może oferuje
także programy do projektowania instalacji
lub w ramach swojej oferty wykona wstępny
projekt wraz z kalkulacją cenową? Analizując koszty instalacji elektrycznej, należy też
zwracać uwagę na cenę całego systemu,
a nie pojedynczego elementu (np. 1 metra
bieżącego kanału instalacyjnego). Są ﬁrmy,
które oferują tańsze produkty, ale w trakcie
montażu okazuje się, że trzeba do nich dokupić wiele dodatkowych części.
Od kilku lat zyskują na popularności instalacje „elastyczne”, których modyﬁkacja
nie pociąga za sobą konieczności skomplikowanych remontów oraz dużych wydatków.
Rozprowadzenie przewodów następuje nad
podwieszanym suﬁtem, pod podłogą podniesioną (techniczną) lub w kanałach osprzętowych, a urządzenia biurowe podłączane są
do sieci za pośrednictwem puszek podłogowych, słupków, przestawnych słupów wolnostojących oraz gamy paneli biurkowych.
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Kanały osprzętowe mocowane na ścianie
ukrywają wiązki przewodów i pozwalają
szybko rozmieszczać nowe gniazda

Puszki podłogowe są idealne, gdy projektujemy
podłogi techniczne, ale mogą być również
użyte w przypadku podłóg wylewanych

Nowością na polskim rynku jest wprowadzenie systemów zatrzaskowych. Taka koncepcja
budowy systemu (np. OptiLine & Altira produkowane przez Schneider Electric) przewiduje,
że wszystkie mechanizmy są instalowane w kanałach bez użycia śrub, a kable podłącza się
poprzez zaciski sprężynowe (wszystkie gniazda zasilające) lub nożowe (tylko VDI). Dzięki
temu montaż instalacji jest szybszy i tańszy niż
w przypadku tradycyjnych rozwiązań.
Jak wyglądają i jak funkcjonują poszczególne elementy elastycznego systemu zasilającego? W dalszej części artykułu opiszemy
charakterystyczne cechy takiego osprzętu,
prezentując elementy serii OptiLine & Altira, dedykowanej do pomieszczeń biurowych w siedzibach ﬁrm, bankach, urzędach, obiektach
usługowych itp.
Kanały osprzętowe
Praktycznie w każdym remontowanym budynku biurowym czy użyteczności publicznej do
prowadzenia przewodów instalacyjnych stosuje się kanały z PVC lub aluminium. Jest to
zdecydowanie najtańsze rozwiązanie, niewymagające kucia bruzd w ścianach. Na przestrzeni ostatnich kilku lat kanały ulegały znacznym modyﬁkacjom. Produkty z gorszej jakości
PVC, które szybko żółkły i deformowały się pod
wpływem temperatury, dawno odeszły do lamusa. Obecne technologie produkcji polichlorku winylu pozwalają na wykonanie elementów
o trwałym kolorze i kształcie. Oczywiście jest
to kwestia kalkulacji kosztów oraz efektów, jakie chce się osiągnąć. Na rynku dostępne są
kanały bardzo tanie – których standard siłą
rzeczy musi odbiegać od wyrobów renomowanych producentów – jak i produkty spełniające
najwyższe normy jakościowe i ekologiczne.
Coraz częściej stosowane są również kanały typu osprzętowego, w których zatrzaskowo
montuje się gniazda zasilające oraz VDI. W tym
wypadku inwestor oszczędza na koszcie elementów instalacji na- i podtynkowej, ponieważ
nie ma potrzeby stosowania puszek, adapterów, ramek ozdobnych itp.
Puszki podłogowe
Najpopularniejszą metodą doprowadzenia instalacji wprost do miejsca pracy jest wykorzystanie podłogi i umieszczonych w niej puszek
osprzętowych. Składają się one z obudowy
oraz gniazd elektrycznych, telefonicznych
i komputerowych. Kiedy mamy do czynienia
z podłogą wylewaną, należy dość precyzyjnie
rozplanować rozmieszczenie puszek w pomieszczeniu. Późniejsze modyﬁkacje są kłopotliwe, gdyż wiążą się z kuciem podłogi. Na-
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PRZED DECYZJĄ
O WPISANIU DO PROJEKTU
• Zastanówmy się, jak będzie podzielona powierzchnia biurowa, a także które rozwiązanie
będzie dla niej najbardziej odpowiednie
• Zwróćmy uwagę na cenę całego systemu
instalacji, a nie pojedynczego elementu – to
może być istotny argument przy omawianiu
projektu z inwestorem
• Rozważmy zalety i wady poszczególnych
rozwiązań
• Nie dokonujmy wyboru producenta na
podstawie zdjęć w katalogu czy Internecie
– osobiście obejrzyjmy produkt
• Zestawmy ze sobą ten sam produkt oferowany przez różne ﬁrmy i porównajmy pod
względem jakościowym oraz estetycznym

leży też unikać projektowania instalacji opartej
na puszkach większych niż osiem modułów.
W praktyce nie jest to jednak znaczące ograniczenie. Puszka ośmiomodułowa umożliwia
podłączenie czterech komputerów i tyle samo
linii telefonicznych. Rzadko kiedy planuje się
więcej niż cztery stanowiska pracy przy jednym, nawet bardzo dużym biurku.
Sprawa jest znacznie prostsza, gdy mamy
do czynienia z podłogą techniczną. Tego
typu rozwiązanie jest jednym z najbardziej
elastycznych. Zaleca się stosowanie go w pomieszczeniach typu open space. Warto wtedy
wykorzystać małe puszki (czteromodułowe),
które dzięki niewielkim rozmiarom nie kolidują
z ustawieniem stołów, biurek czy nawet krzeseł. Późniejsza modyﬁkacja systemu będzie
się wiązać jedynie z przeniesieniem całego
panelu podłogowego wraz z puszką w nowe
miejsce i podłączeniem do zasilania.

Zalety puszek podłogowych
• niewidoczne, gdy z nich nie korzystamy
• niewielkie koszty instalacji
• łatwe do przeniesienia (w przypadku
podłóg technicznych)
• można dowolnie modyﬁkować typy
osprzętu w każdej z puszek
• niska cena
Wady puszek podłogowych
• niemożliwe do przeniesienia w przypadku
podłóg wylewanych
• pokrywy dużych puszek kolidują z meblami biurowymi, podłączenie wtyczki
wymaga „wejścia pod biurko”

z : a _ 02 _ 2008
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niami klienta, dobiera się elementy osprzętu,
czyli gniazda zasilające pojedyncze, podwójne, potrójne oraz wejścia telefoniczne i komputerowe. Na pewno nie opłaca się projektować instalacji „na zapas”, ponieważ każdy
dodatkowy element to koszt dla inwestora,
a ewentualne późniejsze zwiększenie liczby
akcesoriów nie stanowi problemu i nie wymaga niszczenia biura.

Zalety słupów i słupków
• dostępne na wyciągnięcie ręki
• elastyczne (np. słup przenośny)
• łatwe w późniejszej modyﬁkacji
Wysokie słupy przenośne, dzięki elastycznemu proﬁlowi,
który doprowadza zasilanie od góry, można swobodnie
przemieszczać w promieniu do 1,5 metra

Elastyczne słupy i słupki
Kolejnym ciekawym pomysłem są coraz
popularniejsze słupy i słupki osprzętowe.
Rozwiązanie to wywodzi się z pomieszczeń
przemysłowych, gdzie stosuje się proﬁle
aluminiowe z przykręconymi do nich gniazdami, wejściami/wyjściami gazów technicznych czy wyprowadzeniem próżni (np. seria
InduSign ﬁrmy Thorsman). Zastosowanie
takiego systemu w obiektach biurowych
wymaga oczywiście elementów o delikatniejszych kształtach oraz znacznie lepszej
jakości wykonania.
Należy pamiętać, że słupy i słupki pełnią
nie tylko funkcję zasilającą, ale także estetyczną. Zanim zdecydujemy się na konkretnego producenta, warto obejrzeć produkt
i nie kierować się wrażeniem, jakie zrobiło
na nas zdjęcie zamieszczone w Internecie
lub w katalogu. Decydując się na słup rozporowy, należało by zwrócić uwagę także na
system mocowania go do suﬁtu. Tradycyjne
rozwiązanie to nagwintowany pręt, wykręcany ze środka proﬁlu. Takie przytwierdzanie słupa jest jednak zawodne i często nie
zyskuje aprobaty klientów. Nowoczesny
system to wysuwany element, blokowany
mechanizmem sprężynowym. W ostatnim
okresie coraz większą popularnością cieszą się słupy przenośne, stojące na żeliwnej
podstawie, zasilane z suﬁtu specjalnym proﬁlem elastycznym. To rozwiązanie pozwala
przestawiać słup w promieniu ok. 1,5 metra
od punktu podłączenia.
Większość modeli słupów i słupków
sprzedawanych jest w formie pustego proﬁlu wraz z mocowaniem do podłogi i suﬁtu.
W następnej kolejności, zgodnie z wymaga-
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Panel typu „pop-up”i listwowy panel biurkowy
– zaprojektowane z myślą o wygodzie podczas
spotkań zespołowych i konferencji

Wady słupów i słupków
• wąska paleta standardowych kolorów

Wygodne panele biurkowe
Czwartą grupą produktów doprowadzających
zasilanie oraz sygnał VDI są panele stosowane
na stołach konferencyjnych. W przypadku, gdy
właściciel budynku nie zgadza się na ingerencję
w oryginalną strukturę systemu elektrycznego,
można sięgnąć po produkty serii OptiLine & Altira. Wystarczy podłączyć je do gniazd zasilających oraz VDI i... postawić na biurku. Panele są
fabrycznie skompletowane i gotowe do pracy.
Nowością jest panel typu „pop-up”, którego pokrywa znajduje się w jednej płaszczyźnie
z blatem biurka. Lekkie naciśnięcie wieka uruchamia amortyzator gazowy, który powoli wysuwa bęben. Po zakończeniu spotkania wystarczy
przycisnąć słupek, aby go schować. „Pop-up”
to idealny gadżet do stołów konferencyjnych
w gabinetach prezesów czy zarządów ﬁrm.

Zalety paneli biurkowych
• łatwy montaż
• nie wymagają ingerencji w instalację
elektryczną
• wygodne w użyciu
• fabrycznie połączone z osprzętem

Niskie słupki są montowane w pobliżu biurek
na stałe. Przewody można doprowadzić pod
podłogą lub zastosować listwy maskujące

Wady paneli biurkowych
• widoczne kable zasilające panel

Marcin Safaryn
marcin.safaryn
@pl.schneider-electric.com
Autor jest product managerem
w ﬁrmie Schneider Electric Polska
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Ta piękna nowa hala wymaga
adaptacji akustycznej

Budowanie bezpiecznych
hal sportowych
Bogdan Leszko

Przemyślane projektowanie hal sportowych uwzględnia zarówno potrzeby komunikacji, jak i bezpieczeństwo użytkowników, w tym ochronę
przed hałasem. Budowanie dużych kubatur rodzi niebezpieczeństwo
powstania niekontrolowanego hałasu zagrażającego zdrowiu ludzi.
O tym pisaliśmy w Z:A_01_2008. Tym razem skupimy się na rozwiązaniach wprowadzanych na etapie projektowym – które będą ograniczały
hałas pogłosowy – oraz na sposobach dodatkowego wytłumienia
wnętrz i poprawy akustyki w budynkach już istniejących.

N

Nowoczesna technika audio-wideo oraz
oczekiwania publiczności stawiają halom
sportowym wysokie wymagania. Im większe
obiekty, tym większe jest niebezpieczeństwo
powstania potężnego, niekontrolowanego
hałasu będącego efektem interakcji dźwięku
z niekorzystnym wpływem zamkniętej przestrzeni architektonicznej. Większość problemów związanych z hałasem pogłosowym,
utratą zrozumiałości mowy i zagrożeniem
wywołanym hałasem można rozwiązać na
etapie projektowania architektonicznego.
Estetyka czy akustyka?
Architekci i projektanci wnętrz starają się spełniać wymagania swoich klientów. Jednak hale
o błyskotliwym wyglądzie i zaskakujących efek-

