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Wszystko będzie dobrze?
O tym, kto odpowiada za jakość przestrzeni publicznej – w rozumieniu tradycyjnym, ale
i w konteście poszerzonej definicji – prezes i wiceprezes Izby Architektów RP opowiadali
podczas panelu dyskusyjnego pt. „Jakość przestrzeni publicznej” zorganizowanego przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w czasie poznańskich targów Budma 2018.
Prezes Ryszard Gruda przypominał oficjalnym gościom m.in. że formalnie „za jakość
przestrzeni publicznej odpowiada przede wszystkim wójt, burmistrz, prezydent
sporządzający formalnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i ostatecznie
radni głosujący na sesji. Mówiąc krótko – samorząd terytorialny” (046).
Wiceprezes Piotr Gadomski dodawał, że jeśli przestrzeń publiczną zdefiniujemy
jako „negatywowy gipsowy odlew” makiety miasta, to „możemy postawić tezę,
że odpowiedzialnymi za jej jakość są wszyscy »współautorzy« tego odlewu. A należą
do nich: stanowiący prawo, władze samorządowe, inwestorzy oraz pracujący na ich zlecenie
architekci i inżynierowie, użytkownicy oraz mieszkańcy” (048).
Niestety okazuje się, że mówienie o architekturze i przestrzeni wszystkim sprawia
sporo kłopotów (050). Polacy rozmawiają na te tematy rzadko lub wcale, a ich wiedza
pozostawia wiele do życzenia – wynika z debaty pod hasłem „Opowiadanie przestrzeni”.
Co ciekawe, problemy dotyczą także specjalistów: relizatorów telewizyjnych, dziennikarzy
i krytyków, kuratorów architektury, nie omijajac przy tym samych architektów.
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„Znam kilka pracowni, które miały to »szczęście«, że realizacja wygranego konkursu
doprowadziła je na skraj bankructwa. Niedawno sami też byliśmy bliscy potrącenia
kołami fortuny. Wygraliśmy konkurs. Na szczęście mały…” – pisze jeden z felietonistów
Z:A (056). A drugi zauważa, jak wiele zostało zrobione, aby ukryć czy wręcz zamaskować
profesję architekta: „Następnym sposobem, aby nas zamaskować, jest ukrywanie nas
»na chwilę« w przeróżnych Ministerstwach, których nazwa nie kojarzy się obywatelowi
z architekturą. Zawdzięczamy to wszystkim byłym i współczesnym politykom…” – po czym
wymienia nazwy ośmiu kolejnych ministerstw, z jakimi w ciągu 15 lat swojej działalności
współpracowała Izba Architektów (026).
Mimo więc, że „polityka powinna być jak najdalej od relacji pomiędzy architektami”
– jak chciałby Sławomir Żak, drugi z wiceprezesów IARP, to osobiście zauważa w tym
samym komentarzu: „Zainteresowanie polityków architekturą jest niewątpliwie wpisane
w historię cywilizacji” (076).
Cóż, jak widać hasło „konteksty publiczne” uruchomiło architektom piszącym
na łamy Z:A specyficzne obszary refleksji wokół zawodowych doświadczeń...

Sebastian Osowski
redaktor naczelny

006

Z:A _#60 01/02_2018

Z:A

Redakcja

PUB

architekt w kontekstach
Publicznych

038

Z:A

Zawód:Architekt
M A G A Z Y N

I Z B Y

ARC H ITEKT Ó W

R P

wydawca: Izba Architektów RP
ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa
tel. (22) 827 85 14, faks (22) 827 62 42

adres redakcji: Zawód:Architekt
ul. Nowowiejska 43 lok.5, 50-315 Wrocław
tel. (71) 782 87 80, faks (71) 782 87 81
redaktor naczelny: Sebastian Osowski
s.osowski@zawod-architekt.pl
redaktor prowadzący: Bartosz Wokan
b.wokan@zawod-architekt.pl

Budma
Budmaoowielu
wielu
ciekawych obliczach...

sekretarz redakcji: Sylwia Makowska-Rzatkiewicz
s.makowska@zawod-architekt.pl
redakcja i stała współpraca:
arch. Wojciech Gwizdak, arch. Wojciech Kujawski
(korespondent Ottawa), arch. Bożena Nieroda,
arch. Michał Salamonowicz (korespondent Londyn),
arch. Jola Starzak, arch. Beata Stobiecka,
arch. Dawid Strębicki, arch. Urszula Szabłowska
redakcja@zawod-architekt.pl
komisja wydawnicza IARP:
arch. Alicja Bojarowicz, arch. Marek Czuryło,
arch. Piotr Glegoła, arch. Izabela Klimaszewska,
arch. Urszula Szabłowska,
arch. Sławomir Żak (przewodniczący)
projekt graficzny: Oria Media
dyrektor artystyczny: Ewa Krzywińska
serwis foto: mammamia studio
dtp: Wojciech Kasprzak
korekta: Bartosz Wokan
marketing i reklama:
Rafał Banasiak
r.banasiak@zawod-architekt.pl
tel. kom. 695 02 14 46
Paweł Paterak
p.paterak@zawod-architekt.pl
tel. kom. 695 02 14 47
druk: CGS
Publikowane w Z:A artykuły prezentują osobiste
stanowiska, opinie, poglądy ich Autorów i nie muszą być
zgodne z oficjalnym stanowiskiem Izby Architektów RP.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania
w nadsyłanych materiałach skrótów, adjustacji
i niepublikowania tych materiałów bez podania
przyczyn. Nie zwracamy materiałów niezamówionych.
Wszystkie publikowane artykuły objęte są prawem
autorskim. Przedruk i udostępnianie materiałów
zamieszczanych na łamach pisma wyłącznie
po uzyskaniu pisemnej zgody redakcji.
Copyright © Izba Architektów RP, Warszawa 2018
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i materiałów promocyjnych.

www.zawod-architekt.pl
www.izbaarchitektow.pl

Nakład 15.000 egzemplarzy
Czasopismo bezpłatne dla członków IARP

ISSN 1898-486X

Numer rejestru 908

Wydanie: Z:A_#60, styczeń/luty 2018
Projekt okładki: Oria Media z wykorzystaniem
fotografii ©istock.com/Vertyr

008

Z:A _#60 01/02_2018

Spis treści
informacje

izba architektów

010		Wydarzenia, informacje,

028		 Globalnie, różnorodnie,

PUB

wspólnie

nowości rynkowe

038 	Budma o wielu ciekawych
doświadczenia zawodowe
018		Park w mieście

ZA

obliczach...
046 	Jakość przestrzeni publicznej
/ głos w dyskusji
/ arch. Ryszard Gruda
048 	Jakość przestrzeni publicznej
/ głos w dyskusji
/ arch. Piotr Gadomski
050 	Jak mówić o architekturze,
żeby inni nas słuchali...

ZA

studium pr z ypadku

PUB

/ nowe wyzwania
felieton
026 	Architekt czyli

świnka morska
/ Piotr M. Glegoła
056 	Jak nie urok to...
/ Wojciech Gwizdak
076 	Fraszka na polityczne
marzenia...
/ Sławomir Żak

ZA

058 	Podwórka nowej generacji

/ nauka, rozwój i wychowanie
w... galeriach handlowych
064 	Wnętrza z powerem
066 	Bez szkolnych ławek
arch _i_kultura
070 	Śląska architektura powojenna

/ dla poprawy przychylności

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB
PUB

Z:A

redakcja

ZA

WYKONYWANIE
ZAWODU ARCHITEKTA

058

028

Podwórka nowej
generacji
generacji
Cytat numeru:

072

biznes
072 	Pamiętajmy o obowiązku

ubezpieczenia!

Hmm... osiem
ministerstw w 16 lat?
Nieźle pomyślane

technika w architektur ze

– co? Zanim

078 	Ceramika wielkiego formatu

ktokolwiek skojarzy

082 	Obrazy w betonie

co mamy wspólnego

086 	Metalowy znaczy akustyczny
088 	Droga do BIM

018

092 	Filtr uchroni przed smogiem?
093 	Nowa droga do projektu podłogi
096 	Swoboda otwierania

i perspektywy

„morzem”, to my
„hop” i jesteśmy
Nic dziwnego, że w takiej

098 	Okno w granicy – i co dalej?

/ kto, gdzie i jak może
krytykować architekta?

„transportem” albo

np. w „rozwoju”...

prawo
108 	Architekcie, nie bój się krytyki

z „infrastrukturą”,

sytuacji nikt nie rozumie,

PUB

098

czym zajmuje się
architekt...
arch. Piotr M. Glegoła, architekt IARP

026

ILUSTRACJE: fot. Marcin Jóźwicki / fot. Archiwum Stowarzyszenia SIEMACHA /
fot. Daria Scagliola & Stijn Brakkee / il. ©iStock.com/akindo / FOT. Monika Trojanowska /
fot. ©istock.com/Mr Twister

Z:A _#60 01/02_2018

009

Z:A

fot. ©Mitchell Duncan & Associates Limited

informacje

Elewacje Danpalon

połyskującej do matowej. Ich grubość

współczynnika przenikania ciepła do

Materiał lekki i przepuszczający

ściennych, dachowych i wnętrzarskich

to 12 cm. Zastosowane w ich

0,52 W/m2K.

światło, stanowiący alternatywę

rozwiązań szklanych – znacząco

wnętrzu profile aluminiowe nadają

dla wykorzystywania szkła w bu-

lżejsza i dobrze izolująca termicznie.

systemowi sztywność umożliwiającą

my – szkoła podstawowa w Londy-

downictwie, ceniony ze względu

Światło przechodzące przez poliwę-

podparcie w pionie nawet co 4 m.

nie zaprojektowana przez pracownię

na dużą plastyczność i wysoką

glan, z którego wykonane są płyty,

Połączone profilami aluminiowymi

Pollard Thomas Edwards. Elewację

trwałość, także przy zmiennych

jest miękkie i rozproszone.

dwa przezroczyste panele płyt ko-

budynku tworzą płyty Danpalon.

warunkach atmosferycznych.

To ciekawa propozycja wobec

Płyty Danpalon, zwane też kase-

morowych z dystansem 100 mm dają

Na zdjęciu Isaac Newton Acade-

Ich polskim dystrybutorem jest

Wszystkie te warunki spełniają

tami, mogą mieć różne kolory i wy-

możliwość wprowadzenia między nie

firma Lumiterm.

płyty marki Danpalon.

kończenia powierzchni – od bardzo

półprzezroczystej izolacji i uzyskania

> www.lumiterm.pl

W księgarniach

• Jak czytać nowoczesne budynki

• Projektowanie doświadczeń

• Wielkie małe plany to zbiór tek-

• BIM w praktyce Dariusza Kasz-

Jonesa Willa to kieszonkowy

Igora Gałązkiewicza to książka

stów Jane Jacobs, w większości

ni, Jacka Magiery i Pawła Wierzo-

przewodnik pomagający zrozu-

o współczesnym marketingu,

po raz pierwszy opublikowanych

wieckiego to pozycja skierowana

mieć architekturę współczesną.

dizajnie i architekturze, a zarazem

po polsku. W książce znajdzie-

do wszystkich uczestników pro-

W środku omówione zostały

opowieść o tym, jak doświadczenie

my przekrój rozważań pisarki,

cesu budowlanego – projektan-

wszystkie główne kierunki

stało się jedną z najpowszech-

dziennikarki i aktywistki miejskiej

tów, wykonawców i inwestorów,

najnowszej architektury, od art

niejszych metod komunikacji.

– od reportaży z Nowego Jorku

a w szczególności do przedsta-

déco i Arts and Crafts przez styl

Obecnie wszystko wydaje się być

pisanych jeszcze przed wojną dla

wicieli inwestora publicznego.

międzynarodowy i modernizmy do

mu podporządkowane – począw-

„Vogue’a”, przez rewolucyjne ma-

Celem autorów było dostarczenie

wzlotów i upadków współczesno-

szy od charakteru przestrzeni

nifesty z połowy stulecia, po eseje,

podstawowych informacji o BIM,

ści. Autor pokazuje też najbardziej

handlowych, przez formę oferty,

wykłady i rozmowy z przełomu

które umożliwią uruchomienie

charakterystyczne i znaczące

po wizerunek marki. Książka opo-

XX i XXI wieku. Wybór przygotowa-

inwestycji publicznej. Książka ma

budynki. Jeżeli chcecie kogoś za-

wiada o najbardziej znaczących

ny z okazji stulecia urodzin Jacobs

charakter poradnika skierowane-

interesować współczesną myślą

przykładach tego typu podejścia,

uzupełniony jest obszernym

go do osób praktycznie funkcjonu-

architektoniczną, to macie fajny

biorąc na warsztat losy marek

tekstem biograficznym oraz ka-

jących w środowisku BIM.

pomysł na upominek.

światowego formatu.

lendarium życia i twórczości.

> 99 zł / ksiegarnia.pwn.pl

> 39 zł / www.arkady.info

> 77 zł / www.slowaimysli.pl

> 49 zł / www.centrumarchitektury.org
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PIERWSZY POLSKI KOMIKS ARCHITEKTONICZNY / WWW.GRUPAARCHISLAWA.PL / WWW.FACEBOOK/GRUPAARCHISLAWA / scenariusz: BARTOSZ WOKAN / RYSUJE: WOJCIECH MALART

/ COPYRIGHT: ORIA MEDIA

DOŚWIADCZENIE CZYNI MISTRZA

Ostrzegam,
że na górze są
trudne warunki.

Co ty wiesz
o trudnych warunkach…

WZiZT
MPZP PB
SIWZ

PZP
PN-EN PFU

PUM
WT2018 WGW
PPOŻ

www.grupaarchislawa.pl

KEZA
KPA SZiFPB
POŚ PAiPP

scenariusz: bartosz wokan

RYSUJE: WOJCIECH MALART

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

PARTNERZY:

MECENAS ODCINKA:
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Wykładzina na wiele
sposobów

wykładziny i płytki kauczukowe,

Firma dostarczała swoje produkty

Solutions) czy kantyny w biurowcu

panele i płytki winylowe (LVT), wy-

do wielu ciekawych projektów na

Maspex (proj. Art Size).

Firma Polflor od ponad 20 lat zaj-

kładziny PVC, wykładziny i płytki

terenie Polski m.in. do Szpitala

muje się obiektywnym doradztwem

dywanowe. Na terenie Polski repre-

Pediatrycznego w Warszawie

poznać podczas cyklicznych warsz-

i kompleksową obsługą w zakresie

zentuje między innymi takie marki

(proj. Open Architekci), biur Cisco

tatów „Projektowanie podłogi” lub

dostarczania wykładzin o różnym

jak m.in. Artigo, Condor, Lano, Pa-

Kraków (proj. Studio Quadra), biur

umawiając spotkanie z doradcą.

przeznaczeniu. W ofercie posiada

ragon, Shaw Contract czy Vorwerk.

Allegro (na zdjęciu; proj. Workplace

> www.polflor.pl

Możliwości współpracy można

fot. delabie

Okrągły
jubileusz
W tym roku firma
Delabie świętuje
swoje 90. urodziny.
Cztery pokolenia
zarządzających
i współpracowników następowały
po sobie, budując
zaufanie, gromadząc
wiedzę i rozwijając
pasję.
Firma Delabie
znalazła się w czo-

Poznaj bliżej
metodologię BIM

trwają do 12 czerwca. Zaprezento-

łówce europejskich

wane zostaną metody projektowa-

producentów wypo-

Vectorworks zaprasza na szkolenie

nia oraz modelowania w BIM, które

sażenia sanitarnego

„uBIMuj się z nami II”, czyli cykl

pozwolą zoptymalizować proces

przeznaczonego do

webinarów dotyczących metodyki

projektowy. Uczestnicy poszerzą

budynków publicz-

BIM. Intensywny, 20-godzinny kurs

swoją wiedzę z zakresu technologii

nych, eksportując

pokaże, jak w praktyce wykorzy-

wymaganej w przypadku zamówień

swoje produkty

stać najważniejsze funkcje Vector-

publicznych w coraz liczniejszych

do 80 krajów. Różnorodna oferta,

works. Składa się on z 7 dwugo-

krajach Unii Europejskiej. Szkolenie

a także liczne produkty techniczne,

we Friville we Francji, gdzie znajduje

dzinnych spotkań on-line i jednego

zakończy się egzaminem i wyda-

sprawiają, że asortyment Delabie

się kolebka firmy założonej w 1928 r.

„na żywo” w Warszawie. Zajęcia

niem certyfikatu.

cieszy się dużym zainteresowaniem

przez Georgesa Delabie.

ruszają 12 kwietnia 2018 r. i po-

> www.vectorworks.pl

projektantów i inwestorów.

> www.delabie.pl
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Na zdjęciu: Showroom Delabie

fot. polbruk – materiały prasowe

Efektowne połączenia

wykorzystany m.in. na kameralnym

Nawierzchnia to ważny element osie-

osiedlu Lea 253 w Krakowie, gdzie

dlowego krajobrazu. Jej zadaniem jest

za jego pomocą udało się stworzyć

zapewnienie mieszkańcom swobody

harmonijną nawierzchnię, świetnie

w poruszaniu się między budynkami

współgrającą z wykonaną z okładzi-

czy dojeździe do garaży. W takiej roli

ny ceramicznej elewacją. W grodzie

dobrze sprawdzają się płyty Urbanika

Kraka produkt umiejętnie wpisał się

60 z oferty firmy Polbruk. Dostępne

w monochromatyczne barwy elewacji,

są w wymiarze 60 x 20 x 8 cm i od-

podkreślając nowoczesny i minimali-

znaczają się wyjątkową wytrzyma-

styczny charakter całego osiedla.

łością i estetyką. Produkt ten został

> www.polbruk.pl

Tenis bardzo towarzyski

nagrody specjalnej (rower miejski)

Już po raz piąty w połowie maja ro-

wśród wszystkich uczestników spo-

zegrany zostanie wrocławski turniej

tkania. W tym roku hasło przewodnie

Z:A

tenisowy WOFA. Jak co

turnieju brzmi „Pomag(r)amy!”, co

roku dwudniowa zabawa

oznacza, że całość opłat wpisowych

rekreacyjno-sportowa

zostanie przekazana na cele chary-

odbędzie się na przepięknych kortach

tatywne. Serdecznie zapraszamy do

Stadionu Olimpijskiego przy al. Pade-

wspólnej zabawy!

rewskiego. Turniej rozgrywany będzie

> www.zawod-architekt.pl/wofa

w grze singlowej,
deblowej i mikstowej,
bez podziału na kategorie wiekowe.
Tradycją i charakterem wrocławskiej
WOFY są najbardziej integrujące
towarzystko gry
deblowe i mikstowe
oraz sobotnie Player’s
Party w swobodnej
wieczorowej atmosferze. Dodatkową
atrakcją edycji 2018
będzie – towarzyszące
rozdaniu nagród tur-

rekl ama

niejowych – losowanie

Z:A

fot. hubert burzawa

informacje

Wiosna na korcie

To pierwsza z cyklu imprez spor-

OMMA czyli Otwarte Mazowieckie

towych skierowanych do środo-

Mistrzostwa Architektów w tenisie

wiska architektów i ich partnerów

ziemnym odbędą się w dniach

biznesowych organizowana na

13-15 kwietnia 2018 r. w Warsza-

Mazowszu. Głównym wydarzeniem

wie na kortach Warszawskiego

imprezy jest turniej tenisowy dla

Towarzystwa Sportowego Orzeł.

kobiet i mężczyzn (różne kategorie).
Dla początkujących planowana
jest Akademia
Tenisa z profesjonalnymi trenerami.
W piątek 13 kwietnia od godziny 18.00 prowadzona będzie
rejestracja przybywających uczestników turnieju, a o 19.00 nastąpi
rozpoczęcie rozgrywek. O godzinie

Schody ekskluzywnie

znajdziemy wiele rodzajów stopni róż-

20.00 odbędzie się oficjalne otwar-

Stopnie blokowe z serii Rezydencja®

niących się między sobą kolorystyką

cie turnieju, który potrwa jeszcze

firmy Bruk-Bet przeznaczone są do

i rodzajem wykończenia, co umożliwia

w sobotę i niedzielę. Na zakończenie

realizacji ekskluzywnych wejść do

dostosowanie ich do indywidualnych

wydarzenia wręczone zostaną na-

domów, na przydomowe tarasy,

aranżacji przestrzeni. Przykładowo

grody i nastąpi oficjalne zamknięcie

do obiektów użyteczności publicznej

dostępne są schody Teratec o lekko

imprezy. Więcej informacji i formu-

lub zabudowy miejskiej łączącej

chropowatej powierzchni uzyskiwa-

larz zgłoszeniowy znaleźć można na

różne poziomy nawierzchni.

nej w procesie śrutowania, zupełnie

stronie internetowej organizatora.

gładkie schody Terazzo, których po-

> www.omma.com.pl

Za ich pomocą tworzyć można
zróżnicowane długości schodów pro-

wierzchnia jest wynikiem szlifowania,

stych i łukowych, do których dobiera

czy stopnie o szarej, nawiązującej do

się dedykowane podesty lub dzielone

metali kolorystyce Metalic.

płyty podestowe. W ofercie Bruk-Bet

> www.bruk-bet.pl

Przedszkole najlepsze!

Samograj, Dąbrowska/Graj we

żewski, we współpracy z Katarzyną

Zakończyła się szósta edycja kon-

współpracy z UNI), Domowi Leśne-

Manikowską, Anną Trzcińską i Oska-

współczesnej architektury w Polsce”,

kursu „Zmień wizję w projekt” orga-

mu w Kuźnicy Kiedrzyńskiej pod Czę-

rem Berentem) oraz hali sportowej

w której udział wzięli architekci

nizowanego przez firmę Rockwool

stochową (Grupa Verso), Villi Urbana

w Zakopanem (SSC Architekci).

Maria Saloni-Sadowska, Jerzy Szcze-

Polska. Konkurs miał na celu wyłonić

w Lublińcu (Dyrda Fikus Architekci),

najlepszy projekt architektoniczny

domowi jednorodzinnemu w Gdyni

nagród uświetniła także debata

i Jan Strumiłło.

2017 roku będący w trakcie realizacji

(Zbigniew Reszka i Michał Bary-

architektoniczna pod hasłem „Rzuć

> www.zmienwizjewprojekt.pl

Tegoroczną uroczystość rozdania

to wszystko co złe. Wyzwania

panik-Dzikowski, Paweł Grodzicki

fot. Wojciech Bęczarski

lub już oddany do użytku, w którym wykorzystano produkty firmy.
Grand Prix w wysokości 10 tys. zł
otrzymało przedszkole w Żorach
na Kleszczówce według projektu
pracowni Toprojekt.
Jury przyznało nagrodę za „nowatorską formę dla funkcji przedszkola
zorientowanego na najmłodszych
użytkowników i zaproponowanie
nowego myślenia o obiekcie w trudnych warunkach lokalizacyjnych.
Zwraca się uwagę na wykorzystanie
naturalnych materiałów doskonale
wzmacniających organiczną formę
budynku. Godna podkreślenia jest
odwaga projektantów i znakomite
wpisanie się w motto konkursu”.
Wyróżnienia przyznano: Domowi
Kultury Kadr w Warszawie (Projekt
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Fot. Quadrille Hotel & Spa

informacje

Szlachetne drewno
w pałacowych wnętrzach

Obecnie mieszczą się tu luksusowe

jektowanych z wielką dbałością

Biały Królik oraz w sali balowej, zo-

pokoje hotelowe, restauracja słynąca

o detale pomieszczeniach użyte

stały wykonane na zamówienie we-

Quadrille to kompleks pałacowo-

z kuchni regionalnej, jak również

zostały materiały wysokiej jakości,

dług projektu architektki (elementy

-parkowy położony w Gdyni-Orłowie.

strefa spa & wellness.

w tym dębowe klepki, kasetony

w kolorze Naturalnym, oprawa

i deski marki Chapel Parket.

w barwie Patynowanej Czerwieni,

Za projekt wnętrz i nadzór autor-

którego historia sięga XVIII wieku,

ski nad jego realizacją odpowiadała

Kasetony z drewna dębowego,

był wielokrotnie przebudowywany.

arch. Magda Czauderna. W zapro-

Ciszej na schodach

Kaiserslautern. Składają się na nie

Nowa generacja łączników Schöck

skoordynowane, nośne elementy

Tronsole to system sześciu

dźwiękochłonne i zintegrowane

Łódzkie
„Refleksje”
już w maju

produktów, zapewniających kom-

łożyska elastomerowe uzupeł-

„Refleksje” to tytuł

pletne rozwiązanie akustyczne do

nione o prefabrykowane płyty ze

tegorocznej 12. edycji

klatek schodowych w budow-

sztywnej pianki. W zależności od

Łódź Design Festival,

nictwie wielorodzinnym. Jest to

typu – każdy jest sklasyfikowany

która odbędzie się

rozwiązanie całkowicie bezpieczne

w klasie odporności ogniowej R90

w nowym, wiosennym

z punktu widzenia ochrony prze-

lub R120. Nowa wersja rozwiąza-

terminie od 19 do

ciwpożarowej, co zostało potwier-

nia Schöck Tronsole poprawia też

27 maja. Gościem

dzone opinią biegłego Politechniki

izolacyjność akustyczną od dźwię-

specjalnym festiwalu

ków uderzeniowych o ok. 10 dB.

będzie hiszpański

System mocuje się bezpośrednio

projektant Jaime

do schodów.

Hayon (na zdjęciu).

> www.schock.pl/pl/home

Programowo ŁDF

zamontowane m.in. w restauracji

drewno selekcji Rustic A).
> www.chapelparket.pl
fot. Klunderbie

Ten pięciogwiazdkowy obiekt,

wraca do swoich korzeni, skupiając się na
edukacji, krytycznej
dyskusji i poszukiwaniu inspiracji.
Festiwal dotyczyć będzie

Agata Połeć). Drugim poruszanym tematem będzie wartość

trzech obszarów tematycznych.

współczesnego rzemiosła i pracy

Pierwszy to relacja człowiek

ludzkich rąk. Trzecim – wyzwania

– technologia i temu zagadnieniu

i kierunki współczesnej architek-

poświęcona zostanie wystawa

tury w ramach Archibloku prowa-

główna „Nothing but flowers”,

dzonego przez Filipa Springera.

przygotowana przez ŁDF (kurator

> www.lodzdesign.com

Z:A _#60 01/02_2018

015

Z:A
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informacje

Rekordowa Fasada

arch. Andrzeja Poniewierki. Laureaci

wielorodzinnym nowym” zostało

(pracownia MTWW Architekci),

W lutym poznaliśmy triumfatorów

pierwszego miejsca zdobyli tytuł

Osiedle Europejskie Kopenhaga

a w kategorii „budynek po renowa-

konkursu Fasada Roku 2017 orga-

„Fasada Roku” i nagrodę pieniężną

w Krakowie (pracownia B2 Studio).

cji” zabytkowy dworzec kolejowy

w wysokości 10 tys. złotych.

W tej kategorii zgłoszono aż

Bydgoszcz Główna (pracownia

107 obiektów.

Allplan Przedsiębiorstwo Organiza-

Z:A

nizowanego przez firmę
Baumit. Tym razem do
rywalizacji zgłoszono

W kategorii „dom jednorodzinny
nowy” triumfował prywatny budy-

cji Inwestycji). W kategorii „budy-

Tytuł w kategorii „budynek

nek mieszkalny w Konstancinie-Je-

po termomodernizacji” otrzymał

nek niemieszkalny” nie przyznano

Zwycięzców i wyróżnionych wy-

ziornej (pracownia Beczak/Beczak/

budynek biurowy przy Al. Powsta-

nagrody głównej.

bierało jury pod przewodnictwem

Architekci). Najlepszym „budynkiem

nia Warszawskiego w Krakowie

> www.baumit.com

Nagrodzony za dizajn

korzystania z pisuaru następu-

Meblowe struktury

Nowy elektroniczny, podtynkowy

je dodatkowe spłukanie. Zawór

Modułowy system regałów

zawór do pisuaru Tempomatic 4 w in-

uruchamia się automatycznie, po

Stepps to nowość w ofercie

nowacyjnej skrzynce firmy Delabie

odsunięciu się użytkownika, bez

firmy Balma. Projekt autorstwa

został nagrodzony w konkursie Ger-

konieczności dotykania dłonią.

Piotra Kuchcińskiego pozwala

man Design Award 2018. Cieszące się

Płyta zewnętrzna dostępna jest

tworzyć nie tylko pojedyncze

renomą wyróżnienie przyznawane

w wykończeniu chromowanym

meble, ale również rozbudo-

jest przez niemiecką Radę Wzornic-

błyszczącym lub satynowym oraz

wane struktury, kształtujące

twa (Rat für Formgebung). Jury do-

białym. Mała i dyskretna, harmoni-

architekturę całego wnętrza.

ceniło niepowtarzalną konstrukcję,

zuje z niemal każdą aranżacją wnę-

Prosta forma regałów idzie

która łączy dizajn z funkcjonalno-

trza. Gładka powierzchnia ułatwia

w parze ze stabilną konstrukcją.

ścią, dzięki zintegrowaniu elektroniki

czyszczenie.

Stalowe drabinki tworzą szkie-

bezpośrednio z płytą zewnętrzną.

> www.delabie.pl

let dla półek oraz elementów

Zawór umożliwia

fot. balma

rekordową liczbę 215 elewacji!

skrzyniowych.

optymalizację

System Stepps cechuje

zużycia wody

też elastyczność i wielofunk-

przy jednocze-

cyjność. Różne wysokości

snej gwarancji

regałów (od 38 do 256 cm), trzy

zachowania

rozpiętości półek, możliwość

higieny. Podczas

zamontowania pełnych drzwi

dużej frekwencji

oraz drzwi przesuwnych,

użytkowników,

dodatkowe elementy skrzyn-

ilość wody jest

kowe i dekoracyjne – wszystkie te

ne, narożnikowe oraz przyścienne.

redukowana,

rozwiązania dają dużą swobodę

Regały znajdą zastosowanie zarów-

natomiast na

konfiguracji mebla. Dodatkowo ich

no we wnętrzach publicznych, jak

koniec okresu

modułowa budowa pozwala tworzyć

i przestrzeniach prywatnych.

intensywnego

konstrukcje wolnostojące dwustron-

> www.balma.pl
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doświadczenia zawodowe

PUB

Obok po prawej:
Park im. Martina Luthera
Kinga powstał w centrum
nowego eko-osiedla w Paryżu.
Został zbudowany na terenach
poprzemysłowych. Lokalizacja
parku w centrum osiedla
przyczyniła się do jego lepszej
dostępności i pozwoliła na
zmniejszenie powierzchni
komunikacji kołowej. Wszystkie
ścieżki osiedlowe (przedłużenia
arterii kołowych) wiodą teraz
przez park. Zaproponowano
bardzo bogaty program
rekreacyjny dla wszystkich.
Projekt: Jacqueline Osty

Park w mieście
/ nowe wyzwania
dr inż. arch. Monika Trojanowska, architekt IARP

We współczesnych miastach stosuje się wiele rozwiązań w trosce o ochronę środowiska i komfort
mieszkańców. Na terenach zdegradowanych powstają parki nowej (drugiej) generacji. Tereny
zielone pozwalają na regenerację psychiczną i fizyczną, stają się miejscem dla aktywności
ruchowej i kontaktów społecznych. Jest wiele czynników, które warto wziąć pod uwagę podczas
ich tworzenia, aby spełnić różnorodne oczekiwania i potrzeby użytkowników.

P

Projektowanie kontaktu
z naturą w mieście

Co może zrobić samorząd
i mieszkańcy?

Kontakt z naturą, z organizmami żywymi,
wpływa na poprawę samopoczucia fizycznego i psychicznego, na wyzwalanie procesów
odpornościowych, łagodzenie i lepszą
kontrolę odczuwania bólu oraz obniżenie
poziomu stresu. Warto się zastanowić,
co mogą zrobić projektanci, aby umożliwić
mieszkańcom korzystanie z obecności natury w mieście.
Projektowanie kontaktu z naturą w mieście jest elementem projektowania zintegrowanego od skali planowania przestrzennego,
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, masterplanów, koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej i szczegółowych projektów – architektury i architektury
krajobrazu. Przyjrzyjmy się, co można zrobić
na poszczególnych etapach.

Na częstotliwość korzystania z parku ma
wpływ odległość, jaką trzeba pokonać, aby
do niego dotrzeć i uciążliwości, na jakie można
się natknąć w czasie tej drogi. Wskazuje się,
że odległość możliwa do pokonania pieszo
w czasie kwadransa stanowi psychologiczną granicę. Ta odległość może być inna dla
każdego z mieszkańców. Osoba o ograniczonej
sprawności ruchowej może potrzebować miniparku obok swojego domu. Młodzież wybierze
nawet bardziej odległy park o ciekawszym
programie funkcjonalnym, chętnie odwiedzany przez rówieśników.
Projektowanie miast dla zdrowia to
spojrzenie na możliwość wypełnienia tkanki
miejskiej przez zielone ulice i place oraz parki
i tereny rekreacyjne. Mieszkać w mieście,
w ogrodzie czy w lesie? Jeżeli zapytamy
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przechodniów, gdzie najbardziej chcieliby żyć,
wyłania się obraz miasta, w którym każdy
będzie miał możliwość codziennych, nieograniczonych kontaktów z naturą. Przenosząc
te obserwacje na grunt planistyczny, nasuwa
się pytanie, czy deweloperzy, tak skłonni do
zachwalania związków swoich realizacji z naturą, będą też skłonni do zakładania nawet
niewielkich parków publicznych na swoich
terenach?
Zieleń w mieście to przede wszystkim
zadanie dla lokalnego samorządu, ustalającego plany zabudowy. Niewiele jest na
świecie przykładów prywatnych parków
i zielonych przestrzeni publicznych. Miejsce
na park, szczególnie wielkoobszarowy,
musi być zapisane w lokalnych przepisach.
Powinno być zarezerwowane na gruntach
publicznych. Musimy też pamiętać, że
fragmentacja dużych założeń parkowych

Z:A

FOT. Monika Trojanowska

doświadczenia zawodowe

Zielona ścieżka na osiedlu zapewnia sprawną
komunikację pieszą. Daje też możliwość
połączenia zielonej infrastruktury oraz infiltracji
wody deszczowej. Widoczna różnorodność
architektoniczna osiedla. ZAC Trapeze, Francja
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FOT. Monika Trojanowska

doświadczenia zawodowe

Park nowej (drugiej) generacji na eko-osiedlu Docks de Sait Ouen
pod Paryżem – teren operacji rewitalizacji urbanistycznej
zdegradowanych terenów poprzemysłowych. Projekt: Agence Ter

i sprzedaż działek prowadzi do degradacji
walorów rekreacyjnych terenów zieleni.
Przyglądając się aktom prawa lokalnego,
takim jak Miejscowe Plany Zagospodarowania
Przestrzennego, wydaje się, że powinny być
one rozszerzane o zapisy związane z wprowadzaniem zieleni, szczególnie wysokiej.
W polskiej rzeczywistości funkcjonują już
opracowania planistyczne, gdzie precyzyjnie
podano gatunki drzew, dobranych odpowiednio do danego siedliska i wyszczególniono,
jakie nasadzenia należy przewidzieć w projekcie budowlanym, aby otrzymać pozwolenie na
budowę. W planie miejscowym gmina może
wyznaczyć także ilość nasadzeń proporcjonalną do wielkości wprowadzanej zabudowy
lub stopnia jej prognozowanej uciążliwości,
niezależnie od nasadzeń kompensujących
ewentualną wycinkę drzew istniejących.

Co może zrobić urbanista-architekt?
Ważnym aspektem odbioru przestrzeni parku
w mieście jest różnorodność architektoniczna.
Najlepiej, jeżeli każdy z otaczających park
budynków zostanie zaprojektowany lub prze-
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Park nowej (drugiej) generacji założony na terenie operacji
rewitalizacji terenów poprzemysłowych Rive Gauche w Paryżu.
Jardins des Grands Moulins – Abbé Pierre

budowany przez inną pracownię architektoniczną. Zlecanie projektowania całych osiedli
jednej pracowni często wynika z poszukiwania
oszczędności i chęci wykorzystania jednego
projektu do budowy kilku lub kilkunastu budynków. Prowadzi to do monotonii, która ma
negatywny wpływ na odbiorcę, m.in. utrudnia
orientację i regenerację psychiczną.
Na etapie projektowania urbanistyki
ważne jest też wprowadzenie priorytetu
widoku z okna. Czy z każdego okna pokoju
mieszkalnego czy biurowego widać zieleń?
Może uda się tak je umieścić, aby wykadrować
widok np. korony drzewa? Oczywiście, warto
wcześniej w projekcie zagospodarowania
terenu (masterplanie osiedla) zakomponować
nasadzenia drzew.

