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Redakcja

Z:A

TYTUŁEM Z:APROSZENIA

Melanż obaw i nadziei
Edukacja i kultura zdominowały zawartość tego wydania Z:A. Próżno szukać jednak
w numerze akademickich rozważań, emocjonalnych zachwytów czy prób syntezy – piszemy
o tych tematach przede wszystkim tak, jak pisze je życie: z punktu widzenia konkretnego
człowieka i jego osobistej historii.
Czasy się zmieniają i, co zauważa Piotr Średniawa, brakuje mistrzów, za to nie brakuje
absolwentów (046). Niektórzy zmieniają zawód, by zajmować się czymś innym, np.
tworzeniem książek dla dzieci, rysowaniem komiksów, malarstwem (056). Inni łączą pracę
w zawodzie z dodatkowymi działaniami w różnych obszarach kultury, zyskując oddech
i energię doładowującą akumulatory (072).
To wszystko pozytywne sytuacje, bo jak czytamy u Waltera Gropiousa: „Dobra architektura
powinna być odwzorowaniem samego życia, co zakłada dogłębną znajomość zagadnień
biologicznych, społecznych, technicznych i artystycznych”. I widać, że architekci to robią.
Mniej pozytywną perspektywą jest niestety projekt rekonstruującego się rządu, aby
architektura w obszarze kompetencji ministerstw została „zredukowana” i w konsekwencji
niejako zawieszona pomiędzy jurysdykcją nowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
(w zakresie samorządu i odpowiedzialności zawodowej), a jurysdykcją Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (lecz tutaj nie jako architektura, lecz estetyka przestrzeni
publicznej). Miejmy nadzieję, że tak skonstruowany projekt nie zostanie przyjęty bez
pozytywnej dla architektury i architektów korekty (090).
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Zachęcamy również, by zajrzeć do publikacji jubileuszowych: relacjonujemy w tym numerze
galę z okazji 15-lecia istnienia samorządu zawodowego architektów (022), a w 10. urodziny
magazynu Zawód:Architekt przypominamy kilkanaście naprawdę wartych wspominania
cytatów, wybranych spośród tych wszystkich jakie w minionych latach pojawiły się na
naszych łamach (034).
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Taki jest właśnie Z:A_#59 – mieszanka obaw, ale także nadziei na lepsze jutro, przykładów
że poza architekturą także można interesująco funkcjonować oraz świadectw jak zawód
architekta jest istotny dla społeczeństwa. A jeśli chodzi o „lepsze jutro”, to ze wszystkimi
Czytelnikami Z:A chciałbym podzielić się znakomitymi życzeniami, jakie na przełomie roku
otrzymałem od kol. arch. Zbyszka Maćkowa. Pięć słów, a wszystko jest.
Zatrzymania, zmiany perspektywy, nowego horyzontu!
Zamierzam skorzystać i wszystkim życzę tego samego.
Zbyszku – mistrzostwo świata.

Sebastian Osowski
redaktor naczelny
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Nagrody za oświetlenie

Przyznano ją za staranny dobór

nych, parków i małej architektury”

bardzo dobry efekt, a zrealizowane

Firma Lug Light Factory zdobyła

opraw, zastosowanie specjalnych

za oświetlenie Nowych Bulwarów

oświetlenie podkreśliło wyjątkowy

dwie nagrody Polskiego Związku

kloszy, które wpływają na wysokie

w Szczecinie. Komisja podkreśliła

charakter tego miejsca.

Przemysłu Oświetleniowego.

poziomy światła i idealnie zharmo-

profesjonalizm inwestycji pole-

Pierwszą był tytuł „Najlepszej

nizowanie oświetlenia z przyjętą

gający na odpowiednim doborze

odbędzie się w dniu 31 stycznia

inwestycji oświetleniowej 2017”,

koncepcją architektoniczną. Lug

opraw oraz zachowanie spójności

podczas targów Światło 2018

którą zdobyła za oświetlenie

zdobył też I nagrodę w kategorii

z wcześniej zamontowanymi

w Warszawie.

budynku firmy Comarch w Łodzi.

„Oświetlenie terenów rekreacyj-

oprawami. Uzyskano w ten sposób

> www.lug.com.pl

Uroczyste wręczenie nagród

W księgarniach

• Kolejny numer Kwartalnika

• Dom polski. Meblościanka

• Sport i igrzyska w Grecji

• Domy jednorodzinne. Prze-

Architektonicznego Rzut tym

z pikasami Małgorzaty Czyńskiej

i Rzymie Wojciecha Zabłockiego

wodnik do ćwiczeń projekto-

razem poświęcony związkom

to rozmowy z osobami związanymi

to album akwarel autorstwa

wych z budownictwa ogólnego

architektury i filmu. Wewnątrz

zawodowo z dizajnem i projek-

szermierza, architekta, pisarza

Moniki Siewczyńskiej to pozycja

artykuły i wywiady m.in. o spo-

towaniem wnętrz. Dziennikarka

i malarza, zdobywcy zeszłorocz-

przeznaczona przede wszystkim

sobach przedstawienia architek-

pyta m.in. Marka Cecułę, Zbignie-

nej Honorowej Nagrody SARP.

dla studentów i absolwentów

tury i architektów przez twórców

wa Horbowego, Hannę Rechowicz

Autor jest także wielokrotnym

zaraz po studiach. Książka

filmowych oraz inspiracjach ze

i Borisa Kudličkę o ich refleksje

olimpijczykiem, zafascynowa-

wprowadza w kolejne etapy

świata kinematografii, które

nad polskimi domami, nad tym jak

nym ideą igrzysk antycznych.

procesu projektowania budynku

wpłynęły na architektów. Autorzy

mieszkaliśmy kiedyś i dziś oraz

Książka jest właśnie tej fascynacji

jednorodzinnego, wskazuje

śledzą także podobieństwa

jak zmieniają się nasze gusta.

owocem – na kolejnych stronach

przydatne przy tym akty prawne

pomiędzy technikami filmowymi

Ale to nie wszystko – wywiady

oglądamy obrazy przedstawiające

oraz podpowiada, w jakiej kolej-

i architektonicznymi oraz pytają:

dotyczą też historii z dzieciństwa

starożytne olimpijskie konku-

ności powinny być konstruowane

czy budynki mogą wykorzystywać

rozmówców oraz ich doświadczeń

rencje i obiekty architektonicz-

i zamieszczane w dokumentacji

techniki podobne do filmowych,

zadowodych. Dla fanów polskiego

ne z podziałem na konkretne

poszczególne rysunki.

aby oddziaływać na widza?

dizajnu pozycja obowiązkowa.

miejsca.

> 59 zł / www.ksiegarnia.pwn.pl

> 12 zł / www.kwartalnikrzut.pl

> 39,90 zł / www.czarne.com.pl

> 28 zł / www.muzeumsportu.waw.pl
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PIERWSZY POLSKI KOMIKS ARCHITEKTONICZNY / WWW.GRUPAARCHISLAWA.PL / WWW.FACEBOOK/GRUPAARCHISLAWA / scenariusz: BARTOSZ WOKAN / RYSUJE: WOJCIECH MALART

/ COPYRIGHT: ORIA MEDIA

AUTOPORTRET Z MISTRZEM
Ma pan upatrzony
model?

www.grupaarchislawa.pl

Tak...
Nawet kilku.

scenariusz: bartosz wokan

RYSUJE: WOJCIECH MALART

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

nie słupki parkingowe, zapory,

ochrony (budynki rządowe, lotni-

Cztery Złote Medale MTP Budma

Decotherm SB z innowacyjnym

szlabany i kolczatki drogowe,

ska czy tereny imprez masowych).

2018 zdobyła firma Hörmann. Wy-

systemem sprężyn naciągowych,

które mogą służyć zarówno do

Wszystkie opisane produkty,

różnione zostały garażowe bramy

który równoważy ciężar bramy

zabezpieczania obiektów prywat-

a także wiele innych zaprezen-

segmentowe LPU 67 Thermo

i ułatwia jej ręczną obsługę. Me-

nych czy użyteczności publicznej

towane zostanie na budmowym

o bardzo wysokiej izolacyjności

dal przyznano także, wprowadzo-

(strefy ruchu pieszego, parkingi

stoisku Hörmanna, o powierzchni

cieplnej, nowe drewniane drzwi

nym właśnie na rynek, systemom

i tereny przyzakładowe), jak i ob-

aż 500 m².

wewnętrzne z serii ConceptLine,

kontroli dostępu. Składają się na

szarów wymagających najwyższej

> www.hormann.pl

doposażenia o panel akustyczny.

Brak odcisków palców

Dzięki temu zapewnia komfort

Nowy matowy laminat Topmatt

Biurko Drive firmy MDD z elek-

oraz można go dopasować do

jest utwardzany przy zastosowa-

trycznie regulowaną wysokością

każdego rodzaju wykonywanej

niu technologii wiązki elektronów,

blatu można łatwo dopasować do

pracy. Pozycja stojąco-siedząca,

ma właściwości zapobiegające

konkretnej osoby. Umożliwia swo-

którą umożliwia Drive, stymuluje

pozostawianiu odcisków palców

bodną pracę nie tylko w pozycji

koncentrację, co z kolei przekła-

(efekt Anti-fingerprint) i cha-

siedzącej, ale i stojącej. Mebel po-

da się na większą efektywność

rakteryzuje się odpornością na

siada panel z pamięcią wysokości,

pracowników.

zarysowania. Nowość produktowa

przesuwny blat oraz możliwość

> www.mdd.pl

firmy Egger stanowi najnowszy

Praca na różnych
wysokościach

element kolekcji PerfectSense.
Dobrze nadaje się do użycia na
poziomych powierzchniach, oferując szeroki zakres zastosowań
— od blatów roboczych przez
biurka i stoły po drzwi.
Gładka powierzchnia o matowym wykończeniu jest aksamitna
w dotyku i odporna na zużycie.
Laminat dostępny jest w dziewięciu jednobarwnych dekorach
zgodnych z najnowszymi trendami
kolorystycznymi. Produkt jest
polecany do stosowania zarówno
w nowoczesnych aranżacjach, jak
i wnętrzach klasycznych.
> www.egger.com/shop/pl_PL/
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fot. egger – materiały prasowe

Hörmann nagrodzony

Kuchenna Panorama

możliwość regulacji wysokości wy-

Urządzenie kuchenne Panorama to

suwanego okapu. To także pierwszy

nowość w ofercie marki Novy. Łączy

okap typu downdraft umożliwiający

w sobie płytę grzejną oraz okap

swobodny montaż szuflad (do głębo-

typu downdraft. Cztery ośmiokątne

kości 40 cm) bezpośrednio pod płytą

pola grzewcze rozmieszczono na

grzejną. W ten sposób zyskujemy,

88-centymetrowej płycie w pano-

tak cenne w każdej kuchni, miejsce do

ramicznej konfiguracji. Uzupełnia ją

przechowywania. Panorama pozosta-

wieża wentylacyjna, zlokalizowana

wia architektom dużą swobodę przy

z tyłu strefy roboczej – wpływa to

projektowaniu – nie wymaga sufitu

na efektywne wyłapywanie oparów

lub ściany, więc można ją zainsta-

już u źródła i pozwala na większą

lować niemal wszędzie. Urządzenie

swobodę ruchów podczas gotowania.

charakteryzuje się też minimalistycz-

Tym, co odróżnia Panoramę od innych

nym wyglądem.

urządzeń dostępnych na rynku jest

> www.comitor.pl

Energooszczędnie
z systemem
Aż do 60% mniej ciepła w stosunku

to U=0,14-0,09 W/m 2K, elementu
stropowego U=0,26-0,32 W/m 2K
i płyty dachowej U=0,15 W/m 2K.

do aktualnych wymagań określo-

Dodatkowe korzyści systemu

nych w Warunkach Technicznych

Izodomu to skrócenie czasu budowy

przenika przez ściany zewnętrzne

do 4 tygodni oraz wyższa wartość

budynków energooszczędnych

nieruchomości (w świetle dyrektywy

i pasywnych wzniesionych w tech-

UE nr 2010/31/EU od roku 2021 bę-

nologii firmy Izodom 2000 Polska ze

dzie można projektować i budować

Zduńskiej Woli.

wyłącznie budynki pasywne).

Tak korzystne parametry

> www.izodom2000polska.com

można uzyskać stosując bloczek
ścienny Super King Blok
z szerokiej oferty
Izodomu. Element
ten osiąga współczynnik przenikania ciepła
U=0,10 W/m 2K.
W przypadku
innych elementów
systemu wygląda
to też bardzo
korzystnie
– współczynnik płyty

rekl ama

fundamentowej
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Targi, które warto
odwiedzić

duktów i nowinek rynkowych

Light+Building 2018 to najbardziej

to zaledwie jeden z aspektów

prestiżowe międzynarodowe targi

Light+Building. Podczas sześciu

oświetlenia, elektrotechniki oraz

dni targowych będzie można wziąć

automatyki domów i budynków.

udział w wielu wydarzeniach to-

W dniach 18-23 marca we Frank-

warzyszących, m.in. w fachowych

furcie nad Menem ponad 2 600

seminariach i wykładach, wysta-

wystawców z całego świata zapre-

wach specjalnych i prezentacjach

zentuje najnowsze produkty i inno-

trendów.

wacyjne technologie. Targi odwiedzi

Ale różnorodny wachlarz pro-

Wszyscy zainteresowani odwie-

w tym roku co najmniej 216 tys.

dzeniem imprezy mogą uzyskać

osób, przeważnie związanych

informacje o wyjazdach pod nu-

z branżą. Tematem przewodnim

merem telefonu 22 49 43 200 oraz

nadchodzącej edycji będzie motto

za pośrednictwem e-maila:

„Connected – Secure – Convenient”.