30

zawód:architekt

tach oświetleniowych nie muszą być bezpieczne w użytkowaniu. Byłem kiedyś świadkiem,
jak architekt szczycił się swoim projektem i estetyką wnętrza łukowatej hali sportowej, świetnie wykorzystującej oświetlenie dzienne. Nie
zdawał sobie jednak sprawy, że zaprojektował
coś, co generowało wszystkie rodzaje zakłóceń: pogłos, echa, efekt ﬂangera itp., i żeby
móc halę użytkować, inwestor musiał wydać
duże pieniądze na zniwelowanie tych problemów. Dlatego pamiętajmy, że wprawdzie hale
mogą świetnie wyglądać, lecz jednocześnie
duże i twarde płaszczyzny niezmiennie mają
niekorzystne właściwości akustyczne. Płaski
dach nad płaską areną z pewnością wygenerowałby niekorzystne efekty w postaci echa
i fal „stojących”. A już największe z możliwych

problemy z dźwiękiem stwarzają zakrzywione
do środka ściany i suﬁty w kształcie kopuły!
Zaskakujące jest przy tym to, że sale średniej
wielkości zwykle cechują się lepszymi własnościami akustycznymi niż małe i bardzo duże.
W małym pomieszczeniu energia fal odbitych
jest duża (nie tracąc mocy na krótkim odcinku),
dlatego mocno oddziałuje (jak choćby w łazience). Natomiast w dużej hali poważniejszym
problemem są słyszalne echa. Zjawisko wynika
z większych odległości i opóźnień czasowych
odbitej energii (w stosunku do źródła). Wartości są na tyle wysokie, że nasze ucho – a raczej
mózg – postrzega to jako wyraźne echo. Tak
zwana „stała czasowa” słyszenia człowieka,
czyli różnica, przy której człowiek wyraźnie rozróżnia dwa dźwięki, to ok. 50 ms. W takim czasie
dźwięk pokonuje odległość ok. 15-20 m, a przecież w dużych halach dystanse są dłuższe.
Właśnie dlatego niezauważalne pogorszenie zrozumiałości mowy w złej akustyce małego
pomieszczenia, w odniesieniu do projektowanej
dużej hali, urasta do gigantycznego problemu,
którego rozwiązanie jest trudne i kosztowne!
Aby sprawdzić warunki pogłosowe, wystarczy
wykonać proste doświadczenie: w pustej hali
sportowej klaśnij w ręce, a zobaczysz, jak hala
„śpiewa” jeszcze długo po ustaniu źródła dźwięku. Im dłuższy jest „śpiew”, tym większy będzie
problem z hałasem pogłosowym. W wielofunk-
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Hala Olivia w Gdańsku została
znakomicie zaprojektowana,
to prawdopodobnie najlepszy
kształt bryły i dachu

cyjnych halach widowiskowo-sportowych, przy
wypełnionej widowni, nie powinien trwać dłużej
niż 2 sekundy. Źle zaprojektowane i niewłaściwie zbudowane polskie hale sportowe „śpiewają” niekiedy nawet 12 sekund!
Dźwięk nie zanika
Dźwięku nie można zatrzymać. Promienisty
sposób rozchodzenia się energii akustycznej
oznacza, że o sposobie jej ogniskowania lub
rozproszenia decyduje kształt wnętrza hali.
Oddziaływanie skupionej energii jest ogromne,
zatem projektowanie hal z zakrzywionymi ścianami i suﬁtami w kształcie kopuły tworzy – już
z deﬁnicji – problemy z akustyką. Wklęsłe płaszczyzny powodują koncentrację fali dźwiękowej
w określonych miejscach. Gdy punkt skupienia
przypadnie w miejscu, gdzie sytuowana jest
widownia, przedziwne „efekty” dźwiękowe staną się nieuniknione. Dobrym przykładem jest
planetarium. W jego centrum trudno używać
mikrofonu bez niebezpieczeństwa powstania
potężnych sprzężeń. Warto wymienić również
polskie hale z okresu sprzed poprawy ich akustyki: halę Torwar w Warszawie, Halę Stulecia
(dawna Hala Ludowa) we Wrocławiu, halę
w Krośnie czy Halę Tysiąclecia w Sopocie.
Punkty skupienia występują w różnych miejscach i zależą od usytuowania źródeł dźwięku
(czytaj: głośników). Kształty kopułowe potęgują
dźwięk, czego przykładem mogą być muszle
koncertowe, budowane w czasach, gdy nie znano głośników i wzmacniaczy. Przy współczesnej
technice audio, emitującej z wielu miejsc potężne energie, takie rozwiązania nie pomagają.
Jedna z hal sportowych na gdańskim wybrzeżu otrzymała niekorzystne dla prawidłowej
akustyki łukowate sklepienie, ale za to wykonane z falistej blachy. Blacha wprawdzie nie
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wytłumia nadmiaru energii dźwiękowej, ale
jej mocno pofałdowana powierzchnia trochę
ją rozpraszała. Architekci wnętrz przekonali jednak inwestora, że „ładniej będzie”, gdy
na blachę nałoży się gładki, suchy tynk. Rzeczywiście, estetyka wnętrza zyskała. Jednak
ogromny hałas pogłosowy nie pozwalał uzyskać wymaganej zrozumiałości mowy – pomimo zainstalowania bardzo dobrej i kosztownej
aparatury dźwiękowej. Inwestor musiał wydać
kolejne pieniądze i pokryć gładkie sklepienie
materiałami porowatymi, które rozproszą i wytłumią nadmiar dźwięku.
Bryła i materiały
Różnorodność dostępnych materiałów budowlanych, wykończeniowych oraz technologii oferuje architektom rozwiązania dla
rozmaitych wyzwań. Jednak największą przeszkodą jest brak wiedzy. Właśnie w halach
sportowych bardzo często proponowany jest
dach wygięty w kształcie półwalca. Tymczasem dach wklęsły, o nieregularnym kształcie,
umożliwiałby naturalne rozproszenie energii
dźwiękowej. Takie rozwiązanie pozwoliłoby
uniknąć ogniskowania dźwięku i ograniczyło-

by powstawanie zjawiska echa, które znacznie
utrudnia zrozumienie słów. Rysunek powyżej
pokazuje dobrze zaprojektowany dach gdańskiej hali Olivia.
Dobrym przykładem jest też hala widowiskowo-sportowa budowana między Sopotem
a Gdańskiem. Wewnętrzna powierzchnia dachu została uformowana w postaci piramidek,
obłożonych miękkimi panelami z wełny mineralnej. Dzięki temu fale docierające do suﬁtu
zostaną rozproszone. Takie rozwiązanie jednocześnie pozwoliło zdecydowanie zwiększyć
powierzchnię wełny mineralnej (czyli ogólną
powierzchnię pochłaniania), niż gdyby obłożono nią płaski suﬁt. W ten sposób, nie zmieniając zewnętrznej formy budowli, zmodyﬁkowano ją od wnętrza.
Jednakże prawidłowy kształt dachu i bryły
hali sportowej zazwyczaj nie wystarczą, aby
zlikwidować hałas pogłosowy i uzyskać w niej
wymaganą zrozumiałość mowy. Jeśli w pomieszczeniu występują niekorzystne zjawiska
akustyczne, to zmieniając parametry tego
pomieszczenia (powierzchnię absorbującą
dźwięk, kształt tej powierzchni, rodzaj materiałów wykończeniowych), wpłyniemy na rozmiar

RYS. 1. Sklepienie akustycznie najgorsze, dobre i najlepsze
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Sala sportowa zbudowana z bloków akustycznych

Sala sportowa z wytłumieniem w postaci płyt z wełny
drewnianej

tych zjawisk. Zatem poprawa zrozumiałości
mowy w obiektach kubaturowych należy do
zakresu akustyki architektonicznej.
Pieniądze przeznaczone na poprawę słyszalności w pomieszczeniu pozwolą zaoszczędzić inwestorowi wielokrotnie więcej środków, które musiałby wydać na elektroniczne
korygowanie słabej jakości wytwarzanego
w nim dźwięku. Kompromisowe rozwiązanie
wymaga bowiem użycia systemu nagłośnienia, który będzie bardziej skomplikowany
i kosztowniejszy!
Rozwiązania technologiczne
Aby zredukować pogłos, i tym samym wpłynąć na poprawę zrozumiałości mowy, w „hała-

śliwych” halach suﬁt i gładkie ściany wykłada
się miękkimi i porowatymi panelami akustycznymi. Są one produkowane z wełny mineralnej
lub sprasowanej słomy drewnianej i bardzo
dobrze „chłoną” energię (w zakresie średnich
i wysokich częstotliwości) docierającą do powierzchni ograniczających wnętrze hali. Innym
rozwiązaniem jest pozostawienie na etapie budowy porowatej, nieotynkowanej ściany. Surowa ściana ceglana powyżej wysokości 3 m
(zwłaszcza z dziurawki, a takie rozwiązanie
stosowane jest np. w studiach telewizyjnych)
dobrze rozprasza energię. Oszczędzamy przy
tym część kosztów tynkowania i malowania.
Przy budowie ścian można też wykorzystać
„bloki akustyczne”, wykonane z bardzo twardego i ciężkiego betonu, znacznie redukujące
hałas pogłosowy. Mają one specyﬁczną budowę, z wnękami rezonatorowymi wygaszającymi
nadmiar energii dźwiękowej w zakresie niskich
częstotliwości. Dwie duże szczytowe ściany,
zbudowane z takich „bloków akustycznych”,
mają tak silne właściwości tłumiące nadmiarowy
hałas, jak niemal połowa suﬁtu hali pokrytego
miękkimi panelami dźwiękochłonnymi z wełny
mineralnej. Dlatego mogą zapewnić największe
oszczędności, redukując część kosztów tynkowania i malowania ściany, a także pokrywania
suﬁtu panelami dźwiękochłonnymi. Ponadto
„bloki akustyczne” są rodzajem tłumików, nastrojonych na niskie częstotliwości (ok. 150 Hz),
których nie są w stanie wygłuszyć żadne panele
dźwiękochłonne. W niektórych „huczących” halach jest to jedyne efektywne rozwiązanie.
Panele dźwiękochłonne najczęściej są mocowane do blaszanego dachu dopiero na końcu
procesu budowlanego. Jest też inne rozwiązanie: ocieplane, dachowe płyty typu „sandwich”,
z wewnętrznym perforowaniem (zaprojektowane do pokrywania wielkopowierzchniowych
hal sportowych i produkcyjnych), jednocześnie
pełniące rolę paneli dźwiękochłonnych.

RYS. 2. Wirtualny model wrocławskiej Hali Stulecia wymagał matematycznego opisania aż 750 różnych płaszczyzn
RYS. 3. Wynik komputerowej symulacji akustyki w postaci kolorowej mapy izobarycznej poziomu ciśnienia dźwięku SPL
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Surowe, betonowe i płaskie ściany można
również obłożyć akustyczną płytą ze „słomy drewnianej” (nasączonej niepalnym magnezytem), która rozprasza i tłumi dźwięki.
Jednocześnie jest ona bardzo odporna na
uderzenia i nie wymaga specjalnych zabiegów przy montażu. Natomiast w obiektach
o skomplikowanej i zdobionej architekturze zastosowanie może znaleźć „tynk akustyczny”. Celulozowa piana, natryskiwana
bezpośrednio na podłoże, nie wymaga (dla
warstwy o grubości kilku centymetrów) stosowania rusztów ani konstrukcji. W wielu
mniejszych halach sportowych spotkać się
można z przeszklonymi ścianami. Powinny
one jednak mieć, zamiast płaskiej formy, raczej kształt harmonijki.
Nie zabijać akustyki
Walka z hałasem nie powinna oznaczać dążenia do całkowitego wytłumienia energii dźwiękowej, lecz jedynie zredukowanie jej nadmiaru
do poziomu, na którym nie jest już uciążliwa
i nie przeszkadza widzom w odbiorze widowiska, a u zawodników nie obniża zdolności koncentracji. Tymczasem projektanci, którzy inaczej podchodzą do tego zagadnienia, często
popadają w skrajność i wszelkimi sposobami
próbują zdławić dźwięk w hali, niejednokrotnie doprowadzając inwestora do poważnego
uszczuplenia budżetu.
Ponad 100 lat temu Wallence Clement Sabine stworzył matematyczny wzór na obliczanie
czasu pogłosu w pomieszczeniu, bazując na
jego objętości, powierzchni ścian i całkowitej
chłonności akustycznej materiałów użytych do
zbudowania konstrukcji. Korzystając z danych,
dostarczanych przez producentów materiałów
wykończeniowych, można obliczyć spodziewany dla hali czas pogłosu. Nawet szacunkowe, bardzo przybliżone dane podane przez
architektów z pewnością uchroniłyby inwesto-

Wytyczne normy PN-EN60849 w zakresie
parametrów komunikatu ewakuacyjnego, słyszanego przez ludzi, określają takie zaprojektowanie systemu nagłośnienia alarmowego,
aby informacja była dobrze zrozumiała – nie
tylko słyszalna i czytelna. Stopień zgodności
odbieranego dźwięku z oryginałem – tym
wychodzącym z głośnika – określa się skalą
STI („Speech Transmission Index”), w której
1 oznacza oryginał. Niekorzystna akustyka
psuje oryginalny dźwięk komunikatów mogących uratować ludzkie życie.