Parki nowej (drugiej) generacji
Stworzenie sieci parków i miniparków we
współczesnych, wypełnionych szczelnie zabudową miastach często wymaga wykorzystania
miejskich nieużytków.
Stosunkowo nowym kierunkiem w projektowaniu parków jest tworzenie zieleni

na obszarach zdegradowanych, zakładając
przy tym minimalną ingerencję człowieka
w przestrzeń „zwracaną” naturze w mieście.
Nazywa się je parkami nowej (drugiej) generacji, w odróżnieniu od tradycyjnych parków
ozdobnych, gdzie najważniejsza była estetyka. W parkach nowej generacji nie wykorzystuje się chemicznych środków ochrony roślin
ani nawozów sztucznych, co uniemożliwia
nasadzenie bardzo wymagających gatunków,
np. odmian róży ozdobnej. Paleta roślin bywa
ograniczana do tych najbardziej zahartowanych i przystosowanych do trudnych
warunków. Najczęściej wraca się do roślin
rodzimych, typowych dla danego siedliska,
realizując próbę jego odtworzenia. Ma to wielkie znaczenie dla ochrony i promocji bioróżnorodności, ale ogranicza paletę barw, faktur
i kształtów materiału roślinnego. Wymaga
również zaakceptowania przez użytkowników
nowej estetyki parku, gdzie natura rządzi
się swoimi prawami (np. obumarłe rośliny,
zeschnięte liście, pożółkły trawnik).
We Francji troska o ochronę bioróżnorodności prowadzi do wydzielenia obok otwartych

doświadczenia zawodowe

FOT. Monika Trojanowska

Z:A

Park nowej (drugiej) generacji założony na terenie
operacji rewitalizacji terenów poprzemysłowych
dawnej fabryki Renault pod Paryżem – ZAC
Seguin Rives de Seine, Boulogne-Billancourt (92).
Na terenie operacji rewitalizacji obowiązuje
różnorodność architektoniczna.
Budynek Tour Horizons, widoczny w głębi
zaprojektował Jean Nouvel

Park zlokalizowano w centrum osiedla – długi
i wąski, aby jak najwięcej mieszkań miało widok
na park. Widoczna różnorodność architektoniczna.
ZAC Seguin Rives de Seine, Boulogne-Billancourt (92)
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Paryż, Jardin d’Acclimatation. W głębi budynek
galerii Fundacji Louis Vuitton autorstwa
Franka Gehry’ego. Ciekawe domknięcie osi
kompozycyjnej w parku. Budynek bardzo
zyskuje dzięki zagospodarowaniu terenu wokół
niego. Park stanowi znakomitą oprawę dla
nowoczesnych form budynku

terenów rekreacyjnych parku, niewielkich
fragmentów, do których dostępu chronią
płoty i płotki. Są to skrawki terenu, gdzie
natura rządzi się swoimi prawami. Często
są to tereny podmokłe, bagienne i szczególnie
cenne przyrodniczo, np. stanowiska chronionych gatunków, które szukają tam schronienia
i miejsc lęgowych.
Niewątpliwą zaletą jest fakt, że parki
nowej (drugiej) generacji wymagają niższych
nakładów finansowych w czasie zakładania,
jak i w utrzymaniu od np. parków barokowych
czy postmodernistycznych. Parki tego typu
stają się często pierwszym etapem rewitalizacji przestrzeni zaniedbanej lub zdegradowanej. Ich budowa i oficjalne otwarcia to
okazje do aktywizacji lokalnej społeczności.
Parki nowej (drugiej) generacji często stają się
ulubionym miejscem spotkań dla dzieci i dorosłych. Można przyjąć, że pełnią ważną rolę
w zapobieganiu wykluczeniu. Są przestrzenią
wspólną, gdzie każdy może przyjść. Organizowane w nich imprezy, festyny, spotkania
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zachęcają mieszkańców do wyjścia z domu.
Zwykle w takich parkach zakładane są ogrody
wspólnotowe (uprawiane wspólnie przez
mieszkańców czy członków stowarzyszenia)
i pedagogiczne (uprawiane przez dzieci i młodzież, np. w ramach zajęć szkolnych), gdzie
regularnie prowadzi się zajęcia z ogrodnictwa
terapeutycznego i hortiterapii 1.
W wielu parkach wykorzystuje się
wyłącznie nawozy roślinne, bezpieczne dla
ludzi i środowiska. Można też zaobserwować
wykorzystanie owiec i kóz do „strzyżenia”
trawników.
Parki nowej (drugiej) generacji mają też
znaczenie pedagogiczne. Często umieszcza
się w nich np. instalacje fitoremediacji2 wody,
pokazując mieszkańcom, jak wygląda proces
jej oczyszczania przez filtry roślinne.

Jak projektować nowoczesny park?
Na podstawie własnych doświadczeń,
przeglądu wielu teorii, badań oraz obserwacji
przestrzeni dobrze funkcjonujących parków

stworzyłam wzorzec parku o właściwościach terapeutycznych. Obejmuje on wiele
cech przestrzeni lub odwołań do elementów
wyposażenia, których obecność na terenie
parku wpływa korzystnie na człowieka.
Jest to związane z samą naturą doświadczania
przebywania w parku. Kontakt z naturą i drugim człowiekiem pozwala na skupieniu uwagi
na tu i teraz. Pozwala oderwać się od nurtujących nas wszystkich problemów. Taka chwila
„wytchnienia” pomaga zarówno w regeneracji
psychicznej, jak i fizycznej. Dlatego tak ważne
jest projektowanie oddziaływania na różne
zmysły. Wzmocnione bodźce mogą szybciej
skupić naszą uwagę. Oczywiście park nie jest
panaceum na wszystkie problemy, ale może
dać chwilę odpoczynku, po której można spojrzeć na świat z szerszej perspektywy. Warto
zauważyć, że park o czytelnej strukturze
przestrzennej będzie odbierany jako bardziej
przyjazny, ale przydatne są również elementy
budujące nastrój tajemniczości, np. nasadzenia w formie kulisy – zielonego parawanu.
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Zielona trasa dla pieszych, rowerów i samochodów.
ZAC Seguin Rives de Seine, Boulogne-Billancourt (92)

Park do Nauki Orientacji Przestrzennej w Owińskach
pod Poznaniem. Przykład zastosowania różnorodnych
bodźców sensorycznych w przestrzeni parku.
Projekt: Renata Gilmore, Maciej Jakubowski, Szymon
Wytykowski z zespołem z Pracowni Architektury Appia

Tabela 1. WZORZEC PARKU O WŁAŚCIWOŚCIACH TERAPEUTYCZNYCH
3. Kształtowanie przestrzeni
wewnętrznych i formy
architektonicznej

1. Program
funkcjonalny parku

2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna

1.1. Umożliwienie regeneracji
psychicznej i fizycznej
• Przestrzenie naturalnego
krajobrazu
• Zielona polana
• Miejsca odpoczynku w słońcu
i w cieniu
• Miejsca odpoczynku w ciszy
i samotności
• Możliwość obserwacji innych ludzi
• Możliwość obserwacji zwierząt

2.1. Kształtowanie przestrzeni
3.1. Optymalny stopień
parku w zależności od kompozycji skomplikowania
urbanistycznej miasta
3.2. Naturalna nawierzchnia
2.2. Różnorodność
architektoniczna otoczenia
3.3. Elementy przykuwające uwagę
• Punkty orientacyjne
• Kontrolowana trudność
• Struktura połączeń przestrzeni
• Wrażenie ruchu
wewnętrznych
• Otwarcia widokowe na długie osie 3.4. Rola wody w parku
kompozycyjne
• Prowadzenie ścieżek widokowych 3.5. Projektowanie oddziaływania
• Przesłonięte elementy sceny,
sensorycznego
wrażenie tajemniczości
• Oddziaływanie sensoryczne: wzrok
• Kadrowanie widoku
• Oddziaływanie sensoryczne: słuch
• Ludzka skala
• Oddziaływanie sensoryczne: węch
• Oddziaływanie sensoryczne: dotyk
• Oddziaływanie sensoryczne: smak
• Ścieżka sensoryczna

1.2. Sprzyjanie kontaktom
społecznym
• Organizacja imprez w parku
• Miejsce spotkań w grupie
1.3. Wspieranie aktywności
fizycznej
• Infrastruktura sportowa
i rekreacyjna
• Ogrody wspólnotowe
1.4. Zaspokojenie podstawowych
potrzeb użytkowników
• Bezpieczeństwo
• Miejsca do siedzenia i odpoczynku
• Schronienia
• Toaleta
• Woda do picia
• Jedzenie

4. Tworzenie miejsca
4.1. Dzieła sztuki w parku
4.2. Zabytki w parku
4.3. Związki miejsca z historią
4.4. Ogrody tematyczne
4.5. Możliwość personalizacji
przestrzeni parku
4.6. Animacja przestrzeni
parku

5. Uwzględnienie wymogów
zrównoważonego rozwoju
5.1. Włączenie w system
przyrodniczy miasta
5.2. Parki nowej (drugiej)
generacji
5.3. Ochrona bioróżnorodności
• Wydzielenie fragmentu parku
z ograniczonym dostępem dla ludzi
• Dobór roślin siedliskowych
• Naturalne metody utrzymania
parku
• Troska o rodzime zwierzęta
5.4. Ochrona zasobów wody pitnej
• Infiltracja wody deszczowej
• Wykorzystywanie do podlewania
wody deszczowej
• Wykorzystywanie do podlewania
wody nieuzdatnianej
• Park na terenach zagrożonych
powodzią
5.5. Metabolizm miejski
5.6. Wykorzystywanie
ekologicznych źródeł energii

Źródło: Monika Trojanowska. Parki i ogrody terapeutyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2017
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Zielona ścieżka na osiedlu zapewnia sprawną komunikację
pieszą. Daje też możliwość połączenia zielonej infrastruktury
oraz infiltracji wody deszczowej. Widoczna różnorodność
architektoniczna osiedla. Nanterre, Francja

Elementy przykuwające uwagę zależą
od inwencji projektantów. Może to być np. poruszająca się woda spiętrzona kaskadowo
lub wypływająca z ciekawie ukształtowanej
w formie fontanny, częste zmiany nawierzchni
pod stopami, nagła zmiana otoczenia przy
wejściu do wnętrza parkowego (efekt zanurzenia się w innym świecie). Elementy w parku
mogą być pobudzające lub uspokajające dzięki
zastosowaniu kompozycji statycznej lub dynamicznej, form, faktur, kolorów, ale również
zapachów czy dźwięków (jak w ogrodach muzycznych, gdzie z głośników płynie muzyka).
Bardzo ważny jest bogaty program funkcjonalny, zawierający zróżnicowaną ofertę dla
wszystkich grup wiekowych. Park terapeutyczny z prawdziwego zdarzenia musi być
duży. Wielkość obszarowa pozwala na zaproponowanie większej liczby form aktywności,
a także oddzielenie strefy głośnych zabaw od
miejsc wypoczynku w ciszy i spokoju.
Dlatego nawet dziesięć parków kieszonkowych nie zastąpi jednego parku wielko-
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obszarowego o porównywalnej powierzchni.
W mieście powinien być stworzony system
parków mniejszych do codziennego korzystania (obok domów i miejsc pracy) oraz większe
tereny rekreacyjne, czyli parki wielkoobszarowe, do spędzenia czasu w weekendy i święta.
Park publiczny w mieście to bardzo ciekawe
wyzwanie projektowe. 
1_Hortiterapia – terapia z wykorzystaniem roślin. Może obejmować
działania bierne – przebywanie w ogrodzie, lub czynne – np. oddziaływanie fizykalne, terapię zajęciową czy terapię ruchem. Ogrodnictwo terapeutyczne różni się od hortiterapii tym, że osoby biorące
udział w zajęciach tego typu nie muszą poddawać się diagnozie ani
uczestniczyć w innych procedurach medycznych
2_ F itoremediacja – technologia wykorzystująca rośliny w procesie
oczyszczania środowiska (m.in. gleby, wód gruntowych i powierzchniowych oraz powietrza)

dr inż. arch.
Monika Trojanowska
architekt IARP,
> trojamo@yahoo.com

Autorka artykułu
jest adiunktem na
Wydziale Budownictwa,
Architektury i Inżynierii
Środowiska Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy.
W roku 2017 nakładem
PWN ukazała się jej
książka pt. „Parki
i ogrody terapeutyczne”

Z:A

ARCHITEKCIE, KTO CIĘ ROZUMIE?

FOT. KUBA PAJEWSKI

FELIETON

arch. Piotr M. Glegoła
architekt IARP

Architekt czyli
świnka morska

B

Brak postrzegania naszej profesji w sposób
taki, jaki byśmy chcieli, trwa i nie zapowiada
się póki co żadna zmiana. Mam oczywiście na
myśli zrozumienie kim my, architekci, jesteśmy i czym się zajmujemy. Patrząc na obecny
stan tego postrzegania, chciałoby się zawołać
za Bobem Marleyem – Czytelniku! „Get up,
stand up: stand up for your rights! Get up,
stand up: don't give up the fight!”.
Skromnie zauważę, że sam już zdążyłem
osiwieć, próbując wyjaśnić problem zrozumienia wizerunku architekta w Polsce – że tylko
przypomnę – właśnie w marcu minie 6 lat,
jak zastanawiam się nad tym problemem na
łamach Z:A. Ostatnio olśniło mnie, że najciemniej jest prawdopodobnie „pod latarnią”.
Otóż doszedłem do wniosku, że wielu działań,
które mają miejsce od lat, nie można wyjaśnić
inaczej jak tylko świadomym ukrywaniem
naszej profesji. Podejrzewam (chociaż tego
pewien nie jestem), że to dlatego abyśmy
nie zdominowali wszystkiego – nie bójmy
się tego nazwać po imieniu – z racji naszych
licznych zalet i umiejętności. Jest to oczywiście hipoteza. Natomiast co dokładnie znaczy
„zdominowanie wszystkiego”, nie mogę
powiedzieć, bo to ściśle tajne.
Jednakże proszę zauważyć, jak wiele zostało zrobione, aby nas ukryć czy wręcz zamaskować naszą profesję. Bo czy nie uważacie,
że nawet nasz tytuł zawodowy (magister inżynier architekt) jest tak skonstruowany, aby
wszystkich zmylić? Wszakże „magister” może
przeciętnemu zjadaczowi chleba kojarzyć się
albo z panią lub panem w aptece, albo/i z nieśmiertelnym dowcipem rysunkowym Andrzeja
Mleczki („mów mi Megi”). Również „inżynier”
przecież nas ogranicza z definicji, bo tylko
do wiedzy technicznej, kojarząc nas tym
sposobem np. z samolotem FlyEye, z przezroczystym koreańskim czołgiem czy z „inżynierami z Petrobudowy” („Kładziemy lachę,
niech brzękną szkła / Budowniczowie na 102”).
Albo pomysł (sam czytałem – tak powiedział
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Hmm... osiem
ministerstw w 16 lat?
Nieźle pomyślane
– co? Zanim
ktokolwiek skojarzy
co mamy wspólnego
z „infrastrukturą”,
„transportem” albo
„morzem”, to my
„hop” i jesteśmy
np. w „rozwoju”...
Nic dziwnego, że w takiej
sytuacji nikt nie rozumie,
czym zajmuje się
architekt...
niedawno wysoki urzędnik ministerstwa), aby
połączyć PIIB i IARP w jedną izbę? To zapewne
z powodu posiadania tego samego tytułu, co
inżynierowie lądowi. Owszem, za jakieś 150 lat
być może – Czytelniku, wybacz mi proszę kolokwializm: „gdy zejdziemy już z drzew” – ale
teraz? Jeśli ktoś nie rozumie różnicy, to niech
spróbuje inżynierów budownictwa lądowego
połączyć np. z inżynierami technologii żywności. Wszakże też trójczłonowy tytuł i zawiera
w treści „inżynier”... i co?
No i to odwieczne bzdurne wartościowanie czy architekt to bardziej „artysta” czy
„inżynier”? Przecież „architekt” jest zupełnie
odrębnym zawodem, którego wartościowa-

nie w ten sposób jest – delikatnie mówiąc,
bo Z:A to poważne pismo – bez sensu.
Czy zatem nasz tytuł zawodowy nie jest
przypadkiem „piątą kolumną” i nie brzmi aby
jak w dowcipie o „śwince morskiej”, o której
wiadomo, że ze schabowym ma niewiele
wspólnego (no chyba, że w Peru), a z morzem
to już kompletnie nic, zaś woda wręcz jej szkodzi. No właśnie – à propos morza...
Następnym sposobem, aby nas zamaskować, jest ukrywanie nas „na chwilę”
w przeróżnych Ministerstwach, których nazwa
nie kojarzy się obywatelowi z architekturą.
Zawdzięczamy to wszystkim byłym i współczesnym politykom, a jak się okazuje włożono
w to wiele wysiłku i czasu. Z racji na długą
tradycję w tym procederze oraz przez szczupłość miejsca, ograniczę się tylko do czasów,
kiedy istniała IARP, czyli do ostatnich 16 lat.
Zatem rok 2002, kiedy powstała Izba,
zastał nas, architektów w Ministerstwie
Infrastruktury (na marginesie: czy tylko dla
mnie „infrastruktura” brzmi jak obudowa drogi
czy instalacji?). Nie trwało to jednak długo, bo
w 2005 r. MI zlikwidowano i przeniesiono nas,
architektów, do nowopowstałego Ministerstwa Transportu i Budownictwa. Pobyt w MTiB
zajął nam tylko rok, ponieważ już w 2006 r.
zlikwidowano je i zamieniono na Ministerstwo
Budownictwa. Niestety w kolejnym roku koncepcja naszej resortowej przynależności znowu
uległa zmianie i w ten sposób w roku 2007, po
likwidacji MB, znowu znaleźliśmy się w ponownie powołanym Ministerstwie Infrastruktury,
chociaż zupełnie już innym. Tutaj, jako potencjalna „obudowa dróg i instalacji”, byliśmy
rekordowo długo – aż cztery lata, ale ponieważ
w 2011 r. ministerstwo zlikwidowano, nas
architektów umieszczono w nowopowstałym Ministerstwie Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej (no proszę... czyli jakoś
bliżej świnki „morskiej”?). Zaledwie dwa lata
później (bo w roku 2013) MTBiGW zlikwidowano i umiejscowiono nas w świeżo powołanym
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Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (MIiR).
Po czym wystarczyły kolejne dwa krótkie lata
i w roku 2015, po likwidacji MIiR, znaleźliśmy
się w lśniącym nowością Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
Kiedy w listopadzie 2017 r. powstał Narodowy Instytut Architektury i Dziedzictwa
Narodowego przy – uwaga (!) – Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, już myślałem, że umieszczą nas jednak przy kulturze...
Ale nie – właśnie przed chwilą (tj. w styczniu
2018 r.) MIiR przekształciło się w następną
wersję urzędu „jeszcze lepszego od poprzednich” – Ministerstwo Infrastruktury, a nas
architektów tego samego dnia przeniesiono
do... Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Hmm... osiem ministerstw w 16 lat? Nieźle
pomyślane – co? Zanim ktokolwiek skojarzy, co mamy wspólnego z „infrastrukturą”,
„transportem” albo „morzem”, to my „hop”
i jesteśmy np. w „rozwoju”... Nic dziwnego,
że w takiej sytuacji nikt nie rozumie, czym
zajmuje się architekt...
Na szczęście niezależnie czy komuś się
to podoba czy nie, oraz czy ktoś to rozumie
czy nie – architekt zajmował się, zajmuje się
i będzie zajmował się cultus agri... Niezależnie od tytułu i od ministerstwa, do którego
jest przypisany lub będzie. Tak po prostu jest
w cywilizowanym świecie. Chyba, że...
PS
Inspiracją do napisania niniejszego felietonu
jest fakt opublikowania we Francji w styczniu
2018 r. książki Profession Architecte (Zawód
Architekt) pod redakcją Isabelle Chesneau.
Na 556 stronach tej pozycji 35 uznanych autorytetów wypowiada się, kim jest we Francji
architekt. Książkę tę można nabyć m.in. w paryskiej księgarni architektonicznej na terenie
„Miasta Architektury i Dziedzictwa Narodowego”. Wystawy organizowane w obiekcie
o powierzchni 22 tys. m2 w 2012 roku odwiedziło ponad 500 tys. osób.
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Globalnie, różnorodnie,
wspólnie
Bartosz Wokan, redakcja Z:A

O pracy w dużej, międzynarodowej pracowni, która w portfolio ma wiele różnorodnych
projektów we wszystkich częściach świata. O oddanym do użytkowania w czerwcu zeszłego
roku biurowcu Bałtyk zlokalizowanym niedaleko terenów Międzynarodowych Targów
Poznańskich. Wreszcie o innych projektach, w tym kolejnym polskim – opowiadała w Sali
Ziemi arch. Fokke Moerel, partnerka w znanym holenderskim biurze MVRDV.
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Obecność projektantki na poznańskiej Budmie
miała związek przede wszystkim z nowym
landmarkiem w stolicy Wielkopolski. Takiego
właśnie określenia użył, w stosunku do biurowca Bałtyk, prezes MTP Przemysław Trawa
w krótkim słowie wstępnym. Szef targów
przypomniał, że wcześniej rolę landmarków
tej części Poznania (zlokalizowanych zresztą
na terenach targowych) spełniały Wieża Górnośląska autorstwa Hansa Poelziga i wybudowana na jej miejscu Iglica Bolesława Szmidta.
Stało się już tradycją, że dzięki współpracy Izby Architektów RP z zarządem MTP na
mównicy w Sali Ziemi co roku stają zagraniczni architekci (z jednym tylko wyjątkiem),
których obiekty zostały zbudowane w Polsce.
Przypomnijmy, że do tej pory byli to zawsze
mężczyźni: Rento Rizzi, Rainer Mahlamäki,
Alberto Veiga i Fernando Menis. Poza płcią,
projektantów tych łączył fakt, że szefują
raczej niewielkim, kameralnym pracowniom.
Odmiana w roku 2018 była więc spora, bo
do budmowej publiczności po raz pierwszy
mówiła kobieta, w dodatku reprezentująca
dużą, międzynarodową, żeby nie powiedzieć
– globalną pracownię.
Arch. Fokke Moerel partneruje w MVRDV,
firmie założonej w 1991 roku przez przez
Winy'ego Maasa, Jacoba van Rijsa i Nathalie
de Vries. Aktualnie zespół pracowni tworzy ok. 200 osób, funkcjonujących w trzech
lokalizacjach – w Rotterdamie, Paryżu
i Szanghaju. Co ciekawe w chińskiej metropolii pracują głównie pijarowcy zajmujący się
pozyskiwaniem zleceń na rynkach azjatyckich,
a ich skuteczność było widać nawet w czasie
poznańskiej prezentacji. Biuro podejmuje się
pracy zarówno przy niewielkich projektach,

jak i ogromnych strategiach urbanistycznych.
Różnorodność to zresztą jedno ze słówkluczy, które często można było usłyszeć
w wypowiedziach gościa Budmy.

Do pionu
Zanim dowiedzieliśmy się, że Fokke Moerel
chce zabrać nas na krótki spacer dookoła świata, poznaliśmy kilka szczegółów dotyczących
funkcjonowania pracowni. Architektka wyjaśniła skąd się wzięły się litery w nazwie (od nazwisk założycieli) i podkreśliła, że w pracowni
wciąż starają się utrzymywać relacje prawie
rodzinne, na co żywym (choć nieożywionym)
dowodem był, prezentowany na zdjęciach,
długi drewniany stół, przy którym pracownicy
spotkają się, żeby porozmawiać o pracy i życiu.
O tym z jakim zasięgiem działania
architektów mamy do czynienia w przypadku MVRDV, można się było przekonać
słuchając o nowym pomyśle na logotyp
pracowni. Zaproponowano zmianę sposobu
zapisu liter – z poziomego na pionowy, co
ma umożliwiać dopisywanie np. nazwisk
bieżących współpracowników biura, umieszczając je w orientacji poziomej i uwspólniając
jedną z liter. Na dowód praktyczności tego
rozwiązania prelegentka zademonstrowała
zestawienie nazwy pracowni z nazwą targów
Budma. W tym słowie występuje litera „D”,
pytanie jak holenderscy architekci radzą sobie
z innymi nazwami... Nawiązując do tej kwestii, trzeba podkreślić, że kolejnym istotnym
słowem-kluczem wykładu była współpraca.
Niemal przy każdym z projektów usłyszeliśmy
nieco informacji o tym jak działa ta wewnętrzna, w biurze, jak również zewnętrzna, z innymi
krajami i pracowniami.

arch. Fokke Moerel (1970),
partner w pracowni MVRDV,
wcześniej pracowała
m.in. w OMA, prowadzi projekty
w Europie i obu Amerykach, jest
też wykładowcą na uczelniach
w Hadze, Utrechcie i Cambridge
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Biurowiec Bałtyk
w Poznaniu, architektura:
MVRDV, współpraca:
Natkaniec Olechnicki
Architekci

Bałtyk w Poznaniu
Opowiadając o poznańskim biurowcu otwartym w 2017 roku, architektka stwierdziła, że
od początku (zgodnie z życzeniem inwestora)
budynek ten miał stać się charakterystycznym punktem miasta. Oznaczało to jednak
nie tylko charakterystyczną sylwetkę, ale także otwarcie obiektu na mieszkańców. Dlatego
projektantka najwięcej mówiła o znaczeniu
placu przed budynkiem – przestrzeni wspólnej, z której korzystają wszyscy mieszkańcy
Poznania. Przypomniała też stojące wcześniej
w miejscu biurowca kino Bałtyk, które wielu
poznaniaków darzyło dużym sentymentem.
„To, co ogranicza budynek, poniekąd wyznacza
także jego kształt. Tego się trzymaliśmy i to

030

Z:A _#60 01/02_2018

okazało się słuszne” – powiedziała. Krótko
przybliżyła też proces dochodzenia do formy
fasady i opowiedziała o tym, jak wybierany
był materiał, z którego fasada ostatecznie
została wykonana.

Crystal Houses w Amsterdamie,
architektura: MVRDV, współpraca:
Gietermans & Van Dijk

Rys. archiwum MVRDV

Po krótkiej prezentacji filozofii prowadzenia
pracowni, projektantka z Holandii przeszła do
architektury, proponując słuchaczom szybki
spacer dookoła świata i odwiedzenie ośmiu
wybranych obiektów, zlokalizowanych w różnych częściach globu, wybranych z bogatego
portfolio.
Prezentację otwierał i zamykał budynek
polski. Co istotne – wcale nie ten sam.
Według słów samej prelegentki celem
wykładu było pokazanie projektów, nad
którymi biuro obecnie pracuje lub niedawno
je zakończyło. Ciekawe, że niektóre z nich
powstały dawno temu (np. budynek The Sax
w Rotterdamie został zaprojektowany 26 lat
temu, a podobna sytuacja była z Gaîté Montparnasse czy rotterdamskim Market Hall), ale
dopiero teraz są realizowane.

Crystal Houses w Amsterdamie
Drugim omawianym projektem był zrealizowany w 2016 roku Kryształowy Dom
w Amsterdamie. W tym przypadku chodziło
przede wszystkim o zaprojektowanie nowej
fasady dla niewielkiej kamienicy zlokalizowanej na ważnej handlowej ulicy stolicy Holandii.
Budynek powstał od podstaw, po wyburzeniu
stojących tam wcześniej dwóch domów – węższego i szerszego (stąd zapewne liczba mnoga
w angielskiej nazwie). Budynek znajduje się
w strefie ochrony konserwatorskiej i architekci musieli dokładnie odtworzyć elewację.
Pojawił się więc pomysł, żeby zachować
detale, ale diametralnie zmienić materiał
– z cegły na szkło. Konserwator nie zgodził się
jednak na takie rozwiązanie. Wtedy projektanci poszli na kompromis i zaproponowali
częściowo przeszkloną fasadę. Wygląda ona
jakby szkło wykorzystane w dolnych częściach
parowało i przekształcało się w górnej części
w solidną cegłę. Zastosowane rozwiązanie
daje wrażenie transparentności, otwartości .
Wyzwaniem było przede wszystkim stworzenie szklanych cegieł i skutecznej metody ich
łączenia. Budynek powstał we współpracy
z biurem konstruktorskim ABT i Uniwersytetem Technicznym w Delft. W przyziemiu
kamienicy funkcjonuje ekskluzywny butik
Chanel.

fasada historyczna

sytuacja zastana

fasada „rozciągnięta”
do nowej kubatury

przejście od cegły szklanej
do ceramicznej

fot. Daria Scagliola & Stijn Brakkee

Wyruszamy na spacer

IZBA ARCHITEKTÓW .

fot. Daria Scagliola & Stijn Brakkee

Z:A

Elewacja w budynku Crystal Houses stworzona została m.in. przy użyciu szklanych cegieł.
Architektura: MVRDV, współpraca: Gietermans & Van Dijk
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Budynek The Sax
w Rotterdamie,
architektura: MVRDV

The Sax w Rotterdamie
Projekt budynku, który ma stanąć w obszarze
starego rotterdamskiego portu, powstał na
konkurs, który pracownia wygrała... 26 lat
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Market hall w Rotterdamie
– budynek łączący funkcję handlową
z mieszkaniową, architektura: MVRDV,
współpraca: INBO Woudenberg

fot. ©Ossip van Duivdenbode

temu. Opracowany został we współpracy
z uniwersytetem w Delft i miał pokazywać
różne możliwości mieszkania w miejskim
wieżowcu.
Architekci chcieli stworzyć komfortowe
mieszkania, zapewnić właściwe oświetlenie
i warunki życia, dostęp do zieleni, miejsc
rekreacji, przestrzeni wspólnych (restauracji,
sklepów, barów, kawiarni) oraz tarasów i balkonów ze zróżnicowanymi widokami. Istotna
była też chęć dostosowania każdego lokum do
potrzeb konkretnego mieszkańca.
„Z jednej strony chodziło o wysoką gęstość
zabudowy, ale z drugiej strony o uzyskanie indywidualnego charakteru” – mówiła
projektantka. „Mieszkania miały podkreślać
osobowość lokatorów. Nie chcieliśmy, aby
były takie same dla wszystkich, ale żeby każdy mógł wykorzystywać przestrzeń według
własnej woli”.
Prelegentka zdradziła, że architektom
chodziło wręcz o stworzenie miasteczka
wewnątrz wieżowca, co – przyznaję – przyjąłem z lekką rezerwą, gdyż skojarzyło mi się
to z corbusierowską maszyną do mieszkania,
którą jak wiadomo trudno oceniać w kategoriach sukcesu.
Projekt zakłada zbudowanie dwóch
wieżowców (nadano im malownicze imiona
Filadelfia i Hawana), które następnie zostaną
połączone, a częścią łączącą, swego rodzaju
mostem, będzie hotel ze 150 pokojami. Realizacja budynku The Sax ma zostać rozpoczęta
w tym roku, a zakończona w 2022.

fot. ©Ossip van Duivdenbode

Kolejnym obiektem była hala targowa w Rotterdamie, ukończona w 2014 roku. Prace nad
nią trwały jednak od roku 2004. To jeden
z bardziej rozpoznawalnych projektów
MVRDV, który zdobył wiele nagród. Głównym zadaniem architektów było stworzenie
otwartej przestrzeni handlowej – rynku.
Miejsce przyszłego obiektu znajdowało
się w dzielnicy mieszkaniowej i architekci
postanowili połączyć dwie funkcje: handlową
i mieszkaniową. Powstał potężny zadaszony
obiekt o kształcie chlebaka z otwartą przestrzenią wewnątrz i mieszkaniami po bokach.
Mieszkańcy mają widok na miasto lub na
halę targową. Od wewnątrz elewacja została
ozdobiona barwnymi obrazami. Na fasadzie
użyto kamienia o kolorze podobnym do tego
pokrywającego chodniki. „Chodziło o to, żeby
budynek wtopił się w przestrzeń publiczną”
– mówiła Fokke Moerel. Pod halą znajduje się
podziemny parking i supermarket. Projektantka podkreślała różnorodność zasiedlających to miejsce sprzedawców – obok
klasycznych stoisk znaleźć tu można także
restauracje i inne punkty usługowe zlokalizowane w przyziemiu. Duże zróżnicowanie
widać też w metrażu i układzie dostępnych
mieszkań.

fot. ©Ossip van Duivdenbode

Market Hall w Rotterdamie
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fot. ©Daria Scagliola/Stijn Brakkee

fot. ©Ossip van Duivdenbode
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Sklepienie hali będące zarazem ścianą z oknami budynku mieszkalnego
obrazami ozdobiła para malarzy Arno Coenen i Iris Roskam
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Wiz. Atonio Luca Coco, Paolo Idra Mossa i Tomaso Maria Maschietti
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Przebudowa centrum
handlowego Gaîté
Montparnasse w Paryżu,
architektura: MVRDV,
współpraca: SRA Architectes

Fot. Ossip van Duivenbode

Park Seoullo 7017 Skygarden w Seulu,
architektura: MVRDV, współpraca: DMP

Gaîté Montparnasse w Paryżu
Bardzo krótko Fokke Moerel opisała kolejny
projekt – także zresztą „z przeszłości”, bo
pochodzący z 2008 roku, do którego MVRDV
obecnie wraca. Gaîté to centrum handlowe
z lat 70. XX wieku zbudowane w paryskiej
dzielnicy Montparnasse. Zadaniem architektów była tym razem przebudowa przestarzałego obiektu i dostosowanie go do obecnych
czasów. Centrum zresztą nadal funkcjonuje
i co ciekawe od momentu jego otwarcia
powstało tutaj wiele dodatkowych punktów
handlowych pod gołym niebem, takich jak
jadłodajnie czy piwiarnie. Projekt przywiduje
lepsze wykorzystanie przestrzeni i wprowadzenie większej interakcji z użytkownikami.
Główny pomysł opiera się na otworzeniu
zamkniętych teraz fasad, przeszklenie ich,
podwyższenie i dodanie zieleni. „Zastosowaliśmy trik polegający ma pokazaniu na
zewnątrz tego, co znajduje się w środku” –
mówiła architektka.

Seoullo 7017 Skygarden w Seulu
Niezwykle ciekawym przykładem przestrzeni
publicznej z portfolio holenderskiej pracowni
była adaptacja dawnego fragmentu śródmiejskiej autostrady w Seulu na miejski park.
Projekt powstał w roku 2015, otwarcie miało
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miejsce w 2017 r. Zbudowana w latach 70.
estakada o długości 983 metrów i wysokości
16 metrów została zamieniona w rodzaj korso
służącego spacerom i poznawaniu koreańskiej flory.
Park został uporządkowany według liter
alfabetu koreańskiego i stanowi zewnętrzną
ekspozycję małych ogrodów. Wygląd roślin
zmienia się w zależności od pór roku. Jest co
oglądać, bo na dawnej autostradzie zgromadzono 50 rodzin roślin w 645 doniczkach,
w sumie około 228 gatunków i podgatunków.
Łącznie w parku znajduje się 24 000 roślin
(drzew, krzewów i kwiatów).
Na ten wielkomiejski ogród można dostać
się schodami lub windami. Całość została
oświetlona niebieskim światłem, co odróżnia
tę przestrzeń od jasnych świateł miasta i jest
przyjazne dla roślin. Projektantka podkreślała, że katalog koreańskiej przyrody to nie
wszystko – ważne są także różne sposoby
wykorzystania przestrzeni. Są tam pawilony,
restauracje i sale koncertowe. Obiekt ma
swój własny system oczyszczania i zapewnia
bardzo różne doświadczenia – np. są miejsca
przeszklone, przez które można spojrzeć
w dół na miasto. Otwarcie obiektu było
ogromnych sukcesem – teraz jest on masowo
odwiedzany przez seulczyków i turystów.

Z:A
Fot. Ossip van Duivenbode
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Spacerując po dawnej estakadzie autostradowej
można spotkać 228 gatunków i podgatunków roślin
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Rzut biblioteki
w Tianjin Binhai

Biblioteka w Tianjin Binhai
Budynek zaprojektowany w chińskim mieście
został otwarty w 2017 roku. Biblioteka stanowi część centrum kulturalnego, na które
składa się kilka połączonych pawilonów,
a całość otoczona jest terenami zielonymi i spacerowymi. Autorem masterplanu
centrum o powierzchni 120 tys. m2 była
niemiecka pracownia GMP. Przy tej inwestycji
pracownia MVRDV współpracowała z innymi
biurami odpowiedzialnymi za projekty pozostałych części centrum – były to Bernard
Tschumi Architects, Bing Thom Architects,
HH Design i GMP.
„Chcieliśmy zrobić punkt centralny i pokazać, w jaki sposób celebrować książkę, zrobić
z niej obiekt uroczysty”.
Forma biblioteki rzeczywiście robi wrażenie – to w zasadzie wielki regał na książki,
w którym półki ciągną się sferycznie po obu
stronach centralnie umiejscowionej kuli, nad
którą jest archiwum i świetlik. Na 33 700 m2
znajduje się biblioteka, archiwum, sale konferencyjne, księgarnia i część gastronomiczno-usługowa. Na umiejscowionych kaskadowo
białych płaszczyznach stoją książki, ale można też po nich chodzić lub usiąść, aby zagłębić
się w lekturze. Założenie było takie, że półki
stanowić będą element konstrukcyjny budynku. Architektka wspomniała też o trudnym
procesie projektowania biblioteki.

Fabryczna Offices w Łodzi
Na koniec holenderska projektantka zaprezentowała projekt drugiego budynku MVRDV,

036

Z:A _#60 01/02_2018

który ma powstać w Polsce. Plan przewiduje,
że budowa łódzkiego biurowca Fabryczna Offices rozpocznie się latem 2018 roku i zakończy w roku 2020.
Architekci z holenderskiego biura zaczęli
pracować nad tym projektem dwa lata temu.
Budynek zlokalizowany będzie bardzo blisko
zabytkowego centrum Łodzi, w pobliżu nowego dworca kolejowego i obok parku, w którym
stoi cerkiew. Fokke Moerel zauważyła, że
w sąsiedztwie jest gęsta zabudowa, ale też
przystanek, z którego korzysta dużo ludzi.
Potem opowiadała o pracach nad koncepcją – od biurowca z placem, przez budynek
z tarasami, do formy, w której wprawdzie
jeszcze poprawiane są szczegóły, ale jest już
najbliższa tego, co stanie w Łodzi. Będzie to
budynek złożony z kilku elementów, z jedną
wyższą wieżą, o kształcie bardziej organicznym, z zaokrąglonymi krawędziami. Do obiektu prowadzić będą duże wejścia, dzięki czemu
dolna część przeznaczona na biura i sklepy
będzie bardziej otwarta. Nie bez znaczenia
jest też zieleń na dachach i wewnętrznym
dziedzińcu, która ma stanowić miniaturę czy
lustrzane odbicie parku znajdującego się po
drugiej stronie ulicy. Na elewacji wykorzystane zostaną glazurowane płytki w kolorze
i fakturze nawiązujących do cegły.
Wykład architektonicznej gwiazdy na
Budmie 2018 dał słuchaczom okazję krótkiego spojrzenia za kulisy funkcjonowania
dużej pracowni o światowym zasięgu, która
osiągnęła globalny sukces i środowiskową
rozpoznawalność.
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Biurowiec Fabryczna Offices w Łodzi,
architektura: MVRDV
Wiz. Antonio Luca Coco, Massimiliano Marzoli, Davide Calabro and Tomaso Maschietti
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Bartosz Wokan
redaktor prowadz cy Z:A
> b.wokan@zawod-architekt.pl
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Fot. Ossip van Duivenbode
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Biblioteka w chińskim mieście Tianjin Binhai, architektura: MVRDV.
Współpraca: Tianjin Urban Planning and Design Institute (TUPDI)
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TARGI BUDMA 2018

Patronat honorowy nad targami Budma 2018
sprawowali: Izba Architektów RP,
Minister Inwestycji i Rozwoju
oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
Jednym z głównych patronów medialnych
imprezy był magazyn Zawód:Architekt.

fot. Marcin Jóźwicki
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Budma o wielu
ciekawych obliczach...
arch. Izabela Klimaszewska, architekt IARP, pełnomocnik KR IARP ds. komunikacji społecznej

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej po raz siódmy patronowała największym branżowym
targom w Polsce, prezentując zwiedzającym wiele wydarzeń architektonicznych we własnym
programie i w działaniach organizowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

M

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury Budma 2018 odbyły się w dniach
31 stycznia – 2 lutego, gościły blisko 1000 wystawców, których stoiska odwiedziło 46 tysięcy
zwiedzających, w tym ponad 5000 architektów.
Podczas trwania Budmy odbyło się wiele wydarzeń dla architektów, studentów architektury
oraz tych wszystkich, którzy cenią dobrą jakość
otaczającej przestrzeni.