> info@poland.messefrankfurt.com

Kolejna odsłona
konkursu Baumitu

nych aranżacji do wyboru. Pozwoli
to lepiej niż na ekranie komputera

Marka Tubądzin zaprasza architek-

ocenić proponowane przez projek-

tów, projektantów i deweloperów

tanta rozwiązania i ułatwi podjęcie

na premierę pierwszego w Polsce

decyzji osobom, które nie posiadają

wirtualnego, interaktywnego

rozwiniętej wyobraźni przestrzennej.

wnętrza. Tubądz_in / Arch_in_virtual

Technologia daje bowiem szansę, aby

zaprezentowane zostanie podczas

poczuć „prawdziwą” przestrzeń.

targów 4 Design Days, które odbędą

Na pierwszy ogień w przedsię-

się w dniach 15-18.02 w Katowicach.

wzięciu Tubądz_in poszła łazienka

Wirtualne wnętrze to narzędzie

– pomieszczenie ważne, a jedno-

przygotowane przez architektów dla

cześnie często stanowiące duże

architektów. Jego pomysłodawcami

wyzwanie dla osób wykańczających

są arch. Konrad Karmański, arch. Mi-

swój dom czy mieszkanie. Możliwość

chał Borowski oraz spec. VR Bartosz

zabrania ich na „wirtualny spacer”

Gajdziński (Virtual House), a inspira-

ułatwia architektowi komunikację

cję stanowiły technolgie oferowane

z klientami i daje szansę na skrócenie

przez firmę Graphisoft.

procesu projektowego.

Sercem tej innowacyjnej

Warto nadmienić, że „fotoplasty-

przestrzeni jest spersonalizowany

kon dla architekta”, który zostanie

software oparty na rozwiązaniach

pokazany w Katowicach, zyskał też

HTC VIVE oraz Oculus Rift VR, gwa-

interesującą oprawę. Jego ściany

rantujący pełne wrażenia immer-

zewnętrzne są obłożone elewacyj-

syjne. Dzięki niemu architekt może

nymi płytami wielkoformatowymi

przenieść inwestorów do projektowa-

Monolith, produkowanymi w nowej

nego wnętrza zanim ono powstanie

fabryce Tubądzin w Sieradzu.

i przedstawić im kilka alternatyw-

> www.tubadzin.pl/monolith
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międzynarodowej odsłony zmagań

Wraz z końcem 2017 r. upłynął

Baumit Life Challenge. Zanim jednak

termin przyjmowania zgłoszeń

wyboru dokona profesjonalne jury,

Z:A

Wejdź do wnętrza
projektu

w wysokości 10 000 zł i bilet do

do konkursu Fasada

głos mają internauci, którzy do koń-

Roku. W ciągu czterech

ca stycznia mogą wspierać swoich

miesięcy do konkursu

faworytów w wyścigu o „Wyróżnie-

zakwalifikowano 215 obiektów ukoń-

nie Internautów”. Najliczniej repre-

czonych w 2017 r., których elewację

zentowaną grupą obiektów są nowe

wykonano przy użyciu materiałów

budynki wielorodzinne (108 reali-

firmy Baumit (systemów ociepleń,

zacji). Kolejne kategorie to budynki

systemów tynkowych z wykończe-

po termomodernizacji (54), nowe

niem lub produktów renowacyjnych

budynki niemieszkalne (15), nowe

z wykończeniem). Biorąc po uwagę

domy jednorodzinne (18) i budynki po

poprzednie edycje to frekwencyjny

renowacji (20).

rekord. Uczestnicy walczą o nagrodę

> www.fasadaroku.pl

z diodami LED. Rozmaite świecące
struktury charakteryzują się bardzo

Bubbles to innowacyjny system

małą wagą, dużą energooszczęd-

oświetleniowy, który zaskakuje

nością i elastycznością, a swoim

i fascynuje od 14 lat. Od momentu

wyglądem przypominają błyszczą-

powstania w 2004 roku, na jego

ce bańki mydlane. Ten niezwykły

bazie stworzono już około 30

efekt projektanci uzyskali dzięki

różnorodnych lamp i żyrandoli.

technologii pneumatycznej. Każda

Flagowy projekt i znak rozpoznaw-

lampa jest wykonywana ręcznie,

czy marki Puff-Buff stworzonej

przy współpracy z lokalnymi produ-

przez Annę Siedlecką i Radka

centami. Wykorzystanie powietrza

Achramowicza to wypełnione

wewnątrz Bubbles jest prawdzi-

powietrzem elementy z przejrzy-

wym unikatem na rynku.

stego elastycznego PVC połączone

> www.puff-buff.com

BIM nie taki straszny

będą stosować tę metodykę w czasie

Vectorworks zaprasza architektów

pracy. Model BIM pozwala automa-

na bezpłatne warsztaty „BIM nie gry-

tycznie tworzyć poszczególne rzuty,

zie”. Szkolenie pozwoli zapoznać się

przekroje, rozwinięcia, perspektywy

z optymalnymi metodami projekto-

oraz inne widoki, łącznie z zestawie-

wania oraz modelowania w programie

niami i analizami.

Vectorworks Architect. Poszerzy

Warsztaty prowadzi arch. Robert

wiedzę z modelowania informacji dla

Szczepaniak – Stowarzyszenie BIM dla

procesów zintegrowanych, wymaga-

polskiego budownictwa / BIM Klaster.

nych w przypadku zamówień publicz-

Najbliższe spotkania odbędą się

nych w coraz liczniejszych krajach

podczas targów Budma 2018 w Pozna-

Unii oraz coraz częściej oczekiwanych

niu (30.01-2.02) oraz 4 Design Days

przez inwestorów prywatnych.

w Katowicach (15-18.02).

Program oferuje zintegrowaną

Wymagana rejestracja miejsc

funkcjonalność BIM i to od użyt-

przez stronę internetową.

kowników zależy, w jakim stopniu

> www.vectorworks.pl
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Lampy wypełnione
powietrzem
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Z myślą o środowisku

czeniu negatywnego wpływu na

Przykładem mogą być przebudo-

użytkowych i ekologicznych. Dzięki

Ekologia stała się jednym z do-

środowisko. Jedną z metod zmniej-

wane toalety w Złotych Tarasach

technologii Airblade™ zamkniętej

minujących trendów w archi-

szenia zużycia energii i wody

w Warszawie (na zdjęciu). Projekt

w baterii umywalkowej użytkow-

tekturze. Obiekty projektuje się

jest zastosowanie nowoczesnej

biura architektonicznego Rubicon

nicy zarówno myją, jak i suszą ręce

z myślą o maksymalnym obniżeniu

infrastruktury sanitarnej w obiek-

– autorstwa arch. Łucji Janik – jest

przy umywalce.

kosztów eksploatacji i ograni-

tach użyteczności publicznej.

udaną kombinacją rozwiązań

> www.dysonairblade.pl

Sprostowanie autorskie

się współpraca między pracowniami

W artykule „Architekci w fabrykach

Dziewoński Łukaszewicz Architekci

/rzemiosło i science fiction” opubli-

oraz Major Architekci, której owocem

kowanym w Z:A_#58 na stronie 037,

jest powyższa realizacja. Prawidło-

przy fotografii Bazy transportowo-

wy podpis fotografii podano poniżej.

-logistycznej MPWiK we Wrocławiu
zamieszczono błędny podpis.
Bazowa koncepcja funkcjonalna,

Za błąd przepraszamy.
Marcin Major, Beata Stobiecka

urbanistyczna i estetyczna przedstawionego obiektu została wyłoniona
w którym pierwsze miejsce zajęła
pracownia Dziewoński Łukaszewicz
Architekci. Na tym etapie rozpoczęła

Renoaktywator
po raz trzeci

zabytkowych, czyli konserwatorzy,
projektanci, osoby zarządzające taki-

Renowacjom i modernizacjom ka-

mi zasobami, inwestorzy oraz firmy

mienic oraz budynków zabytkowych

specjalizujące się w realizacji tego

poświęcona będzie trzecia edycja

typu inwestycji.

konferencji Renoaktywator, która

Starannie dobrani prelegenci

odbędzie się 1 marca 2018 r. w sty-

i grupa docelowa sprawiają, że kato-

lowych wnętrzach Hotelu Monopol

wicka impreza to doskonała okazja

w Katowicach.
Gośćmi konferencji będą osoby

do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych, cennych kontaktów

na stałe związane z procesem mo-

biznesowych.

dernizacyjnym kamienic i obiektów

> www.renoaktywator.pl
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Baza transportowo-logistyczna
MPWiK we Wrocławiu,
architektura: Dziewoński
Łukaszewicz Architekci przy
współpracy z Major Architekci
fot. major architekci

w konkursie architektonicznym,

PAŃSTWA
PROJEKT ZREALIZOWANY
PRZEZ NAS

Trwa druga edycja
Tubądzin Design Awards

wyjazdem do Nowego Jorku, publikacje w Elle Decoration, wyjazdy

Grupa Tubądzin zakończyła właśnie

do Mediolanu na Salone del Mobile

I etap międzynarodowego konkursu

2019, a także staże u najlepszych

Z:A

TDA – napłynęło ponad

europejskich projektantów – w Do-

200 prac z aż 21 krajów.

rota Koziara Studio w Mediolanie,

Konkurs odbywa się

w biurze projektowym Villa Interna-

w trzech kategoriach: Unlimited

tional w Budapeszcie i w pracowni

Architecture (dla architektów),

WWAA w Warszawie.

Everyday Design (dla wnętrzarzy

BRAMY ROLOWANE | OKNA | DRZWI | FASADY | SERWIS

Do 30 kwietnia potrwa II etap

i projektantów pracujących w salo-

konkursu – organizator czeka na pro-

nach sprzedaży) oraz Young Power

jekty powstałe z wykorzystaniem

(dla studentów).

płytek Ceramiki Tubądzin, które

Łączna pula nagród wynosi

ROLETY | OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA |

System drzwiowy –
funkcjonalność i design

można przesyłać za pośrednictwem

ponad 50 000 euro i obejmuje m.in.:

platformy internetowej.

Grand Prix z nagrodą 2 500 euro oraz

> www.tubadzin.pl/design/pl

heroal D 72
System drzwiowy heroal D 72 zachwyca różnorodnymi
możliwościami zastosowania, co pozwala mu wpasować się
w niemal każdy projekt. Czy to nowoczesne, zorientowane na
design budownictwo czy klasyczne renowacje – innowacyjność
heroal D 72, dzięki najlepszej jakości materiałów i najlepszej
funkcjonalności, będzie zawsze dobrym wyborem. Dzięki
obustronnemu wypełnieniu na całym skrzydle oraz modułowej
budowie możesz w elastyczny sposób dostosować system do
wymogów projektowych i funkcjonalnych bez konieczności
rezygnacji z bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie: w systemach
drzwiowych standardowo gwarantowana jest odporność na
włamanie na poziomie do RC 3.
lżejszej konstrukcji niż tradycyjne

Dachówka stalowa Panorama to

pokrycia, gwarantując również

nowość w ofercie firmy Balex.

elegancki wygląd połaci dachowej.

Ma niepowtarzalny wzór zaprojek-

Szeroki wachlarz akcesoriów

towany przez zespół architektów.

wpływa na estetykę całości

Połączenie klasycznego szablonu

powodując, iż dach prezentuje

z nowoczesnością zaowocowało

się równie dobrze jak pokryty da-

uzyskaniem lekkiej i jednocześnie

chówką ceramiczną. Modułowość

wyrazistej linii pokrycia dachowego.

elementów dachówki Panora-

Dachówka stalowa Panorama

ma pozwala na łatwy montaż

to kompletne poszycie dachowe,

i transport.

które łatwo się składa i wymaga

> www.dachowkastalowa.eu

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.heroal.com

heroal – Johann Henkenjohann
GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80
33415 Verl (Germany)
Tel +49 5246 507 - 0
Fax +49 5246 507 - 222
rekl ama

Elegancka stal na dachu

Z:A

fot. Adam Łukawski, RUBICON

informacje

Nowoczesna jodełka

Chapel Parket oferuje dębowe klepki

duje nie tylko o rozmiarze elementów,

Popularna swego czasu jodełka

w ponad 50 odcieniach i szerokim wy-

ale także sposobie wykończenia

cji podłóg Chapel Parket stosowany

(zygzak, chevron), układana we wzór

borze rozmiarów. Największe z nich

drewna i wszystkich cechach podłogi.

jest olej Floor Service Hardwax Oil,

francuski lub węgierski, wróciła do

mają aż 18 cm szerokości, w wersji

W standardzie klepki są wykonywane

który ma dużą odporność na ścieranie,

łask kilka lat temu i cieszy się coraz

warstwowej – 18,5 cm. Jak wszystkie

z mikrofazą na dłuższym boku, ale na

działanie wody, wina, piwa, coli, kawy,

większym zainteresowaniem. Odpo-

podłogi Chapel Parket, powstają na

życzenie mikrofazowane są również

herbaty, soków owocowych i mleka.

wiadając na potrzeby rynku, marka

zamówienie, więc to inwestor decy-

krótkie części.

> www.chapelparket.pl
wiz. Gierbienis + Poklewski s.c.

Spoiny odporne
na brud i wodę

dwukrotnie wyższą odporność na
ścieranie oraz dwukrotnie niższą

Elastyczna fuga Botament M 44 NC

absorpcję wody w porównaniu

Power powstaje na bazie cementu

z klasycznymi fugami. Produkt

oraz materiałów mineralnych.

firmy Botament wyróżnia zasto-

Może być wykorzystywana do

sowanie technologii Natural Clear

spoinowania okładzin ściennych

Power, dzięki której hydrofobowa

i podłogowych wewnątrz oraz na

powierzchnia odpycha cząsteczki

zewnątrz. Przy jej użyciu można

wody oraz uniemożliwia osadza-

wykonywać spoiny o szerokości

nie się brudu. Fuga jest dostępna

do 5 mm. Spełnia wymogi normy

w szerokiej gamie kolorów.