z : a _ 02 _ 2008
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Hala Torwar – dzięki symulacjom komputerowym uzyskano kompromis
między kosztami a komfortem akustycznym

rów przed nieprzewidzianymi wydatkami, jakie
będą musieli ponieść przy „naprawianiu” akustyki. Dlatego obowiązkiem projektanta jest
poinformowanie klienta, że skoncentrowanie
się tylko na estetyce hali może odbić się negatywnie na uzyskaniu wymaganego poziomu
zrozumiałości mowy.
Jednocześnie rozwój technologii audio
spowodował, że istnieje głębokie, błędne przekonanie (projektantów, inwestorów i właścicieli obiektów), że problem komfortu słuchania
i komunikacji dźwiękowej można rozwiązać,
stosując najnowocześniejsze elektroniczne
wynalazki, a jedyna trudność wiąże się z ograniczeniami budżetu.
Komputerowe „leczenie”
Tymczasem już podczas II wojny światowej
dwaj inżynierowie, pracujący w laboratoriach
Bella, wyprowadzili jedno z najbardziej użytecznych równań matematycznych, opisujących to, co dzieje się z dźwiękiem na drodze
pomiędzy jego źródłem a uszami słuchaczy.
Można zatem obliczyć zarówno wielkość
i sposób rozchodzenia się energii dźwiękowej
w hali, jak również wielkość i miejsce zamocowania materiałów dźwiękochłonnych, a także
przeprowadzić symulację efektów nagłośnienia z przewidywanego miejsca umocowania
głośników.
Warszawska hala Torwar była pod koniec
lat 90. pierwszym obiektem w Polsce, w którym z sukcesem zastosowano komputerowe
symulacje akustyki dla modelowania zrozumiałości mowy i dokładnego określenia wielkości potrzebnych materiałów dźwiękochłonnych. Właściwa współpraca z architektem
i wykonawcą budowlanym już na etapie projektowania pozwoliła, za pomocą tylko jednego działania, uzyskać aż 3 efekty:
ograniczyć hałas w hali (zgodnie ze standardem UE),

z : a _ 02 _ 2008

Wzór do naśladowania – wklęsły dach z elementami rozpraszająco-tłumiącymi

zwiększyć bezpieczeństwo przez możliwość użycia systemu Voice Alarm,
radykalnie zredukować wielkość (czyli także koszt) aparatury nagłośnieniowej.
Stosując wirtualnie różne materiały dźwiękochłonne, kilkadziesiąt razy symulowano
wyłożenie nimi suﬁtu, aż uzyskano kompromis pomiędzy właściwościami akustyczno-mechanicznymi płyty z wełny mineralnej
i kosztami jej ułożenia. Pokrycie suﬁtu dźwiękochłonnymi płytami stanowiło niemały wydatek, ale dzięki temu zmniejszono w hali hałas
pogłosowy co najmniej o 6 dB. To oznacza,
że zgodnie z prawami elektroakustyki, można
było ograniczyć wielkość aparatury nagłośnieniowej aż o 75%! Zamiast więc 40 kosztownych wzmacniaczy, jest ich tylko 10, nie
mówiąc już o ograniczeniu wielkości zastosowanych głośników.
W wyniku tych działań uzyskano radykalne skrócenie czasu pogłosu z 10 do 1,5 sekundy i zaskakującą poprawę zrozumiałości
mowy, dzięki czemu bardzo dobrze słyszalne
są wszystkie komunikaty. To jednocześnie pozwoliło przystosować halę do komfortowego
odbioru muzyki rozrywkowej w czasie koncertów i kongresów. Stopień zrozumiałości mowy
0,5 STI – absolutnie wymagany dla zastosowania Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego – występuje nawet w miejscach najbardziej
oddalonych od głośników.
Nie lekceważyć nagłośnienia
Współczesny system nagłośnieniowy w hali
sportowej pełni 3 funkcje:
dostarcza rozrywki w postaci programu
muzycznego,
przekazuje informacje od sprawozdawcy,
kieruje akcją ewakuacyjną (w przypadku
ogłoszenia alarmu pożarowego lub terrorystycznego).

Beztroskie projektowanie dużych
kubatur hal sportowych doprowadzić
może do:
pogorszenia komunikacji dźwiękowej,
braku komfortu dla publiczności,
stworzenia obszarów niebezpiecznych dla
zdrowia człowieka,
obniżenia stopnia bezpieczeństwa,
zawyżenia kosztów urządzeń dźwiękowych
i dodatkowych wydatków inwestora,
utraty możliwości użytkowania obiektu
zgodnie z przeznaczeniem,
utraty spodziewanych dochodów (co
wynika z niemożliwości użytkowania).

Gdyby można było dostarczyć dźwięk wyłącznie do ludzkich uszu, to 100-tysięczny
tłum kibiców wymagałby zastosowania głośników o mocy zaledwie 64 watów. Wielkość
urządzeń audio służących do nagłośnienia
hal wyraźnie wskazuje, że jedynie część generowanego dźwięku traﬁa do celu, czyli do
uszu słuchaczy. Większość ucieka w przestrzeń. Niestety, w przestrzeń zamkniętą
ścianami i dachem. Dlatego należy ją na to
przygotować, prawidłowo projektując halę
sportową.
Ilustracje pochodzą z archiwum autora

Bogdan Leszko
info@bellsonic.org.pl
Konsultant dźwiękowy,
prezes Stowarzyszenia Bellsonic,
biegły sądowy, członek
Voice Alarm Safety Approval
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Stałe urządzenia gaśnicze
na mgłę wodną
Paweł Zbrożek

Stałe urządzenia gaśnicze (SUG) mgłowe są specyﬁcznymi hybrydami – charakteryzują się
wieloma cechami, jakie mają SUG gazowe oraz SUG wodne – zarówno w obszarze konstrukcji,
jak i zastosowania. Mogą gasić pożary sposobem „przez całkowite wypełnienie”, a także
podając medium gaśnicze miejscowo lub strefowo. Istnieją także SUG mgłowe dwuczynnikowe
(gaz + woda), i takie które mogą działać autonomicznie bez zasilania w energię elektryczną.

G

Fotograﬁe: Fogtec / Supo Cerber

Gaszenie za pomocą mgły wodnej dzięki swoim
zaletom jest technologią rozwijającą się bardzo
intensywnie, w Polsce niestety ciągle jeszcze
mało znaną i niedocenianą. Wobec konieczności wycofania w latach 90. XX wieku halonów
jako środków gaśniczych mgła wodna stanowi
jeden z najlepszych ich zamienników, pod wieloma względami nawet je przewyższający.
Obszar jej aplikacji jest bardzo rozległy
i stale się poszerza. Urządzenia wytwarzające
silnie rozdrobnione strumienie wodne, w tym
mgłę wodną, są wykorzystywane:
przez straż pożarną – jako podręczny sprzęt
gaśniczy i systemy instalowane w samochodach pożarniczych (np. systemy impulsowe,
szybkie natarcie z prądownicami mgłowymi),
w zabezpieczeniach ppoż. obiektów – pracują
jako stałe urządzenia gaśnicze; w pewnych sytuacjach (szczególnie w przemyśle), podobnie
jak urządzenia tryskaczowe, mogą zastąpić
także hydranty wewnętrzne,
w podręcznym sprzęcie gaśniczym – jako tzw.
gaśnice mgłowe.
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Mgłą wodną można gasić pożary grupy A (ciała stałe), B (ciecze), C (gazy) oraz urządzenia
elektryczne. Oczywiście zależnie od rodzaju
zastosowań wymagane będą różne parametry ﬁzyczne strumieni mgły i samej mgły. Niewłaściwy ich dobór może przynieść efekt odwrotny od oczekiwanego, np. zintensyﬁkować
pożar, zwiększyć zagrożenie. Mają tu znaczenie warunki środowiskowe: ilość i rodzaj materiału palnego oraz jego właściwości, warunki
wentylacji, geometria i rozmiary pomieszczenia. Jednak wiodące znaczenie mają czynniki
i parametry samego SUG mgłowego: wybór
metody gaszenia, typ urządzenia gaśniczego,
parametry mgły wodnej otrzymanej z wybranego SUG mgłowego.

Do określonego scenariusza przewidywanego pożaru należy dobrać odpowiednie SUG
mgłowe o dość ściśle określonych parametrach wytwarzanej mgły wodnej. Dochodzimy
tu do rzekomej największej wady tych urządzeń,
jeśli chodzi o zastosowanie w zabezpieczeniach
ppoż. obiektów. Określone urządzenie, wytwarzające rozpylony strumień wodny o danych parametrach, powinno być przeznaczone tylko do
jednoznacznie wskazanego obszaru zastosowań. Dla przykładu sprawdzenie i potwierdzenie
jego skuteczności do gaszenia tuneli kablowych
nie oznacza, że będzie również skuteczne do
gaszenia turbin energetycznych.
„Dedykowalność” SUG mgłowych wynika
z faktu, że rozdrobnione strumienie wodne mają
wiele indywidualnych cech zależnych od wytwarzającego je urządzenia i prawie niemożliwych do
powtórzenia w takim samym zestawieniu w urządzeniu innego typu. Do określonego obszaru
zastosowań należy wybrać urządzenia wytwarzające mgłę wodną o dość ściśle określonych cechach. Do tych cech należą m.in.: intensywność
wypływu [l/min], szybkość wypływu [m/s], kąt rozpylania, zasięg strumienia [m], widmo rozpylenia
[n=f(d)], jednorodność zraszania [%], intensywność zraszania [mm/min], powierzchnia zraszania [m2], przewodność elektryczna stosowanej
wody. Wartości tych cech precyzyjnie determinuje
technologia wytwarzania mgły wodnej.
Na obecnym poziomie wiedzy inżynieryjnej zależności te są niestety wciąż określane
głównie empirycznie, a indywidualnie tworzone
(do danego projektu) modele matematyczne
są stosunkowo dalekie od ich ﬁzycznych odpowiedników i często niepotwierdzone badaniami
laboratoryjnymi i funkcjonalnymi w aspekcie
ich skuteczności, w skali naturalnej. Przełamanie tej bariery mogłoby zmienić wspomnianą
rzekomą wadę na bardzo znaczącą zaletę, po-

z : a _ 02 _ 2008

technika w architekturze

Główne zalety mgły wodnej jako środka
gaśniczego
• bardzo ekologiczny sposób gaszenia (nie powoduje efektu cieplarnianego w przeciwieństwie
do SUG na CO2, nie niszczy warstwy ozonowej
w przeciwieństwie do halonów),
• brak efektu zalewania wodą popożarową
(w przeciwieństwie do SUG wodnych, np.
tryskaczowych),
• duża efektywność gaśnicza (ugaszenie pożaru
następuje poprzez chłodzenie i zmniejszenie stężenia tlenu w streﬁe spalania – poza strefą spalania
stężenie tlenu pozostaje na normalnym poziomie),
• niskie przewodnictwo elektryczne (szczególnie jeśli zastosowano wodę dejonizowaną),
dzięki czemu może być stosowana do gaszenia
urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

• nie wymaga specjalnych konstrukcji pomieszczeń
(jak np. uszczelnienie pomieszczeń, otwory odciążające – w przeciwieństwie do SUG gazowych),
• możliwe zastosowanie w ujemnych temperaturach (co jest bardzo problematyczne w przypadku SUG wodnych),
• nie wymaga tak dużych zapasów wodnych,
jakie wymagają SUG wodne,
• można stosować ją do gaszenia pożarów,
do których zastosowanie typowych urządzeń
gaśniczych wodnych byłoby niepożądane, nieefektowne lub nawet niebezpieczne, np. pożary
cieczy palnych, stanowisk do smażenia na
głębokim tłuszczu, elektroniki, wirujących turbin
energetycznych, transformatorów itd.,

• inteligentny sposób gaszenia,

• poprawia warunki ewakuacji poprzez: obniżenie temperatury gazów, pochłanianie promieniowania cieplnego, zmniejszenie agresywności
dymu w wyniku jego „opłukania”,

• brak występowania zagrożenia dla ludzi
(w przeciwieństwie do większości gazów
gaśniczych),

• dzięki obniżeniu temperatury gazów oraz
pochłanianiu promieniowania cieplnego zabezpiecza przed rozgorzeniem.

nieważ można byłoby wykorzystywać trudne
do sparametryzowania zależności parametrów
i właściwości technologii mgły wodnej w sposób
bezpośredni.
SUG mgłowe bada się podobnie jak tryskacze, jednak mając na uwadze określoną
aplikację całego systemu, a nie jego poszczególne elementy. SUG wodne, np. tryskaczowe,
można złożyć z elementów od kilku producentów, pod warunkiem że odpowiadają one parametrom projektowanego SUG tryskaczowego.
Natomiast SUG mgłowe, z uwagi na dużą różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych w poszczególnych systemach, należy traktować
jako jeden niepodzielny system. Certyﬁkowany
i dopuszczony do stosowania system powinien
charakteryzować się odpowiednimi parametrami podanymi przez producenta do użycia
w ściśle określonych warunkach i określonej
aplikacji. Przykładem takiej specyﬁkacji będzie
np. podanie:
przedziałów lub wartości granicznych wielkości roboczych (rozstaw, położenie i liczba
dysz, ciśnienie mediów na dyszach, geometria
i wymiary przewodów itd.), parametrów dysz
w odniesieniu do parametrów technicznych
instalacji gaśniczej oraz
parametry geometryczne (głównie kubatura
i wysokość chronionego obiektu), środowiskowe (wentylacja i temperatura) oraz materiałowe
przestrzeni chronionej w odniesieniu do warunków aplikacji.
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Skojarzenie najniższych dopuszczalnych przez
producenta parametrów technicznych systemu
(np. minimalnego ciśnienia) z najbardziej niekorzystnymi warunkami aplikacji (np. maksymalną wysokością, maksymalną temperaturą
i łatwopalnym materiałem) pozwala wskazać
jej warunki brzegowe. Zakłada się, że jeśli urządzenie gaśnicze skutecznie ugasi pożar testowy
w warunkach brzegowych, to można przyjąć, że
pożar będzie skutecznie ugaszony w innych warunkach niewykraczających poza ten obszar. Interesującą właściwością gaśniczą mgły wodnej
przy pożarach grupy B (ciecze) jest to, że warunkiem brzegowym rozmiaru pożaru nie jest maksymalna, ale minimalna powierzchnia spalania,
co dla laika jest wręcz zaskakujące. Wynika stąd
wniosek, że łatwiej i szybciej ugaszony będzie
duży pożar (np. heptanu) o powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych niż mały o wielkości
kilkunastu decymetrów kwadratowych.
Dopuszczenie do stosowania
w Polsce i na świecie
Pomimo że SUG mgłowe spełniają wymagania
deﬁnicji wyrobu budowlanego, nie zostały one
objęte mandatem Komisji Europejskiej do Dyrektywy Budowlanej 89/106/ EWG na opracowanie
europejskich norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych.
Z tego powodu wyrobom tym nie może być
nadany znak CE ani też nie można było do tej
pory nadawać krajowego znaku budowlanego B,

SUG mgłowe znajdują zastosowanie np. w biurowcach...

...przemyśle spożywczym i gastronomii...

...archiwach, bibliotekach, muzeach...

...pomieszczeniach ze sprzętem elektronicznym
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Jeden z rodzajów głowic mgłowych. Głowica zawiera
zestaw dysz, które decydują o parametrach urządzenia

Urządzenia mgłowe nie muszą być stałe. Ręczne pistolety
pozwalają obsługiwać np. hydranty ścienne...