Otwarcie Budmy
Uroczystego otwarcia tegorocznych targów
dokonał w Iglicy minister Jerzy Kwieciński, który zwięźle i interesująco nakreślił
główne ramy działań nowo skonstruowanego
ministerstwa w dziedzinie budownictwa.
Wszystkich gości serdecznie powitał prezes
zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Przemysław Trawa.
Wśród gości obecnych na otwarciu pojawili
się m.in.: Andrzej Adamczyk (minister infrastruktury) 1 , Jerzy Kwieciński (minister inwestycji i rozwoju) 3 , Sylwester Chruszcz (poseł
na Sejm RP), Marlena Maląg (wicewojewoda
wielkopolski), Andrzej Roch Dobrucki (prezes
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa), Marek Szczęsny (prezydent rady
WIB) i Zenon Kierczyński (prezes Wielkopolskiej Okręgowej Izby Budownictwa).
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Podczas ceremonii otwarcia okazję do zabrania głosu miał arch. Ryszard Gruda, prezes
Krajowej Rady Izby Architektów RP 2 ,
który zaprosił obecnych na wydarzenia architektoniczne odbywające się podczas targów
Budma, szczególnie zwracając uwagę na
premierową wystawę 1m/ARCH, prezentującą
dokonania twórcze pracowni architektonicznych z całej Polski.
Drugim architektonicznym akcentem
otwarcia stało się wręczenie okolicznościowej
statuetki z dedykacją „Za szczególne zasługi
w tworzeniu architektonicznej Budmy dla Izabeli Klimaszewskiej – Z wyrazami wdzięczności
Międzynarodowe Targi Poznańskie, styczeń
2018 r.” Do gratulacji składanych przez prezesa Trawę dołączył się prezes Ryszard Gruda,
a chwilę później także minister Kwieciński 4 .
Warto też odnotować, że w pierwszym
dniu targów odbyło się posiedzenie Krajowej
Rady IARP 5 zorganizowane na najwyższej
kondygnacji biurowca „Bałtyk”, sąsiadującego
z terenem MTP, a zaprojektowanego przez
holenderską pracownię MVRDV.

Nowość Budmy 2018: 1m/ARCH
Premierowa wystawa 1m/ARCH, pomimo
mało intuicyjnej lokalizacji, cieszyła się sporym zainteresowaniem zwiedzających, którzy

mieli okazję zobaczyć, jak architekci i pracownie z całego kraju przedstawiają swoje
osiągnięcia zawodowe. Każda zgłoszona pracownia mogła nieodpłatnie skorzystać z 1 m2
na jednym z przestrzennych ekspozytorów
umieszczonych na antresoli pawilonu 3A 6 ,
tego samego w którym można było odwiedzić
stoisko Izby Architektów. Kuratorem wystawy
był arch. Bartosz Dawid Jarosz z z Wielkopolskiej Okręgowej IARP 7 .

Debata Architektoniczna:
„Opowiadanie Przestrzeni”
W tym roku do rozmowy na temat architektury od strony jej komunikacji, czyli efektywności tworzenia i przekazywania informacji
o efektach pracy architektów, zaproszona
została trójka gości spoza bezpośredniego
środowiska aktywnych zawodowo projektantów 8 9 .
Dziennikarka Anna Cymer, scenarzystka
i realizatorka filmowa Beata Hyczko oraz
kurator wystaw architektonicznych Michał
Duda wspólnie z krytykiem architektury
Jakubem Głazem (w roli moderatora) zastanawiali się, jak o architekturze pisać, jak ją
pokazywać i czy w ogóle Polacy potrafią o niej
rozmawiać… Architekci mieli więc okazję
posłuchać opowieści o roli mediów, muzeów,
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o autentycznych doświadczeniach dziennikarskich – niekiedy nawet nieco gorzkich...
Wśród wątków poruszanych w czasie debaty
znalazły się również pytania o czytelność
języka i upowszechnienie edukacji oraz o to,
jaką rolę w tworzeniu takich opowieści powinni
pełnić sami twórcy, a jaką niezależni krytycy
i badacze. Relację z debaty z wypowiedziami
dyskutantów i komentarzami architektów
obecnych na sali – przeczytać można na stronie 050 aktualnego wydania Z:A.

Gwiazda z Holandii
Architektoniczną gwiazdą Budmy 2018 stała
się holenderska pracownia MVRDV, reprezentowana przez arch. Fokke Moerel 10 ,
mającą status partnera w 200-osobowym
zespole biura.
Architekt, zaproszona przez Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Izbę Architektów RP, wygłosiła w Sali Ziemi wykład
11 12 będący w pewnym sensie spacerem
w przestrzeni i czasie – poznaliśmy bowiem 8
projektów zlokalizowanych w różnych punktach świata, a przy tym powstałych w różnych
latach i znajdujących się w zupełnie różnych
fazach realizacji (niekiedy znacznie odległych
od etapu powstania pierwszego projektu).
Opowieść ubarwiał nie tylko bogaty zbiór
ilustracji – fotografii realizacji, wizualizacji
i rysunków, ale także garść szczegółów dotyczących codziennego funkcjonowania dużej
pracowni o globalnym zasięgu (czytaj więcej:
strona 028).
Przyciągnięci nazwą pracowni, osobą
i tematem spotkania architekci i studenci
z pewnością nie żałowali czasu spędzonego
w Sali Ziemi, zwłaszcza że przez cały czas
trwania targów mieli jeszcze okazję do obejrzenia wystawy projektów i realizacji MVRDV
przygotowanej przez pracownię w przestrzeni
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Forum Inspiracje. A dla zapisanych z wyprzedzeniem – dodatkową atrakcją było zwiedzanie biurowca „Bałtyk”, zaprojektowanego
przez MVRDV w bezpośrednim sąsiedztwie
terenów targowych.

Studenci nadal rysują …
Studenci zgromadzeni w czwartkowe przedpołudnie na Forum Inspiracje niecierpliwie
oczekiwali na ogłoszenie wyników IV edycji
konkursu na rysunek odręczny – „Szkice
architektoniczne”. Tym razem motywem
przewodnim konkursu było hasło „Człowiek
w przestrzeni”.
Wpłynęło ok. 40 prac, które zaprezentowały umiejętności warsztatowe studentów
architektury, wykorzystujących technikę
rysunku odręcznego.
Jury wyróżniło prace 10 autorów, w tym
trzem przyznało nagrodę:
1. J ulia Niemczyk, Uniwersytet Artystyczny
w Poznaniu – laureatka 1. nagrody 13 ,
2. S
 ara Drozd, Politechnika Krakowska
– laureatka 2. nagrody 14 ,
3. I zabela Kazimierska, Politechnika
Poznańska – laureatka 3. nagrody 15 ,
4. Łukasz Jagielski, UA w Poznaniu,
5. Paweł Frąckowiak, Politechnika Poznańska,
6. Paweł Danielak, Politechnika Poznańska,
7. Kinga Matuszewska, Politechnika Poznańska,
8. Zuzanna Pomaska, Politechnika Warszawska,
9. Dominik Buchting, Politechnika Warszawska,
10. M
 ichalina Matuszak, Politechnika Poznańska.
Autorzy trzech najlepszych prac zostali uhonorowani nagrodami pieniężnymi w kwotach 5,
3 i 1 tysiąc złotych. Symboliczne czeki wręczył
laureatom prezes zarządu MTP Przemysław
Trawa 16 , a pamiątkowe dyplomy oraz torby
z upominkami – prezes Izby Architektów RP
Ryszard Gruda. Gratulacje laureatom składali

także Małgorzata Respekta-Paszkiewicz
z firmy Fakro, będącej sponsorem nagród
konkursowych oraz dyrektor Bartosz Zeidler,
jeden z dyrektorów MTP 17 .
Laureatem Nagrody Publiczności została
Izabela Kazimierska, która pamiątkową statuetkę otrzymała z rąk prezesa MTP 18 .

Udział architektów w II Forum
Gospodarczym Budownictwa
i Architektury
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podjęło
decyzję o ponownym zorganizowaniu podczas
poznańskich targów Budma serii wydarzeń
pod nazwą „Forum Gospodarcze Budownictwa i Architektury”. Zarówno przed Izbą Architektów, jak i przed ministerstwem stanęło
trudne zadanie skoordynowania harmonogramu wydarzeń organizowanych przez ministerstwo i samorząd architektów. Cel był jeden
– aby zarówno architekci, jak i inżynierowie
mogli bezkonfliktowo brać udział w istotnych,
wybranych przez siebie wydarzeniach.
W programie Forum znalazły się m.in.
debaty o przyszłości branży budowlanej,
najnowszych zmianach legislacyjnych, konkurencyjności polskich firm budowlanych na
rynkach zagranicznych oraz jakości przestrzeni publicznej. Nas najbardziej zainteresował
punkt zatytułowany „Jakość przestrzeni
publicznej”, w którym znalazły się dwa wykłady architektów i panel dyskusyjny pomiędzy
wybranymi przez ministerstwo uczestnikami.
Wykłady zgromadziły tak wielu uczestników, że audytorium w Iglicy było wręcz wypełnione słuchaczami – architektami, inżynierami
i studentami. Profesor arch. Piotr Marciniak
opowiadał o „Architekturze w przestrzeni
publicznej”, udzielając jednocześnie wielowątkowej odpowiedzi na pytanie „Czy warto
dobrze budować”.
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14

15

Prace laureatów III edycji konkursu „Szkice Architektoniczne”
13_miejsce 1: Julia Niemczyk (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
14_miejsce 2: Sara Drozd (Politechnika Krakowska)
15_miejsce 3: Izabela Kazimierska (Politechnika Poznańska)
15_nagroda publiczności: Izabela Kazimierska (Politechnika Poznańska)

Jury konkursu w edycji 2018
arch. Ryszard Gruda (prezes IARP), Przemysław Trawa (prezes MTP),
art. malarz Katarzyna Zygadlewicz, prof. dr hab. Andrzej Wielgosz,
art. malarz Paweł Napierała (prezes ZPAP O.Poznań),
art. malarz Tadeusz Sobkowiak,
arch. Izabela Klimaszewska (architekt IARP, sekretarz organizacyjny konkursu)

17

Laureaci i jury konkursu „Szkice Architektoniczne” z prezesem IARP
i przedstawicielką firmy Fakro, sponsora nagród
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Wystawa architektów i pracowni 1m/ARCH, współorganizowana przez IARP
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Z kolei prof. arch. Eugeniusz Skrzypczak
mówił o tym jak daleko jest „Od ikony do
efektu mostu”, wskazując na implementacje
wybranych ambitnych koncepcji architektonicznych w przestrzeni miast 19 .
Panel dyskusyjny o jakości przestrzeni publicznej wywoływał emocje i żywe
zainteresowanie widowni. Izbę Architektów
reprezentowali – prezes KRIA Ryszard Gruda
oraz wiceprezes Piotr Gadomski, którzy zabrali
głos w dyskusji, zwracając uwagę na to, że
odpowiedzialność za prawidłowe kształtowanie relacji przestrzennych i społecznych
leży przede wszystkim w kompetencjach
władz samorządów terytorialnych, a jednocześnie że każda budowla należy co prawda do
inwestora, lecz wielowymiarowo wpływa na
wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej. Wszyscy mamy więc prawo oczekiwać jej
jakości i aktywnie zabierać głos w dyskusjach
20 21 (czytaj więcej: strony 046 i 048).

Wieczorne spotkanie dyskusyjne
w siedzibie SARP i WOIA
Architekci wybrali się w środę wieczorem na
Stary Rynek w Poznaniu, gdzie dzielili się wrażeniami z Budmy i nie tylko. Rolę gospodarza
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pełnił Krzysztof Frąckowiak, przewodniczący
Wielkopolskiej Okręgowej IARP, a towarzyszył mu Piotr Kostka, prezes poznańskiego
oddziału SARP. Dyskutowano o wszystkim,
co nas boli, przede wszystkim o legislacji,
ustawie o zawodzie architekta, niepewnej
przyszłości naszego zawodu.
W miarę upływu czasu, spotkanie stawało
się coraz bardziej sympatyczne, na co nie bez
wpływu był udział miłych koleżanek, wśród
których były Kasia Weiss, Ela Jakubowska, Kasia Wrońska i Ewa Piątek z wielkopolskiej izby
oraz z izby mazowieckiej – Ula Szabłowska.

Stoisko Izby Architektów i magazynu
Zawód:Architekt
Nasze stoisko w pawilonie 3a przez cztery
targowe dni oblegane było przez różne grupy
gości targowych – architektów, studentów
i inżynierów budownictwa. Zainteresowanym osobom architekci z Wielkopolskiej
Okręgowej IARP, pod wodzą arch. Katarzyny
Wrońskiej, udzielali wszelkich informacji
dotyczących współpracy z architektami oraz
wyjaśniali na czym polega działalność Izby
Architektów 22 . Przy stoisku gromadzili się
przechodzący goście targowi, podchodzili

zarówno z pytaniami, ale też dla filiżanki
kawy, serwowanej przez cztery uśmiechnięte
hostessy, studentki architektury z Politechniki Poznańskiej.
Na kawę w swobodnej atmosferze dali się
też skusić sympatyczny poseł ze Szczecina,
Sylwester Chruszcz, architekt po studiach na
Politechnice Szczecińskiej 23 oraz Andrzej
Dobrucki, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Tradycyjną atrakcją i prezentem dla
gości stoiska Izby Architektów był magazyn
Zawód:Architekt, rozpowszechniany również
w Sali Ziemi przed wykładem Fokke Moerel
oraz podczas spotkań w strefie Forum Inspiracje. Łącznie w ręce zainteresowanych gości
trafiło 1000 egzemplarzy Z:A #58 oraz #59,
z nakładów specjalnie powiększonych na
potrzeby promocji IARP podczas targów.

Izabela Klimaszewska
architekt IARP, pełnomocnik
KR IARP ds. Targów BUDMA
> klimaszewska@izbaarchitektow.pl

siedziba NOSPR, architektura: Konior Studio
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Wypowiedź prezesa Izby Architektów RP
w panelu dyskusyjnym pt.
Jakość przestrzeni publicznej,
zorganizowanym przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
w ramach II Forum Gospodarczego
Budownictwa i Architektury,
Budma 2018, Poznań 31.01.2018 r.

Jakość przestrzeni publicznej
/ głos w dyskusji

Z

Za jakość przestrzeni publicznej odpowiada
przede wszystkim wójt, burmistrz, prezydent
sporządzający formalnie miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego i ostatecznie radni głosujący na sesji.
Mówiąc krótko – samorząd terytorialny.
Takie miasta, jak np. Gdańsk czy Wrocław
od wielu lat prowadzą konsekwentną, długofalową politykę przestrzenną, polegającą
na ciągłej aktualizacji strategii i studium
kierunków rozwoju miasta oraz jak największym pokryciu terenu gminy planami zagospodarowania przestrzennego, popartymi
studiami urbanistyczno-architektonicznymi
i dialogiem zainteresowanych przestrzenią
publiczną stron.
We Wrocławiu praktycznym przykładem
dużego obszaru zintegrowanej inwestycji
są Nowe Żerniki. Architekci, koordynujący proces budowy kolejnych kwartałów
mieszkaniowych, nie zapomnieli o infrastrukturze społecznej: domu seniora,
kościele, policji, przedszkolu, świetlicy, czy
otwartej przestrzeni publicznej: wnętrzach
urbanistycznych, rynku, alejach, skwerach,
podwórkach...
Negatywnych przykładów w Polsce jest
oczywiście mnóstwo. Fotografie gmin działających bez planów miejscowych, w oparciu
o decyzje o warunkach zabudowy (jak kartka
białego papieru z przypadkowymi kleksami)
są tego dowodem.
Brak nakładów na infrastrukturę społeczną, przypadkowe i chaotyczne sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej
z magazynowo-logistyczną, wielorodzinnej
z terenami upraw żyta czy żwirowniami
nie sprzyjają wykształceniu prawidłowych
relacji przestrzennych i społecznych.
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arch. Ryszard Gruda, prezes Izby Architektów RP
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Wypowiedź wiceprezesa Izby Architektów RP
w panelu dyskusyjnym pt.
Jakość przestrzeni publicznej,
zorganizowanym przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
w ramach II Forum Gospodarczego
Budownictwa i Architektury,
Budma 2018, Poznań 31.01.2018 r.

Jakość przestrzeni publicznej
/ głos w dyskusji

W

W dyskusji o przestrzeni publicznej robimy
bardzo często dwa podstawowe błędy. Po
pierwsze zakładamy, że jej definicja dotyczy
jakichś specjalnie wydzielonych miejsc jak
skwery, place, parki, aleje. Po drugie często
jej jakość sprowadzamy do kwestii typowo
estetycznych. Oba założenia są nieprawdziwe.
Przestrzenią publiczną jest całościowe „dopełnienie” istniejącej zabudowy, które można
obrazowo porównać do gipsowego odlewu makiety miasta. Tak jak istniejące budynki, drogi,
mosty, zieleń mają swój określony kształt, tak
jej odlew gipsowy ma odpowiadającą jej „negatywową” geometrię.
Ten symboliczny odlew gipsowy jest wielowymiarowy. Oprócz kształtów geometrycznych
niesie w sobie zapis pozostałych „wymiarów”
przestrzeni publicznej: społeczny, ekonomiczny, kulturowy, komunikacyjny, estetyczny.
Jeśli w taki sposób zdefiniujemy przestrzeń
publiczną, to możemy postawić tezę, że odpowiedzialnymi za jej jakość są wszyscy „współautorzy” odlewu gipsowego. A należą do nich:
stanowiący prawo, władze samorządowe, inwestorzy oraz pracujący na ich zlecenie architekci
i inżynierowie, użytkownicy oraz mieszkańcy
często zorganizowani w grupy miejskie.
Żadne działanie inwestycyjne nie ogranicza
się do działki inwestora, nawet jeśli fizycznie
mieści się na jego własności gruntowej. Budując,
inwestor wykonuje równolegle dwie realizacje: kształtuje swoją budowlę oraz kształtuje
„negatywowy” odlew gipsowy jej formy. Z tego
względu jeśli chcemy dbać o jakość przestrzeni
publicznej, musimy aktywnie wpływać na jej
wielowymiarowy kształt, bo co prawda budowla
należy do inwestora, ale jej gipsowy odlew
należy do nas – użytkowników przestrzeni
publicznej. Mamy prawo dbać o jej jakość.
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arch. Piotr Gadomski, wiceprezes Izby Architektów RP
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Jak mówić o architekturze,
żeby inni nas słuchali...
Jakub Głaz, redaktor, krytyk architektury, moderator debaty

Jak powinno się opowiadać o przestrzeni, jakim językiem, w których mediach, do kogo
adresowanych? Jakie środki przekazu sprzyjają architekturze i co w opowiadaniu o niej sprawia
kłopoty architektom? Jaki jest stan wiedzy u przeciętnego polskiego odbiorcy i jak powinna
wyglądać jego skuteczna, powszechna edukacja? Odpowiedzi na takie i podobne pytania
próbowali znaleźć uczestnicy debaty „Opowiadanie przestrzeni” współorganizowanej
przez Izbę Architektów RP w czasie poznańskiej Budmy.

Debata architektoniczna
„Opowiadanie przestrzeni”
zorganizowana przez Izbę Architektów RP.
Poznań, 31 stycznia 2018 r.
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O architekturze i przestrzeni Polacy rozmawiają rzadko lub wcale, a ich wiedza na ten
temat pozostawia wiele do życzenia. Dopiero
w tej dekadzie pojawiło się (poza istniejącą
wcześniej prasą fachową) więcej popularnych
publikacji poświęconych architekturze. Wśród
bardziej świadomych odbiorców wytworzyły
się nawet mody na ten lub ów kierunek czy
epokę, ale nadal, w porównaniu z prasą zachodnią, niewiele piszą o architekturze dzienniki, tygodniki, bardzo rzadko temat pojawia
się w telewizji. Najżywiej chyba obecny jest
w internecie, zarówno na poświęconych mu
portalach (np. Bryła), serwisach kulturalnych
(np. Culture.pl), jak i w mediach społecznościowych lub youtubie („Architecture is
a Good Idea”, „Strefa Przestrzeni”), nierzadko
traktowany z dystansem lub humorem (np.
„Polisz arkitekczer”, „Sto lat planowania”,
„Kościoły, które udają kury”).
Jesienią zeszłego roku odbyła się we
Wrocławiu dyskusja o profesjonalnej krytyce
architektonicznej (opisywana w poprzednim
numerze Z:A), a podczas tegorocznych targów
Budma, 31 stycznia, na warsztat trafiły szeroka popularyzacja i edukacja uprawiane przez
nielicznych w kraju dziennikarzy, kuratorów
lub filmowców.
W debacie pod hasłem „Opowiadanie
przestrzeni” głos zabrało troje specjalistów
z różnych branż. O filmowaniu przestrzeni i prezentowaniu jej w telewizji opowiadała Beata
Hyczko, scenarzystka i realizatorka telewizyjna, autorka m.in. dwóch serii programu „Księga
Przestrzeni” w TVP Kultura i kanału „Strefa
Przestrzeni” w serwisie youtube.com. Szeroko
rozumiane pisanie o architekturze przybliżała Anna Cymer, dziennikarka i krytyczka
architektury, zajmująca się tematem od ponad
dekady na łamach wielu popularnych i specjalistycznych czasopism. O tym, jak edukować
za pomocą wystaw oraz działań terenowych
mówił Michał Duda historyk sztuki i kurator
z wrocławskiego Muzeum Architektury.

Rozdział 1: za i przed kamerą
Dyskusję zaczęła Beata Hyczko. Prezentując
dokumentację prac nad „Księgą Przestrzeni”,
przedstawiła bogate dokonania skromnej ekipy
realizującej całe przedsięwzięcie. – To nie jest
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O architekturze
i przestrzeni
Polacy rozmawiają
rzadko lub wcale,
a ich wiedza na ten
temat pozostawia
wiele do życzenia.
Dopiero w tej
dekadzie pojawiło się
więcej popularnych
publikacji
poświęconych
architekturze.
Ale nadal,
w porównaniu z prasą
zachodnią, niewiele
piszą o architekturze
dzienniki, tygodniki,
bardzo rzadko
temat pojawia się
w telewizji.
JAKUB GŁAZ
REDAKTOR, krytyK architektury,
MODERATOR DEBATY

pierwszy program telewizyjny, który podjął
tematykę architektoniczną, ale pierwszy,
który zrobił to na taką skalę: 21 półgodzinnych
odcinków, prezentacje 34 architektów, 40 miejscowości. Łącznie 104 obiekty: budynki albo
przestrzenie publiczne – wyliczyła i przyznała,
że dla telewizji architektura jest tematem
trudnym i hermetycznym. – To się zaczyna od
kwestii języka związanego z architekturą, który nie jest powszechnie zrozumiały. Jesteśmy
cały czas pod presją: musimy upraszczać opis,

żeby dotrzeć do przeciętnego odbiorcy – tłumaczyła. Mówiła też o swoistej „wyporności
architektury”: – Jako filmowcy możemy mówić
tylko o tym, co jesteśmy w stanie pokazać.
Nawet najciekawsze rzeczy, których sfilmować
się nie da lub źle wypadają na wizji, są dla nas
bezużyteczne – skonstatowała.
Filmowcy radzą sobie z tym problemem na
kilka sposobów, takich jak opowieść architekta o projekcie, najlepiej na tle zaprojektowanego przez niego budynku. Pomocne są
także wizyty z kamerą w pracowni, podczas
których projektanci omawiają makiety,
rysunki lub rekwizyty, choćby takie, jak kartka
papieru pogięta tak, żeby wytłumaczyć
na czym polegało projektowanie kształtu
dachu. – Idę o zakład, że akurat ten fragment
zostanie widzowi w głowie, właśnie dzięki
rekwizytowi – mówiła realizatorka, podkreślając przy tym znaczenie emocji, które pojawiają
się u odbiorcy, np. gdy za prezentacją stoi
szczególnie osobista opowieść architekta.
Kolejną trudnością w pokazywaniu architektury na wizji jest swego rodzaju konflikt
między statycznym i niemym obiektem a dynamiczną naturą ruchomego filmowego obrazu. – Są bardzo nieliczne budynki, które nam
pomagają, jak gdański Teatr Szekspirowski,
który ma otwierany dach lub Centrum Dialogu
„Przełomy”, gdzie otwierają się boczne ściany.
Reszta jest nieruchoma, tu pomocny jest
montaż, zmiana planów oraz jazda kamery.
Nie robimy ujęć statycznych, wszystkie są
ruchome; czepiamy się każdego środka transportu, który znajdziemy w obiekcie: windy,
najlepiej przeszklonej, schodów, taśmociągu – wyliczała Beata Hyczko. Do arsenału
ożywiającego plan dodała pojazdy, wodę, ruch
zieleni i – oczywiście – ludzi pojawiających się
w kadrze. Dynamikę budują też zdjęcia poklatkowe pokazujące zmiany budynku w ciągu
dnia lub bardzo ostatnio popularne ujęcia
z drona, nieocenionego zwłaszcza podczas
pokazywania kontekstu urbanistycznego.
Budżet i napięte terminy nie ułatwiają
jednak pracy nad skomplikowanymi ujęciami,
brakuje czasu, by poczekać na najbardziej
dogodny moment. Przeszkodą bywa pogoda,
zwłaszcza w przypadku silnie przeszklonych
budynków, gdzie dużą rolę odgrywa gra
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światła i cienia. – Bywa, że dobre obiekty są
wyjątkowo niefotogeniczne – podsumowała
autorka „Księgi Przestrzeni”.

Rozdział 2: słowem i tekstem
Po obrazie przyszedł czas na słowo. Anna
Cymer zrelacjonowała zmagania z pisaniem
o architekturze na przestrzeni ostatnich 15 lat.
– Kilkanaście lat temu, kiedy zaczynałam
się tym zajmować, to był temat egzotyczny.
Nikt nie wiedział, co to znaczy pisać o architekturze, dla redakcji nie było do końca jasne,
czy ja piszę o materiałach budowlanych, czy
o kościołach barokowych – wspominała,

usprawiedliwiając się, że jest całkowicie
uzależniona od redaktorów, którzy decydują
o wyborze tematów, nie zawsze w sposób
pożądany przez autorkę.
– Mam jednak wrażenie, że jesteśmy teraz
w ciekawym momencie, jeśli chodzi o dyskusję
na temat architektury – dodała, tłumacząc,
że temat stał się popularny dopiero wtedy, gdy nastał czas wielkich efektownych
inwestycji: filharmonii, sal koncertowych,
teatrów i muzeów. Dostrzegły go redakcje
i czytelnicy. Ograniczano się jednak do mówienia o pojedynczych budynkach wyrwanych
z kontekstu. Zabrakło refleksji o tym, jak mają
działać i wchodzić w interakcje z otoczeniem.
– Teraz kończą się fundusze unijne, nie ma
kolejnych wielkich inwestycji i obserwuję
spadek zainteresowania architekturą. I to jest
ten moment, kiedy warto poszerzyć refleksję,
mówić częściej o urbanistyce – proponowała
dziennikarka.
Krytyce poddała też medialną ekscytację
stawianiem kolejnych wieżowców w stolicy,
bez refleksji nad ich oddziaływaniem na tkan-
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kę urbanistyczną i społeczną. Negatywnie
oceniła też efektowne zestawienia zdjęć typu
„top ten” w internecie, gdzie estetycznym
fotografiom nie towarzyszy pogłębiony komentarz. – Pokazuje się budynki, jak modelki,
przerobione przez Photoshopa, rzadko mające
coś wspólnego z rzeczywistością – komentowała, dodając, że chyba nadal nie wiadomo,
jak i dla kogo pisać o architekturze w sposób,
który pozwoli przebić się poza „bańki” czytelników już zainteresowanych tematem.

Rozdział 3: poruszając ekspozycją
Do podobnej bezradności przyznał się Michał
Duda. – Nadal nie znam recepty, jak zrobić
dobrą wystawę o architekturze – zaczął
i zauważył, że kuratorowi łatwo jest wpaść
w pułapkę: proces tworzenia wystawy może
być ciekawszy niż jej oglądanie. – Zachwycając się przedmiotem badań, można zapomnieć o tym, co jest w stanie zainteresować
widza, choć udaje się nam coraz częściej
unikać takiej sytuacji. Zaczynamy lepiej
formatować efekt naszych badań, tak by
wyglądał interesująco. Tak, jak np. na wystawie o Jadwidze Grabowskiej-Hawrylak

w 2016 roku, kiedy, dzięki sporemu budżetowi, udało się nam zrobić ciekawe modele.
Przyciągają one uwagę i są świetnym narzędziem edukowania ludzi, którzy niekoniecznie posiadają kompetencje do czytania
projektów architektonicznych. Bo, umówmy
się, 98 procent odbiorców tego nie potrafi.
Przy okazji wystaw warto mówić o mieście,
pokazać miejsca, które mieszkańcy znają
i kojarzą – tłumaczył.
Duda mówił też, że nie wie, czy muzeum
jest najlepszym miejscem na edukowanie
o architekturze, bo odwiedzają je i tak tylko
eksperci lub entuzjaści zainteresowani tą
dziedziną. Stąd też wychodzenie do widza,
szukanie odbiorcy na zewnątrz, takie, jak m.in.
instalacja „polegiwacz” – mebel miejski do
przyjemnego spędzania czasu, który wrocławski kurator przygotował w 2015 r. z Mikołajem Smoleńskim. – Tu było nieco lepiej,
bo odwiedzała nas aspirująca młoda klasa
średnia. Ale i to nie do końca nas interesuje,
bo chcielibyśmy rozmawiać o architekturze
ze zwykłymi z ludźmi, którzy jej używają na
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co dzień – ciągnął Duda, opowiadając o innym
projekcie stworzonym ze Smoleńskim: Mobilnym Katalizatorze Przestrzeni Publicznej (MoKaPP). – Spakowaliśmy go na dwie ciężarówki
i pojechaliśmy do Chojnowa, Szczytnej, Nowej
Rudy i na jedno z wrocławskich osiedli. Rozmawialiśmy tam z ludźmi, próbowaliśmy robić
warsztaty, rozmawiać o ich otoczeniu, miejscu
w którym żyją, wspólnie diagnozowaliśmy
problemy. Budujący był fakt, że pierwszy raz
w moim zawodowym życiu przez dwa miesiące
udało mi się być z tymi, do których chciałbym
mówić. Ale potwierdziło się, że ci ludzie nie są
uczeni rozmawiania o architekturze. To wina

polskiej edukacji. A my z naszymi dwoma pawilonami nie jesteśmy w stanie być wszędzie
– podsumował.

Kim są odbiorcy?
Jako kolejny problem dyskutanci poruszyli temat braku informacji o tym, kto dokładnie jest
ich odbiorcą, jakie treści jest w stanie przyswoić
i czego tak naprawdę oczekuje.
– Nie mam tej wiedzy, zwłaszcza, że piszę
różne teksty: zarówno ambitne do pism
branżowych, jak i krytykowane przeze mnie
zestawy „top ten” do klikania w internecie.
Miałam więc taki moment w życiu, że pasjami
czytałam komentarze pod publikacjami, żeby
wiedzieć, jaki jest odbiór tych treści. Tematem, który budził najwięcej emocji, było stosowanie słowa „architektka”, co dla czytelników było absolutnie nie do przyjęcia – mówiła
Anna Cymer komentując, że skupienie się na
tej drugorzędnej kwestii wiele mówi o świadomości odbiorców.
Wtórowała jej Beata Hyczko: – Nie mamy
możliwości dokładnie sprawdzić, kto nas oglą-
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da. Wyczuwamy za to, że trzy czwarte stałych
odbiorców to grupa fanatyków tematu: ludzi,
których generalnie interesuje kultura, sztuka,
którym nie jest obojętne, co widzą na ulicy. To
jest niszowa grupa, która przy nas pozostanie.
Niestety, próby spontanicznego wyjścia poza
nią kończą się na razie źle.

Michał Duda szukał w tej sytuacji pozytywów: – Z drugiej strony to dobrze, że w ogóle
istnieje jakaś „bańka” osób zainteresowanych
tematem. Niestety, ci zaangażowani odbiorcy
rzadko podnoszą nam poprzeczkę. Pisywałem
przez osiem lat do miesięcznika „Architektura&Biznes” i zdarzało mi się czasem opublikować jakieś głupoty albo stawiać prowokacyjne
tezy. Przez cały ten czas tylko jeden architekt
chciał ze mną porozmawiać o moim tekście.
Jeden! – podsumował i dodał, że marzy
o sytuacji, kiedy po otwarciu wystawy, na
której nie wszystko się udało, weźmie do ręki
gazetę, w której specjalista wyleje, jak to ujął,
„sensowne wiadro pomyj”, żeby zmobilizować
autora do lepszej pracy.

Architekci zabierają głos?
Temat architektów rzadko uczestniczących
w dyskusjach pociągnęła z kolei Beata Hyczko,
twierdząc, że projektanci są strasznie zajęci
i nie mają czasu na dywagacje lub opowiadanie
o własnych projektach. – Czasami prosimy
pracownie o wsparcie materiałami graficznymi. Wspaniale, jeśli biuro ma pakiet w miarę
sensownych zdjęć zrobionych przez zawodowca, ale zdobycie jakichś rysunków to sprawa
kompletnie przegrana. Tymczasem to one mają
szansę przemówić do widza, dla którego rzuty
lub przekroje są całkiem niezrozumiałe. Jedynym architektem, który ma chęć, by w postaci
komiksu opowiedzieć swój pomysł, jest Robert
Konieczny. Z pewnością inni też mają podobne
umiejętności, ale nie czują potrzeby, nie mają
czasu, uważają, że to jest „michałek”, który jest
ostatnią rzeczą, która jest im potrzebna w życiu
– opowiadała Hyczko, proponując jednocześnie,
by popularyzacją zajmowali się inni specjaliści.
– Architekci są przede wszystkim od robienia
dobrej architektury. Z kolei jest bardzo wielu
ludzi od edukowania, tylko nie ma żadnego
mechanizmu, który systemowo wsparłby te
działania. Albo więc jest to wolontariat, albo pisanie do mediów, które choćby w jakimś stopniu
są zainteresowane tematem – podsumowała.

Czego chcą redakcje?
Anna Cymer podkreśliła z kolei, jak wiele
zależy od światłych redaktorów, wspominając
swoje przekrojowe artykuły o architekturze
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współczesnej pisane przed mniej więcej dekadą dla „Gazety Wyborczej”. – Niestety, redaktorka, której zależało na tym temacie i moich
tekstach, odeszła z redakcji. Jej następcy nie
byli już zainteresowani, by zagadnienie nadal
często gościło na łamach „Wyborczej” – opowiadała, dodając, że dziś cieszy ją postawa
portalu Culture.pl., który postanowił utworzyć
osobne stanowisko redaktora do spraw architektury i pozwala zajmować się związanymi
z nią tematami, które nie interesują popularnych mediów.
Za wzorzec pisania o architekturze w prasie codziennej Anna Cymer uznała teksty
publikowane w brytyjskim „Guardianie”, gdzie
publicyści potrafią dosadnie, ale i merytorycznie skrytykować niektóre realizacje. – U nas,
zwłaszcza w prasie kolorowej, pisze się dobrze
o ładnych budynkach. I na tym się kończy.
Brakuje tekstów o nieudanych projektach
i przyczynach, które do nich doprowadziły.
Bardzo często o architekturze piszą też inni
architekci. Siłą rzeczy, nie wypada im objechać
kolegi czy koleżanki – podsumowała.
W tej sprawie zabrała później głos Izabela
Klimaszewska, architekt IARP z Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
– Apeluję do moich kolegów architektów
o więcej pokory: by umieli przyznać się do
tego, co im nie wyszło, a także opowiedzieć
odbiorcy o przyczynach takiego lub innego
rozwiązania. Najlepiej podczas jednego ze
spotkań w izbie, w bezpośredniej dyskusji.
Sama brałam udział w takim przedsięwzięciu
i widziałam, jak chłonni wiedzy i dociekliwi
byli jego uczestnicy.

Co w efekcie plebiscytów?
Problem powierzchownych opinii na temat architektury i przestrzeni sprowokował rozważania o naturze wszelkiego rodzaju rankingów
i konkursów na najlepszy lub najgorszy obiekt
roku. – Z jednej strony plebiscyty i konkursy są dobrym patentem, by zainteresować
tematem. Dwie z najbardziej popularnych
wystaw w naszym muzeum prezentowały
właśnie laureatów nagród: Pritzkera i Miesa
van der Rohe. Ale, z drugiej strony, to także
pułapka: przyciąga się uwagę odbiorcy tym,
co jest największe, najwyższe lub najdroższe

054

Z:A _#60 01/02_2018

Nadal nie znam
recepty, jak zrobić
dobrą wystawę
o architekturze.
Nie wiem też,
czy muzeum jest
najlepszym miejscem
na edukowanie
o architekturze,
bo odwiedzają je
i tak tylko eksperci
lub entuzjaści
zainteresowani tą
dziedziną.
Stąd wychodzenie
do widza – instalacje
plenerowe, projekty
objazdowe, mobilne.
Rozmawialiśmy
tam z ludźmi,
próbowaliśmy
robić warsztaty,
rozmawiać o ich
otoczeniu, miejscu
w którym żyją,
wspólnie diagnozować
problemy.
Michał Duda
historyk sztuki
i kurator wystaw

albo potępia złe rzeczy, ale nie idzie za tym
pogłębiona refleksja, wnikliwe zainteresowanie całym otoczeniem – komentował Duda.
Poruszono też temat edukowania obywateli
za pomocą konkursów na projekt publicznych
obiektów i towarzyszących im dyskusji. Za jeden z problemów z komunikowaniem się architektów z odbiorcą uznano sposób tworzenia
plansz konkursowych – często przegadanych
i mało czytelnych nie tylko dla przeciętnego
widza. – Inny problem to prezentacje z pięknymi
wizualizacjami, które nie mają wiele wspólnego
z rzeczywistością – martwiła się Cymer, nawołując do równowagi między tekstem a obrazem.