PN EN 13888 CG2 WA, co oznacza

> www.botament.com

Konkurs Rockwoola
na finiszu

działów SARP (Białystok, Wrocław,
Szczecin, Rzeszów, Kraków, Gdańsk,

„Zmień wizję w projekt”, organizo-

Warszawa, Katowice, Zielona Góra)

wanym przez Rockwool

będzie oceniać nadesłane i wyłoni

Polska. Tegoroczna

zwycięzców. Grand Prix to 10 tys. zł,

edycja pod hasłem „Rzuć

przewidzianych jest także pięć

to wszystko co złe” ma wyłonić
najlepsze projekty zrealizowane lub

Z:A _#59 12_2017

sów i przedstawicieli lokalnych od-

Zakończył się nabór prac w konkursie

Z:A

020

Warto zaznaczyć, że przy produk-

wyróżnień po 2 tys. zł.
Na zdjęciu: Pawilon edukacyjny

oddane do realizacji w 2017 roku.

w Leśnym Ogrodzie Botanicznym

Warunkiem uczestnictwa jest wy-

Marszewo (architektura: Gierbienis +

eksponowanie w projekcie rozwiązań

Poklewski s.c.) – Grand Prix w katego-

marki Rockwool, Rockpanel lub

rii architekci, edycja konkursu 2016.

Rockfon. Teraz jury złożone z preze-

> www.zmienwizjewprojekt.pl

Sześciokątny tynk

gonalnych (61x53 cm), które można

Kolekcja płytek gresowych Ebro to

układać na dużych powierzchniach.

nowość w ofercie Grupy Nowa Gala.

Dostępne są także inserta z orna-

Produkt swoją wyraźną strukturą

mentami drukowanymi cyfrowo na

doskonale imituje surową po-

płytkach w formacie 60x60 cm. Do-

wierzchnię tynku. Atutem kolekcji,

bre parametry techniczne produktu

poza modną kolorystyką złożoną

sprawiają, że płytki Ebro sprawdzą

z szarości, greige i bieli, jest szeroki

się zarówno w obiektach użyteczno-

wybór formatów (30x60, 60x60,

ści publicznej, jak i prywatnych.

120x60 cm) oraz dekoracji heksa-

> www.nowa-gala.com.pl

Norma akustyczna

normy. Zapisy te nie dotyczą wnętrz

Od 1 stycznia 2018 roku norma

o akustyce kwalifikowanej, takich jak

PN-B-02151-4:2015-06 dotycząca

sale koncertowe czy teatralne, które

akustyki wnętrz budynków uży-

wymagają indywidualnego podejścia.

teczności publicznej i zamieszkania

Wymagania wyrażone zostały

zbiorowego znajduje się na liście

za pomocą:

norm przywołanych w znowelizo-

• czasu pogłosu (T) i wskaźnika

wanym rozporządzeniu Ministra

transmisji mowy (STI) – w przypad-

Infrastruktury w sprawie warunków

ku pomieszczeń, których główna

technicznych jakim powinny odpo-

funkcja polega na komunikacji

wiadać budynki i ich usytuowanie.
Tym samym projekty składane

werbalnej,
• czasu pogłosu (T) lub chłonności

obecnie do urzędów wraz z wnio-

akustycznej (A) w przypadku pozo-

skiem o pozwolenie na budowę

stałych pomieszczeń.

powinny uwzględniać wymagania tej
Firma Ecophon na swojej stronie
udostępnia przewodnik do normy
wraz z kalkulatorem
chłonności akustycznej,
pozwalającym sprawdzić
wymagania w konkretnych
pomieszczeniach. Dodatkowo Ecophon organizuje cykl
szkoleń pt. „Projektowanie
pomieszczeń zgodnie z normą PN-B-02151-4:2015-06”.

rekl ama

> www.ecophon.pl

IZBA ARCHITEKTÓW

Z:A

WARSZAWA, 8 GRUDNIA 2017 r.

01

Gala wieńcząca obchody
15-lecia Izby Architektów RP
arch. Urszula Szabłowska, architekt IARP

Uroczysta Gala Piętnastolecia Izby Architektów RP odbyła się 8 grudnia 2017 r. w Teatrze Królewskim
i Starej Oranżerii w warszawskich Łazienkach Królewskich. Uroczystość objął Patronatem
Honorowym Prezydent RP, Andrzej Duda. Wśród dostojnych gości byli przedstawiciele Rządu,
Sejmu i Prezydenta RP, przedstawiciele międzynarodowych i krajowych organizacji architektonicznych
i urbanistycznych, samorządów zawodów zaufania publicznego oraz architekci.
Zebrani wysłuchali deklaracji Prezesa IARP, Ryszarda Grudy, dotyczącej złożenia na ręce
Ustawodawcy założeń do projektu Ustawy o Architekturze. Środowisko architektów uważa, że
przestrzeń publiczna wymaga najwyższej ochrony.
W deklaracji padły m.in. stwierdzenia: „Polska w przeciwieństwie do wielu krajów Unii Europejskiej

nie prowadzi Polityki Architektonicznej, nie ma przyjętej na szczeblu państwowym koncepcji
dbałości o kulturę przestrzeni. (...) Jednym z głównych zadań Polityki Architektonicznej winna
stać się powszechna edukacja architektoniczna, a jej efektem w sferze legislacyjnej powinna być
Ustawa o Architekturze. Taki ponadresortowy akt regulacyjny winien stanowić trwałe kryteria dla
kształtowania i ochrony ładu prawnego w tej dziedzinie. (...) Architektura bezpośrednio stanowi
o warunkach życia w skali zbiorowej i indywidualnej – tym samym jest materialnym fundamentem
Kultury i Ładu Społecznego”.
W trakcie uroczystości wręczono również doroczne nagrody dla dziennikarzy piszących o architekturze
i pracy architekta w mediach niezajmujących się sprawami architektury i budownictwa. Nagrody
otrzymali: Anna Cymer, Jakub Głaz, Ewa Karendys, Piotr Sarzyński oraz Filip Springer (Grand Prix).
Po części oficjalnej Goście wysłuchali koncertu kameralnego w wykonaniu artystów
Akademii Sinfonia Varsovia.
Więcej informacji o przebiegu uroczystości
publikujemy na kolejnych stronach Z:A.
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Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystej Gali z okazji XV rocznicy powołania
samorządu zawodowego architektów
Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
Teatr Stanisławowski,
Łazienki Królewskie w Warszawie
Szanowni Państwo!
Dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystej Gali z okazji piętnastolecia powołania
Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.
Architektura jest sztuką, która w szczególny
sposób łączy w sobie elementy artystyczne
i użytkowe. Zaspokajając najżywotniejszą
potrzebę człowieka, jaką jest dach nad głową,
architekci kształtują krajobraz, zmieniają
przestrzeń, tworzą warunki do pracy i wypoczynku. Znane budowle nadają charakter
miastom i aglomeracjom i są ich wizytówką,
a lokalna tożsamość wyraża się często w bryłach domów, obiektów i konstrukcji. Architektura to również jeden z najtrwalszych śladów
ludzkiej działalności. Wynika stąd wielka
odpowiedzialność architektów za przyszły
kształt otoczenia, w którym żyjemy. Dlatego
tak ważna jest działalność Izby Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej.
Doskonalenie zawodowe architektów, tworzenie standardów pracy, zajmowanie stanowiska w istotnych dla rozwoju architektury
i urbanistyki sprawach oraz – jakże znacząca
– edukacja architektoniczna dzieci i młodzieży i działalność wydawnicza to główne pola
Państwa aktywności. Przyczynia się ona do
wzrostu świadomości społecznej w dziedzinie
architektury i do lepszej jakości realizowanych
projektów. Ta troska o wspólną przestrzeń,
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List Prezydenta RP
do samorządu architektów

List prezydenta Andrzeja Dudy odczytała Marta Gajęcka, doradca Prezydenta RP

o lepszy ład architektoniczny jest wartością
samą w sobie, ale także – jestem o tym głęboko przekonany – jest przykładem odpowiedzialnego podejścia do wykonywanej pracy
i świadomości tego, jaki wpływ ma ona na
otoczenie społeczne, ekonomiczne i kulturalne. Za tę działalność na rzecz nas wszystkich
pragnę dziś Państwu gorąco podziękować.

może wśród nich zabraknąć wybitnych dzieł
polskich architektów, zarówno dwudziestolecia międzywojennego, jak i okresu późniejszego. Dlatego gorąco zachęcam Państwa do
włączenia się w rocznicowe obchody. Niech
wspomnienie chlubnych tradycji polskiej
szkoły architektonicznej będzie inspiracją dla
dalszego rozwoju architektury w Polsce.

Kilka dni temu zainaugurowane zostały obchody wielkiego święta wolności – jubileuszu
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Będziemy wspominać odrodzenie się
suwerennej Rzeczypospolitej oraz dokonania
jej twórców i budowniczych. Sądzę, że nie

Wszystkim Państwu składam najlepsze życzenia wielu sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Duda
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Wystąpienie prezesa IARP

S

Szanowni Państwo, drodzy Goście,
Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
jest samorządem zawodowym architektów.
Fakt dokonania zasadniczych zmian ustrojowych w państwie, decentralizacja władzy
i upodmiotowienie samorządu terytorialnego, uchwalenie w 1997 roku Konstytucji RP
i w konsekwencji przyjęcie przez Parlament
15 grudnia 2000 r. ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów umożliwiły powstanie Izby
Architektów.
Dzisiaj są wśród nas osoby, które powołały
komitet organizacyjny Izby. Jest pierwszy Prezes, są też Ci, którzy w ciągu minionych 15 lat
poświęcili swój prywatny i zawodowy czas na
rzecz jej budowy.
Z chwilą ukonstytuowania się Izba przejęła
od administracji państwowej kompetencje
w zakresie regulacji i nadzoru nad wykonywaniem zawodu architekta na terenie kraju,
podobnie jak to się odbywa w demokratycznych krajach Europy i świata.
Cel nadrzędny Izby, jakim jest ochrona ładu
przestrzennego Polski jako dobra publicznego,
realizowany jest poprzez surowe wymagania
stawiane architektom dotyczące: przestrzegania zasad etyki, wysokich standardów
zawodowych i odpowiedzialności zawodowej
podlegającej ocenie rzeczników i sądów dyscyplinarnych.
Izba zrzesza obecnie 12 tysięcy kobiet i mężczyzn w pełni profesjonalnych, sumiennych
i odpowiedzialnych, gotowych do służenia
społeczeństwu swoją wiedzą i talentem.
Przynależność do Izby Architektów Rzeczy-
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pospolitej Polskiej jest warunkiem legalnego
wykonywania zawodu architekta w Polsce.
Jej członkowie mają prawo do posługiwania
się tytułem „Architekt IARP”. Tytuł ten
odróżnia nas od architektów nieposiadających
uprawnień czy przedstawicieli innych zwodów,
takich jak architekci wnętrz lub architekci
krajobrazu.
Niezwykle ważnym polem działania Izby jest
przywilej i obowiązek opiniowania aktów normatywnych dotyczących zasad zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki, architektury i budownictwa. Samorząd architektów
współpracuje z administracją rządową, parlamentarzystami, samorządem terytorialnym,
zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami i izbami
zawodowymi, organizacjami międzynarodowymi jak ACE (Architects’ Council of Europe),
ENACA (European Network of Architects
Competent Authorities) oraz z najbliższymi
nam izbami Czech, Słowacji, Niemiec i Węgier.
Cieszymy się, że są Państwo z nami.
Samorządy zawodowe inżynierów budownictwa i architektów są najmłodszymi w Polsce.
Dziś, zaledwie po 15 latach, podejmują się
nowych zadań, ale z pewnością nie stały się
stowarzyszeniami, korporacjami czy związkami
zawodowymi. Autonomiczni i niezależni zdajemy sobie sprawę, że powołanie samorządu architektów łączyło się z obdarzeniem nas przez
Parlament zaufaniem związanym z pełnieniem
misji publicznej. Tak jak inne zawody zaufania
publicznego, staramy się przynależnym zadaniom sprostać, zdając sobie sprawę, że kreowana przez architektów przestrzeń jest ważnym
czynnikiem bogactwa Polski w wymiarze
kultury i gospodarki, wpływającym w równym
stopniu na poziom życia dużych grup społecznych, jak i pojedynczego mieszkańca.

arch. Ryszard Gruda,
prezes Izby Architektów RP

Na koniec zacytuję zdanie Stanisława Noakowskiego, od 1919 roku profesora Wydziału
Archiutektury Politechniki Warszawskiej,
którego miejsce urodzenia na Kujawach nieraz
odwiedzałem:
„Architektura, jak każda sztuka, jest najdoskonalszym zwierciadłem, w którym odbija
się epoka tworząca ją. I nawet z jej szczątków
można łatwo odgadnąć stopień materialnej
i moralnej kultury tych, którzy ją do życia powołali, choć sami od wieków do snu wiecznego
się pokładli.”
Dostojni goście, dziękujemy, że zaszczyciliście nas swoją obecnością w tym ważnym
dla nas dniu.

IZBA ARCHITEKTÓW .

Fot. Paweł Mróz

Z:A

Z:A _#59 12_2017

027

IZBA ARCHITEKTÓW

Z:A

WARSZAWA, 8 GRUDNIA 2017 r.

04

Deklaracja ws. ustawy
o architekturze
arch. Ryszard Gruda, prezes Izby Architektów RP

N

Nieład polskiego krajobrazu jest faktem znanym, jednocześnie znane są także sukcesy
twórcze wielu polskich architektów – jak te
fakty pogodzić?

cza, że odpowiedzialność za jej powstawanie
ponoszą nie tylko architekci, ale również
pozostali obywatele.

Polska w przeciwieństwie do wielu krajów
Unii Europejskiej nie prowadzi Polityki Architektonicznej, nie ma przyjętej na szczeblu
państwowym koncepcji dbałości o kulturę
Przestrzeni.

W stanie polskiej przestrzeni publicznej,
w obliczu niestabilności i rozległości prawa
oraz postępującej komercjalizacji dobra
publicznego, jakim jest przestrzeń, podjęcie
przez Państwo polityki architektonicznej
staje się wręcz dramatyczną koniecznością.