...a przewoźne agregaty gaśnicze (elektryczne
lub spalinowe) można ustawić w dowolnym miejscu

mogły być jedynie poddane dobrowolnej ocenie
zgodności. Zgodnie z najnowszym stanowiskiem
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego SUG
mgłowe podlegają regulacjom ustawy o wyrobach budowlanych oraz stosuje się do nich
przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznaczania
ich znakiem budowlanym. Oznacza to konieczność uzyskania dla tych wyrobów aprobaty technicznej i certyﬁkatu zgodności z tą aprobatą.
Obecnie SUG mgłowe certyﬁkuje się
na świecie (dopuszcza do stosowania w ochronie przeciwpożarowej) głównie jako tzw. systemy inżynieryjne wstępnie zaprojektowane
(pre-engineered systems), tzn. takie, w których
wstępnie określono przedziały lub wartości graniczne wielkości roboczych (rozstaw, położenie
i liczba dysz, ciśnienia mediów na dyszach, geometrię i wymiary przewodów itd.). Zastosowania
takiego systemu są szczegółowo specyﬁkowane zarówno co do typu, jak rodzaju i wielkości
urządzenia przez specjalistyczne laboratorium
badawcze w oparciu o aktualne testy pożarowe.
Ponadto przebadane i certyﬁkowane SUG mgłowe po zainstalowaniu na obiekcie wraz z systemem wykrywczo-alarmowym należy przetestować pod względem funkcjonalności. Podczas
takich sprawdzeń należy zweryﬁkować wartości
wyszczególnione w projekcie i zastosowane na
obiekcie z wartościami dopuszczalnymi.
Obszary zastosowań
SUG mgłowe są stosowane coraz częściej nie
tylko do gaszenia pożaru, ale również w celu zapobieżenia rozgorzeniu, kontrolowania pożaru
oraz w celu oczyszczenia atmosfery popożarowej
z agresywnych cząstek dymu. Przykładem takiej
aplikacji jest zastosowanie w salach komputerowych i przestrzeniach podpodłogowych pomiesz-

Do gaszenia i kontrolowania pożaru SUG
mgłowe znalazły zastosowanie w następujących obszarach:

energia
cieplna

paliwo

Transport – na statkach i promach (kajuty,
kabiny, korytarze, maszynownie, przedziały
samochodowe), w lotnictwie (kabiny pasażerskie), transporcie drogowym (długie tunele
– górskie, podwodne),
Przemysł spożywczy – kuchnie olejowe do
głębokiego smażenia,

tlen

RYS. 1. Trójkąt procesu spalania. Działanie mgły wodnej
pochłania energię cieplną (chłodzi) i wypiera tlen
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Urządzenia elektryczne: transformatory, przełączniki, wyłączniki automatyczne, elementy
wirujące, silniki,

czeń o wysokiej czystości, w których pojawienie
się bardzo niewielkiej ilości dymu (zwykle z HCl)
mogłoby przyczynić się do zatrzymania lub uszkodzenia aparatury tam działającej.
Istnieją obiekty zagrożone pożarem, w których jedynym racjonalnym zabezpieczeniem
wydaje się SUG mgłowe. Dla przykładu zastosowanie SUG tryskaczowego w zabytkowych
obiektach drewnianych (kościoły, dworki) wiązałoby się z ryzykiem znacznych szkód wodnych
w przypadku uruchomienia, a i wykonanie samej
instalacji, która nie szpeciłaby zabytku, byłoby
sztuką samą w sobie. Zastosowanie natomiast
SUG gazowego wiązałoby się również ze znaczną ingerencją w konstrukcję obiektu budowlanego. Optymalnym rozwiązaniem dla takich
obiektów wydaje się SUG mgłowe, tym bardziej
że technologia ta jest coraz tańsza przy jednocześnie rosnącym poziomie zaawansowania.
Mgły wodnej nie wolno stosować bezpośrednio na materiały, które gwałtownie reagują z wodą, lub na znaczne ilości materiałów
niebezpiecznych (np. metale lekkie, amidy,
halogenki, wodorki, siarczki, cyjanki), nie wolno jej stosować również do bezpośredniego
podawania na skroplone gazy. Nie zaleca się
w ogólnym przypadku stosowania mgły wodnej
do gaszenia pożarów bardzo szybko rozwijających się i jednocześnie o dużej gęstości mocy
(np. zbiorniki paliw lekkich) przy intensywnej
wentylacji; jak również nie zaleca się stosowania mgły wodnej w przestrzeniach o dużych
kubaturach (np. magazyny wysokiego składowania). Bezcelowe jest stosowanie mgły wodnej w przypadku pożarów ukrytych, w których
pożar wykorzystuje tlen z materiału spalanego,
np. w przypadku tlenia się trocin lub tkanin.
Kluczowym kryterium wyboru zabezpieczenia
przeciwpożarowego jest rachunek ekonomiczny.
W przypadku zabezpieczania małych kubatur

Przemysł energetyczny, maszynowy itd.:
turbiny spalinowe, obudowy maszyn, ﬁltry
olejowe, lakiernie, tunele kablowe, hamownie
silników, małe magazyny z łatwopalnymi
płynami,
Sprzęt elektroniczny, włączając w to sprzęt
komputerowy i telekomunikacyjny,
Obiekty użyteczności publicznej: metro, małe
domy towarowe, małe obszary magazynowe,
archiwa, pomieszczenia biurowe, biblioteki,
atria, zabytkowe drewniane budowle, muzea,
większość obiektów kwaliﬁkowanych do
zagrożenia pożarowego LH, OH1 i OH2*.

* Klasyﬁkacja według PN-EN 12845:2008 (U) Stałe urządzenia gaśnicze – Automatyczne urządzenia tryskaczowe – Projektowanie, instalowanie i konserwacja
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SUG mgłowe, szczególnie pracujące w zakresie
niskich ciśnień (do 12 barów), stają się już coraz
bardziej konkurencyjne nawet w stosunku do klasycznych SUG tryskaczowych. Pomijając straty
wtórne powodowane zalaniem wodą przez SUG
tryskaczowe, SUG mgłowe nie wymagają pomp
o tak dużych wydajnościach jak SUG tryskaczowe, a ilość zmagazynowanej wody wynosi około
1/10 potrzebnej do użycia przez SUG tryskaczowe. To w konsekwencji znacznie obniża bilans
kosztów wykonania i eksploatacji zabezpieczenia ppoż. za pomocą SUG mgłowego.
Fenomen gaszenia
za pomocą mgły wodnej
Dzięki swoim właściwościom woda jest bardzo
dobrym środkiem gaśniczym – charakteryzuje się
wysoką wartością ciepła właściwego (4,18 kJ×
kg-1×K-1) i ciepła parowania (2240 kJ×kg-1), przy
przemianie fazowej ciecz-para zwiększa objętość
1620 razy. W porównaniu z właściwościami innych mediów gaśniczych woda jest zdecydowa1)

National Fire Protection Association

nie najlepsza. Dlaczego więc nie jest w praktyce
tak skuteczna? Otóż dlatego, że zdecydowana
większość wody wypływa bez spełnienia swojego zadania gaśniczego. W przypadku tryskaczy
szacunkowo tylko 1-5% całkowitej ilości wypływającej z tryskaczy wody ulega przemianie fazowej,
pozostała część wody wypływa, przyczyniając
się do wtórnych strat wodnych popożarowych.
Mgła wodna to rozpylona woda, której średnice kropel w 99% całkowitej jej masy są mniejsze
od 0,1 cm (określenie wg NFPA1) 750). Dlatego
mgła wodna zachowuje się inaczej: dzięki bardzo
dużej powierzchni właściwej kropel oraz dużym
rozproszeniu pozwala podnieść współczynnik
wykorzystania wody kilkudziesięciokrotnie.
Duża powierzchnia właściwa kropel przy
odpowiednim stężeniu równomiernie rozproszonej w powietrzu mgły wodnej stanowi istotną
barierę dla promieniowania cieplnego. Krople
mgły wodnej, będąc w okolicach strefy spalania,
wyparowują, pochłaniając ciepło i zużywając je
w pierwszym etapie na podniesienie temperatury wody („pochłaniane” jest ciepło właściwe),
a następnie jej odparowanie („pochłaniane” jest

ciepło parowania). Oczywiście mgła wodna jest
tworem bardzo dynamicznym i podział na etapy
jest umowny. Intensywne parowanie w okolicach
strefy spalania powoduje chłodzenie oraz wypieranie tlenu, a energia cieplna i tlen to dwa z trzech
ﬁlarów trójkąta procesu spalania (rysunek 1).
Zmniejszenie stężenia tlenu w streﬁe spalania nie powinno zagrozić ewakuującym się
ludziom, ponieważ, jak już wspomniano, jest
to efekt lokalny.
Początkowy etap rozwoju pożaru charakteryzuje się tym, że wydziela się stosunkowo dużo
dymu, który stanowi poważne zagrożenie w postaci ograniczenia widoczności i szkodliwych
właściwości ﬁzjologicznych dla ewakuujących się
osób. Mgła wodna przechwytuje znaczną część
cząstek stałych, jak również absorbuje część rozpuszczalnych w wodzie gazów. Oczywiście mgła
wodna sama w sobie zmniejsza widoczność, jednak właściwe zaprojektowanie i wykonanie SUG
mgłowego przy uwzględnieniu dróg ewakuacyjnych generalnie poprawia warunki ewakuacji. Inteligentne działanie mgły wodnej polega właśnie
na tym, że z jednej strony gasi pożar w miejscu
REKLAMA
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na stronie internetowej

www.zawod-architekt.pl
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małe średnice
kropel

bardziej równomierne
zraszanie powierzchni paliwa
(szczególnie w przypadku
gaszenia objętościowego)

duża powierzchnia
właściwa kropel

zwiększona
pochłanialność
promieniowania
cieplnego

wypieranie tlenu
z przestrzeni spalania

intensywne
parowanie

wysoka skuteczność gaśnicza przy użyciu
stosunkowo małej ilości wody

właściwości ﬁzyczne wody

chłodzenie spalanego paliwa
(tylko w przypadku strumienia
o dużej energii kinetycznej)

wychwytywanie cząsteczek dymu
i częściowa absorpcja
agresywnych gazów

chłodzenie strefy spalania
i gazów w przestrzeni wokół
(wzrost temperatury wody)

chłodzenie strefy spalania
i gazów w przestrzeni wokół
(przemiany fazowe wody)

zmniejszenie skażenia
powietrza
(zmniejszenie stężenia substancji
toksycznych i gęstości dymu)

zmniejszenie agresywności
środowiska
(zredukowanie stężenia substancji
korozyjnych i zanieczyszczających)

minimalizacja zniszczeń
spowodowanych wodą popożarową

RYS. 2. Mgła wodna poprzez łańcuch zależności przyczynia się do minimalizacji
zniszczeń pożarowych i do poprawy warunków ewakuacji

jego wystąpienia, obniżając lokalnie stężenie
tlenu oraz odbierając energię cieplną, a z drugiej
strony poprawia warunki ewakuacji.
Z ciekawostek można podać, że mgłą wodną powstałą z wody dejonizowanej można gasić
urządzenia elektryczne będące pod napięciem.
Niska przewodność elektryczna umożliwia wykorzystanie mgły do takiego zastosowania,
jednak należy mieć na względzie stopień rozpylenia i odległość dyszy do urządzenia energetycznego w relacji do wartości napięć. Kolejną
ciekawostką jest możliwość gaszenia gorącego

Paweł Zbrożek
pzbrozek@cnbop.pl
Autor jest pracownikiem Zakładu
Technicznego Wyposażenia SP
oraz Technicznych Zabezpieczeń
Przeciwpożarowych w CNBOP

Recenzje:
Jacek Świetnicki, kierownik Zakładu Aprobat Technicznych w CNBOP
Zbigniew Sural, kierownik Zakładu Technicznego Wyposażenia SP
oraz Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych w CNBOP
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minimalizacja zniszczeń
pożarowych

tłuszczu. Mgła chłodzi strefę spalania, wyparowując przed dotarciem do powierzchni rozgrzanego tłuszczu. Dotarcie kropel wody o dużej
średnicy do powierzchni tłuszczu spowodowałoby rozprysk tłuszczu, intensyﬁkując spalanie.
Widmo rozpylenia, czyli podział na określonego
rozmiaru krople, powinno być tak dobrane, aby
wszystkie krople przed dotarciem do powierzchni tłuszczu zdążyły wyparować.
Podsumowanie
Technologia mgły wodnej jest najintensywniej
rozwijającą się technologią gaśniczą i zapewne szybko zdominuje pozostałe technologie
gaszenia pożarów. Jej potencjalne możliwości są bardzo szerokie, ale właściwa i przemyślana aplikacja wymaga bardzo kompetentnej
wiedzy inżynierskiej. Przy obecnym poziomie
techniki technologia mgły wodnej znalazła wiele optymalnych dla niej zastosowań.
W niedalekiej perspektywie, przy coraz szybszym postępie technicznym, przy konieczności większej troski o środowisko naturalne
oraz większej dbałości o bezpieczeństwo ludzi i mienia, technologia ta będzie wypierała
inne rozwiązania: na pianę, na chlorowcopo-

poprawa warunków
ewakuacji

chodne węglowodorów, częściowo zapewne
też na proszki gaśnicze, na dwutlenek węgla
i klasyczne wodne. Warto, byśmy się bacznie
przyglądali tej technologii i wykorzystywali doświadczenia krajów wiodących w dziedzinie
ochrony przeciwpożarowej w jej praktycznym
i coraz szerszym stosowaniu, takich jak USA,
Skandynawia, Wielka Brytania, Niemcy.
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2. prEN 14972 Fixed ﬁreﬁghting systems – Water systems – Design and
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„ ArchiCAD przywraca właściwy sens pracy architektów i ich współpracowników, pozwalając im skupić się na projektowaniu
i twórczej wymianie idei, zamiast tracić czas na pokonywanie problemów związanych z oprogramowaniem CAD.”
Dawid Larrew, Kirksey
Houston, USA
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prawo

Procedury administracyjne
a praca architekta (część II)
Dorota Bujnowska-Cechniak, Rafał Pawłowski

Wielu z nas zastanawia się często, czy procedury administracyjne nie trwają zbyt długo?
W niniejszym artykule przedstawimy proces uzyskiwania pozwolenia na budowę
na konkretnym przykładzie. O tyle ciekawym, że popełniony na początkowym etapie
błąd miał swoje istotne „czasowe” konsekwencje. Przy okazji analizy tej sytuacji
opracowaliśmy listę możliwych do uniknięcia błędów, które mogą mieć znaczny wpływ
na administracyjne opóźnienia.