Kwestię właściwych proporcji podczas urządzania wystaw rozwinął Michał Duda, twierdząc,
że w Polsce sprawdza się raczej model „włoski”,
gdzie widzowie wolą mniej tekstu, a nie przyjął
się model „niemiecki”, w którym odbiorcy karnie
czytają choćby najdłuższe elaboraty.
Anna Cymer przytoczyła też przykład
niedawnego konkursu na Plac Centralny
w Warszawie, gdzie mieszkańcom pozwolono
wypowiedzieć się dopiero pod koniec całego
procesu. – Tymczasem powinni chyba zabrać
głos wcześniej, dostarczając projektantom
informacji o swoich oczekiwaniach. Z drugiej
strony, prawie nikt nie przychodzi na takie
konsultacje społeczne, nie jesteśmy do nich
przyzwyczajeni i zachęcani. Znów mści się
brak edukacji – stwierdziła.

Odpowiedzialność
za podnoszenie świadomości
Edukacji poświęcona była więc ostatnia część
spotkania. Próbowano dociec, w jaki sposób
zajmie się nią nowo powołany Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Beata Hycz-
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ko wyraziła nadzieję, że będzie finansował
formy filmowe i audiowizualne. – W tym roku
minister kultury i dziedzictwa narodowego
skreślił je z priorytetów, które są finansowane
w ramach corocznych dotacji – przypomniała.
– Oznacza to, że dzisiaj nie ma w Polsce żadnej
instytucji, której zadaniem jest finansowanie filmów lub programów edukacyjnych lub
dokumentalnych.
Powrócił też temat edukacji w ramach
szkolnego programu pod nazwą Kształtowanie Przestrzeni przygotowanego przez
Izbę Architektów RP w 2013 roku. Obecny na
debacie arch. Andrzej Poniewierka, członek

Krajowej Rady Izby Architektów RP, zabrał
głos „z sali”, by poinformować, że odbywają
się kolejne edycje programu, a zainteresowanie w szkołach jest bardzo duże i nawet przy
minimalnych kosztach dofinansowania można
nadal prowadzić tę działalność. – Robimy
to spontanicznie, społecznie. Izba działa
w oparciu o własne składki architektów, więc
nie jesteśmy w stanie przeprowadzić edukacji
we wszystkich szkołach Polski – uzupełnił
Ryszard Gruda, prezes Izby Architektów RP.
Andrzej Poniewierka wezwał z kolei do
większego optymizmu, przytaczając m.in.
przykłady edukowania najmłodszych przez
Muzeum Architektury poprzez warsztaty lub
zwiedzanie budynków. Anna Cymer dodała, że
należy wykorzystać trwającą modę na architekturę także w mniejszych miejscowościach,
gdzie o takie warsztaty jest niezwykle trudno.
– Aktywizacja w tym zakresie powinna być więc
narzucona systemowo w całym kraju, choć raczej nie w formie obowiązkowych lekcji w szkole
– zaproponowała. Poparł ją Michał Duda,
zauważając jednak, że dotychczasowe działania

IZBA ARCHITEKTÓW .

Za wzorzec pisania
o architekturze
w prasie codziennej
uważam teksty
publikowane
w brytyjskim
„Guardianie”.
Publicyści potrafią
tam dosadnie, ale
i merytorycznie
skrytykować niektóre
realizacje.
U nas, zwłaszcza
w prasie kolorowej,
pisze się dobrze
o ładnych budynkach.
I na tym się kończy.
Brakuje tekstów
o nieudanych
projektach
i przyczynach, które
do nich doprowadziły.
Anna Cymer
dziennikarka
i krytyczka architektury

są punktowe i wybiórcze. Beata Hyczko dopowiedziała, że trudno wymagać od nauczycieli,
żeby byli dobrze przygotowani do tematu, który
jest trudny dla większości Polaków. – Trzeba dać
im narzędzia w postaci szkoleń, podręczników,
filmów i programów edukacyjnych. Ale tego
się nie da zrobić za darmo – dodała. Mówiono
też, że trudno liczyć na finansowe wsparcie
samorządów, które nie tylko nie są świadome

znaczenia architektury i urbanistyki, ale nawet
nie próbują promować się za pomocą udanych
obiektów zrealizowanych na ich terenie
– Podejrzewam, że samorządy mają tak
obszerną listę pilnych spraw, że kwestie
przestrzeni schodzą na jakiś bardzo daleki plan,
wydają są niemal luksusowe – podsumowała
swoje spostrzeżenia Hyczko. Lepsze doświadczenia z samorządami miał Michał Duda podczas swoich objazdowych warsztatów. – Kiedy
opowiadaliśmy władzom, że chcemy rozmawiać
z ludźmi o przestrzeni, nauczyć konsultowania
projektów i zauważania problemów, co z punktu
widzenia włodarza danego miasta może być

kłopotliwe, powiedzieli: w porządku, mamy
taką potrzebę, przyjedźcie – relacjonował.
Dyskusję zakończyło nieco prowokacyjne
pytanie, czy dożyjemy sytuacji, kiedy wiedza
o architekturze zejdzie pod strzechy, gdy
związane z nią sprawy trafią np. na okładki tabloidów. Anna Cymer odparła, że wolałaby, żeby
taka prasa nie kształtowała naszego pojęcia
o estetyce, a stałe miejsce na sprawy architektury znalazło się wreszcie w typowej prasie
codziennej. Innego zdania był Michał Duda.
– Ludzie i tak nie przestaną czytać popularnych
gazet, a one będą miały wpływ na kształtowanie ich świadomości. Jeśli okaże się, że architektura jest tematem i chodzi w Super Expressie, to
znaczy, że zrobiliśmy kawał roboty.
Na razie to jest ciągle przed nami.

Jakub Głaz
redaktor, krytyk architektury,
absolwent Wydziału Architektury
Politechniki Poznańskiej
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architekt IARP

Jak nie urok to...

K

Kiedyś, jeszcze jako student, usłyszałem
od starszego kolegi, że w konkursach najlepszym miejscem, jakie można zająć, jest
drugie. Miejsce pierwsze to problemy, trzeba
zrobić projekt, trzeba biegać na budowę, a to
zawsze udręka, no i pieniądze są zwykle niewspółmierne do koniecznego nakładu pracy...
Miejsce drugie to oczywiście mniejsza chwała
i nagroda, ale nikt niczego już od człowieka
nie chce.
Znam kilka pracowni, które miały to
„szczęście”, że realizacja wygranego konkursu
doprowadziła je na skraj bankructwa. Niedawno sami też byliśmy bliscy potrącenia kołami
fortuny. Wygraliśmy konkurs, na szczęście
mały(!), na projekt przebudowy toalet w katowickim „Spodku”. Historia typowa: jak zwykle
inwestor cisnący na kasę i terminy, jak zwykle
gonitwa i stresy… Tradycja. Ale tu – dodatkowy bonus – na tydzień przed oddaniem,
projektant instalacji elektrycznych przestał
odpowiadać na e-maile i telefony.
Nie będę opowiadać o szczegółach, bo problemy, jakie powoduje taka postawa podwykonawcy, każdy architekt zna aż za dobrze.
Bardziej istotny jest pewien pomysł, bowiem
w złości na elektryka za brak jakiegokolwiek
kontaktu, doszedłem do wniosku, że najlepszym dla nas ubezpieczeniem byłby powrót
do starych, sprawdzonych metod.
Otóż już od starożytności traktaty
pokojowe czy sojusze przyklepywano często
nie tylko małżeństwami, ale także braniem
zakładników. Taką formę polisy stosował
np. Juliusz Cezar w trakcie wojny w Galii.
Pokonane plemię, oprócz złożenia broni – jako
gwarancję „współpracy”, czyli niepodnoszenia
buntu – przekazywało całkiem sporą liczbę
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Już od starożytności
traktaty pokojowe
czy sojusze
przyklepywano
często nie tylko
małżeństwami,
ale także braniem
zakładników.
Taką formę polisy
stosował np. Juliusz
Cezar w trakcie
wojny w Galii.

zakładników (niekiedy nawet do 200) będących zwykle synami lub córkami co znaczniejszych wodzów klanowych. Technikę tę we
wzajemnych układach stosowali również sami
Galowie. Jeśli zawiązywali spisek przeciwko
Cezarowi i umawiali się na wspólny bunt,
to by którejś ze stron nie przyszło do głowy
wycofać się jednak z przymierza, przekazywali
sobie nawzajem zakładników jako dowód
szczerości zamiarów.

Gdyby tak, po podpisaniu umowy z branżystą, brać – jako gwarancję rzetelnego
wykonywania zlecenia – jego syna lub córkę
w roli umocowanego prawnie zakładnika?!
Pomysł ten wydał mi się bardzo na miejscu.
Zwłaszcza od tych branżystów, którzy mają
tendencję do wywijania takich numerów architektom. Wprowadzając stosowne zapisy
w Prawie budowlanym, państwo wpływałoby też na wzrost liczby urodzeń, bo każdy
branżysta, jeśli chciałby robić naraz więcej
niż 1 zlecenie, musiałby mieć odpowiednią
liczbę potomstwa... Być może nawet by
zdobyć uprawnienia w Izbie Inżynierów,
trzeba by się wykazać posiadaniem np.
minimum 3...
Pomysł ten ma jednak pewną wadę.
By ją subtelnie zobrazować, przytoczę epizod
z bitwy pod Bosworth, w której wojska Henryka Tudora pokonały armię króla Ryszarda
III. Ta kończąca angielską wojnę Dwóch Róż
bitwa, znana jest ze słynnego zawołania
Ryszarda III – „Konia! Konia! Królestwo za
konia!”, ale miała też inny – mniej znany
– epizod. Kiedy lordowie Thomas i William
Stanleyowie, dotychczasowi stronnicy
Ryszarda III, odmówili zaatakowania wojsk
Tudora, Ryszard III wysłał gońca z wiadomością, że jeśli nie zmienią swej decyzji,
to zabije syna młodszego z braci, który
jako zakładnik przebywał przy Ryszardzie.
Sir William miał odpowiedzieć, że „ma jeszcze innych synów”...
Musimy tylko zadbać, by inwestorzy
nie wpadli na ten sam pomysł i nie domagali się zakładników od architektów. Ale to
już zadanie dla Krajowej Rady na przyszłą
kadencję.

NAWIEWNIKI AKUSTYCZNE EXR. REAGUJĄ NA TWOJE POTRZEBY.
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Podwórka nowej generacji
/ nauka, rozwój i wychowanie
w... galeriach handlowych
Niewielu odwiedzającym miejskie galerie handlowe przyjdzie do głowy myśl, że w tych
królestwach konsumpcji zlokalizować można również społeczne placówki edukacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży. A takie właśnie miejsca działają już w Polsce. Prowadzi
je stowarzyszenie społeczne i robi to w świetnie zaprojektowanych, nowoczesnych wnętrzach.
O inicjatywie rozmawiamy w trzech wywiadach: z dyrektor ds. nieruchomości w stowarzyszeniu
Siemacha oraz architektami pracującymi przy projektach dwóch takich obiektów.
tekst i rozmowa: Beata Stobiecka

N

Na pomysł przeznaczenia dla pracy z dziećmi i młodzieżą odpowiednio przygotowanych przestrzeni w najbardziej ruchliwych
i najczęściej odwiedzanych obiektach
użyteczności publicznej wpadło Stowarzyszenie Siemacha, działające (w nowej,
odrodzonej formie) od 1993 r. w obszarze
wychowania, sportu i terapii młodego pokolenia, początkowo na terenie Krakowa,
później w różnych rejonach Polski.
Jego członkowie zwrócili uwagę, że
współczesne galerie handlowe przejmują
wiele funkcji publicznych, a tym samym
pretendują do roli alternatywnych centrów
miejskich. Powinny więc – obok oferty
komercyjnej – wkalkulować w swoją działalność także ofertę społeczną.
Siemacha Spot, czyli „podwórka nowej
generacji”, są więc innowacyjną odpowiedzią na obecne przeobrażenia przestrzeni
miejskiej. Ich celem jest kształtowanie
społecznej funkcji nowoczesnych obiektów
handlowych. Skoro bowiem przestronne
i zadaszone galerie stają się współczesnymi ulicami, to muszą odważnie podjąć
te same wyzwania, z którymi mierzą się
nominalne ulice.
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Dzisiaj Siemacha Spot w galeriach
handlowych to 5 dużych placówek dziennych: w Tarnowie, Krakowie, Rzeszowie,
Kielcach i najmłodsza we Wrocławiu.
Dzieci i młodzież szkolna bezpłatnie korzystają w nich z zajęć wychowawczych,
edukacyjnych, artystycznych, multimedialnych, sportowych i kulinarnych.
Galerie to nie jedyne lokalizacje dla
aktywności Siemachy – stowarzyszenie
prowadzi także ośrodki dzienne w innych
lokalizacjach, całodobowe domy dziecka
oraz ośrodki terapeutyczne i centra sportowe. Ostatnią niecodzienną realizacją jest
wielofunkcyjny obiekt w Odporyszowie
koło Tarnowa. Pierwszy zaprojektowany
i wybudowany „na wymiar” Dom Dziecka Siemachy dla 14 dzieci, połączony
z placówką dzienną dla 100 wychowanków
oraz zapleczem sportowym, z którego
korzystają również mieszkańcy społeczności lokalnej.
O realizacjach stowarzyszenia, głównie tych w galeriach handlowych, rozmawiamy z Anną Litworą, wiceprzewodniczącą zarządu stowarzyszenia i dyrektor
ds. zarządzania nieruchomościami.

Anna Litwora,
Stowarzyszenie Siemacha,
wiceprzewodnicząca zarządu
i dyrektor ds. zarządzania
nieruchomościami

Beata Stobiecka: Jak powstawała
Siemacha? Czym była na początku,
a czym jest teraz, po 25 latach?

> Anna Litwora: Jak się rodziła Siemacha?
Powiedziałabym raczej: rodzi się każdego
dnia. Codziennie szukamy odpowiedzi, co i jak
ulepszyć, zmienić, udoskonalić. Stowarzyszenie powstawało na bazie wnikliwej obserwacji
życia społecznego w Polsce oraz doświadczeń,
jakimi dzielił się z nami jego szef, twórca
i pomysłodawca – ks. Andrzej Augustyński.

fot. krzysztof smyk
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Siemacha Spot w centrum handlowym
Magnolia Park we Wrocławiu

Spoty Siemachy,
czyli „podwórka
nowej generacji”,
to innowacyjna
odpowiedź na obecne

fot. Archiwum Stowarzyszenia SIEMACHA

przeobrażenia
przestrzeni miejskiej.
Celem jest
kształtowanie
społecznej funkcji
nowoczesnych obiektów
handlowych

Siemacha Spot w galerii handlowej
Bonarka City Center w Krakowie
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A zdobywał je, pracując w organizacjach społecznych na ulicach Nowego Jorku.
Ten rok – 2018 – jest dla nas, wychowawców
i podopiecznych, szczególny – 2 października
minie 25 lat od otwarcia pierwszej placówki
w Krakowie. Dzisiaj stowarzyszenie ma ponad
25 lokalizacji, tworzy sieć placówek dziennych,
całodobowych, terapeutycznych i sportowych,
połączonych w przemyślany system wspierania rozwoju i pomocy młodym ludziom i ich
rodzinom. Z naszej pomocy korzysta w tej
chwili ponad 2500 podopiecznych.
Skąd czerpaliście wzory działań
społecznych i idące za nimi rozwiązania
architektoniczne?

> Ćwierć wieku temu w Polsce nie było
żadnych modeli pracy z młodzieżą i tego
rodzaju ośrodków, zatem Siemacha jest
całkowicie autorskim projektem społecznym. Tworzyliśmy ją w drodze otwartego,
nierzadko trudnego dialogu z podopiecznymi.
Do dziś, codziennie stawiamy sobie niełatwe
wyzwanie, aby kształtowanie poczucia troski
o „ich miejsce” było nie mniej ważne niż troska o własny rozwój.
Zawsze ważne było dla nas szukanie nowych rozwiązań aranżacji wnętrz. Znajdowaliśmy je na przykład dzięki podróżom, również
zagranicznym, często odbywanym z wychowankami. Były one lekcją w zakresie historii,
sztuki, możliwością odkrywania dobrych
wzorców architektonicznych. Oczywiście radością i inspirującym doświadczeniem jest dla
nas zawsze współpraca z profesjonalistami.
W powstawanie nowych rozwiązań ma wkład
również ks. Andrzej – pomysłodawca nowych
placówek, nadzorujący osobiście każdą
budowę.
W jakiej skali działacie? Posiadacie
placówki tylko w dużych miastach czy
także w mniejszych miejscowościach?

> Działamy zazwyczaj w dużych miastach,
a naszym początkiem był Kraków, gdzie
mamy najwięcej form aktywności. Od początku funkcjonowania zabiegaliśmy o to,
aby nasze placówki lokować w atrakcyjnych
lokalizacjach, najlepiej w obiektach wolno-
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Współczesne galerie
handlowe, które
przejmują wiele
funkcji publicznych,
a tym samym
pretendują do roli
alternatywnych
centrów miejskich,
muszą – obok
oferty komercyjnej
– wkalkulować
w swoją działalność
ofertę społeczną.
Przestronne
i zadaszone galerie,
które stają się
współczesnymi
ulicami, muszą
odważnie podjąć
te same wyzwania,
z którymi mierzą się
nominalne ulice.
Stowarzyszenie Siemacha

stojących lub wielofunkcyjnych. Stronimy
od „przyklejania” ich do szkoły, parafii czy
innych instytucji, co pozwala nam zachować
neutralność, a jednocześnie podejmować
ścisłą z nimi współpracę. Przez 25 lat otwieraliśmy placówki zazwyczaj w budynkach miejskich, które nie były i nie są naszą własnością.
To były budynki po starych restauracjach,
po innych instytucjach, zniszczone i zaniedbane. Od 2010 r. realizujemy w dużych miastach
projekt „Siemacha w Galeriach Handlowych”.
Galerie handlowe, przez niektórych
krytykowane za „wysysanie miejskiego
życia” stały się więc pretekstem do
rozszerzenia pola działalności społecznej?

> Rzeczywiście są to miejsca, w których
mieliśmy robić tylko zakupy, okazało się
jednak, że zaczęły wyznaczać rytm miejskie-

go życia. Z naszych obserwacji wynikało, że
centra handlowe przyciągają coraz więcej
młodych osób, które w świecie pełnym kolorowych witryn spędzają dużo wolnego czasu.
W odpowiedzi – chcieliśmy więc stworzyć im
miejsca aktywnego rozwoju i tak narodził się
jeden z najbardziej innowacyjnych projektów
społecznych – „nowoczesnych podwórek
w Galeriach Handlowych”. Dzisiaj to 5 dużych
placówek dziennych: w Tarnowie, Krakowie, Rzeszowie, Kielcach i najmłodsza we
Wrocławiu. Oczywiście nie byłoby to możliwe
bez partnerów, jakim często są właściciele
samych galerii.
Te „podwórka” noszą nazwę Siemacha
Spot. Co to oznacza?

> Słowo pierwsze nawiązuje do korzeni
Siemachy – w XIX wieku ówcześni wychowankowie takim pseudonimem zwracali się
do księdza Siemaszki. Słowo drugie oznacza
punkt na mapie. Ale wywołuje też skojarzenia: spot-kanie, spo-łeczność, w której ważne
są relacje, czytelne zasady, młodzi liderzy.
Czy wszystkie spoty mają wspólny
mianownik w zakresie aranżacji
przestrzeni – jednakowy program, który
przekłada się na architekturę wnętrz?

> Każda placówka ma podobnie pomyślane
funkcje, zawsze jednak jest miejsce na nowe
rozwiązania, przemyślane modyfikacje,
na zmieniające się potrzeby wychowanków.
Charakter architektury wnętrz wyznaczony
jest przez kontekst otoczenia i specyfikę
budynku, a słowami-kluczami są: prostota,
jakość, racjonalność, funkcjonalność i potrzeby adresatów. W estetycznych i uporządkowanych przestrzeniach, w których zasadą
jest sprawność oraz dostępność wyposażenia, ważny jest również kod nazw i znaków
– one budują identyfikację z miejscem.
W każdej placówce jej centrum tworzy
otwarta przestrzeń między pracowniami
– właśnie „podwórko”, na którym toczy się
życie. To miejsce spotkań między zajęciami,
rozmów, ważnych dyskusji społeczności.
Wspólnym mianownikiem placówek dziennych są pracownie m.in. rozwoju społecznego,
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Nowoczesny Dom Dziecka w Odporyszowie koło Tarnowa,
posiada m.in. basen, boiska, drukarki 3D i stadninę koni

O idei pracy „nad” i „z” dziećmi
Współczesna Siemacha ma swój XIX-wieczny
pierwowzór. Twórca i lider ówczesnej instytucji
wychowawczej dla chłopców, pierwszy polski
streetworker ks. Kazimierz Siemaszko, pochodzący z Wilna, spotkał na swej drodze jednego
z najbogatszych Polaków księcia Aleksandra
Lubomirskiego, który zgromadził wielki kapitał dzięki inwestycji w akcje Kanału Sueskiego. Tenże postanowił podzielić się majątkiem,
fundując dwa zakłady wychowawcze: jeden
dla dziewcząt w podkrakowskich Łagiewnikach, drugi zaś na Rakowicach w Krakowie.
Wykonawcą woli szczodrego księcia został
zapobiegliwy misjonarz ks. Siemaszko. Tak
powstał jeden z najpiękniejszych budynków
w Krakowie, obecny gmach Uniwersytetu
Ekonomicznego.
Cóż w tym zaskakującego? Otóż nawet
z dzisiejszej perspektywy, tej klasy i wielkości
budynek przeznaczony dla biednych i osiero-

conych chłopców musi zaskakiwać jakością
i rozmachem. Niestety, wciąż jeszcze projektom
skierowanym do osób społecznie wykluczonych daleko do śmiałości tamtych architektów
i filantropów. Dominuje szkodliwe przekonanie,
że biednym wystarczy niskobudżetowe otoczenie. Mieliśmy po wielokroć okazję przekonać się,
że dzieci skazane na trzeciorzędność osiedlowej
świetlicy, obcując ze światem pozbawionym
jakichkolwiek walorów estetycznych, stwierdzają, że widocznie na nic więcej nie zasługują
i w efekcie wygaszają aspiracje.
Nie koniec na tym. Analiza zachowań
dzieci żebrzących przed laty na krakowskim
rynku pokazuje, że od przypadkowych „darczyńców” otrzymywały „premię” za kiepski
wygląd, nietęgą minę i wstrząsającą historię
swojej rodziny, wedle zasady im gorzej, tym
lepiej. A przecież kto ładnie mieszka, ładnie
też chce żyć!

ks. Andrzej Augustyński,
Stowarzyszenie Siemacha,
przewodniczący zarządu
i dyrektor generalny
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edukacyjne, rozwoju pasji (np. plastyczna, muzyczna, multimedialna, stolarska).
Mają one własne nazwy, np. Progres (pracownia rozwoju społecznego), Manufaktura czy
Vena (pracownie artystyczne). To podkreśla
porządek, ale i pomaga wychowankom w kreatywnym działaniu.
Niezwykle ważnym miejscem w każdym
ośrodku są jadalnia i kuchnia. To miejsce spotkania przy stole, przygotowywania posiłków,
wspólnej nauki gotowania. Towarzyszy temu
ciekawość nowych smaków, nauka zdrowego
żywienia oraz troska o estetykę stołu.
Kto projektuje wasze ośrodki
– jedna współpracująca z zarządem
stowarzyszenia pracownia, czy w każdym
miejscu inny zespół?

> Remonty wielu placówek wykonywaliśmy
we własnym zakresie, zwłaszcza na początku
naszej działalności. Sami urządzaliśmy wnętrza pracowni. Dla organizacji społecznej to
duże wyzwanie, również finansowe. Efektem
pracy naszego szefa, ale i szczęścia do społecznie zaangażowanych osób, jest obecność
partnerów, którzy pomagają nam w realizacji
odważnych projektów: Gemini Holdings, Inter
Bud, AmRest, a także partnera strategicznego jakim jest PKO Bank Polski, od którego
ta historia się zaczęła. Realnym wymiarem
partnerstw była możliwość współpracy z różnymi, najczęściej miejscowymi pracowniami
architektonicznymi, m.in. CH+ Architekci
(spot w Magnolia Park we Wrocławiu) i Vostok
Design (spot w Bonarce w Krakowie).
Dlaczego jakość architektury wnętrz
uważacie za tak ważny element
oddziaływania na młodzież?

> Dla wielu naszych podopiecznych, żyjących
w ciasnych mieszkaniach z wielkiej płyty lub
wciąż niewyremontowanych kamienicach,
ważne jest tworzenie placówek nowoczesnych, ładnych, z dobrej jakości wyposażeniem. To daje im wyraźny sygnał, że niezależnie od tego, w jakim punkcie życia się znaleźli
i jakie przeżywają kłopoty, zawsze mają szansę znaleźć się w lepszym miejscu. Jakość stała
się jedną z naszych najważniejszych wartości.
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Niestety, wciąż
jeszcze projektom
skierowanym do
osób społecznie
wykluczonych daleko
do śmiałości
XIX-wiecznych
architektów
i filantropów. Dominuje
szkodliwe przekonanie,
że biednym wystarczy
niskobudżetowe
otoczenie. Mieliśmy
po wielokroć okazję
przekonać się, że
dzieci skazane na
trzeciorzędność
osiedlowej świetlicy,
obcując ze światem
pozbawionym
jakichkolwiek
walorów estetycznych,
stwierdzają, że
widocznie na nic
więcej nie zasługują
i w efekcie wygaszają
aspiracje.
Ks. Andrzej Augustyński

Rozumiana nie jako wystawność czy przepych,
ale uporządkowany, prosty i estetyczny świat,
za który odpowiadamy wspólnie.
Przez 25 lat pracy można wiele
zaobserwować, skorygować,
unowocześnić... Czy architektura
ośrodków zmienia się wraz z rozwojem
stowarzyszenia, zmianą czasów, ewolucją
potrzeb waszych wychowanków?

> Każdy projekt jest strukturą dynamiczną, uwzględniającą fakt zmieniającej się
rzeczywistości, dlatego wymaga modyfikacji, które dokonują się na różnych
etapach. Jeszcze kilkanaście lat temu
wiele pomysłów pozostawało w sferze
naszych „marzeń”. Dzisiaj realizujemy
imponujące projekty, również architektoniczne, zlokalizowane w galeriach
handlowych. To pozwala nam każdego
dnia doświadczać coraz lepszych efektów
wychowawczych.
Rozpoczynając działalność, widzieliśmy, że dobrze wyposażona pracownia
komputerowa była najbardziej obleganym
przez wychowanków miejscem, a komputer nieosiągalnym marzeniem. Dzisiaj ważniejsze są miejsca sprzyjające współpracy
w grupie, życiowej aktywności i zdrowemu
stylowi życia. Dlatego istotna staje się
bliskość przyrody i miejsca dające możliwość doświadczania naturalnej potrzeby
człowieka, jaką jest tworzenie.
Jakie macie plany na przyszłość
– na przykład zakładanie nowych
ośrodków, czy może raczej rozwijanie
już istniejących punktów?

> Jest takie powiedzenie: „Kto stoi
w miejscu, ten się cofa”, więc naszym
zadaniem jest ciągły rozwój. Rozumiemy jednak, że ważna jest równowaga
między dużą odwagą w realizacji nowych
projektów i rozwagą, aby nie zaniedbać
tych realizowanych. Myślimy o wzmacnianiu projektów w galeriach handlowych,
w których spędzamy coraz więcej czasu
wolnego. Jesteśmy też przekonani o potrzebie tworzenia kameralnych placówek
całodobowych na obrzeżach miast lub
w mniejszych miejscowościach, gdzie mocniejsze są więzi społeczne, a ludzie nie są
anonimowi. Widzimy potencjał w tworzeniu miejsc aktywnej rekreacji, zwłaszcza
blisko przyrody. Wszystko jednak zależy
od szczęśliwego splotu okoliczności i zaangażowanych społecznie profesjonalistów,
którzy zechcą zagospodarowywać z nami
„kawałek świata”.

INOX W SERCU DESIGNU
DELABIE proponuje kompletną gamę umywalek i misek ustępowych ze stali nierdzewnej, która jest idealnie
przystosowana do sanitariatów w miejscach publicznych i komercyjnych.
Czysty design: proste i ponadczasowe linie
Maksymalna higiena: jednolita powierzchnia bez chropowatości, łatwa w czyszczeniu, odporna na dezynfekcję termiczną
Odporność na wandalizm: odporność na uderzenia i produkty chemiczne, materiał nietłukący się
Ochrona środowiska: w 100% nadaje się do recyklingu

Umywalka ALGUI
Nr 120110

Umywalka AQUEDUTO
Nr 120150

WC S21 S
Nr 110310

Więcej informacji na stronie delabie.pl
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Wnętrza z powerem

Siemacha Spot / Bonarka City Center w Krakowie
Główną ideą była energia. Chcieliśmy, aby od razu po wejściu widać było, że tutaj dzieją się
konkretne rzeczy – to miała być przestrzeń dla młodych, w której mogą się „wyżyć” – mówi
arch. Wojciech Gawinowski z pracowni Vostok Design, która zaprojektowała wnętrza pierwszego
„podwórka” Siemachy. Projekt powstał w krakowskiej Galerii Handlowej Bonarka.
rozmowa: Beata Stobiecka

P

Pamięta pan, w jaki sposób uzyskaliście
zlecenie na ten projekt? To był konkurs czy
zaproszenie do współpracy?

> Pamiętam oczywiście początki tego projektu – parę lat temu nie nazywało się to jeszcze
Spotem, a jedynie Siemachą. Dostaliśmy zapytanie od inwestora i udało się go przekonać
do naszej oferty. Nie było w tym nic spektakularnego, ale dla nas stanowiło wielkie
wyzwanie i wielką radość.
Co was zainteresowało w tym zadaniu?
Czy mieliście już wcześniej styczność
ze stowarzyszeniem?

> Nie znaliśmy stowarzyszenia i nie byliśmy
jego wychowankami. Wtedy nie miałem jeszcze własnych dzieci, ale temat okazał się dla
nas wymarzony! Projekty obiektów kultury,
nietypowe i wymagające sporej wrażliwości,
to nasze ulubione pole działania. Projektując
dla tak ciekawego odbiorcy, poczuliśmy wiatr
w żaglach. Sama forma inwestycji też była
nietypowa i nowatorska. Centrum handlowe,
które buduje dla stowarzyszenia siedzibę,
to było coś zwracającego uwagę. Siemacha
w Bonarce jest halą postawioną na dachu centrum handlowego, co stanowiło dodatkową
atrakcję i wyzwanie projektowe.
Skoro mowa o wyzwaniach – jakie
problemy i ograniczenia wymagały
rozwiązania?

> Z dzisiejszego punktu widzenia nie były to
szczególne utrudnienia, ale wtedy bardzo nas
emocjonowały. Podpisaliśmy umowę z Bonarką na projekt wnętrz Siemachy i dostaliśmy
pomieszczenie w stanie surowym zamkniętym, czyli pustą halę z wylaną płytą pod antresolę. Bez ścian działowych i z instalacjami
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doprowadzonymi do ściany zewnętrznej lokalu. Na podstawie naszego projektu powstała cała zabudowa wnętrza ze wszystkimi
instalacjami, wykończeniami ścian, sufitów
i podłóg, oraz z częścią wyposażenia. Nie mogliśmy jednak do końca decydować np. o konkretnych modelach mebli, bo ich wybór został
zlecony innej firmie powiązanej ze sponsorem. Studio Kwadrat dobrało i dostarczyło
meble w późniejszym terminie i częściowo
na podstawie naszego projektu, niestety
bez żadnej konsultacji z nami. Mieliśmy też
dużo problemów z pogodzeniem programu
placówki z wymaganiami rzeczoznawców, Sanepidu i ppoż. Kiedy to się już udało, dogonił
nas problem budżetu i trudnych decyzji: co
zostawić, z czego zrezygnować.

arch. Wojciech Gawinowski,
architekt IARP,
założyciel i jeden
z partnerów w Vostok Design

Czyli dostaliście konkretny program,
który został przez was zmieniony?

> Program był dosyć konkretny, ale jego
weryfikacja następowała z każdym dniem
projektowania i wprowadzaliśmy w nim nasze
modyfikacje. Ze względu na ograniczenie
czasowe, nie mieliśmy pola na eksperymentowanie, skupiliśmy się na prostocie i przejrzystości.
Jaka była główna idea projektowa?
Czy została zrealizowana?

> Główną ideą była energia. Chcieliśmy, aby
od razu po wejściu widać było, że tutaj dzieją
się konkretne rzeczy – to miała być przestrzeń
dla młodych, w której mogą się „wyżyć”. Daliśmy im pewne ramy przestrzenne, ale reszta
miała należeć do nich. Pamiętam, że bardzo
zależało nam na mocnych kolorach, które definiowały poszczególne przestrzenie. To udało
się zrobić i do dzisiaj mnie to cieszy.

Czy praca nad tym projektem i jego
realizacją była dobrym doświadczeniem
dla Vostok Design?

> Tego typu projekty to źródło bardzo wielu
cennych doświadczeń. Jak już wspomniałem,
projektowanie obiektów związanych z kulturą
wymaga dużej wrażliwości i zrozumienia dla
użytkowników. Nie można pozwolić swojemu
wewnętrznemu ego architekta (a każdy z nas
je ma) na zbyt wiele, bo miejsce, które tworzymy, może stać się niezrozumiałe i cały projekt
nie wytrzyma próby czasu. Dzisiaj, po wielu
projektach dla użytkowników publicznych
z uśmiechem wracam do Siemachy w Bonarce.
Ogromną satysfakcję daje to, że jest i wciąż
działa. 

fot. Archiwum Stowarzyszenia SIEMACHA
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Siemacha Spot w galerii handlowej
Bonarka City Center w Krakowie
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Bez szkolnych ławek

Siemacha Spot / CH Magnolia Park we Wrocławiu
To było jedno z naszych ciekawszych doświadczeń projektowych, które dzięki porozumieniu
z inwestorem i użytkownikiem, opartemu na wspólnej idei, dało bardzo dobry efekt – mówi
arch. Wojtek Chrzanowski z pracowni CH+ Architekci. Według jej projektów – wykonawczego i wnętrz
– zrealizowany został najnowszy z galeriowych „spotów” stowarzyszenia Siemacha.
rozmowa: Beata Stobiecka

T

To był bardzo społeczny temat, a wasza
pracownia lubi takie wyzwania i często
je podejmuje. Zostaliście zaproszeni
do współpracy, czy wyłonieni w trybie
konkursu?

> Zostaliśmy zaproszeni do projektu wykonawczego i wnętrz, lecz także weryfikacji
założeń programowo-funkcjonalnych, po tym
jak projekt budowlany wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę opracowała firma ASPA
Pracownia Architektoniczna. Po wstępnych
rozmowach byliśmy wszyscy przekonani, że
podjęcie współpracy z nowymi inwestorami
może przynieść bardzo dobry efekt.
To było jednocześnie ciekawe, ale
i nietypowe zaproszenie – projekt miał
zdaje się więcej niż jednego inwestora?

> Trzech i jest to dobry przykład łączenia sił
organizacji społecznej i podmiotów komercyjnych: Stowarzyszenie Siemacha, organizator
i prowadzący od 25 lat placówki dla młodzieży
w całej Polsce, firma AmRest – właściciel sieci
restauracji KFC, Pizza Hut, Starbucks oraz Burger King, która finansowała wykonanie przedsięwzięcia, oraz Centrum Handlowe Magnolia
Park, które na warunkach niekomercyjnych
udostępniło przestrzeń (ok. 900 m2). Czwartym ważnym partnerem, już na etapie działalności placówki, zostało Miasto Wrocław.
Co zainteresowało was w tym temacie?

> Był nieoczywisty i ciekawy. Lokalizacja
w budynku centrum handlowego, na drugiej
kondygnacji, bez okien, można powiedzieć
„w pudle”, dawała z jednej strony ogromne
możliwości aranżacyjne, z drugiej – duże
ograniczenia. Stan istniejący to była hala
z widoczną konstrukcją i infrastrukturą tech-
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niczną. Naszym zadaniem było zorganizować
ją dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat, by
dobrze się tu czuły, bawiły, uczyły, a przede
wszystkim, by chciały tu przychodzić z własnej woli i razem przebywać. Byliśmy zgodni
ze stowarzyszeniem, że głównym założeniem ma być ucieczka od wizerunku szkoły
tradycyjnej, a więc uniknięcie modelu „szkoły
po szkole”. Dzieci i młodzież przychodzą do
spotu po zajęciach szkolnych, aby wzmacniać
umiejętności społeczne, uczyć się, rozwijać zainteresowania. Ale przede wszystkim
znajdują tutaj kolegów i przyjaciół. To młodzi
ludzie, którzy często mają trudniejszy start,
życiowe kłopoty lub nie mają w domu wystarczającej przestrzeni dla siebie. Tutaj musi
czekać na nich coś wizualnie przyciągającego,
nowego, zaskakującego innością.
Spot znajduje się na ostatniej kondygnacji
centrum handlowego i jest raczej
niedostępny dla robiących w nim zakupy?

> Każdy może tam zajrzeć, drzwi są otwarte
dla zainteresowanych, ale ze względu na
rodzaj prowadzonych zajęć i dobre samopoczucie młodych ludzi jest to miejsce, które
musi być również dyskretne, ustronnie zlokalizowane.
Wrocławska realizacja to już piąta
placówka tego typu, nie była więc dla
stowarzyszenia polem doświadczalnym,
ale przestrzenią, w której zebrały się
efekty wieloletniego działania. Jakie były
wytyczne inwestorskie? Czy mieliście
wyznaczone konkretne kierunki
w opracowaniu wnętrz?

> Wszystkim zależało na tym, żeby korzystający z Siemachy nie spędzali czasu w byle ja-

arch. Wojtek Chrzanowski,
CH+ Architekci

kich wnętrzach, by uczciwie podejść do użytkownika i dać mu to, co najlepsze. Inwestorzy
postawili poprzeczkę bardzo wysoko, budując
przemyślany program użytkowy, a także
angażując duże środki finansowe. Program był
zadany na starcie naszej współpracy, ale po
wspólnych dyskusjach został lekko zmodyfikowany. Wprowadziliśmy też kilka zasadniczych
zmian w stosunku do pierwotnych założeń
architektonicznych. Podstawową różnicą
względem projektu budowlanego była liczba
i wysokość ścian działowych. W pierwotnej
koncepcji przyjęto, że większość pomieszczeń
zostanie wydzielona z każdej strony ścianami
do wysokości ok. 2,8 m, przy wysokości ok. 7 m
do poziomu stropu. Zdecydowaliśmy o likwidacji części ścian, wprowadzeniu perforacji
na wybranych przegrodach, zróżnicowaniu
ich wysokości i doprowadzeniu niektórych
z nich do stropu. Te zmiany były kluczowe dla
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fot. krzysztof smyk

fot. krzysztof smyk
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uzyskanego efektu funkcjonalnego i wizualnego. Co ważne, od samego początku współpracy
obdarzeni zostaliśmy dużym kredytem zaufania ze strony inwestorów.