Obecnie, po wielu dziesięcioleciach zaniedbań w tym zakresie, czynione są pierwsze
próby poprawy tej złej sytuacji. Przygotowywany jest projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego i związanej z nim
ustawy o zawodzie architekta, powstał też
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Działania te podkreślają jeszcze dobitniej
wskazywaną od dawna potrzebę nadrzędnych, ustrojowych regulacji dotyczących
roli architektury i architekta. Architektura
bowiem, a więc środowisko zbudowane,
w którym żyjemy, jest kwestią interdyscyplinarną o znaczeniu publicznym, co ozna-

Jednym z głównych zadań Polityki Architektonicznej winna stać się powszechna
edukacja architektoniczna, a jej efektem
w sferze legislacyjnej powinna być Ustawa
o Architekturze. Taki ponadresortowy akt
regulacyjny winien stanowić trwałe kryteria
dla kształtowania i ochrony ładu prawnego
w tej dziedzinie a oprzeć go należy na trzech
tezach:
	Architektura bezpośrednio stanowi
o warunkach życia w skali zbiorowej
i indywidualnej – tym samym jest materialnym fundamentem Kultury i Ładu
Społecznego.
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	Architektura należy do kwestii o znaczeniu publicznym, zatem w interesie publicznym jest określenie odpowiedzialności
i wzajemnych relacji uczestników procesu
kształtowania ładu przestrzennego.
	Proces tworzenia architektury oraz
rola architekta w kreowaniu przestrzeni polega na przełożeniu zbiorowych
i indywidualnych potrzeb we wszystkich
aspektach życia – od fizjologicznych przez
estetyczne, społeczne po gospodarcze
i polityczne – na język materii budowlanej
i odpowiednim dla tych potrzeb i uwarunkowań jej kształtowaniu. Proces ten podlega uniwersalnym regułom, niezależnym
od szerokości geograficznej czy ustroju
politycznego i reguły te w interesie publicznym podlegają ochronie.
Z tego miejsca, w 15-lecie powołania Izby
Architektów i w jej imieniu, kieruję apel
do Pana Prezydenta i Rządu RP o podjęcie
Polskiej Polityki Architektonicznej. Deklaruję
przedłożenie na rzecz tej doniosłej inicjatywy założeń do Ustawy o Architekturze.
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Goście podczas uroczystości
Tomasz Żuchowski, wiceminister,
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Gratuluję Izbie Architektów, całemu samorządowi
wszystkich architektów, którzy dzisiaj, wczoraj i w przyszłości tworzyli, tworzą i będą
współtworzyli kulturę naszego kraju.
Zawód architekta łączy w sobie artystę
i inżyniera, dobrze więc, że ta kultura i artyzm
odbywają się na naszych oczach, że wnoszą
do budynków coś więcej poza ścianami, że
tworzą ich ducha.
Takie budynki jak ten, w którym teraz
jesteśmy i inne liczne, które wzrastają razem
z kulturą – starzeją się wyłącznie z punktu
widzenia wieku, natomiast z punktu widzenia
atrakcyjności wręcz przeciwnie.

Chciałbym też podkreślić, że architektura,
nie zapominając o dzisiejszych rozwiązaniach komputerowych, informatycznych, to
przede wszystkim stan umysłu i umiejętność
postawienia właściwej kreski. Obyśmy o tym
nie zapominali zarówno w formule edukacyjnej, jak również twórczej, codziennej pracy.
Licząc na dobrą współpracę ze środowiskiem
architektów, a z mojego punktu widzenia ta
współpraca jest i trwa, składam państwu
najlepsze życzenia, a jednocześnie podziękowania za to, co do tej pory stworzyliście.
Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze
więcej obiektów będzie cieszyło nasze oczy,
a państwa dzieła będą żywymi pomnikami
waszych umiejętności, serdecznie dziękuję.

Filip Springer, laureat Grand Prix,
przyznanego przez Izbę Architetków RP
Bardzo dziękuję, jestem zaszczycony.
Zająłem się architekturą, dlatego że zamieszkałem w bardzo parszywym otoczeniu
i zacząłem się zastanawiać, dlaczego to
parszywe otoczenie tak źle na mnie działa.
I zajmowałem się nią przez dłuższą chwilę, kiedy trafiłem do Aleksandra Franty
na wywiad. Ten wywiad trwał 8 godzin i był
niezwykle wymagający, przede wszystkim
ode mnie. Aleksander Franta na koniec tej
rozmowy powiedział, że poza architekturą

* zredagowano na podstawie notatek i nagrań audio
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nie ma życia. To jest coś, co dzisiaj padło
już na tej sali chyba dwa razy. Wtedy to
zdanie bardzo mnie uderzyło i bardzo się
go trzymam. To znaczy trzymam się pisania
o architekturze jako o temacie śmiertelnie
poważnym.
I głęboko wierzę, że państwo, projektując
tę architekturę, też myślicie o tym, że to
jest śmiertelnie poważna sprawa i mam
nadzieję, że przy tym pozostaniemy.
Dziękuję bardzo.
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Grand Prix i nagrody
za publikacje dziennikarzy
arch. Izabela Klimaszewska, architekt IARP

Podczas uroczystej Gali Piętnastolecia Izby Architektów RP, architekci świętowali również
pięciolecie honorowania dziennikarzy nagrodą za pojawiające się w mediach niebranżowych
publikacje o architekturze i roli architekta w kreowaniu polskiej przestrzeni.

D

Dziennikarską nagrodę Izby Architektów RP
ustanowiono w 2012 roku, by zauważać
i nagradzać autorów popełniających teksty
ambitne, atrakcyjne merytorycznie i wizualnie, a jednocześnie pisane językiem zrozumiałym dla przeciętnego „Kowalskiego” oraz
podkreślające udział architekta w kreowaniu
przestrzeni. Cóż, pisać o architekturze w czasopismach popularnych i life-stylowych nie
jest łatwo, bowiem można osiąść na niezrozumiałej dla czytelnika popularno-naukowej
mieliźnie.
Przez ostatnich pięć lat członkowie Komisji Wydawniczej KRIA monitorowali więc
wiele ogólnopolskich i lokalnych publikacji,
czytali, dyskutowali i oceniali setki tekstów
o przeróżnym charakterze, by rokrocznie
wskazywać autorów godnych uznania.
W roku 2017, z uwagi na jubileuszową
edycję – pięciolecie nagrody, postanowiliśmy
przyznać 5 równorzędnych nagród, a spośród
niech wyłonić jedną specjalną – Grand Prix.
Wybór był trudny, poprzedzony wieloma
dyskusjami, a nawet sporami, nim Komisja
przedłożyła Krajowej Radzie IARP propozycje
pięciu laureatów.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się
8 grudnia 2017 r., podczas Gali 15-lecia Izby
Architektów RP, w Teatrze Królewskim warszawskich Łazienek. Nagrody otrzymali:
	Anna Cymer,
	Jakub Głaz,
	Ewa Karendys,
	Piotr Sarzyński,
	Filip Springer.

Grand Prix otrzymał Filip Springer.
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Anna Cymer
Historyczka sztuki i architektury. Od ponad
dekady zajmuje się popularyzacją szeroko
pojętej wiedzy na temat architektury nowoczesnej i najnowszej. Często odnosi się do
historii oraz tła ekonomiczno-społecznego,
nierzadko szuka genezy obecnego stanu polskiej architektury. Krytykuje to co brzydkie,
chwali to co dobre, również polskie.
„Okazuje się, że gdy tylko polscy
architekci przestali ślepo kopiować wzorce
zachodnie, zaczęli projektować bardzo
dobre, ciekawe, wartościowe obiekty.
A wzrastające zainteresowanie
architekturą powoduje też wzrost
oczekiwań i wymagań, co w kolejnych
latach powinno zaowocować jeszcze
lepszymi budowlami.”
Nagroda za czujność i spostrzegawczość
w obserwacji zachodzących zjawisk i trendów
architektonicznych, za umiejętność opisywania architektury w kontekście historycznych
przemian oraz jej społecznego oddziaływania na ludzi.

Jakub Głaz
Krytyk architektury, publicysta, zajmujący
się popularyzacją architektury, m.in. jako
dziennikarz poznańskiego oddziału „Gazety
Wyborczej” oraz „Dużego Formatu”. Pisuje
dla czasopisma „Metropolia”, miesięcznika
„Architektura i Biznes”, tygodnika „Wprost”.
Zajmuje się rozwojem miast i rewitalizacją.
Był doradcą w zespole ds. Odnowy Centrum
Poznania przy Radzie Miasta, jako miejski

aktywista wymyślił oraz współtworzy
inicjatywę „Otwarte” – cykl debat
i spotkań mających na celu ponowne
ożywienie śródmieścia.
„W gwałtownie i chaotycznie urbanizujących
się państwach Trzeciego Świata prawie
nikomu nie jest potrzebny dom na pilot.”
Nagroda za budzenie wrażliwości społecznej
na jakość otaczającej nas dawnej i obecnej
architektury zarówno w odważnych merytorycznych tekstach, jak i w dowcipnych, lekkich felietonach zrozumiałych dla każdego
czytelnika.

Ewa Karendys
Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji
społecznej. W swoich tekstach podejmuje tematykę zrównoważonego rozwoju, planowania przestrzennego i architektury na terenach
Trójmiasta i okolic. Nie zgadza się na chaos
przestrzenny i bylejakość kreowaną przez
inwestorów. Uważa za możliwe utrzymanie
mariażu dawnego charakteru Gdańska z nowoczesnością. Od początku kariery związana
z redakcją „Gazety Wyborczej Trójmiasto”.
„Po pierwsze architektura.”
Nagroda za pełne pasji kreowanie wizerunku
architektonicznego Gdańska w zgodzie
z jego historią i tradycją, za obronę dawnego charakteru miasta w starciu z nowymi
aroganckimi projektami. Za sprzeciw wobec
wszechobecnej komercjalizacji przestrzeni
naszych miast.

Z:A

IZBA ARCHITEKTÓW .

Piotr Sarzyński
Publicysta, z wykształcenia socjolog. Zajmuje się problematyką kulturalną, a szczególnie
krytyką sztuki, w tym architektury. W swoich
tekstach ubolewa nad obojętnością społeczną wobec przestrzeni naszego kraju, w której
„przeważa tandeta, bezguście, śmietnik,
pseudoelegancja”. Od 1986 roku pracuje
w redakcji tygodnika „Polityka”. Akywnie
uczestniczy w działaniach związanych
z przyznawaniem jednej z najważniejszych
nagród kulturalnych w naszym kraju – Paszportów Polityki.

Fot. Paweł Mróz

Filip Springer
odbiera Grand Prix
z rąk prezesa Izby
Architektów RP,
arch. Ryszarda Grudy

„Edukacja – przede wszystkim dzieci
i młodzieży. Ale też popularyzacja idei
przyjaznej przestrzeni wśród
samorządowców, urzędników, polityków,
dziennikarzy i wszystkich, którzy choć
w małym stopniu decydują o otoczeniu.”
Nagroda za wyjątkową wrażliwość, wręcz
uczulenie, na otaczającą nas bylejakość
architektury i przestrzeni czemu daje wyraz
w swoich świetnych bezkompromisowych
publikacjach.

Filip Springer
Reportażysta, fotoreporter, dziennikarz,
autor książek. Wrażliwy na stan polskiej przestrzeni. Absolwent archeologii
z antropologią kulturową na UAM w Poznaniu. Publikował m.in. w „Polityce”,
„Rzeczpospolitej”, „Przekroju”, „Tygodniku
Powszechnym”. Pisze felietony do „Dużego
Formatu”, dodatku „Gazety Wyborczej”.
Wielu architektów nie akceptuje jego krytycznego spojrzenia na polską przestrzeń
oraz na twórczość projektantów współczesnych obiektów. Izba Architektów docenia
jego odwagę w tej materii.
„Moc map tkwi w tym, że nie zaznaczono
na nich ludzi.” (Miasto Archipelag. Polska
mniejszych miast)
„W sztuce i architekturze nie ma
demokracji. Trzeba ufać specjalistom.”
(Wanna z kolumnadą)
Nagroda za uświadamianie mieszkańcom naszego kraju, że architektura to nie
teoretyczna dziedzina uprawiana przez
architektów, lecz realna scenografia naszego
codziennego życia decydująca o jakości
przedstawienia, w którym, chcąc nie chcąc,
wszyscy bierzemy udział.

Po uroczystości
wręczenia nagród
i wysłuchaniu
jubileuszowego
koncertu,
dziennikarze
i architekci w Starej
Oranżerii Łazienek
Królewskiech,
jeszcze długo
dyskutowali, nie tylko
o architekturze
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Fot. Paweł Mróz

IZBA ARCHITEKTÓW

Z:A^10
jubileusz
10 LAT Z:A

10 lat Z:A nami
W listopadzie 2017 roku przypadał równy jubileusz 10-lecia magazynu Zawód:Architekt.
Przypomnijmy: pierwszy numer czasopisma Izby Architektów RP pod tym tytułem ukazał
się późną jesienią A.D. 2007 i stopniowo zastąpił wydawany od 2004 r. kilkustronicowy
kwartalnik pt. Biuletyn Izby Architektów.
Chcąc wspólnie ze wszystkimi naszymi Czytelnikami uczcić te urodziny nie proponujemy
szerokiej retrospekcji po publikacjach na stronach 58 wydanych dotyczas numerów.
Tego byłoby po prostu za dużo. Wybraliśmy więc tylko kilkanaście cytatów – ale naszym
subiektywnym zdaniem tych najciekawszych i wartych przypomnienia. Niech będą
podsumowaniem 10 lat naszej pracy.
Sebastian Osowski, redaktor naczelny Z:A
z zespołem (patrz strona 039)

Z:A

Zawód:Architekt
M A G A Z Y N
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Z:A^10
jubileusz
10 LAT Z:A

Z:A

IZBA ARCHITEKTÓW .