P

3. Odpowiedzi opiniujące decyzję pozytywnie były datowane odpowiednio:
ZDM: 10 sierpnia,
Wydział Infrastruktury: 27 lipca.

Projektowaną inwestycją był sześciokondygnacyjny budynek mieszkalny, wielorodzinny, zlokalizowany w Warszawie, z następującym programem funkcjonalnym:
87 mieszkań o łącznej powierzchni 7900
metrów kwadratowych,
2 lokale użytkowe w parterze,
141 miejsc parkingowych w jednokondygnacyjnym garażu podziemnym.

4. W trakcie przygotowywania decyzji inwestor został (pod koniec sierpnia) poproszony o dodatkowe wyjaśnienia, których
udzielił na piśmie w dniu 6 września.

Omówienie drogi proceduralnej tej inwestycji zaczniemy od wniosku o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy (WZ).

5. W ten sposób 14 października 2005 r. została wydana decyzja WZ, która stała się
ostateczna 3 listopada.

1. Wniosek został złożony 20 maja 2005 roku
wraz z załącznikiem, którym była koncepcja uzgodniona z inwestorem. Ponieważ
nie było zastrzeżeń formalnoprawnych,
czyli tych z art. 64 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego, procedura zaczęła się
toczyć.

W omawianym przypadku we wniosku o wydanie decyzji WZ popełniono błąd, polegający na zaznaczeniu zbyt małego zakresu
opracowania, którego dotyczyć miał wniosek. Zakres opracowania sprowadzono do
granic własnej działki inwestora. Konsekwencje, które spowodowała ta pomyłka,
omówimy w dalszej części artykułu.
Minęło 5,5 miesiąca i projektanci byli
wreszcie w posiadaniu ostatecznej decyzji
o warunkach zabudowy. Zatem mogli przystąpić do prac i uzgodnień swoich opracowań.
W trakcie prac uzyskano:
warunki techniczne przyłączenia inwestycji
do sieci miejskich MPWiK,
warunki techniczne przyłączenia inwestycji
do sieci miejskich STOEN,
warunki techniczne przyłączenia inwestycji
do sieci miejskich SPEC,
opinię ZUDP,
opinię komunikacyjną Zarządu Dróg Miejskich,

2. Projekt decyzji był gotowy w czerwcu 2005
roku i przesłany do uzgodnienia do Zarządu Dróg Miejskich oraz Wydziału Infrastruktury w Urzędzie Dzielnicy, na terenie
której budynek miał powstać.

Dorota
Bujnowska-Cechniak
architekt
dorota.bujnowska@gmail.com

Rafał Pawłowski
architekt
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opinię komunikacyjną Inżyniera Ruchu,
zgodę Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na brak bezpośredniego doświetlenia światłem dziennym pomieszczenia ochrony.
Każde z tych działań zajęło od 3 do 5 tygodni.
Najdłużej, bo 2,5 miesiąca, trwało uzyskanie
zgody na odstępstwo od warunków technicznych. W tym wypadku kształt działki spowodował tzw. samoprzesłanianie. Cztery pokoje
na parterze budynku nie spełniały wymogów
§ 13 Rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie. Zgodę na odstępstwo uzyskano, co pozwoliło na uzgodnienie projektu
przez rzeczoznawcę do spraw higieniczno-sanitarnych.
6. 23 maja 2006, czyli 7 miesięcy od uzyskania przez inwestora (za pośrednictwem
biura projektów) decyzji WZ, został złożony wniosek o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu
pozwolenia na budowę. Organ wszczął
postępowanie, o czym powiadomił strony,
15 czerwca.
7. Niestety, 7 lipca pełnomocnik inwestora, którym był główny projektant, architekt, musiał
złożyć wniosek o zawieszenie postępowania, ponieważ organ stwierdził brak zgody
zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, a nie
było możliwości uzupełnienia tego braku
w ciągu 14 dni. Organ zawiesił postępowanie
w dniu 11 lipca.
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Błędy, jakie zdarza się popełniać przy składaniu wniosku o WZ
Na etapie opracowania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ) zdarza
się nam – projektantom – popełniać różne uchybienia. Nieprawidłowo sporządzony
wniosek pociąga za sobą niepotrzebną stratę czasu z powodu zarówno zawiadamiania
nas przez organ o zaistnieniu usterek (często pisemnego), jak i późniejszego ich usuwania (przez nas!).

Od redakcji
Artykuł jest drugą częścią cyklu na temat procedur administracyjnych związanych z pracą architekta. W części
pierwszej (Z:A _ 01 _ 2008) omówione zostały procedury
obowiązujące przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę (oraz
uzgodnieniach towarzyszących), a także obowiązki organów
wobec projektantów, uczestniczących w tych procedurach,
w świetle KPA.

Wprawdzie architekt, uprzedzając wypadki,
już 20 kwietnia złożył wniosek o wydanie
oddzielnej decyzji WZ na zjazd, ponieważ
na skutek błędu, o którym wspominaliśmy,
zakres decyzji na budynek nie obejmował
drogi. Decyzję tę uzyskano 11 lipca. To pozwoliło zarządcy drogi na wydanie 16 sierpnia zgody na lokalizację zjazdu na działkę.
Dzięki temu 31 sierpnia złożono wniosek
o wznowienie postępowania, co stało się
19 września, i 29 września została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego
i wydaniu pozwolenia na budowę, która stała
się ostateczna w dniu 30 października 2006.
8. Całość procesu zamknęła się ostatecznie
w 16 miesiącach.
9. Zakończenie budowy i uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie przewidywane
jest na dzień 30 czerwca 2008, czyli w ciągu
20 miesięcy.
To oznacza 3 lata trwania procesu inwestycyjnego dla prostego budynku. I tu czas na konkluzję. Jest wiosna Anno Domini 2008. W roku
2012 mamy gościć na naszych nowych stadionach mistrzostwa Europy w piłce nożnej
Euro 2012. Pozostało 4 lata. I rok mniej na
budowę i zorganizowanie przed mistrzostwami dwóch imprez na każdym z nich, zgodnie
z wymogami UEFA. To oznacza potrzebę oddania tych obiektów wraz z infrastrukturą (!)
za około 3 lata. Wyciągnięcie wniosków pozostawiamy Czytelnikom.


z : a _ 02 _ 2008

Zwróćmy uwagę na najczęściej występujące usterki na etapie uzyskiwania decyzji
o warunkach zabudowy (WZ):
a) brak upoważnienia do działania w imieniu inwestora lub niewłaściwe jego sformułowanie,
brak upoważnienia skutkuje tym, że formalnie możemy nie otrzymać złożonych
dokumentów czy projektów nawet do wglądu, nie wspominając już o możliwości
ich poprawiania czy uzupełniania,
upoważnienie winno umożliwiać prowadzenie działań w imieniu inwestora w trzech
obszarach:
• załatwianie spraw w imieniu inwestora,
• reprezentowanie inwestora przed organem,
• odbieranie dokumentów w imieniu inwestora.
b) opracowywanie koncepcji przyszłej inwestycji tylko w granicach własnej działki
inwestora,
wykonanie takiego opracowania bez uwzględnienia otoczenia, czyli bez szerszego odniesienia przyszłego funkcjonowania projektowanej inwestycji, okazuje się
na ogół niewystarczające i skazuje nas na późniejsze uzupełnienia,
c) rysowanie koncepcji przyszłej inwestycji nie na podkładach geodezyjnych,
zdarza się, że koncepcje bywają rysowane na nieczytelnych zeskanowanych wyrysach lub szkicach geodezyjnych, stopień ich nieczytelności nierzadko pociąga
za sobą konieczność ponownego opracowania rysunku koncepcji,
d) występowanie „na wyrost” o wydanie decyzji WZ ze względu na zmianę sposobu
użytkowania,
w sytuacji, gdy w świetle art. 71 ust. 1* nie zachodzi w obiekcie zmiana sposobu
użytkowania (np. przy adaptacji lokalu usługowego także na lokal usługowy, ale
innej branży), możemy od razu złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowę – z pominięciem fazy uzyskiwania decyzji WZ,
e) przy określaniu we wniosku charakterystycznych parametrów projektowanej inwestycji korzystniejsze byłoby podawanie nie konkretnych liczb (np. m2 powierzchni
użytkowej, m3 kubatury czy wysokości obiektu), ale przedziałów, w jakich te wartości powinny się zawierać (czyli od – do);
nie jesteśmy wówczas narażeni (nawet przy niewielkich zmianach tak szczegółowo podanych parametrów – co na etapie projektu budowlanego zawsze może się
zdarzyć) na orzeczenie przez organ niezgodności projektu budowlanego z wydaną decyzją WZ.
I jeszcze uwaga dodatkowa: niekiedy przydatne okazuje się opracowanie 2 lub 3 wniosków o warunki zabudowy dla tej samej działki – ale na inwestycje różne pod względem funkcji i wielkości. Pozwala to inwestorowi poznać możliwości zagospodarowania
danej działki.

* Art. 71 ust. 1 Prawa Budowlanego
1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:
1) (uchylony);
2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość
lub układ obciążeń.
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Ograniczanie dostępu do informacji
publicznej poprzez manipulację
treścią i miejscem publikacji
Mariusz Szabłowski

Czy poprzez manipulację treścią i miejscem publikacji można wpłynąć na wynik
przetargu publicznego? Specjalistyczny język i mnogość czynników zakłócających
proces informowania mogą dawać łatwe usprawiedliwienie lub zasłonę dla błędów
i niedomówień. Takich przykładów, oczywiście bez dowodu świadomego działania,
dostarcza już pobieżna analiza Biuletynu Zamówień Publicznych.

D

Dostęp do informacji publicznej zapewnia
nam Ustawa z dnia 6 września 2001 roku,
której celem jest zagwarantowanie jawności spraw publicznych1). Prawo to podlega
ograniczeniu jedynie w zakresie ochrony informacji niejawnych, informacji ze względu
na prywatność osoby ﬁzycznej lub tajemnicę
przedsiębiorcy. Przy czym ograniczenie to
nie dotyczy informacji o osobach pełniących
funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji.
W art. 6 ustawodawca wymienił szczegółowy katalog informacji, które organy publiczne mają obowiązek udostępniać. Na uwagę
zasługuje fakt, że nie jest to katalog zamknięty. Z treści art. 1 i 2 oraz art. 3 ust. 1 wynika
jednoznacznie, że każda informacja o sprawach publicznych musi być udostępniona
w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie
istotne dla interesu publicznego.
Jakość informacji publicznej
w świetle prawa
Ustawodawca wprawdzie nie wyjaśnia, co
należy rozumieć pod pojęciem „zakres informacji”, a tym bardziej nie odnosi się do treści
informacji. Niemniej jednak wydaje się oczywiste, że na organach publicznych spoczywa
obowiązek nie tylko zagwarantowania dostępu do informacji, ale także zapewnienie jej odpowiedniej jakości. To nie sam fakt udostępnienia informacji, a sposób jej udostępnienia,
a zwłaszcza przetworzenia – co postaram się

1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. 112/2001 poz. 1198 z późn. zm.)
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dowieść w niniejszym artykule – ma podstawowe znaczenie dla interesu publicznego.
Podstawowe pytanie, które powstaje przy
analizie jakości informowania, brzmi: czy ustawowy nakaz udzielenia informacji jest wystarczającym narzędziem do zapewnienia przejrzystości spraw publicznych, czy też ustawa
powinna regulować także sposób i efektywność informowania?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy dokonać analizy ustawowych środków ochrony
interesu osób zainteresowanych dostępem do
informacji oraz sankcji, jakie przewidziane są
dla podmiotów, które nie przestrzegają postanowień przedmiotowej ustawy.
Ustawodawca w art. 16 nakazał, aby odmowa udostępnienia informacji publicznej następowała w drodze decyzji, od której przysługuje
odwołanie do drugiej instancji. Podmiot, któremu odmówiono informacji, ma więc szanse, że
organ drugiej instancji uchyli decyzję i nakaże
udzielenie informacji. W przypadku utrzymania
decyzji w mocy ma jeszcze szanse skierowania
skargi do sądu administracyjnego. Na podstawie art. 21 może wnieść skargę do SA także
wtedy, gdy nie będzie zadowolony ze sposobu
udostępnienia informacji.
Natomiast podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze
względu na wyłączenie jej jawności (z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna),
przysługuje prawo wniesienia powództwa do
sądu powszechnego (sądu rejonowego) o udostępnienie takiej informacji.