Dzięki zabiegom architektonicznym
stworzony został nastrój zbliżony do
panującego w przestrzeniach miejskich.
Jakie elementy wnętrz miały na to
decydujący wpływ?

Otwarcie przestrzeni równoważy
wysokość wnętrz – jeśli pomieszczenie
ma 7 m wysokości, to nie może być zbyt
małe, wąskie. Nie obniżyliście wysokości
sufitami podwieszanymi…

> W ścianach zaprojektowaliśmy dużo otworów, które przebijają się do sąsiednich wnętrz
na różnych wysokościach. Uniknęliśmy tym
samym efektu hermetycznych, całkowicie
odizolowanych od siebie komnat. To może
niekiedy powodować dyskomfort prowadzenia
zajęć w poszczególnych pracowniach, ponieważ gdzieś w tle słychać dźwięki z sąsiednich
sal. Jednak taki szum wprowadza pewien dydaktyczny luz, dając dzieciom poczucie, że są
bardziej na podwórku niż na zajęciach szkolnych. W ścianach wydzielających pracownie
pojawiły się, analogicznie do wspomnianych
otworów, kolorowe wnęki, w których można
usiąść i porozmawiać. Wybrane pracownie, jak
komputerowa oraz plastyczna, mają charakter
całkowicie otwarty.

> Przekonaliśmy inwestora, by zrezygnować
z sufitów podwieszanych, ograniczając się
jedynie do pozostawienia wybranych obszarów wykończonych wełną drzewną w celu
poprawienia akustyki wnętrz. Istniejące pod
stropem elementy pozostały jednak odkryte
i jedynie odcięte wizualnie poprzez pomalowanie na czarno. Nienaruszone pozostawiliśmy ściany żelbetowe. Aby opanować
wnętrze i dostosować je do planowanej funkcji
i młodych odbiorców, zdecydowaliśmy o wykorzystaniu naturalnej sklejki, która w dużej
mierze determinuje ostateczny efekt, a jednocześnie dobrze uzupełnia przyjętą kolorystykę
i oświetlenie.
Wchodząc do wrocławskiego spotu
Siemachy ma się wrażenie, że
powstała tutaj nie aranżacja wnętrz,
ale architektura, coś o wymiarze
wewnętrznym i zewnętrznym.

> Faktycznie, jest to taka mikroarchitektura. Zaprojektowaliśmy czytelny układ brył
z otwarciami pomiędzy nimi. Od początku
rozmów z inwestorem o programie przewijało
się hasło „podwórko”– czyli przestrzeń, w której dzieci i młodzież mają poczucie wspólnoty,
wzajemnego porozumienia, a zarazem swobody, bliższej tej z podwórkowego trzepaka
niż ze szkoły. W tym celu w strefie wejścia
zaprojektowaliśmy otwartą przestrzeń wielofunkcyjną z miniaudytorium zbudowanym
z drewnianych, przestawnych modułów-klocków. Ich układ, w zależności od potrzeb,
użytkownicy mogą sami dowolnie zmieniać.
Przestrzeń nabiera wtedy właściwego dla podwórka charakteru: miejsca dyskusji, zabawy,
koncertów, prezentacji prac plastycznych,
wspólnego oglądania filmów itd.
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Zaprojektowane przez was wnętrza
kształtują poczucie estetyki u dzieci,
którymi opiekuje się stowarzyszenie.
One oswajają się z dobrym wzornictwem
i indywidualnie zaprojektowanymi
rozwiązaniami, które podnoszą
funkcjonalność pomieszczeń. Z pewnością
nie mają takich warunków i doświadczeń
ani w domu, ani w szkole.

> Inwestor miał tego świadomość i dał się
przekonać do solidnego standardu wykończenia i wyposażenia, gwarantującego osiągnięcie zakładanych celów funkcjonalnych.
W efekcie zastosowana jest m.in. prawdziwa
sklejka zabezpieczona ogniowo, a nie tapeta
imitująca drewno. Razem z Siemachą odrzuciliśmy tradycyjne szkolne ławki, w których
dzieci siedzą parami. Znaleźliśmy wyposażenie idealnie pasujące do idei prowadzenia
ciekawych, kreatywnych zajęć – przede
wszystkim wystarczająco lekkie, a tym
samym ułatwiające dynamiczne zmiany
aranżacji przestrzeni. Są to mobilne fotele
z blatami i miejscem na odłożenie własnych
rzeczy – plecaka, butelek z wodą, książek.
Dzięki takim zmianom aranżacji dzieci można

łatwo łączyć w niezależne zespoły, gdzie uczą
się współdziałania i pracy w grupach, przez co
zajęcia stają się dużo ciekawsze.
Nie odpuściliście ani na centymetr w tym
projekcie i jego realizacji!

> Tak jak i wszystkie strony procesu projektowo-realizacyjnego. Całe wyposażenie
jest z najwyższej półki. Ważne jest też, że
inwestorzy pozwolili nam wybrać grafików,
którzy wykonali kawał dobrej roboty. Studio
Kolektyw opracowało autorskie grafiki oraz
identyfikację wizualną w całym wnętrzu.
Tu również, w bardzo przemyślany sposób
wspólnie z Siemachą omawialiśmy formę
dekoracji – nie mogły być one infantylne,
czy zbyt przegadane. Miały też współgrać
z rozwiązaniami architektonicznymi. Dzieciakom się bardzo podobają, więc cel został
osiągnięty!
Na uroczystym otwarciu usłyszeliśmy,
że pod kątem przyjętych rozwiązań architektonicznych oraz standardu jest to miejsce
wyjątkowe, na poziomie nie tylko polskim,
lecz także europejskim. Cieszymy się, że
dorzuciliśmy swoje „trzy grosze” do tego,
by dzieciakom było tu dobrze.
Podsumowując – co sprawia, że jest to
rzeczywiście wyjątkowe miejsce?

> O jakości miejsca decydują ludzie, którzy je
tworzą i którzy na co dzień prowadzą w nim
działalność. To jest przemyślana koncepcja,
poparta wieloletnim doświadczeniem. Zespół
tworzą profesjonaliści i ludzie z pasją. Siemacha Spot w Magnolii nie jest „przesiadywalnią”, ale miejscem, w którym realizowany jest
rozbudowany program, gdzie dzieciaki mają
porządek i obowiązki, gdzie czują się dobrze.
Bardzo nas cieszy, że w kwestii projektu obdarzeni zostaliśmy zrozumieniem i zaufaniem
ze strony inwestorów. Bez tego mogłoby się
skończyć źle – a biorąc pod uwagę, że jesteśmy w hali bez okien – bardzo źle. To było też
jedno z naszych lepszych doświadczeń projektowych. Mieliśmy ograniczenia budżetowe,
kilka innych problemów, ale było porozumienie oparte na wspólnej idei i to dało bardzo
dobry efekt.

studium przypadku

fot. krzysztof smyk

fot. krzysztof smyk
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Śląska architektura powojenna
/ dla poprawy przychylności
Dominika Śliwińska, historyk sztuki, członek zespołu projektu TŚA

Głównym celem projektu „Twórcy Śląskiej Architektury”, funkcjonującego od 2013 roku
pod kierownictwem Igi Herok-Turskiej, jest badanie i popularyzacja powojennego dziedzictwa
architektonicznego Górnego Śląska. Ostatnie dwie inicjatywy zespołu badaczy to plebiscyt
„Złota 10 Architektury Katowic drugiej połowy XX wieku” oraz publikacja „Reflektory...”
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fot. archiwum biblioteki śląskiej

P

Projekt „Twórcy Śląskiej Architektury” łączy
ze sobą badaczy z różnych dziedzin – tworzą
go specjaliści zajmujący się historią, historią
sztuki i architektury czy socjologią. W ramach
projektu realizowane są wykłady, wystawy,
benefisy znanych architektów, publikacje
i plebiscyty. Ważną częścią projektu jest
również archiwum, w którym gromadzona jest
dokumentacja fotograficzna oraz wszystkie
artefakty związane z powojenną architekturą
i jej twórcami. Ponadto powstają kolejne nagrania z serii pt. „Filmoteka Śląskich Portretów
mówionych”, na których utrwalane są wybitne
postacie śląskiej architektury. Prezentowane działania są tworzone dzięki współpracy
Biblioteki Śląskiej z takimi instytucjami, jak
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej,
Stowarzyszenie Architektów Polskich, Śląska
Okręgowa Izba Architektów RP czy Zakład
Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego.
29 stycznia bieżącego roku miała miejsce
prezentacja dwóch zrealizowanych projektów,
powstałych w ramach działalności zespołu
badawczego „Twórców Śląskiej Architektury”.
Całe wydarzenie odbyło się w sali „Parnassos”
Biblioteki Śląskiej w Katowicach i składało
z dwóch etapów. W pierwszej kolejności
dyrektor Biblioteki Śląskiej profesor Jan
Malicki wraz z Igą Herok-Turską ogłosili wyniki
plebiscytu na „Złotą 10 Architektury Katowic
drugiej połowy XX wieku”. Plebiscyt miał formę ankiety, w której eksperci oraz mieszkańcy
Katowic mogli wytypować spośród dwudziestu obiektów – dziesięć, które ich zdaniem
zasługiwało na miano „złotych”. Zaprezentowano również wystawę ukazującą wyróżnione
w plebiscycie obiekty. Wybraną dziesiątkę

tworzą dzieła architektury, których daty powstania rozkładają się równomiernie od 1949
do 1998 roku. Znajdują się tam obiekty bardzo
zróżnicowane w formie: poczynając od tych
posiadających cechy socrealizmu (Pałac Młodzieży), przez należące do nurtu „space-age”
(Planetarium Śląskie), aż po postmodernizm
(Biblioteka Śląska). Całość podsumowała profesor Ewa Chojecka swoją refleksją, w której
słusznie zaznaczyła, że „(…) cenione są inne
cechy niż dawna bauhausowska moderna,
z jej tendencją do ujednolicania. Cenione jest
obecnie indywidualne zróżnicowanie, słowem
– postmodernistyczna polifonia”.
Drugim, i tym samym, wieńczącym
etapem spotkania była promocja książki
wydanej przez Bibliotekę Śląską. „Reflektory.
Interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo

architektury Górnego Śląska drugiej połowy
XX wieku” to publikacja stworzona przez
interdyscyplinarny zespół badawczy, pod
redakcją naukową Magdaleny ŻmudzińskiejNowak oraz Igi Herok-Turskiej. Tytułowe „reflektory” mają oświetlać czytelnikowi cztery
aspekty w kolejnych rozdziałach: „Historia
Sztuki”, „Historia”, „Fragmenty codzienności”
oraz najistotniejszy element – „Architektura
i Urbanistyka”. Piąty rozdział został poświęcony plebiscytowi na „Złotą 10 Architektury
Katowic drugiej połowy XX wieku”.
Jak trafnie zauważył jeden z recenzentów – profesor Wojciech Bonenberg, książka
powstała, aby zwrócić uwagę na fakt, że „(…)
forma krajobrazu kulturowego Górnego Śląska
wynika z burzliwych dziejów tego obszaru,
miejscowej tradycji i zwyczajów, mieszania
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się wpływu różnych kultur, migracji ludności,
zależności gospodarczych i uwarunkowań
politycznych. W tym kontekście architektura, jako element krajobrazu kulturowego,
pełni istotną rolę w kształtowaniu pamięci
zbiorowej mieszkańców Śląska”. Publikacja
ma formę naukową, a doświadczenie autorów
sprawiło, że jest ona napisana w sposób
konkretny, a zarazem przystępny. Jej celem
jest zaprezentować unikatową architekturę
miast województwa śląskiego, jak również
przygotować czytelnika do kolejnych monografii wybitnych śląskich architektów, takich
jak: Henryk Buszko, Aleksander Franta, Jerzy
Gottfried czy Jurand Jarecki.
Obie inicjatywy: „Złota 10 Architektury Katowic drugiej połowy XX wieku” oraz
„Reflektory”, mają za zadanie zwrócić uwagę
mieszkańców miast na powojenne budownictwo, które jeszcze niedawno było nazywane
„niechcianym dziedzictwem”. Na bardziej
przychylny odbiór powojennej architektury przez społeczeństwo zwraca uwagę Iga
Herok-Turska (Dom Oświatowy Biblioteki
Śląskiej) w swym rozdziale poświęconym
„Złotej 10” pisząc, że „coraz rzadziej mówi się
dziś o „architekturze okresu PRL” z pewnym
lekceważeniem. Dostrzegana jest natomiast
indywidualność polskich twórców. Doceniane są
wizja, rzutkość, nowatorstwo projektowanych
przez nich obiektów, realizowanych w trudnych przecież powojennych, socjalistycznych
czasach. Architektura drugiej połowy XX wieku
zaczyna być coraz częściej postrzegana w kategoriach dziedzictwa architektonicznego – jako
kolejny element w łańcuchu historii polskiej
architektury”.

04

01_Hala widowiskowo-sportowa
Spodek, architekci: Maciej
Gintowt, Maciej Krasiński, Jerzy
Hryniewiecki, konstruktorzy:
Wacław Zalewski, Andrzej
Żórawski, Aleksander Włodarz
02_Planetarium Śląskie, architekt:
Zbigniew Solawa, konstruktorzy:
T. Tombiński, Z.Bocheński
03_W ieżowce Gwiazdy i Kukurydze,
architekci: Henryk Buszko,
Aleksander Franta, konstruktorzy:
Lechosław Gibas, Jaromir
Bohoniuk
04_Pomnik Powstańców Śląskich,
rzeźbiarz: Gustaw Zemła,
architekt: Wojciech Zabłocki,
konstruktor: Konrad Korpys
05_Hala Kapelusz, dawniej
Hala Kwiatów, architekt:
Jerzy Gottfried, konstruktor:
Włodzimierz Feiferek
06_P ałac Młodzieży, architekci: Julian
Duchowicz, Zygmunt Majerski
07_Biblioteka Śląska, architekci:
Jurand Jarecki, Stanisław
Kwaśniewicz, Marek Gierlotka,
konstruktorzy: Henryk Goik,
Grzegorz Komraus
08_Dom Handlowy Zenit, architekci:
Jurand Jarecki, Mieczysław Król,
konstruktor: Franciszek Klimek
09_Superjednostka, architekt:
Mieczysław Król, konstruktor:
Jaromir Bohoniuk
10_Kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Św. i Matki Bożej Uzdrowienia
Chorych, architekci: Henryk
Buszko, Aleksander Franta,
konstruktor: Henryk Raszka,
rzeźbiarz: Gustaw Zemła
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biznes

Pamiętajmy o obowiązku
ubezpieczenia!
Robert Popielarz

14 kwietnia to nieprzekraczalny termin
składania wniosków, dlatego warto
zaznaczyć tę datę w kalendarzu! Nawet
jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu
oznacza utratę ochrony.
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Obowiązkowe OC
architekta a czynności
wykonywane osobiście

Z

Zbliżająca się wiosna to dla większości arnawców powinni poważnie zastanowić się nad
chitektów okres wzmożonej pracy związanej
rozszerzeniem ochrony o ubezpieczenie OC
z pozyskiwaniem nowych zleceń. W natłoku
pracowni architektonicznej
obowiązków warto pamiętać, że jest to
i projektowej, które cietakże czas wznowienia obowiązkowego
szy się coraz większa
ubezpieczenia OC. Jak co roku niepopularnością.
przekraczalny termin to 14 kwietnia.
Dlaczego?
to nieprzekraczalny
Do tego dnia wszyscy architekci
Z danych ubezpietermin wznowienia
zrzeszeni w IARP zgodnie z obowiączycieli wynika, że
ubezpieczenia
zującym prawem muszą zawrzeć
duża część szkód
obowiązkową polisę odpowiedzialności
nie jest spowodocywilnej zawodowej.
wana działaniem
Zawodowe OC architekta jest czymś więarchitekta, lecz są one
cej niż formalnością i obowiązkiem wynikająskutkiem błędów popełniocym z ustawy. Polisa zapewnia realną ochronę
nych przez branżystów oraz podwykonawców.
majątku architekta w przypadku wystąpienia
Jednak odpowiedzialność za taką szkodę
roszczeń, warto więc zadbać, żeby była ona
ponosi strona umowy cywilno-prawnej wzglęnieprzerwana.
dem inwestora, a zatem architekt lub biuro
Zachowanie
projektowe. Odpowiednią ochronę w takich
ciągłości ubezpiesytuacjach zapewnia tylko ubezpieczenie
czenia jest tak
dodatkowe w postaci OC pracowni.
istotne, ponieważ
Jednoosobowe działalności
z perspektywy
zapłacą mniej
odpowiedzialna opłacenie składki
Na wniosek przedstawicieli IARP
ności cywilnej
towarzystwo PZU utrzymało wynegokluczowy jest czas
cjowaną w poprzednich latach promocję
osobiście wykonyw postaci zniżki 50% na ubezpieczenie OC
wanych czynności propracowni projektowej. Aby skorzystać z projektowych oraz pełnienia
mocji, należy spełnić łącznie trzy warunki:
nadzoru autorskiego.
	wypełnić wniosek o OC pracowni podczas
Zanim wznowisz, ureguluj zaległości!
składania wniosku o OC zawodowe archiPrzed wznowieniem polisy warto sprawdzić
tekta,
	prowadzić jednoosobową działalność gostatus swoich płatności – system uniemożlispodarczą (z promocji nie mogą skorzystać
wia bowiem złożenie wniosku osobom, które
spółki),
mają zaległości w opłaceniu składki za mi	maksymalna suma
jający okres. W razie wątpliwości wystarczy
gwarancyjna w rasprawdzić swoje indywidualne konto na
mach promocji nie
www.izbaarchitektow.pl – z zakładki
może przekroczyć
„Ubezpieczenia” przejść do zakładki
250 tys. zł.
„Moje dokumenty” i kliknąć w numer polisy. Informacji o stanie konta
ochrony
Pamiętajmy:
udzielą także konsultanci iExpert.pl,
z promocji można
dostępni pod numerem tel. 22 100 26
skorzystać jedynie
08 lub drogą e-mail: marta.smukowpodczas składania
ska@iexpert.pl.
wniosku o ubezpieczeOchrona całej pracowni
nie obowiązkowe, na które
– dodatkowe OC
naliczana jest dodatkowa zniżka 15%.
Architekci realizujący wielobranżową dokuSpółki cywilne, jawne, oraz spółki prawa
mentację projektową z udziałem podwykohandlowego także mogą liczyć na korzyst-

14 kwietnia

10 dni

12 miesięcy

• K ażdy architekt powinien pamiętać,
że w ramach obowiązkowej polisy
OC zawodowej architekta nie ma
odpowiedzialności za podwykonawców – stąd używane jest określenie
„czynności wykonywane osobiście”.
• Oznacza to, że odpowiedzialność
każdej osoby jest przypisana do posiadanej polisy, czyli obowiązkowe
ubezpieczenie OC zawodowe architekta pokrywa szkody za działania
lub zaniechania każdego uprawnionego i ubezpieczonego architekta
indywidualnie.
• Oczywiście w sytuacji, kiedy architekt
zleci wykonanie rysunku czy części
dokumentacji asystentom pracującym pod nadzorem, czyli zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę lub
umowę zlecenie, to roszczenia będą
pokrywane z polisy OC zawodowej,
ponieważ na projekcie, a tym samym
pod ryzykiem, podpisze się osoba
posiadająca uprawnienia.
• Natomiast w sytuacji kiedy na projekcie podpisze się także współautor projektu, czy inny architekt
sprawdzający projekt (a więc osoba
posiadająca uprawnienia i własne
OC obowiązkowe), to każdy będzie
odpowiadał za wykonane przez
siebie czynności zawodowe.
• Jeśli w toku likwidacji szkód brak
jest możliwości ustalenia odpowiedzialności przypisanej do jednej
osoby, to odpowiedzialność ustalana
jest solidarnie na wszystkich uczestników procesu. W przypadku, kiedy
spór prowadzony jest w sądzie, to
kwestię tę rozstrzyga wyrok sądu.
• Jeśli ustalona zostanie odpowiedzialność np. dwóch osób, to każdą
z nich obciąży odpowiednia część
wartości roszczenia, a ubezpieczyciel (lub ubezpieczyciele) wypłaci
odszkodowanie z dwóch polis.
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Zeskanuj kod QR telefonem
i zapisz przypomnienie o wznowieniu OC
w swoim kalendarzu

niejsze warunki zawarcia
Uwaga: tylko teraz możesz skorzystać
ubezpieczenia OC
z promocji na ubezpieczenie OC Pracowni
pracowni projekArchitektonicznej.
towej. Negocjacje
4. Odbierz e-mail z potwierdzeniem
10 zł za OC inżyniera
między PZU
złożenia wniosku.
budownictwa i 10 zł dla osób
i IARP są na
5. Opłać składkę w ciągu 10 dni.
sporządzających certyfikaty
ostatniej prostej.
W e-mailu otrzymasz numer konta,
charakterystyki
energetycznej budynku
O konkretnych
na który należy przelać płatność.
rozwiązaniach
6. Pobierz certyfikat. Po zaksięgowaniu
poinformujemy na łaskładki lub raty w systemie będzie
mach Z:A.
dostępny certyfikat w wersji elektronicznej potwierdzający zawarcie
Symboliczne kwoty za OC inżyniera
ubezpieczenia OC. Polisy OC pracowni
i charakterystyki energetyczne
architektonicznej lub projektowej w raCzłonkowie IARP, którzy jednocześnie należą
mach promocji będą dostępne razem
do PIIB, mogą skorzystać z przygotowanej dla
z ubezpieczeniem zawodowym.
nich oferty i wykupić rozszerzenie w postaci
obowiązkowego OC inżyniera budownictwa
Architekci ubezpieczający
za symboliczną kwotę 10 zł za rok obosię na podstawową
wiązywania polisy. Tyle samo zapłacą
sumę ubezpieczenia
architekci wykonujący świadectwa cha(50 tys. euro) będą
rakterystyki energetycznej budynków
mogli opłacić
za ubezpieczenie OC w tym zakresie.
składkę w wyzniżki na OC pracowni
sokości 156 zł
Wznowienie online w kilka minut
wyłącznie jednoW połowie marca w systemie IARP
razowo. W razie
zostanie udostępniony wniosek na rok
pytań zawsze można
ubezpieczeniowy 2018/2019. Wznowienie
skontaktować się z firpolisy odbywa się całkowicie online w kilku
mą iExpert.pl pod numerem
prostych krokach:
telefonu 22 646 42 42.
1. Wejdź na stronę www.izbaarchitektow.pl
i zaloguj się na swoje konto – login to numer
przynależności do Okręgowej Izby.
2. W ybierz zakładkę „Ubezpieczenia” i naRobert Popielarz
stępnie „Obowiązkowe OC 2018/2019”.
główny specjalista
3. W ypełnij wniosek o Obowiązkowe OC i, jeśli
ds. ubezpieczeń iExpert.pl SA
chcesz, wnioski dotyczące dodatkowych
gsm 608 006 160
> robert.popielarz@iexpert.pl
ryzyk.

10 zł

50%
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Promocja 50% na OC
pracowni architektonicznej
Aktualna promocja adresowana
jest do podmiotów gospodarczych, które spełnią łącznie
3 warunki:
1. Prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą niezależnie od liczby zatrudnianych
pracowników (z warunków
promocji nie może skorzystać
żadna forma spółki prawa
cywilnego ani handlowego),
2. Wniosek o OC pracowni architektonicznej może być złożony
tylko jednocześnie z wnioskiem
o OC zawodowe architekta
(oznacza to, że z promocji może
skorzystać wyłącznie architekt,
na którego jest zarejestrowana
działalność gospodarcza),
3. W ramach promocji można
ubezpieczyć swoją działalność
gospodarczą w przedziale od
50.000 zł do 250.000 zł (jeżeli
architekt IARP dla swojej pracowni potrzebuje wyższej sumy
gwarancyjnej – nie skorzysta
z promocji, ale może skorzystać z warunków szczególnych
programu IARP w ramach
Umowy Generalnej z PZU).

Felieton
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arch. Sławomir Żak
architekt IARP

Fraszka
na polityczne
marzenia...

P

Wrocław, 16.03.2018

Polityka powinna być jak najdalej
od relacji pomiędzy architektami,
bo natura naszego zawodu jest
apolityczna... Niestety nie wszystko
od nas zależy, a często zależy od polityków... i jako zwykli śmiertelnicy
tej zależności ulegamy.
Nie ma nic odkrywczego w powyższych stwierdzeniach, jeśli zawód
architekta traktujemy w sposób
kompletny. Przyznawanie jednak
komuś jedynie słusznego, politycznie
artykułowanego prawa do decydowania o warunkach uprawiania zawodu, bez uwzględnienia konkretnej
rzeczywistości zawodowej, jest co
najmniej nierozsądne – szczególnie
w obecności ludzi, którzy na co dzień
konkrety skutków tej rzeczywistości
ponoszą. A jednak z politycznego
punktu widzenia jest to wartość,
po którą politycy zawsze chętnie
sięgną, bo jak w każdej sprawie, tak
i w tej także tkwią różne emocje...
Te dobre i te złe.
Mówienie o architekturze jest
tematem z pogranicza nieskończoności – być może dlatego tak trudno
jednym słowem opisać zawód, który
tę architekturę tworzy.
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Umiejętność mówienia o pracy architekta trzeba jednak oswoić i wytłumaczyć, tak jak i język którym architektura się posługuje. To niewątpliwie
– poza treścią techniczną – również język emocji... w tym wymiarze ciekawy
dla polityków ze względu na łatwość
odniesienia do każdego użytkownika – wielu hasłom blisko więc z tego
miejsca do efektów na pograniczu
populizmu społecznego.
Zainteresowanie polityków architekturą
jest niewątpliwie wpisane w historię
cywilizacji, bo w sposób naturalny wiąże
się także ze zmianą. A zmiana wymaga trwałych, namacalnych dowodów.
Architektura zawsze była traktowana
jako dowód namacalny. I z natury rzeczy
jako jeden z najtrwalszych. W tym
sensie każdy „pałac kultury” jest także
namacalnym dowodem „naszej” historii
politycznej.
Polityk – który z oczywistych względów
jest mecenasem architektury – zawsze
będzie jednak myślał o architekturze
w znaczeniu politycznym. Rzecz jasna
w sposób nie pozbawiony emocji, ale
o zdecydowanie innym zakresie niż ten,
który w bezpośredni sposób dotyczyć będzie architektury jako efektu uprawiania
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zawodu architekta. Szczególnie w sytuacji gdy pozycja architekta opisana jest
okolicznościami warunków jego pracy,
o których „On” – mecenas – może jednostronnie decydować.
Władza polityczna jest mu w tym
wypadku konsekwentnie niezbędna
– bo polityk bez władzy jest niewiarygodny, a przez to nieskuteczny i bez wpływu
na zmianę.
Można się temu zjawisku dziwić, lecz
trudno zaprzeczyć, że historia architektury często wiąże się z faktami politycznymi – jedna i druga dziedzina od wieków
trwają przecież w bezpośrednim związku
z naszym życiem i jego standardem
w każdym wymiarze.
Pokusa politycznego wpływu na
architekturę jest więc uzasadniona,
tym bardziej jeśli przywołana zmiana
jest jednocześnie publiczną deklaracją
i hasłem drogi do postępu oraz podwyższania poziomu życia. Nie można jednak
ulegać megalomanii, że pomiędzy tym
w jakich okolicznościach prawno-gospodarczych odbywa się praca architekta
a efektami tej pracy nie ma związku
przyczynowo-skutkowego. Ignorowanie
tego nierozerwalnego połączenia nigdy

nie stanowi logicznego rozwiązania,
choć może stanowić o ponadprzeciętnej
i dominującej roli polityki.
Bezsprzecznie świadomość polityczna
ma charakter kadencyjny. Architektura zaś to zdecydowanie proces ciągły
związany z pracą, której skutki mogą
przetrwać wieki. Być może i w tym tkwi
jednocześnie przemożna i nieposkromiona chęć trwałego odciśnięcia politycznego piętna na ostatecznych efektach
pracy architekta.
W tym sensie politykę można by traktować jak modę w architekturze, która choć
jest wieczna, to zawsze kiedyś przemija... i wraca lekko zmieniona w innym
zwierciadle rzeczywistości politycznej.
PS
Scenariusz tej fraszki powstał na kanwie
prawdziwych wydarzeń. Są nimi wieloletnie, epokowe zmagania – pełne krwi
i potu – nad: Kodeksem urbanistycznobudowlanym, Prawem budowlanym,
Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawą inwestycyjną,
Ustawą o zawodzie architekta… i w końcu
SpecUstawą – o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Scenariusz tej
fraszki powstał na
kanwie prawdziwych
wydarzeń. Są nimi
wieloletnie, epokowe
zmagania – pełne
krwi i potu – nad:
Kodeksem
urbanistyczno-budowlanym,
Prawem budowlanym,
Ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym,
Ustawą inwestycyjną,
Ustawą o zawodzie
architekta…
i w końcu
SpecUstawą
– o ułatwieniach
w przygotowaniu
i realizacji inwestycji
mieszkaniowych
oraz inwestycji
towarzyszących.
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Ceramika wielkiego formatu
Płyta Monolith marki Tubądzin spotkała się z bardzo pozytywnymi reakcjami architektów.
I nic w tym dziwnego – mówi arch. Konrad Karmański – bo to pierwszy polski produkt
o takich gabarytach. W dodatku wzorniczo nie odbiegający od zagranicznych. A format
240x120 cm przy 6 milimetrach „cienkości” pobudza wyobraźnię i otwiera nowe możliwości...

W

W czasie lutowych targów 4 Design
Days w Katowicach architekci mieli
okazję bliskiego spotkania z pierwszymi
wielkoformatowymi płytami ceramicznymi
polskiej produkcji. Wyglądało na to, że
prezentacja zrobiła spore wrażenie, choć
nie był to ich premierowy pokaz...

> Rzeczywiście, wielkoformatowe płyty Monolith produkowane są w sieradzkiej fabryce
firmy Tubądzin od ponad roku. Jednak na taką
skalę, jak podczas targów 4DD, można powiedzieć, że były pokazywane po raz pierwszy.
To były naprawdę intensywne dni, już dawno
nie widziałem takiej liczby odwiedzających.
I co ciekawe, wielu z nich to architekci.
Płyta prezentowana przez Tubądzin spotkała się z bardzo pozytywnymi reakcjami.
I nic w tym dziwnego, bo to pierwszy polski
produkt o takich gabarytach. W dodatku
wzorniczo nie odbiegający od zagranicznych.
Właśnie na te elementy zwracali uwagę
odwiedzający nas architekci, którzy mieli
możliwość podziwiania Monolithu, niczym
w galerii obrazów, na stoisku zaprojektowanym przez Tomasza Smusa, architekta marki
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w Grupie Tubądzin. Architekci nie tylko oglądali płytę, ale także dotykali jej powierzchni, podpytywali o szczegóły i możliwości
zastosowania w konkretnych realizacjach.
Mogli też zapoznać się z czterema sposobami
montażu w systemie elewacji wentylowanej
prezentowanymi przez menedżera produktu
Grupy Tubądzin Krzysztofa Kuliga.
Czym jest więc płyta Monolith? Czym się
wyróżnia? Wiemy już o dużym formacie
i możliwości zastosowania na elewacjach…

> Monolith to jednorodny w swojej strukturze
gres. Płyty mają wymiary 240x120 cm i są
dostępne w grubości 6 mm. Jest to materiał
wielorakiego zastosowania, jednak szczególnie dobrze sprawdza się jako okładzina elewacyjna. Wyróżnia się tym, iż przy tak dużych
rozmiarach jest stosunkowo lekki. Oczywiście posiada też wszystkie zalety, takie jak
mrozoodporność, niewielka rozszerzalność,
odporność na zarysowania itp. Jest to asortyment godny zainteresowania i co ważne,
bardzo konkurencyjny cenowo w odniesieniu
do innych produktów tego typu.

arch. Konrad Karmański
architekt IARP
(Łódzka Okręgowa IARP),
wykwalifikowany mechanik
pojazdów samochodowych,
właściciel pracowni
Archimotto, współwłaściciel
pracowni Carbon-architekci,
pomysłodawca festiwalu
Przystanek Muzyka, architekt
w firmie Tubądzin
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W jakich sytuacjach warto rozważyć
użycie tego rodzaju materiału, jakie
efekty można uzyskać?

> Zastosowanie płyt wielkoformatowych
daje architektom szansę na dość swobodne
i elastyczne projektowanie zarówno elewacji
wentylowanych, jak i wielkopowierzchniowych
przestrzeni wewnętrznych, gdzie istotnym
aspektem bywa często zastosowanie jak
najmniejszej ilości fug.
A czy tak duży format płyt
o kilkumilimetrowej grubości nie budził
pytań architektów o ich zachowanie,
np. w rękach wykonawców?

> Też jestem architektem i uważam, że format
240x120 cm przy 6 milimetrach „cienkości”
raczej pobudza wyobraźnię i otwiera nowe
możliwości. I to nie tylko w przypadku obiektów kubaturowych, bo można zastosować
go w meblarstwie, małej architekturze czy
dizajnie.
Moim zdaniem broni się sam, a czas
pokaże jak bardzo będzie przydatny
w naszej pracy. Oczywiście musimy sobie

zdawać sprawę, iż wraz z technologicznym
rozwojem zakładów produkujących płyty
wielkoformatowe i powiększaniem ich
gabarytów, pojawia się problem po drugiej
stronie, czyli wykonawcy. Trzeba więc mieć
na uwadze, że wyprodukowanie takiego
formatu w materiale ceramicznym to jedno,
a drugie to fizyczne ich ułożenie we wnętrzu
czy też na elewacji.
Czyli jakieś problemy mogą się pojawić
na etapie realizacji?

> Znam historię „z życia wziętą”. Pewien
inwestor, zauroczony formatem i wzorem,
zakupił płyty wielkoformatowe. Uprzedził
sprzedawcę, iż materiał odbierze wykonawca. Jakież było zdziwienie inwestora, kiedy
pod koniec dnia przyjechał na swoją budowę
i usłyszał, że materiał został złożony w... wc.
Był zaskoczony, jak płyty mogły zmieścić się
w tak małym pomieszczeniu. Okazało się,
że zostały przycięte do formatu 120x60 cm.
A wykonawca stwierdził: „mniejsze było
wygodniej wnieść na piętro, a i tak pan pewnie
będzie prosił o docięcie...

Widzimy więc, że jakieś zagrożenia
występują. Naszą rolą, jako architektów, jest
zwracanie uwagi na takie elementy w trakcie
prac projektowych i wykonawczych. Ważną
informacją jest to, iż w czasie projektowania
i realizacji, można skorzystać z doradztwa
inżynierów i architektów Grupy Tubądzin
w zakresie sposobów montażu, detali wykonawczych, aprobat technicznych itp. Monolith
ma również pokaźną liczbę certyfikowanych
wykonawców, co może być bardzo pomocne
w czasie realizacji inwestycji.
Poza współpracą z Tubądzinem jest pan
uprawnionym architektem, członkiem
IARP. Naturalne jest więc pytanie, czy
sam projektował pan budynki z płytami
elewacyjnymi o takich formatach? Jakie są
pana doświadczenia w tym zakresie?

> Mam za sobą już 23 lata pracy w zawodzie
i ciągle mnie coś zaskakuje (śmiech). Natomiast z płytami wielkoformatowymi mam
do czynienia od mniej więcej 10 lat. Miałem
to szczęście, iż mogłem brać udział w szkoleniach we Włoszech dotyczących samego
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procesu wytwarzania płyt wielkoformatowych, jak również w testowaniu ich właściwości i możliwości zastosowania. Dane mi było
również projektować i uczestniczyć w procesie wykonawczym pierwszych mebli z płyt
wielkoformatowych, wysp kuchennych, małej
architektury oraz – a może przede wszystkim
– elewacji w systemach wentylowanych oraz
pokryć dachowych.
Te duże formaty stały się materiałem
do zastosowań niemal bez ograniczeń.
Obecnie, prowadząc pracownię projektową
z Michałem Borowskim, praktycznie we
wszystkich realizacjach „myślimy dużym
formatem” – zarówno we wnętrzach, jak i na
elewacjach budynków. Duży format ceramiki
wdrażamy również, wraz z Akademią Sztuk
Pięknych im. W. Strzemińskiego, w związku
z zaangażowaniem naszej pracowni w prace
dotyczące rewitalizacji fragmentów Łodzi.
A czy są już jakieś referencyjne
realizacje z Monolithem?

> Realizacji z zastosowaniem płyt wielkoformatowych jest obecnie bardzo dużo w kraju
i na świecie, a sam Monolith można podziwiać
chociażby na elewacji fabryki Tubądzin w Sieradzu czy na naszej „Kostce VR”, która też
pojawiła się na stoisku w czasie 4DD. Systemów i rozwiązań elewacji wentylowanych jest
sporo i nie można powiedzieć, aby ktoś miał
na nie monopol. Dziś liczy się jakość materiału
okładzinowego i jego cena. Rozwiązanie podkonstrukcji i konstrukcji stalowej do montażu
takiej elewacji zawsze się znajdzie.
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Wspomniał pan o „Kostce VR”... Może
warto powiedzieć więcej o tym projekcie?

> Zaprojektowana przeze mnie i arch. Michała
Borowskiego instalacja przestrzenna to pierwsza w Europie, a na pewno w Polsce, interaktywna, wirtualna łazienka zamknięta w „Kostce
VR” – jak nazywamy ją potocznie. Jej istota
polega na tym, że dzięki technologii wirtualnej
rzeczywistości pozwala w skali 1:1 oglądać
wnętrze łazienki będącej w fazie koncepcyjnego
projektowania. Inwestor może sam poruszać się
w jej przestrzeni i „poczuć skalę”, a model jest
tak dokładnie wypracowany, że można z bliska
oglądać wszystkie detale, faktury i barwy materiałów wykończeniowych, a nawet zmieniać
barwę oświetlenia. To nie jest spacer na płaskim
ekranie, to są prawdziwe wrażenia przebywania
w trójwymiarowym pomieszczeniu. Kto spróbował, ten poznał różnicę… Część informatyczną
realizuje zespół Bartosza Gajdzińskiego z firmy
Virtual House, z którym współpracujemy.
I taka wirtualna łazienka miałaby
być nowym narzędziem projektowym
i marketingowym?