Idealna Izba to taka,
do której chcę należeć,
bo przynależność do
niej mnie nobilituje.
Samorząd powinien
dążyć do tego, żeby
architekci zaczęli się
snobować na Izbę.
Siła architektów
powinna tkwić w sile
organizacji.
arch. Kazimierz Ferenc,
honorowy Prezes IARP
Z:A_#27
Pojedynczy architekt
nie wszystko da radę...

Potencjał i siła Izby
tkwią w jedności
celów, wspólnie
wypracowanych przez
wszystkich członków
– musimy mówić
jednym głosem, bo
jedynie wówczas
będziemy słyszani. (...)
Jest to możliwe
wyłącznie metodami
demokratycznymi
poprzez przepływ
informacji,
transparentność,
wzajemne zaufanie,
integrację
z jednoczesną
decentralizacją zadań...
poprzez cierpliwą
realizację wspólnych
ważnych celów.
arch. Ryszard Gruda,
Prezes Krajowej Rady Izby
Architektów RP
Z:A_#41
Wywiad: 150 dni
nowej kadencji

Trzeba intensywniej
szukać odpowiedzi na
pytanie – gdzie chcemy
być na rynku za 10 lat?
Co musimy zrobić, by
na nim zostać? Jak
i gdzie się szkolić?
Jak podnosić swoje
kompetencje? Jeśli
możemy – powinniśmy
przejść z myślenia
technicznego na
wizyjne.
Do tej pory klient
przychodził ze
zleceniem. Ta epoka
jeszcze trwa, ale ten
styl pracy na pewno
nie jest już normą.

arch. Robert Szumielewicz,
architekt IARP
od 2014 roku Przewodniczący Rady
Mazowieckiej Okręgowej Izby
Architektów RP
Z:A_#50
Architekt w rewolucji 4.0
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Z:A^10
jubileusz
10 LAT Z:A

Główna ulica Nowych
Żernik to Aleja
Architektów.
Oprócz tego mamy
tam obecnie dziewięć
ulic, którym patronują
polscy i niemieccy
projektanci. Przypisano
je geodezyjnie
wydzielonym ulicom
I etapu.
Powstanie też skwer
imienia Hansa
Scharouna i deptak
Adolfa Radinga.
arch. Piotr Fokczyński,
architekt IARP
Architekt Miasta Wrocławia

Nie powinno się
pracować za darmo,
nie powinno się robić
więcej niż w umowie
i nigdy nie powinno
się odbiegać od
podstawowych
wymagań umowy.
Klient prowadzi
biznes i uważa,
że „wyciśnięcie” nas
leży w jego interesie.
Oczywiście klient może
mieć wszystko, czego
sobie zażyczy – jak
w każdym sektorze
usług – ale musi być
jasne, że dodatkowe
żądania wymagają
dodatkowego nakładu
czasu i pieniędzy.

Z:A_#52
Na Maksa Berga, poproszę!
/ architekci na ulicach miasta
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Postanowiłem
samopromocję zacząć
od siebie (...)
Ubiór współczesnego
architekta wygląda
zwykle jak flaki
z olejem – marynarka,
koszula bez krawata
(często flanelowa)
oraz jeansy. Niektórzy
bardziej odważni,
zwykle w średnim
wieku, decydują się
na wariant „zaginiony
w akcji w Wietnamie”
albo „byłem
rockmanem”. Jest też
wersja lekko elegancka
„byłem na pogrzebie
i nie zdążyłem się
przebrać”.

arch. Łukasz Szlachcic,
architekt w pracowni
Herzog & de Meuron

arch. Piotr Glegoła,
architekt IARP
m.in. felietonista Z:A

Z:A_#55
Podstawą jest dobra umowa

Z:A_#41
Moja nowa marka
vel Architekt Alfa

Z:A

IZBA ARCHITEKTÓW .

Ważne jest, aby
uświadomić sobie,
co jest naszym
głównym celem.
Ja nazywam to
„kulturą budowania”.
Powinniśmy umieć
w prosty sposób
przedstawić
politykom jej zalety,
a nie opowiadać
o architekturze
językiem architektów.
Projektanci
muszą nauczyć się
przekazywać swoje
racje w taki sposób,
aby każdy mógł je
zrozumieć.
arch. Peter Swinnen,
Naczelny Architekt Flandrii
Z:A_#42
Wywiad: Polityczna rola
„kultury budowania”

Architektura nie
jest zabawą (choć
czasem może być
grą). To zajęcie
na poważnie, dlatego
kluczowe pytanie
przy ocenie pracy
architekta dotyczy
wykonanego wysiłku
intelektualnego:
jak został przez
projektanta odczuty
i zrozumiany charakter
miejsca i jaki sens
nadał on swojemu
projektowi.
Ale równie ważne jest
czy zdołał nim obudzić
emocje.

arch. Janusz Sepioł,
architekt, historyk
sztuki, urbanista,
były marszałek województwa
małopolskiego,
senator VII i VIII kadencji
Z:A_#50
Po co architekt? / Notatki
o zawodzie architekta

Reguły moralne,
charakterystyczne dla
zawodu architekta,
sprawiają, że
powinniśmy uprawiać
absolutnie „czystą
grę”, nawet wtedy,
gdy inni nie grają
w ten właśnie sposób.
Łatwo przewidzieć jej
skutki w przypadku
pojedynczego
architekta: brak
klientów.
Ale pomyślmy
o pożądanych dla nas
efektach, kiedy klienci
zorientowaliby się,
że całe środowisko
architektoniczne
okazuje się być
profesjonalnie
ortodoksyjne!
arch. Andrzej Pawlik,
architekt IARP
Z:A_#29
O! moralności
profesjonalistów
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Z:A^10
jubileusz
10 LAT Z:A

Jesteśmy ludźmi
wolnego zawodu.
Rozumiem zatem, że
architekci interesują
się kulturą narodową
i kulturą w ogóle.
Współpracują z ludźmi
innych dziedzin sztuki.
Interesują się
zapewne przyrodą.
Pewnie powinni
wąchać drewno,
lizać powierzchnię
gładkich kamieni,
pewnie dreszcze
im przechodzą po
plecach, kiedy dotykają
kamieni chropawych.
Są wrażliwi. W końcu
mamy coś przeżywać,
wykonując nasz zawód.
arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski,
architekt IARP
Z:A_#30
O wykonywaniu
zawodu architekta
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Nie byłoby tak
ogromnego sukcesu
amerykańskiego
przemysłu filmowego,
gdyby nie...
przepisy budowlane
obowiązujące w USA.
Taki Spiderman
mógłby zapewne
przelecieć z wieżowca
przy Złotej 44 do
„InterContinentalu”,
ale czy doleciałby do
Pałacu Kultury i Nauki?
arch. Wojciech Gwizdak,
architekt IARP
m.in. felietonista Z:A
Z:A_#51
Rocky VII
a paragraf 296.3 WT

O ile trudno jest
jednoznacznie
zdefiniować
przestrzeń publiczną,
to kształtujemy ją
wszyscy. I bez względu
na funkcję – kulturalną,
społeczną,
wypoczynkową, czy
rekreacyjną – musi
to być zawsze teren
użyteczny i realizujący
cele służące ogółowi
ludzi. Swoją rolę
w tym procesie mają
przede wszystkim
architekci i urbaniści,
ale w państwie
słuchającym obywateli
niezwykle istotne są
również konsultacje
społeczne.
min. Tomasz Żuchowski,
podsekretarz stanu
w Ministerstwie
Infrastruktury i Budownictwa
Z:A_#49
Debata: Otwarcie o polskiej
przestrzeni publicznej

Z:A

IZBA ARCHITEKTÓW .

Poznaj ludzi Z:A

Z:A^10
jubileusz
10 LAT Z:A

Zespół Oria Media /// stała redakcja Z:A

Izba Architektów RP
podjęła działania,
które w obecnym
stanie prawnym
zapewnią ochronę
tytułu zawodowego
architekta, jak również
wyłączną możliwość
posługiwania się
nim przez członków
samorządu
zawodowego
architektów.
Pierwszym krokiem
stało się uchwalenie
przez Krajowy Zjazd
Izby Architektów RP
uchwały w sprawie
ustalenia tytułu
„Architekt IARP”.
mec. Paweł Wójcicki,
radca prawny
Z:A_#27
Architekt IARP. Chroniony
tytuł zawodowy

Sebastian Osowski,
redaktor naczelny

Sylwia Makowska-Rzatkiewicz,
sekretarz redakcji

Rafał Banasiak,
dyrektor sprzedaży i marketingu

Paweł Paterak,
menadżer sprzedaży i marketingu

Bartosz Wokan,
redaktor prowadzący

Aleksandra Witkowska,
asystentka redakcji

Ewa Krzywińska,
dyrektor artystyczny

Wojciech Kasprzak,
dtp

Komisja Wydawnicza IARP /// architekci IARP

arch. Sławomir Żak
przewodniczący Komisji,
wiceprezes KR IARP

arch. Izabela Klimaszewska
wiceprzewodnicząca
Komisji Wydawniczej

arch. Alicja Bojarowicz
wiceprzewodnicząca
Świętokrzyskiej
Okręgowej IARP

arch. Marek Czuryło
były przewodniczący
Wielkopolskiej Okręgowej IARP

arch. Piotr Glegoła,
felietonista, członek Rady
Mazowieckiej Okręgowej IARP

arch. Urszula Szabłowska,
redaktor informacyjny IARP,
delegat krajowy

Stali autorzy i współpracownicy redakcji

arch. Wojciech Gwizdak
architekt IARP

arch. Jola Starzak
architekt IARP
arch. Dawid Strębicki
architekt IARP

arch. Bożena Nieroda
architekt IARP

arch. Michał Salamonowicz
architekt IARP, członek ARB
(korespondent Londyn)

arch. Beata Stobiecka

arch. Wojciech Kujawski
(korespondent Ottawa)
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Ring:

jubileusz
10 LAT Z:A

Z:A

Od redakcji
Przedstawione wypowiedzi są osobistymi opiniami
autorów. Kolejność jest niezamierzona i przypadkowa.

Moje, architekta, oczekiwania
wobec czasopism
(adresowanych do mnie)
/ ring opinii
Wydaniem Z:A_#59 świętujemy datę 10 urodzin magazynu Zawód:Architekt.
Uznaliśmy więc, że tym razem Ring opinii architektów powinien dotyczyć właśnie
czasopism i czytelnictwa… Czy wciąż sięgasz po czasopisma wydawane na papierze?
A może wolisz e-publikacje i przewijanie ekranu? Jakich informacji szukasz?
Co czytasz najchętniej? Czego brakuje Ci w czasopismach i jakie zmiany
wprowadził(a)byś będąc na miejscu (anonimowej lub konkretnej) redakcji?
Zaproszonych architektów, jak zawsze w Ringu, prosiliśmy o osobiste wypowiedzi
i traktowanie zaproponowanych przez nas zagadnień wyłącznie jako swobodnych
wskazówek.
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Z:A

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

DSU

PS

arch. Dorota Szymaniak-Urban

arch. Piotr Sobociński

/ architekt IARP, pracownia Urban Architect

/ architekt IARP, Sobociński Architekci,
prezes SARP Oddział Toruń,
sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej IARP

> Dorota Szymaniak-Urban:
Czego jako architekt oczekuję
od czasopism adresowanych do
mnie? Może będzie to mało oryginalne, ale
chciałabym, żeby zawartości tych czasopism
zaskakiwały mnie swoją treścią. Nie mam
ochoty zaczytywać się kolejny raz w tekstach
o znanych mi materiałach, rozwiązaniach.
Ani czytać w kolejnym wydaniu o tym, co
opublikowali już inni, oglądać wciąż te same
zdjęcia nagrodzonych projektów czy realizacji.
To prawda, że jeśli czegoś potrzebujemy,
możemy to znaleźć w internecie. Przestajemy
chodzić na szkolenia, spotykać się i rozmawiać z innymi architektami. Wszystko zastępuje nam sieć. Tylko czy aby na pewno?
Otóż nie. Ja mam pewien niedosyt, patrząc w monitor i przewijając kolejne strony
internetowe. Brakuje mi tej chwili małego
wytchnienia z dobrym czasopismem w ręku.

DSU

Dobrym…, no właśnie, jakie
właściwie jest to dobre czasopismo? We współczesnych czasach,
głównym zadaniem dobrego
czasopisma powinno być „odciąganie” nas od permanentnego
braku czasu na wszystko.
Aby to zrobić – wydanie musi
być na tak wysokim poziomie, że
będziemy chcieli po nie sięgnąć,
odkładając wszystkie inne
„niecierpiące zwłoki” sprawy.

Cieszy mnie to, że od jakiegoś czasu
znajduję czas, aby czytać dobre felietony
moich kolegów, poznawać opinie innych
architektów o nurtujących nas wszystkich
problemach życia zawodowego.
W tym miejscu składam najlepsze
życzenia dla Zawodu:Architekt z okazji
jubileuszu 10-lecia. Podziwiam za jakość
i interesującą treść artykułów, wszechstronność i różnorodność prezentowanych
wartości wydawniczych. Życzę i redakcji,
i sobie, aby Z:A nadal odrywał mnie od
codzienności.

w przeglądarce, by przejrzeć wszystkie
ulubione serwisy. Może być to jednak także
chwila odpoczynku z kawałkiem papieru
w ręku i powolne przerzucanie stron, zatrzymywanie się na każdej ze skupieniem.
Taka architektura jest zupełnie inna
w odbiorze. Może dlatego, że przecedzona
przez sito redakcji, o wiele mniejsze oczka
kwalifikujące do druku niż te, które pozwalają na publikację w sieci? Może to przez
magię papieru jako medium, które w dzisiejszych wypełnionych elektroniką czasach
wydaje się wiele rzeczy uszlachetniać?