Ustawodawca w art. 23 zawarł także sankcję karną, przewidzianą dla tych organów,
które – wbrew ciążącym na nich obowiązkom
– nie udostępniają informacji publicznej. W takim przypadku grozi im (kierownikowi takiego organu) kara grzywny, kara ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Domniemywać należy, że sankcja taka będzie
groziła jedynie wówczas, gdy nie udostępniono informacji obligatoryjnej (wymienionej
w art. 6). W przeciwnym razie organ zawsze
może się tłumaczyć, że jego zdaniem dana
informacja nie była aż tak istotna dla szeroko
pojętego interesu publicznego.

CZ Y USTAWOW Y NAK A Z
UDZIELENIA INFORMACJI
JEST W YSTARCZ AJĄCYM
NARZĘDZIEM DO Z APEWNIENIA
PRZEJRZ YSTOŚCI SPRAW
PUBLICZNYCH, CZ Y TEŻ USTAWA
POWINNA REGULOWAĆ TAK ŻE
SPOSÓB I EFEK T Y WNOŚĆ
INFORMOWANIA?

Treść wielu przepisów informacji obligatoryjnej jest bardzo ogólna. Mówią one
np., że należy informować o zamierzeniach
działań, programach, zakresie i sposobie
realizacji zadań publicznych, wykonywaniu
i skutkach realizacji tych zadań, sposobach
załatwiania, stanowiskach w sprawach publicznych itp.
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Skoro Ustawa deﬁniuje informację publiczną w sposób bardzo ogólny, pozostaje nadal
pytanie: w jaki sposób zagwarantować jakość
informacji? Organ może zostać ukarany za
nieudzielenie informacji, ale czy może zostać
ukarany także za to, że informacja jest niskiej
jakości? A idąc dalej: jakie są konsekwencje

ZŁOŻONOŚĆ PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA NA PRACE
PROJEK TOWE, SPECJALISTYCZNY
CHARAK TER I FACHOW Y JĘZYK
OGR ANICZAJĄ NIE T YLKO
KR ĄG ODBIORCÓW
ZDOLNYCH KORZYSTAĆ
Z INFORMACJI O PRZETARGU,
ALE TAKŻE ZAKRES
KONTROLI I MONITORINGU

udzielenia informacji zmanipulowanej, o celowo zaniżonej jakości, na przykład poprzez
pominięcie znaków interpunkcyjnych, słów
kluczowych, czy wręcz zastosowanie składni
i słownictwa uniemożliwiających zrozumienie
przekazu?
Tyle stanowi prawo. Postawione pytania intuicyjnie ukazują nieuchwytność problemu. Jak
zawsze, gdy podejmowane są próby badania
jakości. Jak bowiem praktycznie odróżnić, czy
zniekształcenie informacji było celowe czy przypadkowe? A dalej, czy zniekształcenie to uniemożliwia zrozumienie, czy też tylko utrudnia...
Teoria procesu informowania
Wiele wskazanych problemów wyjaśnia, choć
nie rozwiązuje, analiza teoretyczna procesu
informowania (patrz ramka na kolejnej stronie).
Wcześniej jednak należy pochylić się nad terminem „informacja”, stosowanym powszechnie
w wielu znaczeniach (instytucja udzielająca
informacji, doniesienie, wiadomość, materiał
2)

zawierający pewną treść itd.), lecz do dzisiaj
niezdeﬁniowany w sposób uniwersalny i jednoznaczny, różnie rozumiany w odrębnych
dziedzinach. Na marginesie warto podkreślić,
że obszar objęty ustawą obejmuje wiele dziedzin, w których rozumienie terminu „informacja”
może być odmienne, jak choćby w sprawach
społecznych i technicznych.
Wierność odwzorowania w procesie informowania, czyli odczytywanie obrazów rzeczy
zgodnie z intencją nadawcy obrazu, jest ściśle
powiązana z pokrywaniem się obszarów systemów konceptualnych. Im mniejszą wspólną
część mają obszary konceptualne nadawcy
i odbiorcy, tym trudniej jest zapewnić prawidłowe
odwzorowanie. Przykładów sytuacji, gdy są one
odrębne, jest wiele. Wystarczy podać problemy
tłumaczenia informacji na inne języki. Rozbieżności wynikają także z innych przyczyn, jak poziom wykształcenia czy poglądy polityczne.

Złożoność tego rodzaju zamówień publicznych oraz ich waga społeczna zostały
podkreślone w nowelizacji ustawy – Prawo
zamówień publicznych w 2001 roku3). Dodany tam art. 13a określa, że twórcze prace
projektowe mogą być, a gdy ich wartość przekracza równowartość 25 tysięcy euro, muszą
być zamawiane w drodze konkursu4).
Zapisy te wprowadzono do ustawy o zamówieniach publicznych w wyniku jej nowelizacji w 2001 roku, natomiast procedura konkursu została określona w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 29 października 2002
roku w sprawie konkursu na twórcze prace
projektowe 5). Należy zauważyć, że trzeba
było aż ośmiu lat (sic!) od powstania ustawy Prawo zamówień publicznych (od 1994 r.
do 2002 r.), aby to korzystne rozwiązanie weszło w życie.

Informacja publiczna
a zamówienia na prace projektowe
Szczególnym przypadkiem rozbieżności obszarów konceptualnych jest stosowanie w procesie
informowania języka specjalistycznego, odczytywanego prawidłowo jedynie w wąskiej grupie
fachowców. Takie właśnie zjawiska występują
w przykładzie interesującym nas w niniejszym
opracowaniu – projektach architektonicznych
i urbanistycznych zamawianych w procedurze
zamówień publicznych na usługi projektowe2).
Przykład ten pozwala uwypuklić dodatkowe
problemy wynikające ze złożonych związków
przyczynowo-skutkowych w projektowaniu oraz
z trudności opisu rzeczy nieistniejącej, określanej dopiero później przez projekt. Charakteryzuje
go jednocześnie ogromne znaczenie społeczne.
Projekt determinuje bowiem wydatkowanie wielokrotnie większych kwot na budowę niż wartość
samego projektu, a jego efekty trwają w bardzo
długim okresie. W przypadku architektury jest to
kilkadziesiąt lub kilkaset lat, a w przypadku urbanistyki – nawet tysiąclecia.

Obowiązek udostępnienia informacji
publicznej władze publiczne oraz inne
podmioty wykonujące zadania publiczne
realizują poprzez:
• ogłaszanie informacji publicznych, w tym
dokumentów urzędowych, w Biuletynie
Informacji Publicznej,
• udostępnianie na wniosek osoby
zainteresowanej albo w inny sposób,
np. poprzez wywieszenie w miejscu
ogólnodostępnym,
• umożliwienie wstępu na posiedzenia
organów publicznych i udostępnianie
materiałów, w tym audio-wizualnych
i teleinformatycznych, dokumentujących
te posiedzenia.

Procedura zamówień publicznych wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2006 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 164/2006, poz. 1163).
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. 76/2001, poz. 813).
4) Art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. (Dz. U. 76/2001, poz. 813), zmieniającej ustawę z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych
(Dz. U. 76/1994 poz. 344 z późn. zm.) z dniem 26 października 2001 r.
5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.10.2002 r. w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe (Dz. U. 188/2002, poz. 1574).
3)

z : a _ 02 _ 2008

Z art. 3 ww. ustawy wynika, że prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
• uzyskania informacji publicznej, w tym
uzyskania informacji przetworzonej
w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
• wglądu do dokumentów urzędowych,
• dostępu do posiedzeń kolegialnych
organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów.
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ANALIZA TEORETYCZNA PROCESU INFORMOWANIA

System konceptualizacji wytwarza swoisty klucz
do odczytywania nadawanych znaków. Dodatkowo
– biorąc pod uwagę, że każdy krok procesu przeka-
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wymienionymi podatnościami na zakłócenia w przekazie, jest dodatkowym czynnikiem, który może spowodować różnicę pomiędzy treścią, jaką zakodował
nadawca, a jej obrazem u odbiorcy. Po wysłaniu znaku
(udzieleniu informacji) jego nadawca traci moc sprawczą w stosunku do sposobu, w jaki znak (informacja)
będzie odczytany i zinterpretowany. Oczywiście,
istnieje możliwość weryﬁkacji rozumienia przekazu

Dekodowanie
w odrębnej konceptualizacji

Źródło: opracowanie własne M. Szabłowski

N
A
D
A
W
C
A

KONCEPTUALIZACJA
ODBIORCY

W podejściu subiektywnym istotą informacji jest
treść niesiona znakami. Określenie tej treści jako subiektywnej nie jest przypadkowe, ponieważ proces
kodowania i dekodowania treści ze znaków odbywa
się za pomocą różnych systemów ich odczytywania
(systemów konceptualizacyjnych, konceptualizacji*)
odbiorcy i nadawcy). Im bardziej systemy te się różnią, tym większa jest różnica pomiędzy informacją
a jej obrazem. Zakładając, że proces informowania
dotyczy ludzi, nie jest możliwe idealne przekazanie
informacji, bez zafałszowania jakiejś części informacji. Zygmunt Ziembiński opisał proces przekazywania znaku, posługując się przykładem słowa „dom”
w grupie osób wspólnie posługujących się językiem
polskim**). Proces ten przenosi wyobrażenie o domu
nadawcy na wyobrażenie tego domu u odbiorcy.
Zastrzeżenie o wspólnym systemie konceptualizacyjnym jest tu niezbędne, gdyż odbiór takiego znaku
przez osobę o innym systemie konceptualizacyjnym
będzie całkowicie błędny. Na przykład u osoby posługującej się językiem angielskim ten komunikat
może wytworzyć w jego myśli obraz kopuły (ang.
dome), a więc obraz zupełnie nieodpowiadający intencji twórcy znaku.

W tym ujęciu znak (a w ujęciu obiektywnym sygnał),
wywołując interpretację u odbiorcy, staje się informacją. Interpretacja znaku w informację, poza wyżej

i ewentualnej korekty przekazu i takie praktyki są szeroko stosowane, jednakże nie w przypadku informacji
o sprawach publicznych. Przykładem swoistego sprzężenia zwrotnego w informowaniu może być proces
odpytywania uczniów przez nauczyciela lub badania
skuteczności reklamy. Jednak jak pokazuje praktyka,
najlepszą metodą zapewnienia spodziewanej interpre-

wspólny obszar

Informacja rozumiana obiektywnie deﬁniowana jest
za pomocą aparatu matematycznego. Podejście to,
stosowane w naukach ścisłych, traktuje informację
jako twór złożony z sygnałów. Takie rozumienie informacji pozwala oddzielić stany sygnałów od treści,
jakie niosą od nadawcy do odbiorcy, co umożliwia
uporządkowanie sygnałów do stanu możliwego do
zautomatyzowanego przetwarzania – także w efekcie
końcowym – informacji subiektywnej.

zywania znaku może podlegać zakłóceniom i generować błędy – proces ten jawi się jako bardzo złożony
i niepewny.

KONCEPTUALIZACJA
NADAWCY

Proces informowania, przy próbie analizy teoretycznej, okazuje się złożony i wielowątkowy. Uogólniając
problem – znaczenie terminu „informacja” deﬁniowane jest odrębnie w dwóch głównych obszarach: obiektywnym i subiektywnym.

tacji znaku (informacji) jest jego precyzyjne oraz zrozumiałe sformułowanie i bezbłędne przekazywanie.
Model graﬁczny procesu informowania przedstawiony
na rysunku powyżej pokazuje kolejne etapy procesu od określenia rzeczy, która ma być zobrazowana
(o której nadawca zamierza informować), poprzez
swoją interpretację tej rzeczy, kodowanie przekazu

*)

Konceptualizacja – ujmowanie intuicji poznawczych w pojęcia, proces myślowy polegający na tworzeniu pojęć w oparciu o wiedzę o świecie: kulturę,
język, doświadczenie itd. wg Słownika języka polskiego PWN.
**) Ziembiński Z., Logika praktyczna. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 16.
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(nazywanie), nadawanie przekazu (opisanie, wyrysowanie), proces samego ﬁzycznego przekazu
(mówienie, publikowanie) i dalszy proces leżący
po stronie odbiorcy. Odbiorca przekazu dekoduje
przekaz (tłumaczy sygnały na swoją myśl), następnie zrozumiane sygnały interpretuje i z tej interpretacji tworzy obraz rzeczy.
W podanym modelu wyodrębniono osiem etapów,
pomiędzy którymi następują zjawiska transformacji przekazu, z których każdy może podlegać
różnorodnym zakłóceniom. Zakłócenia może powodować na przykład błędna interpretacja rzeczy
przez nadawcę z powodu złego oświetlenia, złudzeń optycznych, zmęczenia obserwatora i wielu
innych. Zakłócenia mogą powstawać z powodu
błędów drukarskich pisma, zakłóceń na linii telefonicznej itd.
Cztery transformacje oparte są na procesach myślowych uzależnionych od systemu konceptualizacji. Interpretacja rzeczy, kodowanie jej obrazu,
a następnie dekodowanie i interpretacja opisu nie
są idealnie wierne, ponieważ są subiektywne. Nawet pozornie tak precyzyjne zapisy jak liczby mogą
być interpretowane zupełnie odwrotnie od zamierzeń nadawcy. Przykładowo nadawca, informując
o spadku poziomu bezrobocia w Polsce, gdy poda
wartość 14%, rozumie ją jako sukces gospodarczy,
bo odnosi to do poprzednich okresów, gdy wynosiło ono znacznie więcej. Jednakże odbiorca tej
informacji, mający doświadczenia z kraju, gdzie
poziom bezrobocia od dawna nie przekracza 5%,
zinterpretuje tę informację jako wysoce niekorzystną dla polskiej gospodarki.
Na rysunku zaznaczono ten przypadek, gdy interpretacja dekodowanego obrazu następuje w oparciu o inny system konceptualizacji – nadawca
przykładowe 14% rozumie jako sukces, odbiorca
– jako porażkę. Wynika z tego wniosek, że niezbędne jest dołożenie wszelkiej staranności w tworzeniu i przekazywaniu znaków, aby ich odczytanie
było zgodne z intencją ich twórcy.