> Odpowiem tak – pomysł na stworzenie takiego „narzędzia” narodził się w czasie naszej pracy zawodowej, a zainspirowały nas technologie
oferowane przez Graphisoft. Był taki czas,
kiedy architektowi do zobrazowania inwestorom projektowanych rozwiązań wystarczył
papier i ołówek...
Oczekiwania ze strony inwestorów rosną
jednak w miarę rozwoju cywilizacyjno-technologicznego i wzrostu dostępności do techno-

logii, które wyręczają nas i naszą wyobraźnię
w wielu dziedzinach życia. Czy to dobre? Pewnie nie i trochę nas zubaża, ale czy możemy
od tego uciec? Zdecydowanie nie. Z pewnością
będziemy więc projekt wirtualnego wnętrza
rozwijać i niewykluczone, że z czasem udostępniać także zainteresowanym architektom.
A jaka jest w tym rola firmy Tubądzin,
oprócz tego że na elewacji „kostki”
prezentuje się płyta Monolith?

> Jesteśmy architektami z Łodzi, dlatego
zdecydowaliśmy się zrealizować nasz pomysł
w oparciu o materiały ceramiczne z asortymentu Tubądzina – firmy rozrastającej się w naszym województwie, liczącego się w Europie
producenta ceramiki łazienkowej i, w ostatnich
miesiącach, również ceramicznych płyt wielkoformatowych. Jakość, różnorodność formatów
oraz finezyjność wzornictwa jest w stanie,
jak wynika z naszych obserwacji, zadowolić
nawet najbardziej wysublimowane oczekiwania
inwestorów. A dzięki temu, że Tubądzin został
mecenasem wdrożenia opracowanej przez nas
technologii – my i zespół informatyków mieliśmy konkretne produkty do testowania jakości
i wierności ich odwzorowania w VR.
Efekt jest podwójny, ponieważ z jednej strony – we wnętrzu „kostki” – podziwiać można
cyfrowe modele ceramiki łazienkowej tej marki,
a z drugiej – produkowane w nowej sieradzkiej
fabryce Tubądzina wielkoformatowe płyty
Monolith uatrakcyjniły nasz „fotoplastikon
dla architekta” w jej części realnej, czyli jako
prawdziwa, namacalna elewacja zewnętrzna. 

fot. reckli
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Klatki filmu Thomasa Edisona
z 1901 roku z akcją straży pożarnej
zostały uwiecznione na płytach
betonowych dzięki matrycom
do fotograwerowania.
Montreal, Kanada, budynek
Edison Residence, akademiki
przy McGill University.
Projekt: Kanva Architects

082

Z:A _#60 01/02_2018

Z:A

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Obrazy w betonie
Andrzej Wójcik

Matryce fotograwerowane to jeden z najbardziej rozpoznawalnych produktów firmy
Reckli. Pozwalają przenieść dowolną grafikę lub zdjęcie na powierzchnię betonu
architektonicznego. Obraz ukazuje się dzięki odpowiednio ukształtowanej strukturze,
którą generuje światłocień. Nowa technologia wypłukiwania powierzchni daje

F

Firma Reckli już od 50 lat zajmuje się
produkcją elastycznych matryc do kształtowania powierzchni betonu. Oprócz ponad
250 autorskich struktur istnieje możliwość
zaprojektowania dowolnej struktury indywidualnej. W technologii fotograwury, ostrość
obrazu na powierzchni betonu uzależniona
jest od kierunku padania światła. Powstały
efekt dosłownie ożywia elewacje. Fotografia
ukazuje się mniej lub bardziej dynamicznie
w zależności od pozycji obserwatora.

Jak zrobić „nadruk” na betonie
Technologię fotograwerowania betonu pierwszy raz zastosowano w 2006 roku i od tego
czasu zainteresowanie tym rozwiązaniem
wśród architektów i inwestorów ciągle rośnie.
Uwzględniając tak duże zapotrzebowanie, jak
i pewne ograniczenia towarzyszące technologii Reckli Fotogravur (gdy światło pada na powierzchnię płyty fotograwerowanej z różnych
źródeł, co ma miejsce we wnętrzach, obraz
może być mniej czytelny), firma opracowała
nowe rozwiązanie o nazwie Reckli Artico®.
Innowacyjna technologia pozwala uzyskać
dowolny obraz czy grafikę na powierzchni
betonu, niezależnie od kierunku padania
światła. Polega ona na wypłukaniu cienkiej
warstwy z powierzchni betonu. Do tego celu
służą specjalne dezaktywatory, czyli środki
chemiczne zaburzające wiązanie cementu.
Nanoszone w postaci druku wielkoformatowego na specjalne folie, pozwalają na odsłonięcie kruszywa w wybranym miejscu (patrz
kolejna strona).

Wymiary i kolory
Jedynym ograniczeniem narzucanym przez
technologię są wymiary folii (2,15x25 m),
na której drukowany jest wzór. Oczywiście
istnieje możliwość łączenia kilku takich for-

matów, jednak odlanie tak dużej powierzchni
w betonie to nie lada wyczyn, nie mówiąc już
o montażu czy transporcie.
Dzięki technologii Reckli Artico®, ale też
Reckli Fotogravur, architekci i projektanci mają ogromną swobodę w kreowaniu,
począwszy od wyboru motywu, poprzez
kolorystykę powierzchni, rodzaj kruszywa
oraz format danych elementów. Dobór tych
cech zależy tylko i wyłącznie od pomysłu na
ostateczny wygląd danego obiektu – sam
materiał jakim jest beton, może być dowolnie
ukształtowany. Jako motyw można wykorzystać zdjęcie, obraz, grafikę albo rysunek.
Projektant może mieć wpływ także na kolorystykę płyt betonowych oraz wypłukiwanych miejsc. Zaczynając od barwienia samego
betonu przez użycie konkretnego kruszywa,
które będzie odsłonięte. Przykładowo zastosowanie białego cementu wraz z bazaltowym
kruszywem da większy kontrast między
powierzchnią gładką a wypłukaną.

fot. Bert Janssen

architektom jeszcze większą swobodę fotokreacji na ścianach budynków.

Właściwości, rodzaje, montaż
Grafiki i zdjęcia odwzorowane za pomocą obu
opisywanych technologii mają taką samą
wytrzymałość jak cały element betonowy,
ponieważ nie mamy tu do czynienia z nanoszeniem folii czy farby na beton. W przypadku fotograwerowania obraz uzyskuje się
dzięki rozrzeźbieniu powierzchni a w technologii Reckli Artico® dzięki wypłukaniu
powierzchni.
Technologia prefabrykacji betonu w Polsce stoi na bardzo wysokim poziomie, więc
inwestorzy śmiało mogą liczyć na wytrzymałość rzędu kilkudziesięciu lat. Dodatkowo
firma Reckli posiada całą gamę produktów,
które zabezpieczą powierzchnię betonu
przed czynnikami atmosferycznymi oraz
przed graffiti.

Tunel w Maastricht (Holandia),
łączący gminy Lammel i Nazareth.
Płyty prefabykowane na których widoczne
są różne środki transportu.
Projekt: Michiel Kluiters
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Z wykorzystaniem matryc i form firmy
Reckli można prefabrykować dwa rodzaje
płyt. Pierwszy to płyty standardowo zbrojone
stalą, których grubość będzie wynosiła
co najmniej 5,5 cm. Mogą one mieć potężne
wymiary – płyty elewacyjne 3x8 m wcale
nie są tu rzadkością. Co więcej, takie prefabrykaty często są elementami konstrukcyjnymi
lub samonośnymi.
Drugim rodzajem są płyty cienkościenne
na bazie betonu GRC, w których rolę zbrojenia przejmują rozproszone włókna szklane
lub polipropylenowe zwiększające wytrzymałość danego elementu. Ich wymiary mogą
dochodzić w przypadku fasad do 1,5x4-5 m.
Zaletą tej technologii jest lekkość samych
betonów, co pozwala na zastosowanie płyt
okładzinowych na fasadach wentylowanych.
Sposób montażu płyt uzależniony jest od
rodzaju ściany nośnej. W przypadku ściany
żelbetowej płyty betonowe montuje się na
kotwach lub zawiesiach, a przy ścianach
murowanych wykonuje się podkonstrukcję
(stelaż), na której podwiesza się płyty.
***
Jednym z najważniejszych czynników,
który pozwoli na uzyskanie spodziewanego efektu, kolorystyki czy odcienia betonu
jest wykonanie próbki referencyjnej.
Bardzo ważne jest również, aby dokładnie
zaprojektować całą technologię mocowania. W ten sposób można już w fazie
projektu przewidzieć problemy, które
mogą się pojawić i mieć wpływ na wygląd
danego obiektu.
Firma Reckli zachęca architektów do
kontaktu z doradcami technicznymi, którzy
pomogą dobrać odpowiednie technologie
i solidnych wykonawców, dostarczą próbki
produktowe oraz wstępnie oszacują koszty.


Andrzej Wójcik
Reckli Polska
> andrzej@reckli.pl
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Grawerowanie betonu w technologii Reckli Artico®

1 N
 a bazie pliku graficznego lub zdjęcia,
za pomocą specjalnego plotera, Reckli
drukuje lustrzane odbicie danej grafiki
na folię Artico. Maksymalne wymiary
wynoszą 2,15x25 m

2 F
 olia o wymiarach docelowego
elementu betonowego wkładana
jest do formy lub szalunku

3 P
 rzygotowany szalunek zalewany
jest mieszanką betonową

4 F
 orma jest rozkręcana po upływie
około 24 godzin

5 P
 o zdjęciu folii Artico z elementu
betonowego, powierzchnię płyty
wypłukuje się strumieniem wody

6 E
 fektem końcowym jest grafika
widoczna dzięki miejscowym
wypłukiwaniu cienkiej warstwy
cementu.
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1

Metalowy znaczy akustyczny
Robert Sufleta

Metalowe sufity podwieszane kojarzone są przede wszystkim z trwałością. Ale to nie jedyna
ich zaleta. Cechują się także doskonałymi właściwościami akustycznymi oraz walorami
estetycznymi. Możliwości ich wykorzystania w projekcie architektonicznym jest naprawdę
wiele. Mogą nawet tworzyć powierzchnie do złudzenia przypominające drewno.

S

Sufity metalowe nie są w Polsce pierwszym
wyborem architektów i inwestorów, kiedy
myślą o zakryciu instalacji biegnących pod
stropem czy poprawieniu akustyki. Częściej
decydują się na klasyczne sufity mineralne.
Tymczasem możliwości stosowania płyt
metalowych są o wiele większe i z pewnością
wymagają dłuższej refleksji.

Formy, kształty, wymiary
Na początek warto wymienić rodzaje dostępnych rozwiązań. I tak sufity rastrowe,
czyli otworowe, przypominające kratownicę,
najczęściej spotykane są w wielkopowierzchniowych sklepach, na lotniskach, dworcach
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i peronach metra. Ich główne zadanie to
poprawianie estetyki wnętrz, poprzez
przykrycie instalacji biegnących po stropie.
Taki sufit otworowy pozwala też na swobodny przepływ powietrza i usuwanie dymu
– co w przypadku wnętrz, w których pojawia
się duża liczba osób, jest niezwykle ważne.
W systemie Cellio Armstrong metalowy sufit
rastrowy zapewnia także walory dekoracyjne, ponieważ między ażurowymi otworami
mogą występować bardzo zróżnicowane
odstępy – od 75x75 mm nawet do 20x20 cm.
Rastry są też czasami stosowane jako
uzupełnienie klasycznych gładkich płyt
mineralnych.

Duże możliwości wyboru są też w standardowych rozwiązaniach modułowych montowanych na ruszcie nośnym. Płyty dostępne
są w różnych wymiarach: od najbardziej powszechnych na rynku modułów 600x600 mm,
do nawet bardzo podłużnych 1800x400 mm
które dedykowane są np. do montażu w poprzek korytarzy. Sufity metalowe mogą być
montowane z krawędziami widocznymi i ukrytymi. Mogą też stanowić systemy szczelne
np. do sal operacyjnych lub być pokryte farbą
antybakteryjną albo nie przyciągającą kurzu.
W ofercie rynkowej są też sufity o zaskakującej formie np. falujące (wygięte wysypy
sufitowe z linii Canopy zainstalowane wzdłuż

Z:A

fot. Szymon Polański

pomieszczenia sprawiają, że sufit nie jest
monotonny) czy pionowe (metalowe panele
Baffles dają ciekawy wizualnie efekt i szybki dostęp do instalacji umieszczonych przy stropie).

Przeciw niechcianym dźwiękom
Właściwości akustyczne metalowych sufitów
są lepsze m.in. dzięki perforacji powierzchni. Spełnia ona dwie funkcje – poprawia
środowisko akustyczne i jest elementem
dekoracyjnym. Jeśli architekt dąży do efektu
minimalistycznej, jednolitej powierzchni jego
oczekiwania spełnią płyty z ekstra mikroperforacją o średnicy 0,7 mm.
Aby sufit metalowy jeszcze lepiej pochłaniał niechciane dźwięki, panele wypełnia
się specjalnymi wkładami akustycznymi.
Są ich trzy rodzaje: flizelina, flizelina z płytą
mineralną o grubości 15 mm lub wkład z wełny
mineralnej zapewniający najwyższą klasę
pochłaniania dźwięku – klasę A. Wzór płyt
stanowić może również siatka, jak w linii Mesh
Metal – do wyboru w kilku wzorach różniących
się m.in. stopniem przezierności.

W kolorze i drewnie
Metalowe sufity można zamówić w dowolnym kolorze. Najczęściej wybierane są białe,

2

3

4

5

czarne lub w kolorze aluminium. Ale na
życzenie klienta dostępna jest cała kolorystyka z gamy RAL.
Firma Armstrong wprowadziła też do
oferty płyty metalowe z efektem drewna
(wzór dębu, orzecha i jesionu). To rozwiązanie
ma trzy ważne atuty. Jest bardziej trwałe i posiada lepsze właściwości w reakcji na ogień
od sufitów drewnianych. Nie ma też ryzyka,
że w razie wymiany lub zamówienia dodatkowych płyt partia będzie miała inny odcień lub
wzór słojów, co często zdarza się w przypadku
materiału naturalnego, jakim jest drewno.
Takie płyty są więc sposobem na wprowadzenie do wnętrz pożądanych przez wielu
inwestorów drewnianych powierzchni.

fot. Szymon Polański

fot. Philip Durrant

fot. Szymon Polański
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1_Lotnisko w Dubaju – na suficie i ścianach
zamontowano 218 tys. m2 metalowych
płyt Armstrong
2_Port lotniczy we Wrocławiu
– w wybranych strefach obiektu
zastosowano pionowe, metalowe panele
Baffles
3_A kademia Obrony Narodowej
w Warszawie – sufity metalowe mogą
mieć także formę wysp
4_Szkoła w Ystalyfera (Wielka Brytania)
– zastosowany sufit to Metal MicroLook 8
o efekcie drewna dębowego
5_A kademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie – ozdobne, duże perforacje
sprawiają, iż metalowy sufit staje się
elementem dekoracyjnym wnętrza

Przykład z Dubaju
W projektowaniu wnętrz modne są ostatnio
spójne przejścia tego samego materiału
z sufitu na ściany. Tak właśnie postąpiono
projektując wnętrza lotniska w Dubaju,
w których zastosowano metalowe panele.
Generalny wykonawca tego ogromnego
obiektu, międzynarodowa korporacja
Murray & Roberts, zamontował na sufitach
i ścianach 218 tys. m2 metalowych płyt
Armstrong.

Robert Sufleta
doradca ds projektów,
Armstrong Building Products
> RSufleta@armstrongceilings.com
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Droga do BIM
arch. Witold Szymanik, architekt IARP

Akronim BIM bez wątpienia jest już dobrze znany architektom. Wciąż jednak nie do końca zdajemy
sobie sprawę, na czym właściwie polega ta technologia, jak bardzo jest innowacyjna, jaka jest jej
teraźniejszość i przede wszystkim, jaka jest jej przyszłość. Technologia BIM, jak każda nowość,
wzbudza też wiele obaw, częściowo uzasadnionych. Ważne jednak, by jak najszybciej się z nią
zapoznać. W przeciwnym razie rewolucja BIM odbędzie się bez nas.

S

Sam termin BIM jest skrótem anglojęzycznego określenia Building Information Modeling
(Modelowanie Informacji o Budynku). Wiele
osób sądzi, że BIM jest rozwinięciem metod
CAD, czyli Projektowania Wspomaganego
Komputerowo (CAD – ang. Computer Aided
Design, również Computer Aided Drafting).
Jednak znaczenie BIM wykracza daleko poza
sam proces opracowania projektów. O ile
celem CAD było usprawnienie przygotowania
dokumentacji, to celem BIM jest zinformatyzowanie całego procesu realizacji inwestycji. Dzięki technologii BIM wielobranżowy
projekt stanie się źródłem zorganizowanego
i spójnego strumienia informacji płynącego
nie tylko na budowę, ale też do podwykonawców, dostawców materiałów budowlanych
i elementów wyposażenia. Projekt BIM będzie
więc narzędziem bezpośredniego sterowania
procesem realizacji inwestycji jako całością
i na tym polega rewolucja BIM, dotycząca nie
tylko firm projektowych, ale też całego przemysłu budowlanego.

Trochę historii
Idea BIM nie jest nowa. Podstawy tej technologii opracowane zostały już ponad 30 lat
temu w firmie Graphisoft, która w 1984 roku
wprowadziła na rynek pierwszą wersję programu ArchiCAD. Projektowanie w tym programie
od początku polegało na tworzeniu wirtualnej
makiety przyszłej budowli, na podstawie
której rysunki generowane były samoczynnie.
Początkowo niewystarczająca wydajność
komputerów i brak wspólnego formatu
wymiany danych nie pozwalały na szersze
zintegrowanie opracowań branżowych z projektem architektonicznym, jednak już w roku
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1987 firma Graphisoft opublikowała koncepcję
Wirtualnego Budynku (ang. Virtual Building),
zakładającą zintegrowanie w formie modelu
całości informacji zawartej dotychczas w wielobranżowej dokumentacji projektowej. W ten
sposób zostały sformułowane zasady rozwoju technologii BIM. Program ArchiCAD jest
konsekwentnie rozwijany według tych zasad,
będąc od lat wiodącą aplikacją ustanawiającą
standardy BIM.

Znaleźć wspólny język
Istotną przeszkodą w rozwoju technologii BIM
był brak wspólnego formatu wymiany danych,
umożliwiającego wymianę danych pomiędzy
specjalistami różnych branż. By pokonać tę
barierę, na początku lat 90. duża grupa uczelni
i firm informatycznych powołała stowarzyszenie International Alliance for Interoperability (IAI), które postawiło sobie za cel opracowanie wspólnego formatu wymiany danych,
umożliwiającego współpracę międzybranżową w budownictwie niezależnie od stosowanego oprogramowania. Owocem wspólnych
działań stał się standard IFC (Industry Foundation Classes), przyjęty obecnie przez ogromną większość wiodących światowych firm
informatycznych tworzących oprogramowanie
dla budownictwa. To właśnie opracowanie
uniwersalnego otwartego systemu wymiany
danych pomiędzy różnymi aplikacjami sprawiło, że idea BIM staje się rzeczywistością
– polega przecież na integrowaniu wirtualnego
modelu budowli opracowywanego przez architektów z danymi przygotowywanymi przez
inżynierów różnych branż.
Doskonaleniem wspólnych standardów
zajmuje się międzynarodowa organizacja

buildingSmart, powstała w 2005 r. z przekształcenia stowarzyszenia IAI. Ostatnio
kilka najpoważniejszych polskich firm wykonawczych postanowiło podpisać porozumienie, którego celem jest powołanie polskiego
oddziału buildingSmart. Być może więc
niedługo również Polska włączy się do prac
tej organizacji.

Obieg informacji
Szczególnie wrażliwym składnikiem procesu
projektowania inwestycji jest obieg informacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami
procesu inwestycyjnego. Dotychczasowy
model wymiany informacji oparty jest wciąż
o dokumentację papierową, często nie
w pełni aktualną już w momencie przekazania. Jeśli nawet wymiana informacji odbywa
się poprzez internet, to przesyłane są pliki
tekstowe, rysunki i tabele niewiele różniące
się od swoich papierowych pierwowzorów.
Standardem jest selektywne dostosowywanie
zakresu dokumentacji do potrzeb poszczególnych odbiorców. Informacja jest rozpraszana
pomiędzy różne wersje dokumentacji będące
w posiadaniu poszczególnych branż i konsultantów. Problemy związane z koordynacją
rosną wprost proporcjonalnie do wzrostu
wielkości inwestycji.
Nawet jeśli projektowanie odbywa się
w nowoczesny sposób, na modelach 3D,
informacje wymieniane podczas poszczególnych faz procesu inwestycyjnego są wciąż
przekształcane i upraszczane do płaskich
rysunków 2D, opisów i tabel. Każde takie przekształcenie niesie ze sobą ryzyko pominięcia
istotnych elementów i popełnienia błędów.
Żmudne uzgodnienia i koordynacje pozwalają
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Zarządca
nieruchomości

Porównanie obiegu informacji w tradycyjnym procesie inwestycyjnym
i w procesie w technologii BIM

wychwycić większość błędów i kolizji, ale
niestety nie wszystkie. Ostateczna weryfikacja dokumentacji następuje dopiero na
budowie, generując konflikty, niepotrzebne
koszty i wydłużając czas realizacji inwestycji.
Można więc postawić tezę, że przygotowanie,
realizacja i eksploatacja inwestycji jako proces
wciąż jeszcze czeka na skomputeryzowanie.
Skomputeryzowane są poszczególne fazy, ale
nie cały proces.
Rozwiązaniem tego problemu jest
wykorzystanie zintegrowanych narzędzi
(np. Solibri Model Checker) pozwalających na
zgromadzenie w jednym miejscu i współdzielenie wszystkich informacji o projektowanej
budowli. Temu właśnie służy technologia BIM.
Możemy wyróżnić różne poziomy zaawansowania związane z dostosowaniem
tej technologii do poszczególnych obszarów
zastosowań. Podstawowa technika 3D BIM
stosowana jest głównie do projektowania,
koordynacji i automatycznego generowania
dokumentacji. Zintegrowanie z modelem BIM
informacji na temat harmonogramu inwestycji
(4D) i kosztów jej realizacji (5D) tworzy narzędzia wykorzystywane do analiz wykonalności
i kierowania przebiegiem inwestycji. Techniki
6D BIM oraz 7D BIM związane są z pozostałymi etapami cyklu życia budowli i dotyczą
zarządzania ukończonym budynkiem lub jego
późniejszej utylizacji.

Najważniejsze funkcje modelu BIM, model: siedziba firmy Graphisoft, Budapeszt, Węgry.
Projekt: Építész Stúdió Kft.

Co zyskują architekci?
Dzięki technologii BIM i idei Wirtualnego Budynku projektowanie w programie ArchiCAD
to coś więcej niż projektowanie w przestrzeni 3D. Zintegrowanie informacji o projektowanej budowli w zbiór danych stanowiących jej

Solibri Model Checker – wyznaczanie drogi ewakuacyjnej
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przestrzenny model pozwala skoordynować
dokumentację i wychwycić kolizje. Generowane rysunki są wynikiem przetworzenia
zasobów stanowiących model budowli. Dzięki
wzajemnym powiązaniom zmiany przenoszone są samoczynnie na wszystkie elementy
dokumentacji. Projektanci mogą skupić się na
projektowaniu, a nie na technicznych aspektach pracy nad dokumentacją.
Standard IFC sprawia, że projekty branżowe mogą być wykonywane przy pomocy oprogramowania różnych firm, a wirtualny model
budowli może zawierać wszystkie elementy
konstrukcji, wyposażenia i instalacji. Architekci mogą współpracować z firmami wykonującymi opracowania branżowe niezależnie
od stosowanego przez nie oprogramowania.
Proces projektowania może zostać zorganizowany w naturalny sposób nawiązujący do prowadzenia budowy. To ogromnie przyspiesza
pracę, zmniejsza ryzyko popełnienia błędów
i przynosi znaczne oszczędności nie tylko na
etapie projektowania, ale też podczas realizacji inwestycji.

Optymalizacja rozwiązań
Komputerowy model zawierający w sobie
całość informacji o budowli nie tylko ułatwia
koordynację międzybranżową i pozwala wychwycić kolizje, umożliwia też optymalizację
rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych
i instalacyjnych.
Technologia BIM ma też szczególne znaczenie dla zapewnienia właściwego poziomu
sprawności energetycznej budowli, zgodnie
z wymaganiami ekologii czy przepisów. „Inteligentne” definicje materiałów budowlanych,
wykorzystywane w programie ArchiCAD mogą
zawierać informacje o właściwościach fizycznych, co pozwala na stałe monitorowanie
parametrów energetycznych projektowanego
budynku, w każdej fazie projektowania. Dzięki
możliwości ewaluacji przyjmowanych rozwiązań architekci mogą podejmować decyzje
projektowe z pełną świadomością ich wpływu
na sprawność energetyczną budynku. Funkcje
dynamicznej analizy efektywności energetycznej projektowanego budynku są jednym
z elementów programu ArchiCAD. Ocenia się,
że efektywność energetyczna inwestycji zależy aż w 80 procentach od decyzji podejmowanych przez architektów już we wstępnej fazie
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By w pełni wdrożyć
technologię BIM,
trzeba jeszcze wiele
zrobić. Należy ustalić
standardy, opracować
nowe normy,
uzgodnić systematykę
wyrobów
budowlanych.
Komputery są
niestety bezlitosne
i nie tolerują
improwizacji
i niejasnych definicji.

projektowania, jest więc niezwykle ważne,
by technologia BIM była wykorzystywana
od samego początku projektowania, już od
pierwszych chwil pracy nad koncepcją.

Wyzwania przyszłości
By jednak w pełni wdrożyć technologię BIM,
trzeba jeszcze wiele zrobić. Należy ustalić
standardy, opracować nowe normy, uzgodnić
systematykę wyrobów budowlanych. Komputery są niestety bezlitosne i nie tolerują
improwizacji i niejasnych definicji. Trzeba
też przyjąć odpowiednie standardy wymiany danych. Tu kluczowe znaczenie ma idea
Open BIM, bo język, jakim się porozumiewamy
podczas projektowania, musi być otwarty
i nie może być własnością jednej firmy. Standardy otwartego obiegu informacji opracowuje wspomniana już organizacja buildingSmart.
Wprowadzenie ścisłych definicji i weryfikowalnych zasobów danych będzie miało szereg
ciekawych zalet, na przykład możliwość automatycznego tłumaczenia zasobów dokumentacji, co jest bardzo ważne w Unii Europejskiej.
Te prace już trwają. „Ucywilizowany” ma
zostać także proces składania zamówień publicznych, dzięki możliwości pełnej i płynnej
weryfikacji cen ofertowych.
Implementacja BIM w projektowaniu
wymaga pokonania wielu barier, budownictwo

jednak nie będzie czekać. Pełna implementacja BIM to wprawdzie uporządkowanie i zinformatyzowanie całego procesu inwestycyjnego, najwięcej jednak korzyści i oszczędności
przynosi na placach budów.
Model BIM jest swego rodzaju „wstępną
realizacją” przyszłej inwestycji, tworzoną
w pamięci komputera. Inwestorzy i wykonawcy wiedzą, że jeśli realizuje się kilka obiektów według tej samej dokumentacji, to na
pierwszym obiekcie zbiera się doświadczenia
i odkrywa błędy, dzięki czemu kolejne budowane są szybciej i taniej. Czemu tej pierwszej „realizacji” nie przeprowadzić wstępnie
w komputerze?
Jeśli nawet do wykonawcy trafia tradycyjna
papierowa dokumentacja, nic nie stoi na przeszkodzie, by budowę wstępnie zrealizować,
korzystając z zaawansowanego oprogramowania BIM. I tu z pomocą przychodzi program
ArchiCAD. Model może posłużyć do precyzyjnego i pozbawionego błędów przedmiarowania, może też być narzędziem optymalizującym składane oferty i weryfikującym oferty
przyjmowane. Wizualizacja postępu robót
w programie Solibri może być nieocenioną
pomocą podczas prac budowlanych.
***
Na zakończenie uwaga optymistyczna:
jesteśmy trochę jak pan Jourdain ze sztuki
Moliera „Mieszczanin szlachcicem”, który nie
zdawał sobie sprawy z tego, że mówi prozą.
W pewnym sensie „od zawsze” projektujemy w technologii BIM, tyle że nasze modele
powstają od razu na placach budów, w skali
1:1. Możliwość wstępnej realizacji projektu
w pamięci komputera (to przecież oferuje
technologia BIM) znacznie zwiększy bezpieczeństwo wykonywania zawodu architekta.
Projektowanie w technologii BIM wymaga
wprawdzie podporządkowania się określonym
zasadom i opanowania nowych standardów,
jednak z pewnością nie przekracza naszych
możliwości.

arch. Witold Szymanik
architekt IARP,
WSC Graphisoft Center Poland
> wsc@wsc.pl
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Szkice o wentylacji
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Filtr uchroni przed smogiem?
Marcin Gasiński

Od ponad 2 lat coraz wyraźniej słychać głosy wzywające do walki ze smogiem. Wraz z nasileniem się
działań mających doprowadzić do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowych producenci rozpoczęli
kampanie reklamowe propagujące maski na twarz z filtrami, urządzenia do oczyszczania powietrza
wewnętrznego oraz filtry do nawiewników powietrza zewnętrznego. W tym miejscu przyjrzymy się,
jakie są wady i zalety urządzeń nawiewnych z filtrem.

P

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że
jakość powietrza wewnętrznego przy zastosowaniu urządzeń wentylacyjnych z nawiewem
naturalnym zwykle będzie gorsza od jakości
powietrza zewnętrznego. Z reguły bowiem
w takich instalacjach powietrze dostarczane
do pomieszczeń nie jest oczyszczone, a więc
jego jakość odpowiada jakości powietrza
zewnętrznego, a dodatkowo szkodliwy wpływ
ma na nie emisja zanieczyszczeń pochodzących z pomieszczeń oraz od użytkowników.

Ważne ciśnienie
W instalacjach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej stosuje się filtry skutecznie usuwające zanieczyszczenia pyłowe, i to
nie tylko frakcji PM10 czy PM2,5, ale również
PM1, jeżeli wymagają tego warunki (np. instalacje na salach operacyjnych). Jest to możliwe
przede wszystkim z uwagi na łatwość zapewnienia odpowiedniego ciśnienia, zdolnego do
pokonania oporów przepływu powietrza przez
sekcję filtrów.
Nie trzeba być znawcą tematu, żeby zdać
sobie sprawę, że im drobniejsze zanieczyszczenia usuwa filtr, tym opory przepływu
powietrza są większe. Do skutecznego zatrzymania zanieczyszczeń potrzebne jest więc
zapewnienie określonej prędkości przepływu
na całej powierzchni filtra. W przypadku
filtrów usuwających zanieczyszczenia pyłowe,
zależnie od redukowanej frakcji PM, do ograniczenia stężenia o 50% należy zastosować filtry
klasy M5-M6 wg PN-EN 779. Początkowy opór
przepływu przy zastosowaniu filtrów tej klasy,
dla przepływów rzędu 20-30 m3/h wynosi do
kilkudziesięciu Pa. Nie są to wartości dostępne
w instalacjach z nawiewem naturalnym. Z kolei
filtry zgrubne klas G2-G4, charakteryzujące się
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mniejszymi oporami przepływu, są w stanie
usunąć mniej niż 50% zawartości cząstek
frakcji PM10.
Skąd to niewielkie ciśnienie w systemach naturalnych? Jeśli założymy standardowe warunki
wiatrowe, to okaże się, że urządzenia nawiewne
pracują najczęściej w zakresie różnicy ciśnienia
do 15 Pa. Nawet w przypadku instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej nie możemy zaprojektować zbyt dużego podciśnienia, bo skutkiem
tego będą problemy z otwieraniem drzwi
wewnętrznych oraz przede wszystkim większy
hałas dochodzący do pomieszczeń z wentylatora pracującego na wyższych obrotach.

Czy to się opłaca?
Można jednak uznać, że nawet niewielka
poprawa jakości powietrza jest lepsza niż
żadna i zdecydować się na stosowanie filtrów
zgrubnych niższych klas (G2-G3). Przyjrzyjmy
się w takim razie skutkom zastosowania takiego rozwiązania.
Urządzenie nawiewne z filtrem będzie
charakteryzowało się mniejszym przepływem
w porównaniu do urządzenia tradycyjnego. Jeśli
tak, to w celu dostarczenia wymaganego, projektowanego strumienia powietrza należałoby
zastosować większą liczbę takich urządzeń.
Abstrahując od kosztów samego nawiewnika,
większa liczba urządzeń nawiewnych oznacza
pogorszenie izolacyjności akustycznej przegrody. Aby skompensować ten ubytek, należałoby
zastosować okna charakteryzujące się wyższą
izolacyjnością, a to znów dodatkowy koszt.

Czyszczenie ma znacznie
Uznajmy jednak, że zdecydujemy się ponieść
wyższe koszty inwestycyjne na poczet
lepszego komfortu użytkowników (może ci

zdecydują się zapłacić więcej, jeśli np. zareklamuje się budynek jako zabezpieczony
przed smogiem). Wciąż pozostaje problem,
o którym projektanci często zapominają, czyli
względy użytkowe. Skuteczny filtr wymaga regularnego czyszczenia. Zwiększenie
zabrudzenia oznacza redukcję przepływu,
a na to, jak wykazaliśmy wyżej, nie można
pozwolić w przypadku nawiewu naturalnego.
Co najmniej dyskusyjne będzie zapewnienie
skutecznego, regularnego czyszczenia filtrów
we wszystkich urządzeniach nawiewnych
w budynku. Powierzenie tego firmie zewnętrznej będzie kosztowne. Pozostawienie
w gestii użytkowników będzie natomiast
obarczone ryzykiem zaniechania.

Wnioski
Projektując budynek, należy przeprowadzić
analizę kosztów pracy planowanych instalacji
(patrz poniżej: Pisaliśmy o tym). Może się
bowiem okazać, że bardziej opłacalna będzie
instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej,
która jest zdecydowanie skuteczniejsza
w ochronie przed zanieczyszczeniami zawartymi w powietrzu zewnętrznym.

Pisaliśmy o tym w Z:A
> Koszty działania instalacji wentylacyjnych. Z:A_#51, s. 126

Wybrane artykuły znajdziesz na www.zawod-architekt.pl/artykuly
Możesz też pobrać e-wydania Z:A_free lub zamówić numery archiwalne

Marcin Gasiński
specjalista ds. wymagań
technicznych i energetycznych
Aereco Wentylacja Sp. z o.o.
> gasinski@aereco.com.pl
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Nowa droga
do projektu podłogi
Każdy pomysł na usprawnienie procesu projektowania obiektu czy wnętrza może okazać się
cenny. Polflor postanowił pokazać architektom, jak do tego celu można wykorzystać metodykę
Design Thinking. O metodzie tworzenia projektów w oparciu o zrozumienie potrzeb użytkownika
oraz o warsztatach dla architektów organizowanych w całej Polsce rozmawiają Ewa Tomczak,
certyfikowany moderator DT i Katarzyna Baranowska, menadżer Polflor.

K

Katarzyna Baranowska: Zacznijmy od
wyjaśnienia, czym jest Design Thinking
i dlaczego może okazać się interesujący
dla architektów.

> Ewa Tomczak: Design Thinking (DT), czyli
metoda tworzenia innowacyjnych produktów
i usług w oparciu o głębokie zrozumienie
problemów i potrzeb użytkowników jest,
jak pokazuje praktyka, dość uniwersalna.
Przydaje się wówczas, gdy mierzymy się ze
złożonym problemem, szukamy pomysłu, jak
wprowadzić jakieś usprawniania albo chcemy
stworzyć nowatorskie rozwiązanie. DT pomaga w sytuacjach, gdy mamy do czynienia
z tzw. wicked problems, a więc tam, gdzie nie
ma „jednej słusznej drogi”. Dzięki podejściu

skoncentrowanemu na użytkowniku jesteśmy
w stanie uporządkować i tak wykorzystać
twórczy chaos, żeby tworzyć projekty, które
trafią w prawdziwe potrzeby ludzi i realnie
poprawią ich życie.
Rzeczywiście w projektowaniu obiektów
i wnętrz nie ma jednej słusznej
drogi, ponieważ ilu użytkowników
przestrzeni, tyle różnych potrzeb, a co
za tym idzie - różnych pomysłów na jej
zagospodarowanie. Czy DT jest szansą na
wypracowanie kompromisów?

> Można tak powiedzieć. Siła DT tkwi w tym,
że uwzględnia różne interesy i angażując reprezentantów różnych stron, pozwala wspól-

nie wypracować rozwiązanie. Nie jest ono
kompromisem, w którym każda ze stron traci,
ale raczej nową drogą dochodzenia do jak
najlepszego efektu. Współpracując, słuchając
się nawzajem, można stworzyć wartościowy
projekt, który uwzględni różne perspektywy.
Podczas warsztatów dla architektów, które
organizuje Polflor, uczestnicy poznają
kolejne etapy procesu opartego na Design
Thinking. Na czym one polegają?

> Pierwszy z nich to empatyzacja, która polega na zmianie perspektywy. Żeby naprawdę
„wejść w buty” użytkownika, trzeba się sporo
napracować. Staramy się dobrze poznać
i naprawdę zrozumieć kontekst, w którym
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W roku 2017 firma Polflor zorganizowała 21 warsztatów w różnych miastach.
Na zdjęciach warsztaty z Pabianic, Torunia, Szczecina, Warszawy, Katowic

funkcjonuje nasz odbiorca. Badamy, co jest dla
niego ważne, z czym się zmaga i co go uszczęśliwia. Dążymy do tego, żeby zrozumieć, co
myśli i czuje, co powoduje, że w danej sytuacji
zachowuje się tak, a nie inaczej. Podobnie jak
lekarz, również projektant bez głębszej empatyzacji nie zawsze może to określić.
Ten etap podczas naszych warsztatów
zazwyczaj budził sporo emocji. Architekci
stwierdzali, że często nie znają docelowego
użytkownika przestrzeni.