> Piotr Sobociński:
PS To trochę jak z muzyką, traktowaną czasem typowo użytkowo,
kiedy indziej ze skupieniem. Kiedy przemieszczam się samochodem po mieście,
potrzebuję jej jako tła do codzienności,
wypełnienia, czegoś co na chwilę pozwoli
odpocząć zabieganej głowie, ale nie zagarnie też myśli w całości. Zawsze jednak
potrzebuję też tej magicznej chwili, kiedy
pewnego wieczoru kładę czarny krążek
pod igłę gramofonu, a następnie siadam
wygodnie, by wsłuchać się ze spokojem
w każdy dźwięk.
Z czytaniem o architekturze jest tak
samo. Może to być codzienność, w której zaraz po przyjściu do biura otwieram
jednym poleceniem kilkanaście okienek

Wszystkiego, co daje siłę do codziennych zmagań, staje się paliwem do tego,
by ciągle odnajdywać siebie na nowo.
To w naszym zawodzie jest wyjątkowo
ważne.

W tych chwilach skupienia, które czasem występują
niestety jako forma urlopowego nadrobienia czytelniczych
zaległości z ostatnich miesięcy, szukam przede wszystkim
inspiracji do funkcjonowania
w architektonicznej rzeczywistości. Twórczych dyskusji, niebanalnej prezentacji
i krytyki architektonicznej,
przewrotnych felietonów,
wiadomości ze środowiska
architektów.
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Ring:
IN

Z:A

WB

arch. Irmina Niewczas

arch. Wojciech Buchta

/ architekt, KBR Pracownia Projektowa,

/ architekt IARP, właściciel pracowni

absolwentka Wydziału Budownictwa

Thesis - Projektowanie w Krakowie,

i Architektury Politechniki Lubelskiej

członek Zespołu Warunków Wykonywania
Zawodu przy Małopolskiej Okręgowej IARP

> Irmina Niewczas:
W moim odczuciu książki i czasopisma architektoniczne są najbardziej
konstruktywnym źródłem informacji i inspiracji. W bezkresnym morzu internetu trudno
znaleźć sprecyzowane treści na konkretny
temat.
Dla mnie osobiście słowo drukowane
znacznie przewyższa podobne treści wyświetlane na ekranie komputera. Dodatkową
radość przy czytaniu gazet architektonicznych sprawia mi ich wyraz estetyczny. Żaden
portal ani strona internetowa nie zastąpią
dobrej jakości papieru, profesjonalnych
fotografii czy swoistego zapachu świeżego
wydruku.

IN

W czasopismach najczęściej
poszukuję inspiracji oraz nowinek technologicznych. Lubię też
wczytywać się w analizy przedstawianych obiektów, czy zapoznawać się z aktualnymi tematami branżowymi. Dużo czerpię
także z wypowiedzi i punktu
widzenia innych architektów.

Polskie czasopisma architektoniczne mają
bardzo dobry poziom, jednak są adresowane
przede wszystkim do projektantów. Uważam,
że takie czasopisma powinny docierać do
szerszego grona odbiorców, aby promować
dobrą architekturę wśród naszych potencjalnych inwestorów. Myślę, że poza gwiazdami
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architektonicznymi warto byłoby też pochylić
się nad dobrymi przykładami architektury
codziennej. Artykuły dotyczące procesu
projektowego, kosztów czy procesu budowlanego pomogłyby zrozumieć inwestorom
specyfikę naszego zawodu. Osoby nie będące
architektami również interesują się nowoczesnym dizajnem i architekturą. Rodzice
i znajomi bardzo często przeglądają moje
prenumeraty. Największym zainteresowaniem zwykle cieszą się artykuły dotyczące
architektury mieszkaniowej, ponieważ są to
inwestycje najbardziej realne wśród większości młodych ludzi.
Trudno wskazać mi ulubione czasopismo,
ponieważ czytam ich wiele. Jednak najchętniej sięgam po trzy: „Architekturę&Biznes”
ze względu na przypisanie różnych bloków
tematycznych konkretnym numerom, „Architekturę Murator” z uwagi na szeroki zakres
informacji oraz „Zawód:Architekt” ze względu
na wartość merytoryczną. Często przeglądam
również czasopisma wnętrzarskie. W tej dziedzinie moim faworytem jest „Dobre Wnętrze”.
Portalem poświęconym architekturze, który
najbardziej mi odpowiada jest archinea.pl.
> Wojciech Buchta:
Tak, wciąż czytam czasopisma
drukowane. Jednak nie potrafię
odpowiedzieć na pytanie czy preferuję papier
czy elektronikę – każde medium ma swoje

WB

mocne strony. Papier ma to coś, co powoduje, że książki i czasopisma są nadal drukowane – poczucie konkretu i trwałości, poczucie
kontaktu z dziełem, które oprócz przygotowania samej treści wymaga pracy wielu
innych osób zajmujących się przygotowaniem do druku oraz samym drukiem. Ma też
zapach, fakturę – oddziaływuje zatem na
więcej zmysłów niż tylko wzrok.
Ekran elektroniczny oznacza zaś, że
w zależności od rodzaju pliku, mam możliwość zaznaczania i kopiowania treści, drukowania fragmentów dzieła, łatwego jego
archiwizowania, powiększania i pomniejszania – a więc wersje cyfrowe ułatwiają
praktyczne korzystanie z zawartości oraz
umożliwiają interakcję, włącznie z odnośnikami do treści dostępnych zewnętrznie
w przestrzeni internetu.

W czasopismach szukam
informacji rzetelnych, ciekawych, praktycznych. Najchętniej czytuję teksty dotyczące
tematyki nowych rozwiązań
technicznych, formalnych
i proekologicznych w architekturze. Mam pewnie za małe rozeznanie,

by doradzać redakcjom w zakresie linii
programowej, ale na pewno zawsze warto
myśleć o zmianach, które zwiększą zadowolenie czytelników i przyczynią się do powiększenia zasięgu oddziaływania pisma.
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Dorota Szlachcic

arch. Piotr Błażejewski

/ architekt IARP,

/ architekt IARP,

współwłaścicielka pracowni

pracownia Abrys, Szczecin,

ArC2 Fabryka Projektowa, Wrocław

członkek Zespołu ds. Doskonalenia
Zawodowego Architektów IARP

Przyznaję, że cenię sobie zawartość
merytoryczną, jak i formę magazynu Z:A.
Co prawda chyba nie zdarzyło mi się polecić
żadnego artykułu klientowi czy znajomemu,
ale nie znaczy, to że nie ma tu artykułów,
które się nadają również dla osób spoza
zawodu.
Moim głównym zajęciem jest oczywiście
architektura, jestem czynnym architektem
IARP, ale mam też doświadczenia z grafiką
i typografią – dlatego chciałbym przy tej
okazji zwrócić uwagę na layout. Uważam,
że generalnie jest wzorcowy – nowoczesny,
odważny i najważniejsze: jeszcze mi się nie
znudził (śmiech). Jedyne do czego miałbym
uwagę, to do fontów użytych w blokach
tekstu – mimo niewątpliwego piękna, font
Klavika moim zdaniem bardziej nadaje się
do nagłówków niż do tekstu. Może jakiś
mały lifting w przyszłości?
> Dorota Szlachcic:
Technologia zapisu, jaką dysponują
ludzie, to szeroki zakres wiedzy,
niezbędny dla archiwizacji naszych dokonań.
Biblioteka w naszej pracowni wypełniona jest
książkami i czasopismami tak ciasno, że na
nowe praktycznie nie ma już miejsca. Niektóre
wydawane są tak pięknie, że pozbycie się ich
to jak wyrzucenie dzieła sztuki.
To działo się powoli, co roku coraz mniej
El Croquisów, Baumeistrów, ciągle jeszcze
Architektura-Murator, Z:A i hiszpański Voque.
Jeszcze kilka lat temu trudno było wyobra-

DS
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zić sobie, że drukowane czasopisma znikną,
jednak dzieje się to na naszych oczach. Technologie multimedialne okazały się bardziej
doskonałym narzędziem badania i opisywania
świata, a przede wszystkim archiwizowania
wiedzy z wielu dziedzin.
Zupełnie nie tęsknię za zapachem papieru
swoich ulubionych wydawnictw. Widzę
nieodwracalne marnotrawstwo naturalnych
surowców, które jest konsekwencją nadprodukcji drukowanej prasy. Wszystkie informacje, których poszukuję, są w wielowarstwowych pokładach pamięci Internetu. Można
to porównać do nieograniczonych możliwości
pamięci ludzkiego umysłu, przeszukiwanie
warstw tej pamięci technologicznej i jednostkowej razem jest jak podróż w nieznane.
Najczęściej szukam informacji o najnowszych wydarzeniach, projektach i realizacjach,
które pozbawione są śladu cudzych opinii,
ważne jest ciągłe dokonywanie selekcji
i odrzucanie „fake newsów”. Często szukam
informacji o materiałach i technologiach,
przeszukuję setki dostępnych stron.

Większość elektronicznych
wydawców nie wykorzystuje
możliwości technologicznych,
jakie daje e-czasopismo. Brakuje
linkowanych informacji, multimediów, „szerowania”, ciągle
jeszcze wydawcy nie nadążają za
specyfiką, jaka wiąże się z czytaniem na ekranie tabletu – proporcje ekranu, czcionka itd.

Mimo tego, wybierając pomiędzy wersją
drukowaną a elektroniczną, wybieram
Z:A na ekranie tabletu przy porannej kawie.
Argumenty związane są bardziej z ułomnościami papieru – skanowanie ulubionych
artykułów jest bardziej czasochłonne niż
wysyłanie linka znajomym, wydanie elektroniczne jest bardziej ekologiczne. Ale Z:A
jest też całkowicie inny niż rynek czasopism
architektonicznych w Polsce. Właściwie
jedyny, który da się przeczytać od deski
do deski. Sporo architektonicznego mięsa,
takiego do bólu, samego sedna naszego
zawodu.
Bohater filmu Larsa von Triera „Szef
wszystkich szefów” marzy o idealnej,
czystej przestrzeni biura z zeskanowaną
i elektronicznie zarchiwizowaną każdą wiadomością tekstową – może właśnie do tego
dochodzimy?
> Piotr Błażejewski:
Pamiętam, z jak wielkim żalem
pozbywałem się zgromadzonych roczników „Muratora” – oprawionych,
pozszywanych – wypełniających półki obok
skryptów i notatek z okresu studiów. Niemniej nie zaprzestałem nabywania kolejnych
pism i kolejnych książek – to przyzwyczajenie, prawie jak nałóg.
Od jakiegoś czasu książki nabywam w formacie mobi, gromadzę na Kindlu i nie muszę
ich odkurzać, przestawiać, porządkować
i martwić się, że zajmują miejsce.
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arch. Katarzyna Wrońska
/ architekt IARP,
wiceprzewodnicząca Zespołu ds. Doskonalenia
Zawodowego Architektów IARP

Papierowa forma „gromadzenia wiedzy” jest wypierana przez współczesne nośniki.
Cyfrowe wersje łatwiej katalogować, archiwizować oraz
jest do nich prostszy dostęp,
mimo to nie mogę się oprzeć
pokusie kupna „gazetek” na
weekend.
Podobnie jest z Z:A. Nie trzymam archiwalnych roczników, ale cieszę się, znajdując
nowy numer w skrzynce na listy. Przyznaję,
że nie czytam izbowego magazynu „od deski
do deski”, ale cenię sobie artykuły o tematyce technicznej i prawnej oraz informacje
o wydarzeniach środowiskowych.
Lekturę zaczynam od felietonów Piotra
Glegoły i jestem mu wdzięczny, że trzyma
poziom. Dzięki Piotrze!
Co jakiś czas trafia do mojej skrzynki
„Inżynier Budownictwa” – wydawany przez
Izbę Inżynierów Budownictwa. Jest to pismo
„bardziej techniczne” – co stanowi jego
niepodważalną zaletę. Dostarcza cennej
wiedzy merytorycznej na tematy budowlane i ma jeszcze jedną bardzo atrakcyjną
rubrykę: branżowe lekcje języka angielskiego
i niemieckiego.
„Zawód:Architekt” to nie tylko czasopismo zawierające informacje. To również
medium kształtujące i integrujące nasze
środowisko zawodowe. Właśnie to zadanie
powinno realizować bez względu na formę:
papierową czy cyfrową.

> Katarzyna Wrońska:
Wciąż z największą przyjemnością
czytam i przeglądam czasopisma
drukowane, zarówno architektoniczne, jak
i inne. Lubię zapach druku, szelest kartek,
doceniam działania edytorskie i dobrą grafikę. Zawsze wybieram formę drukowaną.
Druk to są emocje – tu można coś zagiąć,
coś włożyć, zaznaczyć i do tego wrócić.
Z ekranem elektronicznym nie są możliwe
takie interakcje. To samo dotyczy książek...
W formie elektronicznej wszystko
wydaje mi się takie samo, takie „płaskie”.
Tradycyjna książka, czasopismo drukowane
są zdecydowanie bardziej „przestrzenne”.
Mogę prawie równolegle spojrzeć na dwie
lub więcej stron, przekartkować to i owo,
zanim coś przeczytam. Z pewnością nie
zamieniłabym druku na papierze na ekran
monitora, czy tabletu.

KW

Jakich informacji szukam?
To zależy od czasopisma. Tu szukam tego, a tam czegoś innego.
Tematy zawodowe, tematy uniwersalne, tematy bieżące, tematy kolorowe, tematy wymuszające refleksje. Jednym słowem
różnorodnie. Najchętniej czytam
teksty… ciekawe. Lubię wspomnienia i historie życia. Czytam
wywiady. Cenię sobie komentarze i felietony, wymiany myśli
i spostrzeżeń. Tematy zawodowe i tzw. okołozawodowe.