z : a _ 02 _ 2008

Zamówienie prac projektowych w drodze
konkursu, pomimo wyższych kosztów organizacyjnych, zwiększa możliwości wyłonienia
najlepszej oferty. Konkurs nie tylko zapewnia
znacznie większą przejrzystość procedury
wyboru, ale także daje wstępną wizję przedmiotu zamówienia, przez co ułatwia racjonalne wybory. Zwiększone nakłady na przygotowanie inwestycji zwracają się z nawiązką przy
jej realizacji.
Zgodnie z czwartą zasadą Deminga,
twórcy idei zarządzania przez jakość (ang.
Total Quality Management), należy „minimalizować koszt całkowity, a nie tylko koszt
początkowy”6). Niezrozumienie tej prostej
zależności w środowiskach niezwiązanych
zawodowo z przedmiotem zamówienia (zamówienie specjalistyczne tworzą i oceniają
niespecjaliści) sprawia, że powszechne jest
upraszczanie procedury zamówienia, w tym
ograniczanie kryteriów wyboru na przykład
tylko do kryterium ceny.
Znajomość rzeczy pokazuje, że cena projektu może być obniżana poprzez zmniejszenie zysku lub ograniczanie nakładu na analizę
problemu i dogłębność poszukiwań optymalnych rozwiązań. W tym ujęciu kryterium ceny
projektu jest przeciwstawne kryterium jego
jakości. Ze społecznego punktu widzenia,
gdy projekt należy rozpatrywać jako element
realizacji inwestycji, jest to złamanie zasady
gospodarności.
Specjalistyczny charakter zamówienia,
opisywany językiem fachowym ogranicza
nie tylko krąg osób mogących informację
o zamówieniu wykorzystać zgodnie z jej
przeznaczeniem, ale także zakres kontroli
i monitoringu. Zakres kontroli maleje wraz
ze złożonością zamówienia i wymaganiami wiedzy specjalistycznej. Wykrycie nieprawidłowości w zamówieniu prostym, na
przykład na dostawę spinaczy biurowych,
jest łatwe. W przypadku, gdy większość elementów będzie określana projektem po jego
zamówieniu (lokalizacja obiektu, dane użytkowe, rozwiązania techniczne, koszty itp.),
wykrycie nieprawidłowości jest bardzo trudne, a udowodnienie świadomego nadużycia
wręcz niemożliwe.

Mnogość czynników zakłócających proces
informowania – 8 transformacji pokazanych
w modelu informowania (patrz: schemat obok)
– może stać się usprawiedliwieniem lub zasłoną dla błędów i niedomówień. Z tego względu zamówienia, takiego typu jak zamówienia
o prace projektowe, mogą być poddawane celowym manipulacjom, bez narażenia na zarzut
złamania ustawy o zamówieniach publicznych
i ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Przykładów manipulacji treścią informacji,
jednakże bez dowodu świadomego działania,
dostarcza już pobieżna analiza Biuletynu Zamówień Publicznych.
Przykład 1.
Fragment opisu przedmiotu zamówienia (około
1/10 całości) w oryginalnej pisowni7):
Wykonawca uzyska dla koncepc. wielobr.
rem. wraz z przebud. bud.AiB Wydz.Chem.
UWr wstępne opinie rzecz. ds.zabezp.
ppoż.,sanit.-hig.,bezp. i hig. pracy oraz
zatw. przez Użytk.-Wydz.Chem.UWr.Etap
II-1)Proj. bud. z kompl.uzgodnień; 2)
Złożenie kompl. wniosku o wyd. pozwol. na
bud.; EtapIII-1)Proj.wyk. we wszyst. branżach rem. wraz z przebud.bud. AiBWydz.
Chem.UWr,stanowiący uszczeg. rozwiązań
zawartych w proj.bud. 2)Spec. techn. wyk.
i odb. robót,wynikających z oprac.dok.
proj. 3)Przedmiar rob.rem. wraz z przeb.
bud.AiBWydz.Chem.UWr 4)Koszt. inwest.
5) Zb. zest. koszt.6)Harm.rzecz.-ﬁn. real.
rem. wraz z przeb.bud.AiB Wydz.Chem.
UWr Dok.proj. winna być wyk. w progr.
Auto-CAD(wymag. doł.zapis cyfr. w form.
dwg),zgodnie z obow. w swoim zakres.
przepis.pr.,przepis. i norm. tech..
Zastosowana forma przekazu utrudnia (o ile nie
uniemożliwia) rzetelną analizę ogłoszenia. Przy
tym wymaganiem jest sporządzenie dokumentacji w konkretnym programie CAD (podkreślenie autora), co nie znajduje żadnego uzasadnienia merytorycznego ani prawnego.
6)
7)

Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/W. _ Edwards _ Deming
BZP Nr 295 z dnia 30.12.2005, pozycja 68788.
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Przykład 2.
Ogłoszenie o zamówieniu na „zaprojektowanie
„pod klucz” budynków wielorodzinnych8):

Przykład 3.
Fragment zamówienia na roboty budowlane
– budowę leśniczówki dwurodzinnej9):

1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na minimum 189 mieszkań wraz z miejscami postojowymi, drogami, infrastrukturą
techniczną (woda, gaz, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, energia elektryczna)
z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu
oraz obiektami towarzyszącymi, na terenie
Ząbek, na działkach ew. nr 6, 16, obręb
3-32 przy ul. Dzikiej zgodnie z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 90/XVIII/03 z dnia 19.12.2003. Wykonanie
dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowę, a także wykonanie
innych opracowań dla wybudowania budynków „pod klucz”.
3.3) Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
29.12.2005, godzina 12:00.
3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert
do wybranych kandydatów (w procedurze
ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona
data: 03.01.2006.
5) Data wysłania ogłoszenia: 13.12.2005.

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa leśniczówki dwurodzinnej Gawrychy
wraz z infrastrukturą,
Projekt i budowa ujęcia wody podziemnej
(studnia głębinowa) – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbędnych do projektowania: decyzji;
opini; zgód; uzgodnień i pozwoleń włącznie
z pozwoleniem na budowę i pozwoleniem
wodno-prawnym.
c) dysponują min. 4 osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, tj. zatrudniają osoby
uprawnione do kierowania robotami i posiadają wpisy do Izby Budowlanej (udokumentują
przynależność tych osób do Izby Budowlanej)

Zamówienie na projekt „pod klucz” jest pojęciem
mylącym, ponieważ stosowane jest do budowy,
a nie projektowania. Oferta na stosunkowo obszerny zakres zamówienia powinna zostać złożona w ciągu 15 dni od ogłoszenia. Jednakże w tym
okresie wypadają święta Bożego Narodzenia,
przy tym ogłoszenie zostało opublikowane w BIP
w dniu 21 grudnia, co pozostawia ﬁzycznie jedynie kilka dni na zapoznanie się z materiałami,
przygotowanie oferty oraz zgromadzenie dużej
ilości dokumentów, zaświadczeń, wadium itd.

Mariusz Szabłowski
architekt
szablowski@post.pl
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Zamówienie jest de facto zamówieniem na prace projektowe, a następnie realizację projektu
budowlanego. Tytuł ogłoszenia wprowadza
w błąd. Wymaganie sporządzenia projektu
ukryte jest poprzez stylistykę zdania i wtrącenie (studnia głębinowa). Dalej zamawiający
określa warunek dysponowania aż czterema
osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych, chociaż prawo
budowlane w tym przypadku wymaga tylko
jednej osoby. Jednocześnie zamawiający nie
wspomina nic o osobie posiadającej uprawnienia do projektowania.
***
W obecnym stanie prawnym dostęp do informacji o zamówieniach na prace projektowe
jest ograniczony i często nie spełnia wymogu
aktualności informacji. Stosowanie przejrzystej
i efektywnej procedury zamówień poprzez konkurs stosowane jest w minimalnym zakresie.
Urząd Zamówień Publicznych nie gromadzi
informacji o przebiegu zamówień na prace projektowe i nie jest w stanie podać danych o skali
zjawiska, proporcjach zamówień realizowanych
w drodze konkursu, przetargów, negocjacji czy
zamówień z wolnej ręki10). Powtórnie należy
podkreślić, że zamówienie na prace projektowe
o wartości mniejszej niż 30 000 euro nie musi

być realizowane w przetargu nieograniczonym,
co jest równoznaczne ze znaczącym ograniczeniem dostępu do informacji publicznej, a jednocześnie determinuje sposób zagospodarowania kwot mogących przekraczać pół miliona
euro, bowiem tyle szacunkowo będzie wynosić
wartość obiektu przy tej cenie projektu.
W świetle powyższego wywodu dostęp
do rzetelnej informacji publicznej w sprawie
przetargów o prace projektowe należy uznać
za niewystarczający, ponieważ istnieje możliwość uchylania się od ustawowego obowiązku przez manipulację treścią informacji lub
miejscem jej publikacji.
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
podkreśla obowiązek informowania, lecz nie
odnosi się do poinformowania, czyli efektywności odbioru rzetelnej i ważnej informacji. Jak
pokazują przykłady procedury zamówień publicznych na prace projektowe, ustawa obejmuje raczej ilościowe, a nie jakościowe ujęcie
informacji. Wynika z tego, że ustawowy nakaz
udzielania informacji nie jest w tym przypadku
wystarczającym narzędziem do zapewnienia przejrzystości spraw publicznych. Z tego
też względu ustawodawca powinien podjąć
działania zmierzające do zmiany istniejącego
stanu prawnego gwarantującego jakościowe
ujęcie informacji, co w efekcie przyczyniłoby
się do polepszenia efektu społecznego. Nie
do przecenienia jest w tym rola środowisk zawodowych oraz samorządów zawodowych11).
Działając w ich ramach, moglibyśmy wystąpić
z taką inicjatywą do odpowiednich organów
władzy państwowej oraz służyć wiedzą specjalistyczną w tworzeniu prawa o tak złożonej
materii, jaką są projekty architektonicznie
i urbanistyczne.

8)

BZP Nr 289 z dnia 21.12.2005, pozycja 673369.
Nr 324 z dnia 01.12.2006, pozycja 60789.
10) Informacje uzyskane w Urzędzie Zamówień Publicznych.
11) Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 5/2001, poz. 2, z późn. zm).
9) BZP

Artykuł powstał w wyniku uczestnictwa architektów Doroty
Bujnowskiej-Cechniak i Mariusza Szabłowskiego, jako przedstawicieli Mazowieckiej OIA, w konferencji organizowanej przez
Transparency International Polska pt. „Wdrażanie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Monitoring i promocja”.
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sardynia
majowa

„Sandalin”, czyli ślad pozostawiony przez boską stopę. Tak nazywali ją – ze względu na kształt – Grecy i Fenicjanie.
Ponad 1800 km pięknych plaż, urokliwych, skrytych zatoczek, skalnych urwisk. Bajeczne widoki, łagodny klimat.
Szmaragdowe morze przyciągające żeglarzy i miłośników podwodnych wypraw. Czekające na smakoszy frutti di mare.
Flora i fauna – fantastyczne! Właśnie wiosną różnorodność kwiatów sprawia, że Sardynia jest wyspą kolorową
i pachnącą. W maju tego wszystkiego można zaznać bez męczącego tłumu turystów.
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Fot. ze zbiorów S. i P. Bajsarowicz
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Na Google Earth
zobaczyliśmy kilka
cudownych zdjęć.
Sardynia jest blisko,
łatwo na nią pojechać
samochodem.
Uznaliśmy, że jeśli
tam jest tak pięknie
jak na zdjęciach, to
więcej nam nie trzeba.
W rzeczywistości
jest tam... jeszcze
piękniej! – z zachwytem
opowiadają Sylwia
i Przemysław
Bajsarowicz. Na
śródziemnomorską
wyspę postanowili
wybrać się na początku
maja, żeby nie
przepychać się wśród
tabunów turystów.
Żeby poczuć to miejsce.
Żeby fotografować...
Opowieść: Sylwia i Przemysław Bajsarowicz, wysłuchał: Tomasz Wlezień

z : a _ 02 _ 2008

zawód:architekt

51

s p o r t _ po d r ó ż e _ p a s j e

B

Pociąg do Włoch
Sylwia: Ciągnie mnie do Włoch. Chciałam jechać jeszcze raz na Sycylię. Byliśmy na niej we
wrześniu, ale wówczas wszystko było wypalone słońcem.

Przemek: A ja chciałem pojechać gdzie indziej.
Zaproponowałem Sardynię.
S: Uwielbiam kraje Południa, ciepło. Byłam
w Grecji, Hiszpanii, ale to Włochy najbardziej mi
się podobają. A w maju Sardynia cała kwitnie.
P: Zaznaczyliśmy sobie na mapie miejsca,
w które musimy dojechać. Wybieraliśmy te poza
miejscowościami wypoczynkowymi. Postanowiliśmy zobaczyć też wnętrze wyspy. Byliśmy tam,
gdzie cywilizacja dociera chyba tylko w sezonie,
wraz z turystami. W miejscach pełnych uroku,
mało jeszcze znanych, gdzie można zobaczyć
tradycyjną Sardynię. Tam ludzie inaczej się zachowują, żyją innym tempem.
S: Jednak nie poznaliśmy życia Sardyńczyków, kultury. Ich znajomość angielskiego jest

słaba, a my po włosku znamy tylko podstawowe zwroty, żeby coś zamówić, kupić... Jeździliśmy po wyspie „sami sobie”, więc znamy
ją taką, jaką ją zobaczyliśmy i sfotografowaliśmy. Na początku, gdy zobaczyłam osła, to
było „łał”. Zatrzymujemy się, wyciągam aparat
i robię zdjęcie! Dwa osły?! Koniecznie trzeba
zrobić zdjęcie! Dojechaliśmy do pewnego
kościółka na szczycie jakiejś góry, a tam całe
stada osłów, świń, kóz... Trudno powiedzieć,
czy były czyjąś własnością. Wypasając się,
łaziły po górach, zażywając swobody.
P: Zatrzymaliśmy się, żeby sfotografować krowę idącą drogą w pobliżu stojących na pustkowiu dwóch chat. Za chwilę stamtąd przybiegły dwa burki, a za nimi – dwie świnie! Cały

Jedno ze śniadań jedliśmy na skarpie, pod nami
kilkadziesiąt metrów przestrzeni

Grotta di Nettuno. – Tempo! Tempo! – załoga pokrzykuje
na wysiadających z łodzi, mimo fal uderzających o pomost

„Sardyńskie” 900 metrów do plaży Cala Goloritze
pokonaliśmy w... 3 godziny. Ale warto było!