> Również w takiej sytuacji warto poświęcić
trochę czasu, aby zastanowić się, kim będzie
przyszły użytkownik obiektu. Daje to bowiem
możliwość wyjścia poza schemat. Jeśli
natomiast możemy poznać go bliżej, dobrze
jest dogłębnie przeanalizować jego aktualną
sytuację, pragnienia, motywacje i ograniczenia, jesteśmy w stanie odpowiedzieć nawet
na takie potrzeby, których nie jest świadomy
lub nie potrafi wyartykułować.
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Kolejny etap to…

> Po empatyzacji przychodzi czas na podjęcie
bardzo ważnej decyzji, czyli zdefiniowanie
problemu. Dopiero, kiedy uważnie popatrzymy na świat z perspektywy użytkownika,
dajemy sobie sami szansę na rozpoznanie
rzeczywistego problemu. Często obserwuję,
jak członkowie zespołów chcą iść najkrótszą
drogą do wymyślania rozwiązań pewni, że
dobrze rozumieją wyzwania, z jakimi boryka
się użytkownik. Ta pewność jest zwodnicza.
Patrzenie z perspektywy użytkownika jest
ważne, nawet w przypadku wydawałoby
się prozaicznej czynności, jaką jest wybór
pokrycia podłogi. W hotelu odwiedzanym
przez rodziny z dziećmi potrzeby będą inne
niż w tym klasy biznesowej. Inaczej trzeba
tę kwestię rozwiązać w biurze typu open
space i gabinetowym.

> Jeśli to ustalimy, przychodzi czas na generowanie pomysłów. Pamiętajmy o tym, że jak

powiedział Thomas Edison, żeby mieć świetny
pomysł, trzeba mieć dużo pomysłów. Warto
korzystać z potencjału całego zespołu i sięgać
po inspiracje również poza sprawdzone praktyki branżowe.
To jest nasz ulubiony moment całych
warsztatów. Architekci dostają pewną ilość
próbek różnych pokryć podłogowych, czyli
mamy pewne ograniczenie. Jednocześnie
mówimy im: wiedząc, kto jest użytkownikiem,
zaufajcie swojej intuicji, wiedzy,
doświadczeniu i wybierzecie to, co wam się
podoba. Czas na ocenę przyjdzie później.

> W trakcie generowania pomysłów odkładamy weryfikację. Dopiero, gdy zakończymy
ideację, czyli gromadzenie potencjalnych
rozwiązań, przechodzimy do selekcji i krytyki.
Kiedy już wybierzemy opcje, które chcemy
rozwijać, przychodzi czas na prototypowanie i testowanie. To sprawdzian jak na nasze
pomysły reagują odbiorcy.
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Ewa Tomczak,
animator zmian,
certyfikowany moderator
Design Thinking
i trener biznesu
z ponad sześcioletnim
doświadczeniem
w prowadzeniu szkoleń
i warsztatów. Wspiera
organizacje w inicjowaniu,
planowaniu i wdrażaniu
zmian, w tym wprowadzaniu
nowych usług

Podczas warsztatów kładziemy nacisk na
weryfikację proponowanych rozwiązań.
Pomagają w tym doradcy handlowi Polflor,
którzy nie ingerując w kwestię dizajnu,
omawiają wybrane przez uczestników
produkty pod względem praktycznym.
Podpowiadają, jak dane wykładziny
zachowają się w poszczególnych
pomieszczeniach, na co zwrócą uwagę
urzędnicy odbierający realizację, a co może
budzić pytania inwestora.

> Warto pamiętać, że ostatecznie wszystko
zweryfikuje użytkownik. Ale jeśli szukamy
nowych dróg i nowatorskich rozwiązań, to
trzeba liczyć się z tym, że nietrafione pomysły
nieuchronnie będą się pojawiać. Na nowym
obszarze to właśnie na tych porażkach i pomyłkach uczymy się najwięcej.
Dlatego tak ważne jest zbudowanie
zaufania do kompetentnego doradcy,
który mając w ofercie różne podłogi,
pomoże dokonać wyboru i zredukować

możliwość pomyłki. Współpraca z dobrym
doradcą pozwala zaoszczędzić sporo
czasu, ponieważ architekt, ufając mu
w kwestiach technicznych i użytkowych,
może skoncentrować się na dizajnie.
Przy pomocy Design Thinkig chcemy
pokazywać architektom, że współpraca
z doradcami firmy Polflor może przynosić
ciekawe efekty.

> Wykorzystanie DT to śmiały i odważny krok. Moim zdaniem w dobrą stronę.
Poza tworzeniem dopasowanych do
odbiorców rozwiązań projektowych, DT
rozwija umiejętność współpracy zespołowej, efektywnej komunikacji i wzmacnia
odwagę kreatywną. To kompetencje, które
są niezbędne, żeby tworzyć nowatorskie
rozwiązania i działać jako sprawna drużyna, nawet jeśli nie jesteśmy wszyscy z tej
samej firmy. Przecież tak naprawdę tylko
współpracując możemy dostarczać rozwiązania, które będą zachwycać naszych
wspólnych klientów. 

Katarzyna Baranowska,
menadżer kultury,
specjalista ds. PR
i marketingu Polflor,
od kilkunastu lat prowadzi
Fundację Twórców
Architektury – organizację
non-profit działającą na
rzecz rozwoju polskiej
architektury, koordynatorka
Wielkopolskiego Klastra
Akademia Architekta

Organizator warsztatów:

Więcej informacji na temat Warsztatów
Projektowania Podłogi oraz aktualne
kalendarium: www.polflor.pl/warsztaty
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Swoboda otwierania
i perspektywy
Marcin Szewczuk

Łączenie wnętrza i zewnętrza domu to popularny trend w architekturze, umożliwiający
użytkownikom bliższy kontakt z zielenią i światłem. Pomocne przy takich projektach są
wielkopowierzchniowe okna pozwalające na likwidację aranżacyjnych ograniczeń, znaczną
oszczędność miejsca i swobodne kształtowanie domowej przestrzeni.

H

Harmonijne i komfortowe połączenie salonu
z tarasem oraz dodatkowo panoramiczny widok to częste pragnienia mieszkańców domów
czy mieszkań. Efekt taki można osiągnąć,
stosując tarasowe drzwi unoszono-przesuwne
HST 85 mm firmy Aluplast.
Drzwi dostępne są w różnych rozmiarach.
Szerokość skrzydła może mieć od 800 mm
do 3000 mm, a wysokość do 2700 mm, co pozwala na stworzenie przeszklenia o całkowitej
rozpiętości do sześciu metrów. Dodatkowo
specjalne mechanizmy okuciowe umożliwiają
przesuwanie ogromnych skrzydeł przy użyciu
minimalnej siły. Przekręcenie dużej klamki
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w dół, z pozycji zamknięcia, powoduje uniesienie skrzydła o kilka milimetrów, zwolnienie
docisku uszczelek i możliwość swobodnego
przesuwania skrzydeł.
Drzwi pozostające w pozycji zamkniętej charakteryzują się też odpowiednią szczelnością, co
zostało osiągnięte dzięki specjalnemu układowi
nakładających się na siebie zaczepów wyposażonych w system uszczelek przylgowych.

Modułowa dowolność
Nowością w drzwiach HST 85 jest modułowy charakter konstrukcji, co pozwala na
konfigurowanie produktu, w zależności od

oczekiwanych parametrów cieplnych. Dzięki
swobodzie wyboru różnych kombinacji profili
w części nadproża drzwi i w części progowej
istnieje możliwość wyboru między trzema
opcjami: Basic, Standard i Premium. W połączeniu z opcją stosowania energooszczędnych
pakietów szybowych o szerokości do 51 mm
pozwala to uzyskać bardzo wysoką izolacyjność termiczną konstrukcji.
Zmiany w konstrukcji kształtowników pozwoliły na zdecydowaną poprawę
przenikalności termicznej zestawień profili,
co w zależności od wybranej opcji pozwala
na uzyskanie średniej ważonej wartości
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Wariant Basic

Wariant Standard

współczynnika przenikania ciepła profili
U f = od 1,5 W/m2K w wersji Basic, poprzez
U f=1,3 W/m2K w wersji Standard
do U f=1,1 W/m2K w wersji Premium.
Dzięki różnorodności konstrukcji produkt
firmy Aluplast dostępny jest w wielu wersjach
i układach skrzydeł ruchomych oraz części

Wariant Premium

nieotwieralnych – dzięki temu mogą otwierać
się niezależnie od siebie jedno, dwa, a nawet
cztery skrzydła. Najpopularniejsze schematy drzwi HST to 2-kwaterowe (z jednym lub
oboma skrzydłami ruchomymi) i 4-kwaterowe
(z dwoma środkowymi lub wszystkimi skrzydłami ruchomymi).

Rozwiązanie drzwi aluplast HST 85 mm umożliwia zrównanie progu z powierzchnią podłogi

Przykładowe wartości współczynnika przenikania ciepła
drzwi HST o wymiarach 4000x2300 mm
Basic

Standard

Premium

Uf (wartość średnia ważona dla wymiaru
referencyjnego wg EN 14351-1+A1)

1,5 W/m²K

1,3 W/m²K

1,1 W/m²K

Uw (4000x2300 mm), z szybą
o współczynniku Ug=0,5 W/m²K

0,82 W/m²K

0,78 W/m²K

0,71 W/m²K

Uw (4000x2300 mm), z szybą
o współczynniku Ug=0,7 W/m²K

0,98 W/m²K

0,93 W/m²K

0,87 W/m²K

Więcej miejsca bez barier
Ciekawą możliwością jest też rozwiązanie
systemowe HST 85 Fixframe z bardzo wąską
ramą w części stałoszklonej. Zastosowanie
go ma na celu maksymalizowanie powierzchni przeszklonych, zwiększanie ilości światła
wpadającego do pomieszczeń i w rezultacie
efektywne wykorzystanie energii cieplnej
pochodzącej ze słońca.
Drzwi HST to również rozwiązanie nowoczesne i bezpieczne, stworzone z myślą o likwidacji barier. Niski próg drzwiowy o wysokości 48 mm może być zagłębiony od strony
pomieszczenia w całej swojej wysokości.
Odpowiada to wymogom dla budownictwa wolnego od barier architektonicznych
i umożliwia bezproblemowe wchodzenie
i wychodzenie nawet osobom z mniejszą
sprawnością ruchową. Dzięki takiemu
rozwiązaniu możliwe jest także zrównanie
progu z powierzchnią podłogi. Specjalnie
ukształtowane stopy progu umożliwiają
łączenie z systemowymi profilami dodatkowymi, takimi jak np. poszerzenia.
Dodatkową zaletą drzwi firmy Aluplast
jest także to, że w przeciwieństwie do
klasycznie otwieranych okien balkonowych,
wyraźnie nie ingerują w przestrzeń mieszkalną po otwarciu, tym samym pozostawiając więcej swobody w dysponowaniu
powierzchnią.

Marcin Szewczuk
marketing manager
Aluplast Sp. z o.o.
> szewczuk@aluplast.com.pl
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Wszystkie podkreślenia i wytłuszczenia w treści
cytowanych dokumentów pochodzą od autorów artykułu

Okno w granicy – i co dalej?
arch. Bożena Nieroda, architekt IARP, arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP

Dla architekta i inwestora widok okna w ścianie, która stoi w granicy z działką, na której projektowana
ma być inwestycja – to sygnał alarmowy: będą kłopoty. W takich sytuacjach, prócz rutynowej niechęci
sąsiadów do nowej inwestycji, pojawia się najczęściej ostra walka. Właściciele okna dążą do jego
zachowania, bowiem w ich przeświadczeniu, z uwagi na wieloletnie użytkowanie – takie okno jest
legalne. Natomiast po stronie inwestora rzadko pojawia się przyzwolenie na uszczuplenie własnej
inwestycji i chęć odsunięcia planowanej zabudowy od „okna w granicy”. Rodzi się spór, a każdy
konflikt w naszej rzeczywistości przekłada się na wydłużenie czasu uzyskiwania urzędowej zgody na
rozpoczęcie inwestycji, a więc spadek jej rentowności. Dlatego warto zbadać, jak zagadnienie „okna
w granicy” regulują przepisy prawa i komu w takim przypadku należy przyznać rację.

S

Spójność orzeczeń?
Sporne „okna w granicy” najczęściej finiszują
w sądach. To efekt burzliwej walki stron, ale
także skomplikowanych zazwyczaj stanów
faktycznych i zmieniających się regulacji.
W czasie ostatnich 100 lat wznoszono
i przebudowywano budynki na podstawie
różnych przepisów prawa. Niektóre z realizacji noszą znamiona samowoli. Oprócz zmian
w samych budynkach, korektom podlegał
także przebieg granic nieruchomości stanowiących odrębne własności. Działki dzielono i scalano. Na części z nich ustanawiano
służebności.
Aby móc szczegółowo zbadać, jak do
takich zagadnień podchodzą sądy administracyjne, warto przytoczyć kilka wyroków.
Te, pochodzące z ostatnich lat – dostępne są
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, pod adresem internetowym
http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
Wyroki WSA i NSA wskazują na dość
podobną, aczkolwiek wielowątkową ścieżkę
analiz stanów faktycznych i prawnych. Czy
uprawnia to do domniemania, że w podobnych
sprawach sędziowie działają podobnie?
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Przypadek nr 1
– badanie okoliczności sprawy
W dniu 20.12.2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok (sygn. II
SA GL 957/17) w sprawie dotyczącej legalności
usytuowania otworów okiennych w północnej ścianie czterokondygnacyjnego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego (ściana znajdowała się w granicy nieruchomości).
Początkowo PINB umorzył postępowanie, podając, że według zeznań właścicieli
tego budynku, otwory okienne znajdowały
się w ścianie od czasu budowy w ubiegłym
stuleciu. Obecni właściciele nie posiadają
dokumentacji technicznej, poza kopią planu
realizacyjnego, w archiwach nie odnaleziono
zezwolenia budowlanego i brak jest możliwości zbadania, czy przedmiotowy budynek
został wzniesiony zgodnie z uzyskanym
pozwoleniem.
WINB uchylił decyzję organu I instancji w całości oraz umorzył postępowanie
– stwierdzając m.in., że w sprawie nie można
wykazać samowoli budowlanej oraz, że
organy rozpatrujące niniejszą sprawę nie są
w stanie ustalić, czy sporne okna zostały

wykonane legalnie. Z analizy zachowanego
planu realizacyjnego oraz obecnego stanu
faktycznego przyjąć należy, iż po wydaniu
decyzji zmianie uległ przebieg granicy między
działkami. „Zatem nie można wykluczyć
sytuacji, że inwestorzy uzyskali pozwolenie na
budowę przedmiotowego budynku mieszkalnego z oknami w odległości 3 metrów od granicy
i w taki sposób budynek wybudowali, a także
nie sposób ustalić przebiegu granicy między
tymi działkami w dacie budowy”.
Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił
decyzję I oraz II instancji – podnosząc oprócz
kwestii naruszenia odległości od granic nieruchomości, także brak należytego zabezpieczenia przeciwpożarowego w związku z umieszczeniem okien w granicy.
Przytoczony został wyrok NSA z dnia
13 sierpnia 2010 r. sygn. II OSK 327/09,
w którym stwierdzono, że „przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie dotyczące bezpieczeństwa pożarowego znajdują zastosowanie
– z mocy § 207 ust. 2 w związku z § 2 ust. 2
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Sporne „okna w granicy” najczęściej finiszują
w sądach. Temperatura sporów to efekt
konsekwencji nakazu zamurowania otworów
lub potwierdzenia ich legalności.
W pierwszej sytuacji, użytkownicy spornych
drzwi i okien tracą możliwość korzystania
z przestrzeni cudzych działek. W drugim
przypadku – właściciele nieruchomości
sąsiednich, ograniczyć muszą zamierzenia
inwestycyjne, zawsze ze stratą ekonomiczną
oraz często z efektem deformacji lokalnych
struktur przestrzennych.
Mamy nadzieję, że zamieszczone w artykule przepisy
okażą się pomocne tym wszystkim osobom, które
spotkały się osobiście z opisanymi przez nas problemami.
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rozporządzenia – także do budynków istniejących w dacie wejścia w życie tego rozporządzenia, bez względu na datę ich budowy.
Dzieje się tak dlatego, że kwestia bezpieczeństwa pożarowego staje się aktualna od dnia
wybudowania budynku i jest aktualna przez
cały okres jego użytkowania. NSA w przywołanym orzeczeniu zwraca również uwagę, że
uwzględnienie § 2 ust. 2 przy zastosowaniu
§ 207 ust. 2 rozporządzenia polega na tym,
że w odniesieniu do budynków istniejących
zamiast stosowania wymagań zawartych
w tym rozporządzeniu można zastosować
wskazania ekspertyzy technicznej, o jakiej
mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia”.
Ponadto WSA stwierdził, że ponieważ data
budowy nie została precyzyjnie określona,
„należy więc zwrócić uwagę na przepisy które
obowiązywały na przestrzeni lat”, przytaczając
w orzeczeniu:
	rozporządzenie Prezydenta RP z 1928 r.
o prawie budowlanym i zabudowaniu
osiedli,
	rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 21 lipca 1961 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego,
	rozporządzenie Ministra Budownictwa
i Przemysłu Materiałów Budowlanych
z dnia 11 czerwca 1966 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa
powszechnego,
	rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki,
	rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
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Po zbadaniu powyższych regulacji WSA
orzekł, że „nie było dopuszczalne sytuowanie
ściany budynku z otworami okiennymi w granicy z nieruchomością sąsiednią”.
WSA stwierdził także, że „Należy dokładnie ustalić, czy dokumentacja geodezyjna w zakresie przebiegu spornej granicy kiedykolwiek
była modyfikowana (rozgraniczenie, aktualizacja, modernizacja) i ocenić w jakiej odległości
od granicy sporny budynek był wybudowany
i czy inwestycja odpowiadała prawu. Nadto
należy sprawę ocenić pod kątem § 207 ust. 2
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie”.
Orzeczenie WSA z dnia 20.12.2017 r. (sygn.
II SA GL 957/17) – uchylające decyzje umarzające postępowanie – w dacie pisania artykułu,
nie było prawomocne.

Przypadek nr 2 – wtórne podziały
Podniesione w wyżej opisanym wyroku WSA
kwestie badania możliwych modyfikacji granic
działek, dokonanych po dacie wydania pozwolenia na budowę – szczegółowo przedstawiono w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14.11.2006 r. (sygn. II OSK 1333/05).
Orzeczenie dotyczyło sytuacji, w której
PINB nakazał likwidację okna znajdującego
się w ścianie budynku od strony południowej,
usytuowanego w ostrej granicy z działką
sąsiednią. Podniesiono, że w ścianie budynku piętrowego znajdującego się na granicy
działek znajduje się otwór okienny, który
„uniemożliwia rozbudowę budynku parterowego i wykonania piętra” na budynku sąsiadów.
„Organ stwierdził, że wprawdzie otwór okienny
był projektowany w tym miejscu, lecz po podziale budynku zmieniły się okoliczności, w wyniku
których ściana budynku z otworem okiennym,
usytuowana po granicy nie odpowiada warunkom, jakie powinny spełniać budynki”.
WINB podtrzymał orzeczony przez PINB
nakaz likwidacji okna, a WSA wyrokiem

z 2005 r. (sygn. VII/SA/Wa 426/05) uznał,
że decyzja WINB nie narusza prawa.
Wyrok WSA został zaskarżony, przy
czym skarżący argumentowali, że „nie ma
ustawowej podstawy prawnej dopuszczającej
administracyjne likwidowanie okien, tylko dlatego, że doszło do podziału nieruchomości wraz
z budynkiem na dwie działki, a okno w ścianie
na dobrowolnie przesuniętej granicy stało się
zarzewiem sporu sąsiedzkiego pomiędzy aktualnymi właścicielami”.
NSA uchylił wyrok WSA nakazujący likwidację okna i orzekł, że „Z dokonanego w maju
2002 r. podziału działki nr. ewid. 4987 na dwie
działki, a w konsekwencji umiejscowienia ściany budynku z otworem okiennym bezpośrednio na granicy działek nr. ewid. 4987 i 4988,
wynikają niewątpliwie ograniczenia w kwestii
możliwości dalszej rozbudowy bądź przebudowy istniejących na tych działkach budynków.
Jednak taka zmiana okoliczności faktycznych
błędnie uznana została przez WSA w Warszawie za przesłankę stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego budynku, którego
zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi przed podziałem nie budziła wątpliwości.
W toku ponownego rozpoznawania sprawy
okoliczności powyższe winny być zbadane przez
sąd I instancji”.

Przypadek nr 3
– władza kwaterunkowa
Z trochę innym problemem, jak wyżej opisane,
zmagał się Naczelny Sąd Administracyjny,
oddalając skargę kasacyjną – wyrokiem z dnia
01.09.2015 r. (sygn. II OSK 3103/13).
Sprawa dotyczyła otworu drzwiowego
w sklepie spożywczym na parterze oraz otworów okiennych w lokalach na trzech piętrach,
znajdujących się w zachodniej ścianie wielorodzinnego budynku mieszkalnego, usytuowanej
bezpośrednio przy granicy z sąsiednią niezabudowaną nieruchomością. PINB w 2007 roku
nakazał zamurować cegłą ceramiczną powyższe otwory, a WINB decyzję utrzymał.

Z:A

defekty prawa inwestycyjnego

prawo

Analiza szeregu wyroków sądów
administracyjnych wskazuje, że otwory okienne
i drzwiowe zlokalizowane w odległościach
mniejszych niż 4 m od granicy, najczęściej
ocenianie są jako niezgodnie z prawem. Ta linia
orzecznictwa wydaje się spójna – i słusznie.
Jednakże pojawiają się także wyroki, w których
sądy po przeprowadzeniu szczegółowych badań
stanów faktycznych i prawnych, stwierdzają
legalność takich otworów. Z wykonanych przez
nas analiz wynika, że sytuacjami, w których
„okna w granicy” mogą pozostać – z werdyktem
„legalne” – są stany związane z różnego
rodzaju służebnościami lub późniejszymi
zmianami w przebiegu granic nieruchomości
lub własności. Każda z nich ma swoją odrębną
historię, skrupulatnie przez sądy badaną.
Brak archiwalnych danych – to przejście
w sferę domysłów i niepewnych konstatacji
– skutkujące wydłużaniem postępowań.
Z:A _#60 01/02_2018
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WSA w Łodzi wyrokiem z 2008 r. oddalił
skargę na decyzję WINB, akceptując ustalenie
organów administracji, iż projekt budowlany
zatwierdzony decyzją z 1897 r. nie przewidywał w ścianie zachodniej budynku jakichkolwiek otworów. Ponadto WSA orzekł, że
„trafnie organy administracji przyjęły, iż przepisy prawa obowiązujące w czasie od budowy
kamienicy do teraz nie przewidywały możliwości wykonania otworów w ścianie znajdującej
się na granicy nieruchomości”.
Natomiast NSA na skutek skargi kasacyjnej z 2010 r. uchylił wyrok WSA w Łodzi
z 2008 r.
NSA podzielił stanowisko Sądu pierwszej
instancji, że obowiązujące w czasie istnienia
domu, którego dotyczy sprawa, przepisy prawa
w zasadzie nie dopuszczały umieszczania
otworów drzwiowych i okiennych w ścianach granicznych, jednakże, „za celowe uznał
ustalenie, czy otwory te nie zostały wykonane
po i w związku z wprowadzeniem w Ł. publicznej
gospodarki lokalami. Zaznaczył, że należy zbadać możliwość ich wykonania w zw. z art. 10 ust.
1 dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o publicznej
gospodarce lokalami, który stanowił, iż władza
budowlana może na wniosek władzy kwaterunkowej zarządzić przerobienie samodzielnego
mieszkania ponad trzyizbowego na dwa lub więcej samodzielnych mieszkań. Nakazał też przeprowadzić poszukiwania archiwalne dotyczące
ewentualnych działań władz kwaterunkowych
związanych z przydziałami mieszkań”.
Ponadto NSA za celowe uznał zbadanie,
„czy ściana z oknami budynku wybudowanego
zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie
jego budowy, na skutek późniejszych zdarzeń
prawnych (np. zmiany granic nieruchomości,
podziału nieruchomości lub postępowania
rozgraniczającego) nie znalazła się obecnie
na granicy z inną działką budowlaną”.
Później sprawa ta była rozstrzygana
jeszcze przez: WSA (kwiecień 2010 r.), PINB
(styczeń 2011 r.), WINB (maj 2011 r.), PINB
(październik 2011 r.), WINB (styczeń 2013 r.).

102

Z:A _#60 01/02_2018

W końcu WSA stwierdził, że „organy administracji uzupełniły postępowanie dowodowe
w sposób wskazany w poprzednich orzeczeniach sądów administracyjnych i oceniły zebrany materiał dowodowy zgodnie z zasadami
logiki i doświadczenia życiowego, nie przekraczając zasady swobodnej oceny dowodów”.
Wskutek skargi kasacyjnej sprawa skierowana została ponownie do NSA. Kończąc
sprawę, NSA w swoim orzeczeniu stwierdził,
że nie wydane zostało pozwolenie, z którego
mogłoby wynikać uprawnienie do wykonywania w ścianie budynku drzwi i okien – oraz
dodał, że:
	„zakaz sytuowania okien i drzwi w ścianie
budynku znajdującej się bezpośrednio przy
granicy z nieruchomością sąsiednią nie jest
uzasadniony tylko względami ochrony przeciwpożarowej, ale też ochroną własności
nieruchomości sąsiedniej”,
	„Rozpoznawana sprawa w sposób wyraźny pokazuje, że istnienie okien i drzwi
w ścianie bezpośrednio usytuowanej
przy granicy z nieruchomością sąsiednią
ogranicza właściciela tej nieruchomości
w wykonywaniu jego prawa własności.
Nie może on bowiem wybudować, tak jak
właściciel sąsiedniej nieruchomości, budynku ze ścianą usytuowaną bezpośrednio
przy granicy”,
	„organ administracji ustalił, iż mieszkania te nie są zajmowane na podstawie
decyzji administracyjnej o przydziale lokalu.
Obowiązek dostarczenia mieszkania zdatnego do zamieszkania, w tym właściwie
nasłonecznionego, obciąża wynajmującego. Wynajmujący nie może realizować tego
obowiązku niejako kosztem właściciela
nieruchomości sąsiedniej, poprzez domaganie się utrzymania okien usytuowanych
w ścianie znajdującej się bezpośrednio przy
granicy z nieruchomością sąsiednią”,
	„Pozostawienie okien w ścianie granicznej, które – jak już wskazano – zostały
wykonane bez jakiejkolwiek zgody, czy to
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władzy publicznej, czy to właściciela nieruchomości sąsiedniej, po to, aby właściciele domu, w którym te okna się znajdują,
mogli właściwie wykonać swoje obowiązki
wynikające z umów najmu, stanowiłoby
przejaw nierównego traktowania właścicieli
sąsiadujących nieruchomości. Obu – jak
wynika z okoliczności sprawy – wykorzystywanych w celach gospodarczych – jedna na
budowę hotelu, druga pod dom z lokalami
na wynajem”.

Przypadek nr 4 – służebność widoku
Szczególne cechy, bo rzadko spotykane, ma
sprawa opisana w wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 15.02.2010 r. (sygn.
II OSK 1424/08).
Przedstawiona historia dotyczy odmowy wydania decyzji nakazującej likwidację
otworów okiennych znajdujących się w ścianie
budynku mieszkalnego, usytuowanej przy
granicy z sąsiednią działką, w Siedlcach.
Sprawa rozpoczęła się w 2004 r. wnioskiem sąsiadów do PINB o nakazanie
likwidacji okien w ścianie budynku stojącego
w granicy. PINB odmówił wydania takiej
decyzji, ponieważ w trakcie prowadzonego
postępowania pozyskano informację, że budynek zrealizowano w XIX w. wraz z oknami
w ścianie stojącej w granicy, a z odpisu aktu
sprzedaży-zakupu z 1928 r. wynika, że istniała służebność korzystania z istniejącego
widoku na sąsiednią nieruchomość. „Zdaniem organu, istnienie okna stanowi istotę
tej służebności, co jednoznacznie przesądza
o fakcie istnienia okna”.
WINB w 2007 r. odmówił wydania decyzji
nakazującej likwidację otworów okiennych
– wyjaśniając, że „spornego budynku nie
można traktować jako samowoli budowlanej,
gdyż sporne okno powstało wraz z realizacją
budynku”.
Na decyzję WINB wniesiono skargę, podnosząc, że „odmowa wydania decyzji nakazującej
zamurowanie spornych otworów okiennych
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prowadzi do ograniczenia uprawnień właściciela działki niezabudowanej, przeznaczonej
w planach zagospodarowania przestrzennego
pod zabudowę zwartą intensywną”. Ponadto
skarżący podkreślili, że „prawo widoku jest
innym prawem niż prawo do światła, gdyż
z przepisów Kodeksu Napoleona odnoszących
się do praw sąsiedzkich nie da się wyprowadzić
tezy, iż prawo widoku dotyczyło doświetlenia
pomieszczeń mieszkalnych”.
WSA uznał skargę za bezzasadną – przywołując „orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia
19 października 1945 r. sygn. akt IC 374/45,
zgodnie z którym służebność światła i widoku
polega na prawie korzystania z widoku na
sąsiednią posiadłość i urządzenia w murze
niewspólnym, przytykającym bezpośrednio
do tej posiadłości, wychodzących na nią otworów okiennych lub innych, bez zachowania
przepisów art. 676-680 Kodeksu Napoleona
i pociąga za sobą prawo zakazania sąsiadowi wznoszenia budowli w sposób tamujący
korzystanie z powyższych okien lub innych
otworów”.
W kolejnej skardze „Skarżący wskazał, iż
według pkt 675 do 680 Kodeksu Napoleona
– obowiązującego w 1928 r. na terenie Siedlec
– prawo widoku możliwe jest jedynie przez
istniejący mur środkowy. Możliwość wybudowania w miastach i wsiach muru środkowego
dozwolona była do oddzielenia budynków aż
po dach, albo między podwórzem i ogrodami.
Prawo widoku mogło być ustanowione, jeżeli
sąsiad wyraził na to zgodę i polegało wykonaniu w murze otworu”.
NSA w 2010 r. oddalił skargę kasacyjną
– dodając, że „W niniejszej sprawie nie miały
też zastosowania przepisy § 12 ust. 1, ust. 4
i ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
ze zm.), gdyż sporne otwory okienne – co jest
bezsporne – nie powstały w okresie obowiązywania tegoż rozporządzenia”.

Podsumowując, warto podkreślić, że 6 lat
trwały działania administracyjno-sądowe
(od 2004 r. do 2010 r.). Po ich przeprowadzeniu przyjęto, że w przedmiotowej sprawie
– nie ma podstaw prawnych do wydania
nakazu likwidacji otworów okiennych.

Przypadek nr 5 – kluczowa jest data
Przytoczone powyżej przepisy Kodeksu Napoleona – są nadal, jak się okazuje, regulacjami
mogącymi mieć wpływ na współcześnie
prowadzone w Polsce inwestycje. Niech za
przykład posłuży historia opisana w wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego, który
zapadł 13.08.2010 r. (sygn. II OSK 172/09).
Sprawę zapoczątkowała decyzja PINB
w Łodzi, nakazująca zamurowanie otworów
okiennych na IV piętrze (poddasze), zlokalizowanych w ścianie szczytowej przylegającej
do granicy sąsiedniej posesji, w budynku
wielorodzinnym. Według zebranych wówczas
materiałów stwierdzono, że „budynek powstał
na podstawie projektu z 1903 r., poddasze
zlokalizowane na IV piętrze było nieużytkowe,
natomiast przedmiotowe okna zostały samowolnie wykonane między 1985 a 1989 r. przez
najemcę lokalu”.
W odwołaniu zarządca nieruchomości
podniósł, że „według jego informacji sporny budynek został wybudowany w 1886 r.
i posiadał okno oraz balkon w ścianie od strony
posesji przy ul. B. Późniejsza zatem zmiana
przepisów nie ma znaczenia dla oceny legalności budowy”.
WINB utrzymał decyzję I instancji – podnosząc, że „gdyby nawet przyjąć, jak to sugeruje strona odwołująca się, że otwory okienne
powstały w latach wcześniejszych, przed 1985
rokiem, to należy wskazać, iż żadne ze znanych
mu przepisów budowlanych, obowiązujących
od początku XX wieku, nie dopuszczały do
wykonywania otworów okiennych w ścianach
budynków usytuowanych w granicy działek”.
WINB w szczególności wskazał, że „zgodnie z przepisami budowlanymi obowiązującymi

na początku XX wieku, tj. art. 676 i art. 677
Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego,
właściciel muru niewspólnego, przylegającego
do cudzej nieruchomości, mógł urządzać w tym
murze otwory do oświetlenia albo okna, zaopatrzone w kratę żelazną i nieruchome ramy.
Okna te lub otwory mogły być urządzone na
parterze na wysokości co najmniej 26 decymetrów od podłogi albo posadzki pokoju, który
miał być oświetlony, a na piętrach na wysokości
co najmniej 19 decymetrów od podłogi”.
Natomiast zdaniem WINB z akt sprawy wynika, że istniejące w budynku okna z uwagi na
wielkość i wysokość usytuowania – nie odpowiadają wymogom wskazanym w przepisach
Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego.
WINB podniósł także, że kolejno wprowadzane akty prawne nie dopuszczały do budowy okien w ścianach granicznych budynków
– wymieniając: rozporządzenie Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r.
o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli
(art. 196 i art. 278) oraz rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 27 lipca 1961 r.
w sprawie państwowego nadzoru budowlanego
nad budową, rozbiórką i utrzymaniem obiektów budowlanych budownictwa powszechnego
(§ 78 ust. 1). Organ odwoławczy wskazał
ponadto, że „również w świetle aktualnie
obowiązujących przepisów niedopuszczalnym
jest sytuowanie w ścianie znajdującej się w granicy działki otworów okiennych, obniżających
odporność pożarową budynku”.
Ponadto WINB podniósł, że „istniejący
stan faktyczny powoduje nierówność właścicieli
spornych nieruchomości wobec prawa” oraz,
że wpływa negatywnie na interes społeczny
mieszkańców miasta „z uwagi na ograniczenia
co do prawidłowego zaprojektowania nowej
zabudowy w ramach prowadzonej rewitalizacji
wielkomiejskiej zabudowy Ł. w rejonie ul. A.,
umożliwiającej kontynuowanie pierzei ulicy S.,
w nawiązaniu do historycznie ukształtowanych
zasad pierzejowej zabudowy śródmieścia Łodzi”.
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W odpowiedzi na skargę – WSA skargę
oddalił. Natomiast NSA stwierdził, że skarga
kasacyjna nie zawiera usprawiedliwionych
podstaw, ponieważ oceniając materiał dowodowy uznano, że „sporne okna powstały w latach 1985-1989 bez koniecznego pozwolenia na
budowę”. Ponadto, NSA stwierdził, że „Z faktu dokonania prawidłowych ustaleń co do
daty i okoliczności wybicia spornych otworów
okiennych wynika też bezzasadność podniesionych w skardze kasacyjnej zarzutów naruszenia
prawa materialnego. Nakazując zamurowanie i likwidację tych otworów na podstawie
przepisów art. 51 ust. 1 i 3 w zw. z ust. 7 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane organy
(podobnie jak i WSA) nie naruszyły przepisów
Kodeksu Napoleona nieobowiązujących od
wejścia w życie prawa rzeczowego w 1946 r.”.

Przypadek nr 6 – okno 3 m od granicy
Oprócz konsekwencji pojawiania się okien
w ścianach granicznych, warto poznać losy
okien odsuniętych o 3 m od granicy z sąsiednią
nieruchomością. Za przykład niech posłuży
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25.06.2015 r. (sygn. II SA/Łd 99/15).
Rozstrzygana w nim sprawa dotyczy okna
znajdującego się w ścianie szczytowej budynku mieszkalnego usytuowanego w odległości
3,0 m od granicy z sąsiednią nieruchomością.
Po rozpoznaniu sprawy PINB wydał
decyzję nakazującą zamurowanie otworu
okiennego, a WINB utrzymał w mocy takie
rozstrzygnięcie. Według zgromadzonych
informacji realizacja budynku zakończona
została w 1938 r. Obecna ściana szczytowa
miała być według projektu ścianą wewnętrzną, a otwór, który pełni obecnie funkcję
otworu okiennego, miał zapewnić komunikację z pomieszczeniem mieszkalnym nad
projektowanym przejazdem bramowym,
którego nie wykonano. WSA oddalił skargę
i orzekł, że WINB trafnie wywiódł, iż „na
przestrzeni od budowy okna aż do zakończenia
postępowania w niniejszej sprawie na żadnym
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etapie obowiązywania kolejnych regulacji
prawa budowlanego prawodawca nie zezwalał
na umiejscowienie okien w ścianie granicznej
czy postawionej bliżej niż 4 metry od granicy”.
WSA dodał także, że na ocenę „wpływ ma
nie tylko kwestia zachowania bezpieczeństwa
pożarowego. Otóż, jak to podnosił już uczestnik
postępowania, istniejące okno ogranicza
znacznie jego legalne zamierzenia inwestycyjne
na sąsiedniej działce. Ograniczenia te wynikają
właśnie z istnienia okna w ścianie zbliżonej do
granicy na nienormatywną odległość. Należy
wskazać, że oceniając możliwość doprowadzenia robót do stanu zgodnego z prawem organy
winny uwzględniać uzasadnione i prawnie
chronione interesy osób trzecich. Nie do pogodzenia z zasadą praworządności jest akceptacja
inwestycji zrealizowanej nielegalnie właśnie
w sytuacji, gdy legalizacja ograniczałaby swobodę inwestycyjną właściciela nieruchomości
sąsiedniej”.