Lubię też polecać artykuły o architekturze nie-architektom. To forma edukacji, która może z czasem zaowocować.
Pokazuję coś, co mi się podoba. Do tego
idealne jest czasopismo papierowe, tylko
w nim dobra architektura musi być dobrze
zaprezentowana. Ciekawe są też artykuły
polemiczne. To zawsze żywy temat do
dyskusji. Często coś polecam, szczególnie
moim córkom. Zawsze wtedy, gdy ktoś
mądrzej ode mnie wyraził jakąś myśl, która
jest także moją myślą.
Zauważam nadmiar reklam nieciekawych
edytorsko. Jak to mówiono kiedyś – papier
wszystko zniesie, tylko… po co? To samo
dotyczy ekranu elektronicznego, ale tam
jest jeszcze gorzej, bo wszystko się rusza.
Nie mam pomysłu, jednak instynktownie
czuję, że mogłoby to wyglądać inaczej.
Najlepsze i najbardziej twórcze jest
zawsze dążenie do ideału. A jakie jest idealne czasopismo? Na szczęście nikt nie wie
i dlatego można swobodnie do tego ideału
dążyć, czego serdecznie życzę redakcji
Z:A. Jak to miło, że wszystko jeszcze przed
Wami...

Podyskutujmy
o tym na Forum Z:A

www.zawod-architekt.pl/forum
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• możliwość instalacji
paneli fotowoltaicznych
• panele stalowe ocynk.
• izolacja p. wodna
• płyta OSB 2,5 cm
• krokwie 14 x 7 cm
• ocieplenie 20 cm
• paroizolacja
• płyty GK

Papa czy Partenon?

EDU

arch. Piotr Średniawa, architekt IARP

Są takie dyskusje, które nie wiemy kiedy się zaczęły, natomiast pewne jest, że nigdy się
nie skończą. W sferze dydaktyki – tak na uczelniach architektonicznych, jak i w naszych
organizacjach architektonicznych – odwiecznym tematem jest system nauczania i proporcje
pomiędzy przedmiotami praktycznymi i teoretycznymi.

C

„Chcę, żeby młody architekt był w stanie
poradzić sobie w każdych warunkach. Chcę,
by zamiast narzucania rzeczywistości
i wyuczonych reguł, które mogą być do niej
zupełnie nieprzystające, potrafił samodzielnie wykorzystać otaczające go uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i społeczne
do tworzenia prawdziwych, autentycznych
form. Zamierzam uczyć nie tyle o gotowych
dogmatach, ile o ujmowaniu problemów
naszego pokolenia w sposób obiektywny
oryginalny i elastyczny. (...) Zależy mi na
uświadomieniu młodym ludziom, że wykorzystanie możliwości oferowanych przez
niezliczone wyroby naszych czasów sprawia,
iż repertuar środków twórczych jest w zasadzie nieograniczony. Chcę zachęcić ich do
poszukiwania rozwiązań na własną rękę” 1.
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W zasadzie nie pozostaje wiele do dodania
w zakresie celów kształcenia na wydziałach architektury i cytat powyższy mógłby
powstać wczoraj, jako aktualne wytyczne
programowe na dowolnej uczelni architektonicznej. Tymczasem tekst ten powstał prawie
80 lat temu, a jego autorem jest Walter
Gropius, twórca Bauhausu.
Jak ważne to słowa potwierdza fakt, że
nie straciły nic ze swojej aktualności. Obecny
sposób kształcenia architektów wywodzi się
z mniejszymi lub większymi modyfikacjami
właśnie z Bauhausu, tyle że oprócz podobieństw mamy dzisiaj również istotne różnice.
Bauhaus, niezależnie od deklaracji jego
twórcy, był jednak uczelnią elitarną. Natomiast nasze obecne uczelnie architektoniczne
– zarówno państwowe, jak i prywatne – stały

się w okresie ostatnich 25 lat uczelniami egalitarnymi, które corocznie opuszczają rzesze
absolwentów I i II stopnia nauczania. Poza
tym Bauhaus rzeczywiście nastawiony był na
kształcenie architektów, podczas gdy obecne
polskie uczelnie choć teoretycznie również
realizują ten cel, to jednak dane statystyczne
poddają w wątpliwość ten, wydawałoby się,
niepodważalny fakt.

Kogo i czego uczymy?
Orientacyjne dane z komisji kwalifikacyjnych
IARP, prowadzących egzaminy na uprawnienia, wskazują, że ze stosunkowo małym błędem można stwierdzić, iż zaledwie niewiele
ponad 30% absolwentów w ciągu trzech lat po
ukończeniu studiów podjęło pracę w zawodzie
i zrealizowało wymagany okres praktyk.

Z:A

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Orientacyjne dane z komisji
kwalifikacyjnych IARP, prowadzących
egzaminy na uprawnienia, wskazują,
że ze stosunkowo małym błędem
można stwierdzić, iż zaledwie
niewiele ponad 30% absolwentów
w ciągu trzech lat po ukończeniu
studiów podjęło pracę w zawodzie
i zrealizowało wymagany okres
praktyk.
(...)
Wynika z tego paradoksalny wniosek,
że tak naprawdę na wydziałach
architektury w zasadniczej większości
nie kształcimy przyszłych architektów,
ale absolwentów wydziałów
architektury o nieznanym dalszym
losie zawodowym.
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Pewna część absolwentów prawdopodobnie podjęła pracę za granicą lub w szeroko
rozumianym zawodzie, nie w formie projektowania, ale np. akwizycji, doradztwa, dizajnu,
grafiki komputerowej, lecz bardzo znaczna
część nie ulokowała swoich ambicji i planów
życiowych w tej profesji. Tak rysująca się
prawidłowość oznacza, że układany program
nauczania, ćwiczeń i wykładów, profilowany
jest zaledwie dla 30% studentów uczących się
na każdym roku. Wynika z tego paradoksalny wniosek, że tak naprawdę na wydziałach
architektury w zasadniczej większości nie
kształcimy przyszłych architektów, ale absolwentów wydziałów architektury o nieznanym
dalszym losie zawodowym. Tym młodym
ludziom wiedza techniczna i warsztatowa
prawdopodobnie nie będzie nigdy do niczego
potrzebna.
Gdyby w ramach programu nauczania
znalazły się godziny na praktyczne wykłady
w terenie, to wolałbym przejść się ze studentami po mieście i pokazać im zarówno przejęte
przez nas dziedzictwo kulturowe, jak i przykłady dewastacji przestrzeni. A niewykluczone,
że równie pożyteczny byłby spacer po lesie
i pokazanie jak funkcjonuje harmonijny ekosystem. Celowe byłoby bowiem uwrażliwianie
studentów, którzy nigdy nie będą wykonywać
zawodu architekta, bardziej na jakość i wartość otaczającej nas przestrzeni, na europejską
i polską kulturę i jej korzenie, niż skupianie się
na przedmiotach stricte zawodowych.
Z drugiej jednak strony – permanentne sygnały dochodzące od wielu lat z naszych komisji
kwalifikacyjnych wskazują na ogromne braki
warsztatowe już nie absolwentów, a adeptów
zawodu, po przynajmniej dwu-, trzyletniej praktyce. Wiedza rzemieślnicza przystępujących
do egzaminu młodych architektów, będąca
podstawą wykonywania zawodu oraz aspiracji
osiągnięć twórczych, wykazuje ogromne luki,
brak systematyki, fragmentaryczność i brak
wzajemnego powiązania poszczególnych
zagadnień. Wobec tego należałoby może
– kosztem przedmiotów teoretycznych – poszerzyć zakres przedmiotów zawodowych, tak aby
absolwent uczelni architektonicznej posiadał
wiedzę zawodową ukształtowaną przynajmniej
w taki sposób, który umożliwiałaby mu dalsze
systematyczne samokształcenie?
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Zadałem sobie wobec tego
pytanie czy kształtował
mnie system nauczania
czy też jednak coś innego.
Odpowiedź wydaje się
jednoznaczna:
to nie system, lepszy
czy gorszy, lecz
nauczyciele, a wśród
nich (co mogę po wielu
latach z przyjemnością
stwierdzić) – moi
mistrzowie! wywarli na
mnie i moje pierwsze
zawodowe kroki
przemożny i trwały wpływ.
(...)
Dla tych mistrzów
nie jest istotny program,
liczba godzin, nazwy
przedmiotów... Kluczowe
jest to, że swoją charyzmą,
osobowością i zawodowym
autorytetem, omijając
sztywne ramy rozkładów
zajęć, przekazują sens
i istotę zawodu.

Wydaje się, że wobec opisanych powyżej
wątków, program studiów architektonicznych
powinien być bardzo dokładnie i wielostronnie
analizowany, tak aby tworzyć stabilne zrównoważone podstawy dla przyszłych adeptów
zawodu.

Tradycja nauczycieli-mistrzów
Niestety konstatacja, że program studiów
powinien być usystematyzowany, z zachowaniem właściwych proporcji pomiędzy przedmiotami zawodowymi i teoretycznymi, balansuje na takim poziomie ogólności, że staje się
niewiele znaczącym banałem. Czasami jednak
banał nie jest wcale złym rozwiązaniem
i przynosi dobre rezultaty, w przeciwieństwie

do nieustannych poszukiwań i eksperymentów... Wobec takiego oczywistego i niewiele
wnoszącego wniosku, zacząłem się zastanawiać, co ukształtowało mnie, a przynajmniej
co zapoczątkowało moją drogę zawodową...
Program studiów przed bez mała pół wiekiem, w czasie mojej edukacji, też był daleki
od marzeń, chociaż może mniej chaotyczny niż
dzisiaj. Liczba studentów była zdecydowanie
mniejsza, umożliwiająca dłuższy niż dzisiaj
kontakt z prowadzącym, jednak sposób prowadzenia wykładów i ćwiczeń nie uległ jakiejś
radykalnej zmianie. Zadałem sobie wobec
tego pytanie czy kształtował mnie system
nauczania czy też jednak coś innego. Odpowiedź wydaje się jednoznaczna: to nie system,
lepszy czy gorszy, lecz nauczyciele, a wśród
nich (co mogę po wielu latach z przyjemnością
stwierdzić) – moi mistrzowie! wywarli na mnie
i moje pierwsze zawodowe kroki przemożny
i trwały wpływ. W trakcie studiów miałem
wspaniałą okazję spotkać trzech mistrzów
– znakomitych, niestety od wielu lat nieżyjących już, architektów. Ci wybitni twórcy
architektury przekazywali nam nie tylko swoje
doświadczenie, lecz również, jakby mimochodem, wartości istotne i niezbywalne dla
postawy twórców architektury.
Pierwszym z nich był mój promotor profesor
architekt Zbigniew Gądek (ur. 1925 r. – zm. 1998
r.). Postać nawet w naszym nieco ekscentrycznym środowisku architektonicznym absolutnie
nietuzinkowa. Uczeń i asystent legendarnej
osobowości krakowskiego Wydziału Architektury profesora Włodzimierza Gruszczyńskiego,
swoją niezwykle indywidualną wizjonerską
twórczością, jak i osobowością, wniósł na nieco
stechnicyzowaną gliwicką uczelnię, powiew
lekkiej artystycznej świeżości. Profesor Gądek
zalecał swoim studentom między innymi:
odrzucenie rutyny, poszukiwanie nowych dróg
i rozwiązań, absolutny brak konformizmu
i oportunizmu. Być może dlatego pozostawił
po sobie, podobnie jak prof. Gruszczyński, tylko
nieliczne, acz bardzo interesujące realizacje, nie
chcąc ulegać obcym i wstrętnym mu kompromisom. Natomiast jego wspaniałe szkice i rysunki
nadal posiadają w sobie niesłychanie inspirujący
potencjał.
Nawet po wielu latach od ukończenia studiów profesor Zbigniew Gądek, którego mogę
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nazwać moim Przyjacielem, był dla mnie
nadal niekwestionowanym autorytetem i aż
do jego śmierci bardzo wysoko sobie ceniłem
rozmowy z nim i jego opinie o moich, zawodowych już, projektach. Rozmów tych, nawet
teraz, po wielu latach, bardzo mi brakuje.
Drugim mistrzem był profesor architekt
Mieczysław Król (ur. 1928 r. – zm. 2013 r.), autor
wielu znakomitych i nagradzanych realizacji
w centrum Katowic, takich jak dom handlowy
Zenit, Superjednostka czy wyburzony niestety
Pałac Ślubów. Dla profesora Króla nie istniał
rozkład i godziny zajęć. Do późnych godzin nocnych potrafił prowadzić korekty studenckich
projektów. Ogromny zawodowy profesjonalizm, bezinteresowne przekazywanie swojego
doświadczenia studentom, budowały ogromny
autorytet profesora. Wpajanie rzemiosła
zawodowego w dobrym tego słowa znaczeniu,
opanowanego do perfekcji w takim stopniu, że
jest twórczym użytecznym narzędziem, a nie
przeszkodą w twórczości architektonicznej, to
nauka, którą zapamiętałem na całe życie.
Trzecim mistrzem, acz kolejność nie
oznacza bynajmniej jakiegokolwiek wartościowania, a wynika wyłącznie z kolejności
spotykania Ich w trakcie studiów, był profesor
Zygmunt Majerski (ur. 1909 r. – zm. 1979 r.).
Profesor był pierwszym dziekanem Wydziału
Architektury Politechniki Śląskiej, gdyż do
1977 r. funkcjonował tam jedynie Instytut
Architektury i Urbanistyki przy Wydziale Budownictwa i Architektury. I to właśnie dzięki
wieloletnim staraniom profesora udało się
stworzyć samodzielny już Wydział Architektury, a mój rocznik był pierwszym, który
otrzymał jego dyplomy.
Profesor Majerski, z nieodłącznym
papierosem, laureat, wraz z arch. Julianem
Duchowiczem, Honorowej Nagrody SARP
z roku 1973 – pomimo ogromnego dorobku
twórczego i licznych realizacji w Katowicach,
Gliwicach i Opolu, był postacią niezwykle
skromną, pełną ogromnej życzliwości,
empatii i cierpliwości w stosunku do tradycyjnie niepokornych często studentów
architektury. Jako dziekan starał się zawsze
pomóc studentom w problemach, dyskretnie ich jednak dyscyplinując. Prowadząc na
ostatnich latach zajęcia z tzw. dużej usługi,
wprowadził tak dla siebie, swoich asy-
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System visiting
professors znakomicie
działa w większości
zachodnioeuropejskich
i amerykańskich uczelni.
Profesorowie ci, będący
wybitnymi współczesnymi
architektami, swoim
dorobkiem stanowią
wzorce dla studentów,
a kontakt z autentycznymi
twórcami, praktykami,
autorami znanych
i nagradzanych realizacji,
pozostawia u studentów
niezatarty ślad na całe
życie. W ten sposób
renoma i ranga uczelni nie
jest budowana w oparciu
o statystyki naukowych
publikacji, lecz w oparciu
o znaczenie i osiągnięcia
twórcze nauczycieli
zawodu.