Bez natłoku ludzi czas płynie jakby wolniej, swobodniej. Łatwiej skupić myśli, oswoić się z miejscem, mieszkańcami. Zwłaszcza gdy omija się
kurorty. Dwójka wrocławian (ona – architekt
wnętrz, fotograﬁk, on – właściciel ﬁrmy budowlanej) przyjęła jeszcze jedno założenie: będą
podróżować prawie jak studenci. Wprawdzie nie
autostopem, tylko własnym autem, ale bez pośrednictwa biura wycieczkowego. Bez pośpiechu, bez celu... Choć to niepełna prawda.
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Zaskakujące, piękne i niezwykle różnorodne krajobrazy to największy walor Sardynii. Można siedzieć i wpatrywać się godzinami

inwentarz przybiegł, bo Sylwia robiła zdjęcie!
(śmiech)
S: Któregoś dnia siedliśmy w samochodzie
i rozkładamy mapę, żeby się zastanowić, dokąd jedziemy. Nagle kątem oka zauważyłam
cień. Myślałam, że przyszedł jakiś Sardyńczyk. Odwracam się i widzę coś włochatego,
dużego, wpatrzonego we mnie świdrującymi
oczami. Osioł! Ani ten, ani pozostałe nie okazały się groźne. Raczej ciekawskie. Niby dzikie, a jakby... oswojone!

pojedziemy. Postawiliśmy sobie wymóg, że
musimy zobaczyć miejsce piękniejsze od
tego, które oglądaliśmy dziś. Z czasem lista
miejsc zaczęła nam się kurczyć. Trzeba było
szukać coraz uważniej, ale dzięki temu traﬁaliśmy w coraz ciekawsze zakątki. Jedno ze
śniadań jedliśmy na skarpie. Pod nami było
kilkadziesiąt metrów... przestrzeni, a na dole
morskie fale rozbijały się o skalisty brzeg. Innym razem towarzyszyły nam ﬂamingi.

Spaliśmy głównie w samochodzie lub na
plaży. Choć w ciągu dnia był już skwar, to
noce były zimne. Często temperatura spadała
do około 10 stopni. Dlatego wstawaliśmy jak
najwcześniej i jechaliśmy gdzieś, żeby zjeść
śniadanie. Wiedliśmy tryb życia ludzi pierwotnych, wyznaczony rytmem słońca: szliśmy
spać z nim i razem z nim wstawaliśmy.
P: W wielu miejscach czekaliśmy, aż słońce
odpowiednio oświetli nam krajobraz, żeby-

Śniadanie z ﬂamingami
P: Nie byliśmy przywiązani do miejsca ani
trasy podróży. Plan zawsze ustalaliśmy poprzedniego dnia: gdzie jemy śniadanie, gdzie

Siedliśmy w samochodzie, rozkładamy mapę... Przez
okno wsadza głowę osioł: no to daleko jeszcze, czy nie?

z : a _ 02 _ 2008

Po upadku Cesarstwa Rzymskiego wyspę często najeżdżali piraci i plemiona germańskie.
Dziesiątki takich kamiennych wież chroniło wybrzeże
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W Orgosolo murale zdobią niemal każdą ścianę. Kolorowe postaci
zaskakują nowoczesną symboliką na tle historycznych murów

śmy mogli zrobić ładne zdjęcia. To był jeden
z najważniejszych elementów całej wyprawy.
Wyrywaliśmy sobie aparat i fotografowaliśmy
wszystko, co się ruszało i... nie ruszało! Fotografowanie spowalnia rytm zwiedzania, ale
przeglądanie zdjęć po kilku miesiącach daje
wyjątkową przyjemność!
S: Każdego ranka narzekałam, dlaczego jeszcze nie jedziemy fotografować, bo przecież
jest już dobre światło!
P: Tak, bo jest już 4.30, a ja jeszcze śpię!
(śmiech). No to ruszaliśmy na śniadanie.
Mieliśmy kosz, do którego wkładaliśmy
wszystkie sardyńskie dobra: owoce, ryby
kupowane na porannych targowiskach. Zabraliśmy ze sobą także grill i książkę kucharską z włoskimi potrawami, z którą chodziliśmy na każdy targ, do każdego sklepu.
S: Kiedyś kupiliśmy rybę o różowym zabarwieniu. Triglia, czyli brzana, smakiem przypomina
krewetki, ma bardzo delikatne mięso. Zapomnieliśmy jednak przeczytać opis przyrzą-
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dzania. Przemek ją wypatroszył, przygotował
do pieczenia. Zapytałam, czym tak bardzo ten
gatunek się wyróżnia. Okazało się, że bardzo
smacznymi wątrobami. Tylko że wówczas wątróbki już pływały w morzu!
P: Sardynki na Sardynii jedliśmy tylko raz. Za
każdym razem na targowiskach kupowaliśmy
inne gatunki ryb. Bardzo dobra była grillowana spigola. Natomiast amatorom wina polecamy sklepy, w których można je kupić prosto
z beczki. Dobry gatunek kosztuje już około
3-4 euro za litr, ale trzeba przyjść z własnymi
butelkami.
Sardyńskie odległości
P: Sardynia to wyspa wulkaniczna. Już
od brzegu góry wypiętrzają się na wysokość 800-900 metrów. Dlatego podróżowanie do nawet niezbyt odległych miejsc
bywa trudne, a drogi są źle oznakowane.
S: Jechaliśmy na plażę. Miało być do niej
11 km. Mieliśmy mało paliwa, ale uznaliśmy,

że powinno nam wystarczyć. Okazało się,
że pokonaliśmy około 30 km! Po drodze
nie było żadnych stacji benzynowych. Wracaliśmy z duszą na ramieniu, ale udało się!
Innym razem wybraliśmy się na polecaną
w przewodnikach plażę Cala Goloritze, 8 km
od miasta Baunei.
P: Zaparkowaliśmy samochód, gdy znak
wskazywał, że z szosy do plaży jest 900 metrów. Szliśmy około 3 godzin...
S: Droga na początku była piaszczysta. Wyszłam w japonkach, Przemek – w klapkach.
900 metrów? My ich nie pokonamy?
P: A z naprzeciwka szli ludzie w zakrywających kostki górskich butach z goreteksu. No,
ale przecież my idziemy na plażę! (śmiech).
S: Droga z czasem była coraz bardziej kamienista, stroma. Myślałam, że nie dojdziemy. Doszliśmy, a wszystkie trudy wynagrodził
nam widok plaży wciśniętej pomiędzy wielkie,
skalne ściany. Na Sardynii nie można zrażać się trudnym marszem. Właśnie w takich

z : a _ 02 _ 2008

s p o r t _ po d r ó ż e _ p a s j e
Charakterystyczna zabudowa mieszkaniowa w Porto Cervo. Tynki przecierane
farbą sprawiają, że nowe budynki nie wyróżniają się na tle starych

Ozdabiając ściany domów, mieszkańcy komentują wydarzenia historyczne
i problemy współczesnego świata

z : a _ 02 _ 2008
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miejscach jest najpiękniej i niemal nie ma turystów! Najzabawniejsze, że już odchodząc,
zauważyliśmy, że jesteśmy na najpiękniejszej
plaży, znalezionej wcześniej na zdjęciach
w Google Earth! Poprosiłam Przemka, żebyśmy poszli nieco inną drogą. I wtedy zobaczyliśmy widok, który tak nas oczarował w Internecie: skalne słupy o wysokości do 140 m,
górujące nad morzem! Dla amatorów wspinaczki – wymarzony cel.

P: Podobno w czasie sztormu przypłynął tam
swoim jachtem potentat ﬁnansowy książę Karim Agha Khan. Tak spodobało mu się miejsce,
że postanowił z małej osady zbudować luksusowe centrum wypoczynkowe. Władze regionu
postawiły jednak warunek: musi dostosować
się do stylu tamtejszej architektury i zachować
urodę krajobrazu.
Dla nas był to pierwszy nocleg na Sardynii.
Uznaliśmy, że wieczorem pójdziemy na deptak

W maju cała wyspa kwitnie, czarując kwiatami o intensywnych barwach

Bajeczne Porto Cervo
P: Zajechaliśmy też do tego kurortu na Costa
Smeralda, w którym zamożni Włosi – choćby Silvio Berlusconi – wznoszą kolejne rezydencje.
S: Założyliśmy, że będziemy odwiedzać miejsca ustronne, dzikie, ale bajeczne. W Porto
Cervo jest luksusowo, ale na pewno jest też
bajkowo. Nie tylko ze względu na krajobraz.
Budynki sprawiają wrażenie ulepionych z gliny, a nad wieloma z nich górują kominy o fantastycznych kształtach. Projektował je głównie
Jacques Couelle, przyjaciel Salvadora Dali
i Pabla Picasso.
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pospacerować wśród mieszkańców i turystów.
W ciągu dnia wybraliśmy sobie kafejkę, w której mieliśmy wypić lampkę wina, skosztować
lody. Przebraliśmy się, Sylwia założyła srebrne
buciki. Wchodzimy o 22 na deptak, a tam...
tylko my! No to zrobiliśmy sobie nocną sesję
fotograﬁczną (śmiech).
Grota Neptuna
S: Dla nas pasjonująca była już podróż do niej.
Sardyńczycy mają także własne – odmienne
od kontynentalnego – pojęcie bezpieczeństwa. Po podpłynięciu wycieczkową łodzią do
groty trzeba było wyjść po trapie na przygo-

towany pomost. Tymczasem morze się wzburzyło! Fale tak mocno uderzały o skały, że przy
schodzeniu po trapie myślałam, że wpadnę do
wody, choć trzymałam się lin. Dla organizatorów wycieczki wszystko było w porządku.
P: Krzyczeli: Tempo! Tempo! Pewnie czekała
następna wycieczka. Następne euro.
S: Grotta di Nettuna jest niesamowita. W jej
wnętrzu jest nawet jeziorko z plażą. Polecamy
też Groty Bue Marino.
P: Całe wybrzeże Sardynii jest bardzo niejednolite. Po przejechaniu kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów krajobraz się zmienia.
Jednak plaże z reguły są piaszczyste, choć
z kamieniami.
S: Mieliśmy ze sobą składany kajak. Na początku bardzo baliśmy się fal. Z czasem się oswoiliśmy i nie udało się nam wywrócić kajaka, choć
próbowaliśmy. Miejscowi patrzyli na nas z pewnym zdziwieniem. Zawsze zakładaliśmy kamizelki, a oni, zdaje się, ich nie stosują.
Historia w komiksie
P: Cztery miasta: Villamar, San Sperate, Serramanna i Orgosolo w wyjątkowy sposób zapisują swoją historię. Miejscowi artyści malują na
ścianach domów sceny z życia mieszkańców,
także opisujące zdarzenia polityczne. Nawet
nie znając języka włoskiego ani sardyńskiego,
wiele z tych historii można zrozumieć.
S: To jakby wielki komiks. Do każdego z tych
miast jeździliśmy, żeby oglądać kolejne obrazy. Podobały się nam. Wiele z nich jest o tematyce rewolucyjnej. Przedstawiają choćby Che
Guevarę.
P: Należąca do Włoch Sardynia jest regionem
autonomicznym, a władze wyspy kontrolują między innymi funkcjonowanie przemysłu,
transportu, policji. Mimo to część Sardyńczyków chce niepodległości. Stolicą regionu o największym nasileniu separatystycznych dążeń
jest Orgosolo. Leży w górach Gennargentu.
Wjeżdżając w nie, można zauważyć na znakach
drogowych, tablicach informacyjnych ślady kul.
To także efekt działania grup przestępczych.
S: Chcieliśmy jeszcze pojechać na wyspę
Maddalena. Przecież tam jest tak pięknie!
Przynajmniej na zdjęciach. Chłopak stojący
za nami na przystani promowej zaskoczył nas
polszczyzną: Ja tam pracuję. Jedźcie, bo tam
naprawdę jest pięknie!
P: Jednak po trzech tygodniach życia w podróży czuliśmy znużenie. Musieliśmy także
wracać do naszych zawodowych zajęć. Zrezygnowaliśmy. Ale gdy wsiedliśmy na prom
wracający do Włoch, od razu żałowaliśmy. Że
wyjeżdżamy. Że bajeczna Sardynia została za
nami. Pozostał nam do niej sentyment.

z : a _ 02 _ 2008
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Różnorodność kwiatów i krajobrazów czyni wyspę kolorową i pachnącą.
Jeśli tam jest tak pięknie jak na zdjęciach, to czego trzeba więcej?

Sardynia to „zagłębie” produkcji korka. Kora ściągana jest z drzew na plantacjach, ale i tych rosnących dziko

z : a _ 02 _ 2008
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