Przypadek nr 7 – działka budowlana
Odrębną pulę problemów tworzyły budynki,
w których okna i drzwi odsunięte były od granicy nieruchomości na odległość mniejszą niż
4 m i za tą granicą rozciągał się teren, który
przez jednych był postrzegany jako „działka
budowlana”, a przez drugich – niekoniecznie.
Podstawą dylematu był zapis § 12. ust. 1.
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.2015. poz. 1422),
według którego:
1. Jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne
odległości niektórych budowli od budynków
nie wynikają inne wymagania, budynek
na działce budowlanej należy sytuować
w odległości od granicy z sąsiednią działką
budowlaną nie mniejszej niż:
1) 4
 m – w przypadku budynku zwróconego
ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy;
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2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego
ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.
Ponieważ według powyższej regulacji,
odległości mierzono od granicy z „sąsiednią
działką budowlaną”, to zdaniem wielu osób
w sytuacji, w które sąsiednia działka nie
nosiła cech „działki budowlanej” – odległości
określone w § 12. ust. 1. nie obowiązywały.
Następstwem było realizowanie budynków
(także ze ścianami z otworami okiennymi)
w odległościach do granic mniejszych niż
wskazane w § 12. ust. 1. Ewentualne spory
sąsiedzkie koncentrowały uwagę wokół zagadnienia – czy dana działka jest, czy też nie
jest „działką budowlaną”.
Jako przykład można wymienić wyrok
WSA z dnia 09.07.2013 r. (II SA/Lu 227/13)
w sprawie odmowy nakazania zamurowania
otworu w budynku gospodarczo-garażowym
stojącym w granicy z dz. 46/1 (działka 46/1
stanowił a drogę dojazdową, natomiast samowolnie wykonany otwór miał wymiary
2,42 x 2,0 m). W sprawie tej PINB odmówił
nakazania zamurowania otworu, a WINB
utrzymał decyzję w mocy – podkreślając,
że działka nr 46/1 „ze względu na swoją powierzchnię (142 m2) oraz cechy geometryczne
(długość 30,0 m i szerokość 3,69 m na długości
23,8 m) nie może być uznana za działkę
budowlaną.” W odpowiedzi na skargę – WSA
skargę oddalił – argumentując, że z aktu notarialnego wynika, że „działka nr 46/1 wydzielona została z działki nr 46 w celu zapewnienia
dojazdu do drogi publicznej z działek nr 46/1
i 46/3. Nie może więc być przeznaczona pod
zabudowę”. WSA zwraca też uwagę, że zgodnie z § 68 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków „literą B oznacza się tereny mieszkaniowe leżące w obrębie gruntów zabudowanych i zurbanizowanych. Oznaczenie działki
nr 46/1 literą B bądź Bi nie przesądza
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Przepisy przywołane w artykule 

 ozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
R
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2017.2285)
	§ 12. ust. 1. Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości
niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki
w odległości nie mniejszej niż:
	1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;
	2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.

 ozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
R
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690)
	§ 12. ust. 3. Jeżeli z warunków, o których mowa w ust. 1 oraz w § 13, 60 i 271, nie wynikają inne wymagania, odległości zabudowy
od granicy działki budowlanej powinny wynosić co najmniej:
1) przy równoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku:
a) z otworami okiennymi lub drzwiowymi – 4 m,
b) bez otworów okiennych lub drzwiowych – 3 m,
	2) przy nierównoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku – 4 m do najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub
okiennego w ścianach zwróconych w stronę tej granicy oraz 3 m do najbliższego narożnika, ryzalitu lub wykuszu budynku.

 ozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 1994 r.
R
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.1995.10.46)
	§ 12. ust. 4. Jeżeli z warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz § 271 i 272 ust. 4, nie wynikają inne wymagania, należy zachować
odległości zabudowy od granic działki co najmniej:
	1) dla budynków zwróconych w stronę granicy ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi – 4 m,
	2) dla budynków zwróconych w stronę granicy ścianą bez otworów – 3 m.

 ozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r.
R
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz.U.1980.17.62)
	§ 12. ust. 1. Budynki mieszkalne i gospodarcze na działkach zagrodowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz wolno
stojące jednorodzinne domy mieszkalne o ścianach z materiałów niepalnych i o pokryciu z materiałów niepalnych lub trudno
zapalnych powinny być sytuowane w odległości co najmniej 4 m od granicy działki. Odległość ta może być zmniejszona do 3 m,
jeżeli ściana budynku od strony sąsiedniej działki nie ma otworów okiennych lub drzwiowych.
	Ponadto rozporządzenie wprowadzało w § 15. ust. 3 dodatkową regulację o brzmieniu: Odległość nowo wznoszonego budynku,
ograniczającego dopływ światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna być równa co najmniej wysokości
budynku, lecz nie mniejsza niż 3 m.

 ozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 21 lipca 1961 r.
R
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego (Dz.U.1961.38.196)
	§ 78. ust. 1. Warunkom technicznym określonym w § 76 i 77 powinny odpowiadać:
1) ściany zewnętrzne, położone przy granicy nieruchomości w zabudowie zwartej lub od strony przeciwległego budynku albo
od granicy nieruchomości w odległości mniejszej, niż określono w § 20 ust. 1 i 2,
2) ściany działowe między pomieszczeniami, które ze względu na różną wielkość zagrożenia pożarowego powinny być oddzielone
ścianą przeciwpożarową,
3) ś ciany ograniczające lub oddzielające strefy pożarowe.

Dekret z dnia 12 listopada 1946 r. Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz.U.1946.67.369)
	Art. 13. § 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu tracą moc nieuchylone dotychczas przepisy kodeksu cywilnego Królestwa
Polskiego, kodeksu Napoleona, kodeksu cywilnego niemieckiego (...).
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bezpośrednio o tym czy jest ona działką
budowlaną. Wskazuje jedynie, że działka
położona jest w terenie zabudowanym”.
Ponieważ od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje
znowelizowany § 12. ust. 1. Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
14 listopada 2017 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.2017. poz. 2285),
według którego budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości mierzonej
od granicy własnej działki – a nie od granicy
z sąsiednią działką budowlaną – usunięty
został automatycznie dylemat sprawdzania
statusu działki sąsiedniej (tj. badania czy
działka sąsiednia jest „budowlana”), a w ślad
za tym ustała przyczyna konfliktów. Jednakże
budynki zrealizowane przed tą datą – dalej
należy rozpatrywać w oparciu o poprzednie
regulacje.

Legalne/nielegalne okno w granicy
Analiza szeregu wyroków sądów administracyjnych wskazuje, że otwory okienne
i drzwiowe zlokalizowane w odległościach
mniejszych niż 4 m od granicy, najczęściej
ocenianie są jako niezgodnie z prawem.
Wydawane wówczas decyzje nakazujące ich
likwidację, II instancje utrzymują, a sędziowie
oddalają skargi. Ta linia orzecznictwa wydaje
się spójna – i słusznie.
Jednakże pojawiają się także wyroki, w których sądy po przeprowadzeniu
szczegółowych badań stanów faktycznych
i prawnych, stwierdzają legalność takich
otworów. Z wykonanych przez nas analiz
wynika, że sytuacjami, w których „okna
w granicy” mogą pozostać – z werdyktem
„legalne” – są stany związane z różnego
rodzaju służebnościami lub późniejszymi
zmianami w przebiegu granic nieruchomości
lub własności. Każda z nich ma swoją odrębną
historię, skrupulatnie przez sądy badaną. Kluczowymi są dokumenty archiwalne, w tym
księgi wieczyste, pozwalające ustalić zakres
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służebności, a także czas realizacji spornych
otworów oraz ich położenie w przestrzeni
działki w dacie zatwierdzenia. Brak archiwalnych danych – to przejście w sferę domysłów
i niepewnych konstatacji – skutkujące wydłużaniem postępowań.
Temperatura sporów to efekt konsekwencji
nakazu zamurowania otworów lub potwierdzenia ich legalności. W pierwszej sytuacji,
użytkownicy spornych drzwi i okien tracą
możliwość korzystania z przestrzeni cudzych
działek. W drugim przypadku – właściciele
nieruchomości sąsiednich, ograniczyć muszą
zamierzenia inwestycyjne, zawsze ze stratą
ekonomiczną oraz często z efektem deformacji lokalnych struktur przestrzennych.
Ponieważ pojawianie się ścian z otworami
okiennymi i drzwiowymi w sąsiedztwie lub
w ostrej granicy – generuje skutki natury
gospodarczej i urbanistycznej – to przepisy
dotyczące takich ścian stawały się jedną
z kluczowych części przepisów budowlanych.
Także w ostatnim stuleciu aspekt ten
był objęty szczególną troską prawodawców.
Praktycznie wszystkie istniejące w tym czasie
regulacje, zawierały przepisy limitujące położenie okien i drzwi w relacjach z granicami
sąsiednich nieruchomości. Problematyczne
są tylko niektóre regulacje z lat 1961-1994.
Ponadto – pewien kłopot sprawiają zapisy § 12
WT – przyjęte od 1994 r., w których zastosowano sformułowania:
	4 m – w przypadku budynku zwróconego
ścianą z oknami lub drzwiami (2017 r.),
	przy równoległym do granicy sytuowaniu
ściany budynku: z otworami okiennymi lub
drzwiowymi – 4 m (2002 r.),

	budynków zwróconych w stronę granicy
ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi – 4 m (1994 r.).
Z literalnej interpretacji powyższych sformułowań wynikać może, że odnoszą się one
tylko do takiej ściany, w której wprowadzono
okna, natomiast ściana z jednym oknem
pozostałaby poza zasięgiem takich regulacji.
Oczywistością jest, że im bardziej precyzyjnie akt prawny pozwala rozstrzygać kwestie
sporne, tym proces przygotowywania i realizacji inwestycji przebiegać może sprawniej,
ponieważ eliminuje konflikty, wynikające
z nieporozumień.
Istotne fragmenty przepisów pojawiających
się kolejno w naszej polskiej rzeczywistości,
zamieszczamy na stronach obok głównego
tekstu artykułu. Nie wszystkie akty prawne
przywołane w wyrokach sądu udało się nam
odnaleźć. Nadal poszukujemy edycji Kodeksu
Cywilnego Królestwa Polskiego, która zawiera
art. 676 i art. 677 cytowane przez WINB
i wzmiankowane w tekście wyroku NSA, sygn.
II OSK 172/09 (może Czytelnicy Z:A pomogą?).
Mamy nadzieję, że zamieszczone w artykule przepisy okażą się pomocne tym wszystkim osobom, które spotkały się osobiście
z opisanymi przez nas problemami. Na końcu
– szczególnie warto podkreślić, że w przypadkach, w których „okno w granicy” stanowiło
kiedyś „samowolę”, to uznawane jest za
„samowolę” także teraz.

W tekście wykorzystano m.in.:
> przepisy prawa inwestycyjnego
> wyroki sądów administracyjnych

Bożena Nieroda

Wojciech Gwizdak

> bozenanieroda@izbaarchitektow.pl

> wojciech.gwizdak@2gstudio.eu

architekt IARP

architekt IARP
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Przepisy przywołane w artykule 
Dekret z dnia 21 grudnia 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu (Dz.U.1946.4.27)
	Art. 9. ust. 1. Władza budowlana może na wniosek władzy kwaterunkowej zarządzić przerobienie samodzielnego mieszkania
ponad trzyizbowego na dwa lub więcej samodzielnych mieszkań, a jeśli tego właściciel nieruchomości nie dopełni w oznaczonym
terminie – wykonać tę przeróbkę na jego rachunek i w przypadku nieściągalności sumą wyłożonych kosztów obciążyć hipotecznie
daną nieruchomość.
	ust. 2. Prawomocne orzeczenie władzy budowlanej, wydane na podstawie ust. 1, jest tytułem do dokonania wpisu hipotecznego.

 ozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli
R
(Dz.U.1928.23.202)
• w rozdziale dotyczącym scaleń działek budowlanych wprowadza art. 81.: „W wypadkach, gdy to jest konieczne dla
przeprowadzenia scalenia (art. 78 ustęp 3), mogą być ustanowione odpowiednie służebności, jak wspólne użytkowanie podwórz,
prawo widoku i światła i t.p.”
• wprowadza odrębne przepisy dla gmin miejskich i wiejskich;
• • według przepisów obowiązujących na terenie gmin miejskich i uzdrowisk, uznanych za posiadające charakter użyteczności
publicznej:
		 > art. 178. Budynki powinny być wznoszone bezpośrednio przy granicy działki, albo w odległości co najmniej trzech metrów
od granicy.
		 > art. 217. Pomieszczenia, nie przeznaczone na pobyt ludzi, jak śpiżarki, przedpokoje, korytarze, schody, ustępy spłókiwane
wodą i tym podobne, mogą być oświetlane zapomocą świetlików.
		 > art. 218. Przekrój poziomy świetlika, o ile świetlik nie jest przeznaczony do oświetlenia schodów, powinien wynosić co
najmniej 4 metry kwadratowe, a odległość przeciwległych ścian – co najmniej 2 metry.
W wypadku wypuszczenia na świetlik okien schodów, przekrój poziomy świetlika powinien zawierać co najmniej tyle
metrów kwadratowych, ile metrów bieżących wynosi wysokość murów, okalających świetlik, licząc tę wysokość od poziomu
pierwszego stopnia schodów.
• • według przepisów obowiązujących na terenie gmin wiejskich:
		 > art. 277. Nowe budynki powinny być wznoszone z zachowaniem co najmniej niżej podanych odległości od granic sąsiadów:
a) budynki nieogniotrwałe – 6 metrów,
b) budynki ogniotrwałe, posiadające od strony granicy otwory, prowadzące do pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt ludzi,
– 4 metrów,
c) budynki ogniotrwałe, nie posiadające od strony granicy otworów, wspomnianych w punkcie b), – 3 metrów.

Kodeks Napoleona, wydanie Prawo Cywilne, Warszawa 1860 (źródło: Lex Polonica),
Księga druga O majątkach i rozmaitych modyfikacyach własności, Tytuł IV O służebnościach gruntowych,
Dział II O służebnościach ustanowionych przez prawo, Oddział III O widoku na własność sąsiada
Art. 675. Jeden z sąsiadów nie może, bez zezwolenia drugiego, urządzać w murze środkowym, żadnego okna lub otworu,
w jakikolwiek sposób, nawet takiego, któreby się otwierać nie mogło.
Art. 676. Właściciel muru nie środkowego przytykającego bezpośrednio do obcej własności, może urządzać w tym murze otwory
dla światła lub okna okratowane i nie otwierające się. Okna te powinny być opatrzone kratą żelazną, której oczka nie będą miały
wielkości większej nad jeden decymetr (około 3 cali i 8 linij), i ramami w mur wpuszczonemi nie otwierającemi się.
Art. 677. Okna te lub otwory dla światła w pomieszkaniach dolnych powinny być umieszczone nie niżej jak o 26 decymetrów
(8 stóp) nad podłogą lub nad poziomem pokoju, który ma być oświetlony, a o 19 decymetrów (6 stóp) nad podłogą w piętrach
wyższych.
Art. 678. Nie można urządzać otworów z widokiem na wprost, lub okien z prawem najrozleglejszego widoku, ani ganków lub
innych podobnych występów, na posiadłość swojego sąsiada bądź ogrodzoną, bądź nie ogrodzoną, jeżeli nie ma 19 decymetrów
(6 stóp) odległości między murem, w którym je urządzono, a wspomnioną posiadłością.
Art. 679. Nie można mieć otworów z widokiem bocznym lub ukośnym na taką samą posiadłość, inaczej jak w odległości
6 decymetrów (2 stóp).
Art. 680. Odległość, o której mowa w dwóch poprzedzających artykułach, oblicza się od zewnętrznej powierzchni muru,
w którym się otwór robi, a jeżeli są ganki, lub inne podobne występy, od ich linii zewnętrznej, aż do linii dzielącej dwie
posiadłości.
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Architekcie, nie bój się krytyki
/ kto, gdzie i jak może
krytykować architekta?
Magdalena Wółkowska

Architekturę – częściej niż jakąkolwiek inną formę twórczości artystycznej – oceniają inni:
jej użytkownicy, przypadkowi przechodnie, koledzy ze środowiska czy krytycy sztuki. Zdarza się, że
krytyka ta jest szczególnie surowa i dotkliwa. Oczywiście architekt nie jest wobec krytyki całkowicie
bezbronny. Aby wiedzieć, co sądy uznają za naruszenie prawa i kiedy można skorzystać z dostępnych
środków prawnych, warto zapoznać się z wypracowanym w tym zakresie orzecznictwem.

D

Dla architekta projektującego w przestrzeni publicznej dotknięcie krytyką to chleb
powszedni. Zazwyczaj sytuacje te dotyczą
architektów projektujących w dużych
miastach, gdzie nowe budynki „wpisywane”
w istniejącą tkankę budzą ogromne emocje.
Zdarza się to jednak i w małych miasteczkach, gdzie nietypowy projekt kościoła
czy innego budynku użyteczności publicznej aktywuje społeczeństwo do dyskusji
o lokalnej architekturze. Nie ma w tym nic
dziwnego – nie znajdziemy drugiej tak bardzo obecnej w przestrzeni publicznej sztuki
jak architektura.
Nie ma wątpliwości, że architekt przed
surową oceną ustrzec się nie zdoła (choć pamiętać trzeba, że krytyka to nie tylko oceny
negatywne, ale i te przychylne). Nie oznacza
to jednak, że jest on całkowicie bezbronny
wobec oceny, która nie mieści się w ramach
kontratypu krytyki. Środki ochrony prawnej
przysługują mu zarówno na gruncie prawa
cywilnego (ochrona dóbr osobistych, w tym
szczególnie dobrego imienia), jak i karnego
(zarzut zniesławienia lub zniewagi) – patrz
ramki na stronie 110. Pytaniem jest jednak,
w którym momencie krytyka staje się działaniem bezprawnym?
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Wolność wypowiedzi a ochrona
dobrego imienia
Punktem wyjścia – biorąc pod uwagę zarówno
prawa architekta, jak i osoby krytykującej
– jest oczywiście wolność wypowiedzi (w tym
również artystycznej), chroniona na poziomie prawa krajowego (m.in. art. 54 oraz 73
Konstytucji RP [1]) oraz prawa międzynarodowego (m.in. art. 10 Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka). Niewątpliwie projektowanie
budynków jest formą ekspresji artystycznej,
która podlega ochronie prawnej. Krytyczna
ocena architektury jest z kolei wyrazem
wolności wypowiedzi każdego widza, obserwatora, mieszkańca, użytkownika – słowem
wszystkich. Jak to zwykle z prawami człowieka bywa, problem pojawia się w momencie
konfliktu jednego prawa z drugim. Wolność
wypowiedzi – mówią sędziowie Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (dalej ETPCz) – jest fundamentem demokratycznego społeczeństwa. Bez swobodnej debaty
na tematy rodzące zainteresowanie opinii publicznej – również architektury – nie może być
mowy o żywej demokracji [2]. Z drugiej jednak
strony, wolność ta niezwykle często wchodzi
w konflikt z innymi prawami, w szczególności
z ochroną dobrego imienia [3].

Czy krytyka mieści się w granicach prawa
zależy od szeregu okoliczności, które wyliczają
zarówno sędziowie polscy, jak i orzekający w ETPCz, w całkiem już rozbudowanym
orzecznictwie. Otóż istotne są: przedmiot,
podmiot, sposób formułowania, jak też cel
krytyki [3]. Naruszenie dobra osobistego może
nastąpić jedynie poprzez działanie bezprawne,
tj. niezgodne z normami prawa oraz zasadami
współżycia społecznego [4]. Zasady współżycia społecznego trzeba interpretować jako
„podstawowe zasady etycznego i uczciwego
postępowania” [5].

Przedmiot i podmiot krytyki
Zacznijmy od przedmiotu krytyki. Krytyczna ocena mieszcząca się w granicach prawa,
dotyczyć powinna działań podejmowanych

1_Dz.U. z 1997, Nr 78, poz. 483
2_Patrz m.in. wyrok ETPCz z dnia 16 października 2012 r. w sprawie

Smolorz przeciwko Polsce, sygn. 17446/07, par. 29-30
3_Por. L. Garlicki, Wolność wypowiedzi dziennikarza – przywileje
i odpowiedzialność, w: Europejski Przegląd Sądowy, nr 1/2010,
wygodny link: www.zawod-architekt.pl/krytyka_1
4_ Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1976 r., sygn. II CP
692/75, cyt. za T. Karaś, S. Żółtek, Bezprawność w prawie cywilnym

i karnym, w: Prokuratura i Prawo, nr 11/2006, s. 116
5_Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2001 r., sygn. IV CKN
1756/00, LEX nr 80259

fot. Oria Media, z wykorzystaniem ilustracji ©istock.com/TomasSereda i ©istock.com/anttohoho
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w ramach wykonywania zawodu lub pełnionej
funkcji, jak też dzieła czy ogólniej mówiąc
twórczości, nie zaś samej osoby (np. jej życia
prywatnego czy cech osobistych) [6]. W przypadku architekta będzie to ocena jego projektów, realizacji, ale też wygłaszanych opinii czy
twórczości naukowej. Co ważne, dla sędziów
orzekających w danej sprawie nie powinna
być istotna wartość artystyczna przedmiotu
krytyki, gdyż nie posiadają oni legitymacji do
dokonywania takich ocen [7].
Niezwykle istotny jest również podmiot
krytyki (czyli osoba krytykowana oraz krytykująca). W orzecznictwie podkreśla się, że w stosunku do osób publicznych zakres krytyki się
rozszerza [8]. Architekt należy do grupy osób
publicznych. Choć w ustawodawstwie nie znajdziemy definicji pojęcia „osoba publiczna”, to
sądy polskie wypracowały już wskazówki co
do jego rozumienia. Jest to więc osoba znana
publicznie ze względu na swoją aktywność [9].
Oczywiście architekt nie staje się osobą publiczną z samego faktu zdobycia uprawnień zawodowych, a dopiero w momencie wkraczania
ze swoją działalnością zawodową w przestrzeń
publiczną (nie dotyczy to tylko projektowania,
ale każdej jego innej aktywności podejmowanej
w ramach zawodu, czyli np. krytykowania publicznie innego architekta). Zawód architekta
należy również do zawodów zaufania publicznego (realizuje oraz chroni interes publiczny),
co wiąże się z ponoszeniem szczególnej odpowiedzialności za podejmowane działania [10].
Status ten wpływa również na rozszerzenie
zakresu dozwolonej krytyki. Bardzo ważne jest
także, kto naszą pracę krytykuje, a mianowicie,
czy jest to przedstawiciel mediów. Podkreśla
się – szczególnie przed Trybunałem w Strasburgu – rolę mediów, które pełnią funkcję tzw. psa
stróżującego (watchdog), sprawując społeczną
kontrolę i umożliwiając prowadzenie publicznej
debaty. Wypowiedź dziennikarska podlega
szczególnej ochronie, a przedstawiciele prasy
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Prawo cywilne: ochrona dóbr osobistych
Art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje
zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że
nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać,
ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych
do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie
odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych
w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty
odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”. Wśród dóbr osobistych
ustawodawca wskazuje: „zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko
lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania,
twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską” (art. 23 k.c.).
Jest to rzecz jasna katalog otwarty.

Prawo karne: zniesławienie lub zniewaga
Przestępstwo zniesławienia reguluje art. 212 Kodeksu karnego: „kto pomawia inną
osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą
osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją
w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska,
zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”
(§ 1). Natomiast art. 216 Kodeksu karnego penalizuje zniewagę: „kto znieważa
inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub
w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze
ograniczenia wolności” (§ 1).

mogą formułować oceny przesadne, prześmiewcze czy prowokujące [11].
Bardzo często surowych ocen dokonań
kolegów „po fachu” dokonują sami architekci.
W tym kontekście obok norm kodeksowych
można przytoczyć również normy deontologiczne, a mianowicie regułę 4.13 Kodeksu
Etyki Zawodowej Architektów, zgodnie
z którą: „architekci nie krytykują złośliwie lub
nieuczciwie, ani nie dyskredytują w ten sposób
pracy innych architektów”.

6_Np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2014 r., sygn. V KK
178/13, LEX nr 1491072
7_I.C. Kamiński, Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne

w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010 r., s. 394
8_Np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia
2014 r., sygn. VI ACa 327/14, LEX nr 1680064
9_Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2016 r.,
sygn. VI ACa 1847/14, LEX nr 2075684
10_Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia
21 lutego 2013 r, sygn. II SA/Ke 15/13, LEX nr 1340284
11_Por. D. Bychawska-Siniarska, Strasburg o odpowiedzialności

karnej dziennikarzy, w: Na Wokandzie, nr 7, wygodny link:
www.zawod-architekt.pl/krytyka_2
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Niewątpliwie projektowanie
budynków jest formą
ekspresji artystycznej,
która podlega ochronie
prawnej.
Oczywiście można zastanowić się, co
właściwie oznaczać ma użyte tu słowo
„złośliwie”? Ocena tego, w którym momencie
kończy się konstruktywna krytyka, a zaczyna złośliwość, jest niejednokrotnie trudna.
Jako postulat de lege ferenda zgłaszam więc
propozycję modyfikacji tej reguły poprzez zastąpienie słowa „złośliwa” słowem „oszczercza”. W mojej ocenie – mimo że kodeksy
deontologiczne zawsze cechuje pewna ogólność (służą one przecież jako swego rodzaju
drogowskazy) – używane w nich sformułowania powinny być bardziej precyzyjne. Ma
to znaczenie szczególnie biorąc pod uwagę
okoliczność, że naruszenie zasad zawartych
w KEZA może stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej. Idąc jeszcze dalej,
można uznać, że taka redakcja kodeksu może
ograniczać swobodę wypowiedzi, więc nie ma
chyba powodu, aby „wychodzić przed szereg”
i wprowadzać tego typu limitację. Uwagę
tę można odczytywać z uwzględnieniem
przedstawionego niżej wyroku Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka, który podkreślił,
że wypowiedzi o charakterze satyrycznym
(granica między satyrą a złośliwością jest
niezwykle cienka) nie podlegają ocenie takiej
jak formalne oskarżenia. Należy jednym
tchem podkreślić, że dokonana tu kontestacja
nie dotyczy samej reguły, a jedynie jej redakcji. Gwarancja wzajemnego poszanowania
w sferze słowa jest jedną z fundamentalnych
– i musi znajdować swoje miejsce również
w Kodeksie Etyki Zawodowej Architektów.

Forma i treść wypowiedzi
Często kluczowy okazuje się sposób formułowania krytyki, a także klasyfikowanie
spornej wypowiedzi jako faktu lub też sądu
wartościującego. Inaczej oceniane są przez
sądy wypowiedzi dotyczące faktów, a inaczej wypowiedzi ocenne [12]. Te pierwsze
poddają się testowi rzetelności, obiektywi-

Krytyczna ocena
architektury jest z kolei
wyrazem wolności
wypowiedzi każdego widza,
obserwatora, mieszkańca,
użytkownika – słowem
wszystkich.
Jak to zwykle z prawami
człowieka bywa, problem
pojawia się w momencie
konfliktu jednego prawa
z drugim.

zmu oraz profesjonalizmu, drugie zaś z natury rzeczy są subiektywne i nie podlegają
dowodzeniu. W przypadku architektury
często krytyka przybiera właśnie formę
wypowiedzi ocennych. Sądy podkreślają, że
ochronie podlegają nie tylko opinie pochlebne i wyważone [13]. Z drugiej jednak strony
sędziowie zaznaczają, że zgodna z prawem
jest krytyka rzeczowa oraz rzetelna [14].
Może być ona przesadna, jeśli opiera się na
faktach i pozbawiona jest treści znieważających [15].
Nie bez znaczenia dla sądu pozostaje cel,
którym kieruje się osoba podejmująca się
krytyki. Pod ochroną prawa pozostaje negatywna ocena podjęta w interesie społecznym, ogólnym. Nie powinna ona realizować
jednostkowych, partykularnych interesów
jej autora. Nie pozostaje pod ochroną prawa
krytyka mająca za zadanie szykanowanie
osoby krytykowanej [16].

Konflikt dziennikarza z architektem
Spór o zasadność krytyki architektury potrafi
doprowadzić strony nawet przed majestat
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w Strasburgu. Dowodem na to jest wydany
w 2012 r. wyrok w sprawie Smolorz przeciwko
Polsce [17]. Źródłem sporu sądowego pomiędzy dziennikarzem a architektem był wywiad
prasowy o intrygująco brzmiącym tytule „Radość z burzenia Katowic – rozmowa z architektem” [18]. Jurand Jarecki (architekt) wyjaśniał
w nim dlaczego wraz z innymi architektami
tworzącymi powojenną architekturę Katowic
chciał wprowadzić do niej „upragnioną nowoczesność”. Na pytanie dotyczące wyburzania
XIX-wiecznej zabudowy miasta Jarecki odpowiedział: „Owszem, burzyło się. Gdybyśmy to
zrobili dziś, wojewódzki konserwator zabytków
zazgrzytałby zębami. Wtedy jednak ten budynek po prostu nam się nie podobał. Bez kłopotu
uzyskaliśmy pozwolenie na rozbiórkę. Elewacja
była zbyt ozdobna, no i pełno gołębi. Nie było
mi go żal. Może dopiero teraz go szkoda”.
Architekt opowiadał też o tym, jak
ocenia tamte decyzje z perspektywy czasu:
„[…] To były najdynamiczniej rozwijające
się miasta na świecie. W Caracas było pełno
neonów, w Katowicach też – neony z napisem
„Społem” wisiały na Skarbku, Zenicie. Miasto
12_Wyrok Sądu Apelacyjnego z Krakowie z dnia 30 grudnia 2014 r.,
sygn. I ACa 1424/14, LEX nr 1659075
13_ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 lutego 2012 r.,
sygn. I ACa 717/11, LEX nr 1163167
14_Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 marca 2015 r.,
sygn. I ACa 901/14, LEX nr 1665021, wyrok Sądu Najwyższego z dnia
21 maja 2015 r., sygn. IV CSK 557/14, LEX nr 1733681
15_Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2007 r.,
sygn. I ACa 1149/06, LEX nr 394067
16_Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 marca 2015 r.,
sygn. I ACa 901/14, LEX nr 1665021
17_Wyrok ETPCz z 16 października 2012 r. (sekcja IV), skarga
nr 17446/07
18_„Radość z burzenia Katowic – rozmowa z architektem”, Gazeta
Wyborcza (wyd. katowickie), 21 maja 2004 r., wywiad przeprowadziła
Katarzyna Piotrowiak, , wygodny link: www.zawod-architekt.pl/
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podobało się, np. prezydent Wrocławia radził
się nas, jak wyburzać kamienice”.
Kilka dni później w tej samej gazecie
ukazał się tekst pt. Architekt, mistrz samozadowolenia [19]. Jego autorem był Michał Smolorz, katowicki dziennikarz. Twórczość Jareckiego oraz innych architektów projektujących
ówcześnie w Katowicach nazwał on „wielkością na miarę płaszcza ortalionowego i krawata
na gumce”. Smolorz stwierdził w artykule,
że budynki ich autorstwa – uchodzące wtedy
za nowoczesne – w większości nie przetrwały
próby czasu. Co więcej, autor uznał, że architekci „składali podpisy pod unicestwieniem
dorobku śląskiej cywilizacji”. Uznał również,
że obiekty zaprojektowane przez architekta
„zawstydzają dziś swoją pospolitą brzydotą
i zmurszałą estetyką bolszewizmu”.
Jurand Jarecki wystąpił z powództwem
o ochronę dobrego imienia. Żądał, aby
dziennikarz opublikował w prasie przeprosiny.
Michał Smolorz, odpowiadając na zarzuty,
podnosił, że komentował działalność publiczną architekta, który ponosi odpowiedzialność
za współczesny wygląd miasta. Podkreślał
również, że od 2002 r. toczyła się w mediach
lokalnych żywa dyskusja dotycząca ówczesnego planowania przestrzennego i jego wpływu
na stan architektury Katowic. Sędziowie uznali racje architekta, uzasadniając, że dziennikarz nie przytoczył konkretnych argumentów
dla obrony swoich stwierdzeń, używał słów
ironicznych i drwiących oraz chciał ośmieszyć powoda. Sąd Okręgowy uznał, że użyte
przez pozwanego sformułowania naruszyły
godność powoda, uwzględnił powództwo
i nakazał opublikowanie przeprosin w prasie.
Apelacja Michała Smolorza została oddalona.
Dziennikarz wniósł wówczas skargę do
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
który nie miał cienia wątpliwości (wyrok
zapadł jednogłośnie), że wydane przez polskie
sądy wyroki stanowiły naruszenie wolności wypowiedzi dziennikarskiej. Sędziowie
ETPCz zauważyli, że wolność wypowiedzi jest
podstawą społeczeństwa demokratycznego
i obejmuje również poglądy nieprzychylne,
szokujące, obrażające [20]. Krytyka dotycząca
sztuki – materii tak subiektywnej – przybiera
formę sądu wartościującego, a nie informacji
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Czy krytyka mieści się
w granicach prawa zależy
od szeregu okoliczności,
które wyliczają
zarówno sędziowie
polscy, jak i orzekający
w ETPCz, w całkiem
już rozbudowanym
orzecznictwie.
Otóż istotne są:
przedmiot, podmiot, sposób
formułowania, jak też cel
krytyki.
Naruszenie dobra
osobistego może nastąpić
jedynie poprzez działanie
bezprawne, tj. niezgodne
z ustawą oraz zasadami
współżycia społecznego.

o faktach i z tego względu nie podlega kategoriom prawdy i fałszu [21]. Nie jest również
niezbędne przytaczanie argumentów na potwierdzenie sformułowanej krytyki [22]. Oceny
przedstawione przez dziennikarza dotyczyły
konkretnych realizacji architekta, a nie całokształtu twórczości, czy cech osobistych
[23]. Szczególna ochrona dotyczy wypowiedzi
budzących zainteresowanie społeczne i wpisujących się w publiczną debatę [24]. Mocniej
zabezpiecza się wypowiedzi dziennikarskie
ze względu na szczególną rolę mediów [25].
Trybunał przyznał skarżącemu kwotę
słusznego zadośćuczynienia. Oczywiście
wyrok ten wiąże tylko stronę (którą jest tu
skarżone państwo, czyli Polska) zobowiązaną
do wypłacenia skarżącemu zasądzonej kwoty.
Orzeczenie to nie uchyla wyroku wydanego przez polski sąd, gdyż Trybunał nie jest
instancją odwoławczą od orzeczeń sądów
krajowych. Natomiast orzecznictwo ETPCz
stanowi dziś drogowskaz dla sądów krajowych
Rady Europy, które coraz chętniej powołują

się na konkretne rozstrzygnięcia Trybunału,
traktując je jako sui generis precedensy [26].
Każdy twórca – nie tylko architekt – utożsamia się ze swoją twórczością, jednak obok
wskazanych wyżej dróg dochodzenia prawa
zawsze warto mieć na uwadze rzecz – wydaje
się nadrzędną – czyli wartość, która z krytyki płynie – wspieranie publicznej debaty
dotyczącej spraw ważnych, do których sztuka
niewątpliwie należy. Sensem twórczości jest
jej konfrontacja z odbiorcą i w konsekwencji
nieunikniona krytyka – nie zawsze pozytywna.
Ocena przedstawionej sprawy oraz wydanego przez ETPCz wyroku jest bardzo trudna.
Mimo że Trybunał zawsze, gdy w grę wchodzi
wolność wypowiedzi dziennikarskiej, podkreśla
jej znaczenie w demokratycznym społeczeństwie, to czasem odnieść można wrażenie, że
wyroki te są wydawane poniekąd szablonowo.
Czytając tekst Michała Smolorza trudno oprzeć
się wrażeniu, że zawarta w nim krytyka była
nadmiernie surowa, a nawet przybrała formę
swoistego ataku. Można zadać sobie pytanie, czy pobudzenie debaty publicznej może
odbywać się kosztem ochrony dobrego imienia?
Co niezwykle istotne, sprawa ta dotyczy słów
wypowiedzianych za pomocą mediów – a te stanowią dziś potężny oręż – w konfrontacji, z którym dobre imię nie znajduje czasem ochrony.
Przyczynkiem do ciekawej dyskusji może
być natomiast postawienie na zakończenie
pytania, jak „miewa się” dziś w Polsce krytyka
artystyczna architektury? 
19_M. Smolorz, Architekt, mistrz samozadowolenia, Gazeta Wyborcza
(wyd. katowickie), 28 maja 2004 r.
20_§ 29 i 40 wyroku
21_§ 33 wyroku
22_§ 40 wyroku
23_§ 41 wyroku
24_§ 36 wyroku
25_§ 31 wyroku
26_ Por. M. Balcerzak, Oddziaływanie wyroków Europejskiego

Trybunału Praw Człowieka w sferze inter partes i erga omnes , w:
A. Śledzińska-Simon, M. Wyrzykowski (red.), Precedens w polskim
systemie prawa, Warszawa 2010, s. 163-186

Magdalena Wółkowska
dr nauk prawnych, specjalista
do spraw legislacji IARP
> wolkowska@izbaarchitektow.pl
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Mobilne miejsce spotkań

Małe zmywanie

Oto kompaktowa zmywarka Tetra firmy
Heatworks, która została zaprojektowana we
współpracy ze studiem Frog Design. Niewielkie
urządzenie w sam raz do mieszkania singla,
Mountain on the moon to nazwa przenośnego pawilonu, który stanął na madryckim Plaza Santa

włączane tradycyjnie lub przez wi-fi.

Maria Soledad Torres Acosta przy okazji odbywającego się w lutym 2018 r. Madrid Design Festival.

Potrzebuje ok. 1,9 l wody i 10 minut na

Obiekt stworzony w ramach projektu miejskiego Mini Hub zaprojektowała pracownia Enorme Studio.

czyszczenie w pełnym cyklu. Do podgrzewania

Pawilon został wyposażony w przestrzeń zamkniętą, gdzie można odpocząć lub skorzystać z sieci czy

wykorzystuje elektrody grafitowe (technologia

ładowarki. Odbywają się tam również warsztaty, wystawy oraz koncerty. Na zewnątrz użytkownicy

Ohmic Array) i oprócz mycia można w nim też

znajdą stopniowo ułożone ławki oraz elementy zieleni. Umieszczono tam także baterie słoneczne,

np. gotować lub czyścić owoce. Urządzenie ma

zaopatrujące pawilon w energię.

kosztować poniżej 300 dolarów i pojawić się

www.enormestudio.es, www.minihub.es

w sprzedaży pod koniec 2018 roku.
www.myheatworks.com

Wyrzeźb sobie umywalkę!

Trzy nietypowe umywalki
marki Antonio Lupi:

Sukulent czy ceramika?

Introverso, Controverso i Pixel.
Zaprojektował je włoski
dizajner Paolo Ulian. Produkty
trafiają do klienta w formie
frezowanej diamentową
tarczą marmurowej bryły.
Po ustawieniu jej we wnętrzu
można poczuć się jak artysta
i nadać umywalce ostateczny
kształt za pomocą młotka
i dłuta.
www.antoniolupi.it

Nietypowa pajęcza szafka
Arácnido to projekt
chilijskiego dizajnera
Alessandro Criscito.
Zamiast półek są w niej

Wazon Cactus zaprojektowała dizajnerka

naciągnięte elastyczne

Marie Michielssen dla belgijskiej marki Serax.

linki, pomiędzy które

Dostępny jest w trzech rozmiarach: 20, 29

można wkładać książki lub

i 39,5 cm. Kwiaty dobrze w nim wyglądają, ale

czasopisma. Określenie

jak ich akurat nie mamy, to wazon sam w sobie

„lektury w sieci” nabiera

stanowi ciekawą dekorację. Tu nam kaktus

tym samym nowego

wyrośnie, jeśli tak nie jest...

znaczenia...

Cena: 109-367 zł

> www.tevasq.com

> www.czerwonamaszyna.pl
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