stentów, jak i studentów, rygor regularnej
pracy, adekwatnej do wielkości i komplikacji
tematu, a przeglądy zaawansowania prac
z rozwieszonymi na ścianach rysunkami
i szkicami były dużym wydarzeniem wydziałowym, wskazującym studentom, że pomimo ćwiczebnego charakteru ich prac, tworzą
coś bardzo ważnego. Po latach wiem, że
było to kapitalne doświadczenie, wpajające
adeptom zawodu poczucie odpowiedzialności, a jednocześnie uświadamiające duży
wysiłek i konieczność rytmicznej pracy przy
dużym projekcie.

godzin, nazwy przedmiotów... Kluczowe
jest to, że swoją charyzmą, osobowością
i zawodowym autorytetem, omijając sztywne ramy rozkładów zajęć, przekazują sens
i istotę zawodu.
Ten znany mi z młodości zawodowej
system nadal znakomicie działa w większości
zachodnioeuropejskich i amerykańskich uczelni, głównie w oparciu o niefunkcjonujący, lub
też szczątkowo funkcjonujący u nas – system
visiting professors. Profesorowie ci, będący
wybitnymi współczesnymi architektami,
swoim dorobkiem stanowią wzorce dla studentów, a kontakt z autentycznymi twórcami,
praktykami, autorami znanych i nagradzanych
realizacji, pozostawia u studentów niezatarty ślad na całe życie. W ten sposób renoma
i ranga uczelni nie jest budowana w oparciu
o statystyki naukowych publikacji, lecz
w oparciu o znaczenie i osiągnięcia twórcze
nauczycieli zawodu.
Tymczasem w Polsce – wieloletnie biurokratyzowanie karier naukowych, utrwalane wraz z kolejnymi reformami edukacji
akademickiej i ograniczeniami finansowymi,
skutecznie zlikwidowało tę sprawdzoną
i posiadającą długą tradycję relację mistrz
– uczeń. Wydaje się, że rozejście się twórczości architektonicznej z procesem nauczania
oraz nie zmieniające się programy studiów,
są główną przyczyną aktualnych problemów
rodzimej edukacji architektonicznej.
Niestety coraz silniejsze utrwalanie
się tego rozwodu, wraz z powstawaniem
kolejnych uczelni architektonicznych (których
dzisiaj w Polsce funkcjonuje prawdopodobnie
już 27), oraz z ogromną dziś liczbą studentów – w znacznym stopniu utrudniają zmianę
istniejącego sposobu nauczania na naszych
uczelniach architektonicznych. 
1_Walter Gropius, wypowiedź dla „Architectural Record”, udzielona
magazynowi tuż po objęciu stanowiska profesora architektury na
Uniwersytecie Harvarda, maj 1937 r. (wydanie w Polsce: „Pełnia architektury”, rozdział „Podejście”, str. 21, Wydawnictwo Karakter 2014 r.)

Nadal potrzebujemy mistrzów
Dzisiaj jestem absolutnie pewien, że żaden,
nawet najbardziej perfekcyjny system nie
wykształci dobrych adeptów zawodu, jeżeli
jego podstawą nie będą mistrzowie. Dla tych
mistrzów nie jest istotny program, liczba

Piotr Średniawa
architekt IARP
> bsp.architekt@gmail.com
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Między porządkiem
a pięknem
Niezobowiązująca rozmowa z architektem starszego
pokolenia, pragnącym zachować anonimowość,
spotkanym przypadkowo na dworcu kolejowym...
słuchał i notował: arch. Andrzej Pawlik, architekt IARP
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O! Daleko to...

> Nie, nigdzie się nie wybieram. Lubię atmosferę dworców kolejowych i dlatego często tu
wpadam, aby coś przekąsić. Poza tym po drugiej stronie ulicy mam pracownię. Przyjemnie
jest popatrzeć na ludzi, których czeka podróż,
być może zakończona zaskakującą niespodzianką, wytęsknionym spotkaniem lub korzystnym interesem. Czyż projektowanie nie
przypomina ci podróży? Ileż to razy wydawało
mi się, że mam bilet do niezwykłych miejsc,
a potem, wbrew oczekiwaniom, skład kończył
bieg w Kobyłce.
Czym zatem...

> Nadal żyję z architektury, choć moja praca
odbiega od wyobrażeń o projektowaniu. Bardziej przypomina rozwiązywanie krzyżówki:
tanie, łatwe w wykonaniu, z maksymalnie
upchniętą funkcją, zaczyna się na literę „a”.
„Artysta” też zaczyna się na literę „a”, ale
często tylko ta litera łączy architekturę ze
sztuką. Już moderniści z Praesensu zaczęli
rozmontowywać pozycję architekta jako
artysty, a potem poszło „z górki”, socjalizm
i obecna zrakowaciała forma kapitalizmu sytuującego architekta w grupie menadżerów,
a nie twórców.
„Wenn ich Kultur höre… entsichere ich meine Browning” cytował Goebels Hansa Johsta.
Znam bardzo wielu, którzy słysząc o architekturze jako elemencie kultury, też macają się
po kieszeniach, szukając rewolweru.
A w ogóle, to powiem ci szczerze, mam
wątpliwości, czy po tylu latach byłbym w stanie zaprojektować coś, co zależałoby tylko
ode mnie.
Mógłbyś dokładniej...

> Z latami człowiek jest jak Narcyz, który
według mitycznego przekazu ujrzawszy
swoje oblicze odbite w wodzie, zakochał się
w nim i umarł z tęsknoty. Mnie się wydaje, że
istota tego mitu jest głębsza – Narcyz poznał
samego siebie, ze wszystkimi swoimi wadami,
uzależnieniami (według Junga woda jest symbolem uzależnienia) i słabościami. I właśnie
ten nadmiar wiedzy go sparaliżował. Narcyza
ogarnęła trwoga wynikająca z samowiedzy,
a każda trwoga prowadzi do śmierci.
Twórczość, mój przyjacielu, wymaga radości, namiętności, dziecięcej naiwności karmiącej odwagę i wiary w siebie. Powiedz sam,
czy mając za sobą kilkadziesiąt lat uprawiania
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zawodu i minimum inteligencji gwarantującej
od czasu do czasu refleksję, stać cię na twórczą erupcję?

kach i krótkich spodenkach z piłką do kosza.
Pytanie brzmi: czy architektura powinna być
tylko tłem i nie ingerować w nasze emocje, czy
też powinna określone emocje wywoływać?

Jak więc...

> O architekturze trzeba mówić i pisać metaforycznie, wtedy trafiasz do każdego. Pamiętasz, jak Bogusławski (chodzi o prof. arch. Jana
Bogusławskiego – przyp. notującego) porównał kaplicę w Ronchamp do gminnego dworca
autobusowego albo Krasa (chodzi o prof.
arch. Witolda Czesława Krassowskiego), gdy
wieżowce Manhatanu skojarzył z żydowskim
cmentarzem? Albo i Grzesia (wspólny znajomy
architekt – przyp. notującego), który o naszym znanym koledze powiedział: „a jakiej
architektury można się spodziewać po facecie,
który w kapeluszu wygląda jak Beria”? Żadnej
architektonicznej semiotyki, żadnego wymądrzania, a istotę sprawy chwycili za przysłowiowe „jaja”.
Architekci nie lubią wypowiadać się na
tematy estetyczne przy użyciu teoretycznego
aparatu pojęciowego z tej dziedziny, bo go
nie mają i słusznie brzydzą się nim.
Tym niemniej...

> Masz rację. Przywołałem te wypowiedzi,
bo wszystko sprowadza się do języka, który
wedle Wittgensteina jest jak skrzynka z narzędziami. Różne narzędzia służą do różnych
celów i tak samo wyrazy mają różne funkcje.
Tak więc każde użycie języka jest przejawem
odrębnej formy życia uzależnionej od kontekstu nadającego tej formie sens.
Możliwe, że...

> Byłem niedawno w Paryżu. Przypadkiem.
Zmarła moja bogata ciotka i tamtejsza
rodzina zafundowała mi bilet na pogrzeb,
pewnie dlatego, żeby w uroczystościach było
więcej uczestników. Jestem niewierzący, ale
gdy wszedłem do katedry Notre Dame, to
sam z siebie, bez sytuacyjnego przymusu
upadłem na kolana. I poczułem się jak kupka
prochu. Nietrwały wobec Wiecznego, Zależny
wobec Niezależnego (notujący rozmowę
uznał, że słowa te należy zapisać wielkimi
literami). Tak to działa.
Niedawno przy okazji nadzoru pod Krakowem, odwiedziłem Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach. Wszedłem
i pierwszym wrażeniem była myśl, że zaraz
wypadną z zakrystii chłopaki w podkoszul-

Chciałbym ci jednak...

> Nie, nie rozumiem pojęcia ładu przestrzennego. Ład kojarzy mi się z czymś ładnym.
A jak coś jest ładne, to nie jest piękne. Ja jestem Prusak, moja babka spokrewniona była
z von Fahrenheidami z Rapy, tymi od piramidy
(chodzi o piramidę w Rapie na Mazurach,
grobowiec rodziny von Fahrenheid – przyp.
redakcji), dlatego optowałbym za pojęciem
przestrzennego porządku. Wracając do Paryża, przejdź się na przykład po rue Castiglione,
a wszystko zrozumiesz.
Co oznacza porządek w architekturze?
Zrzeczenie się indywidualizmu na rzecz nadrzędnego porządku wspólnego dla wszystkich, osiągniętego przy pomocy matematyki.
Ja bym taką estetykę nazwał estetyką
obojętnego tła, które nie jest generatorem
stymulującym w człowieku emocje. Czy jesteś
wściekły, czy zakochany, wszystkie te uczucia
nie podlegają zaburzeniom powstałym z oddziaływania zewnętrza.
Ale nie wszystkim taka estetyka odpowiada. W dzisiejszych czasach zmasowanego
ataku bodźców zewnętrznych i emocjonalnego
zobojętnienia, największe znaczenie ma subiektywne odczucie za czym znudzony człowiek tęskni. Dla wielu piękno jest skutkiem
spotkania z nieoczywistym, zaskakującym,
ba, najbardziej pożądany jest szok. Mocny kop
w d... pokrytą zgrubiałą od razów skórą. Więc
taką architekturę, jak się nam uda serwujemy
i jako architekci o takiej szokującej architekturze marzymy. Barok dla impotentów.
Czyżbyś miał...

> Masz rację, chodzi o równowagę. Tak sobie
myślę… dobrą architekturę może tworzyć
tylko człowiek zdrowy psychicznie. Kiedyś
Rysiek Winiarski (wybitny grafik 1936-2006 r.
– przyp. notującego) na pytanie czy aby
tworzyć potrzebuje wewnętrznego napięcia,
twórczego zderzenia sprzeczności, z rozbrajającą szczerością odpowiedział: „jak tylko
zaczynam się czuć »podkręcony« odkładam
pracę i kładę się na tapczanie”.
A większość z nas, jak ten koń Podkowińskiego w szale, na dodatek z gołym i brzydkim
inwestorem na grzbiecie.

Z:A _#59 12_2017

051

Z:A

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Zwróć uwagę, jak rzadko używamy w stosunku do architektury przymiotnika „piękna”.
Mówimy „dobra” albo „ładna” architektura,
ale boimy się powiedzieć o jakimś budynku,
że jest piękny. W czasopismach architektonicznych prezentuje się budynki przede
wszystkim szokujące formą, bo dziś, przy
stępieniu wrażliwości, szok okazuje się być
jedynym skutecznym bodźcem wzbudzającym emocje.
Twój pogląd...

> My, architekci zostaliśmy zapędzeni do
zagrody estetyki instytucjonalnej, czyli w percepcję architektury narzuconą przez instytucje „ekspertów” i „znawców”. Nasze opinie
o budynkach kształtują wyniki plebiscytów
na najładniejsze budynki, branżowe nagrody
za architekturę w cegle, betonie, glinie, szkle
itd. Przyjmujemy za swoje wskazania, co jest
dobre, z pism i portali architektonicznych.
Nie wypada człowiekowi wyrazić się źle o budynku, nad którym tzw. eksperci od architektury cmokają z zachwytu.
Tylko ludzie spoza naszego środowiska
pozwalają sobie na własne zdanie, często
odmienne od opinii profesjonalistów, a przez
to dla nas niewiarygodne. Cóż bowiem nam,
fachowcom, może powiedzieć laik w sprawach architektury i sztuki, jej przeciętny
niewykształcony użytkownik, po prostu
„estetyczny burak”?
Przypomina mi się opinia Witolda Gombrowicza z „Dziennika” o spotkanym austriackim
architekcie: „Nie zrozumiał. Przemądrzały.
Europejczyk. Pouczający. Wykształcony.
Nowoczesny. Architekt”.
Mimo wszystko...

> Tak, swego czasu działałem w SARP-ie
i w Izbie. To dobrze, że są jeszcze ludzie chcący
coś zrobić dla środowiska. Może się mylę, ale
odnoszę nieodparte wrażenie, że nie powiodło
się nam zjednoczenie naszej architektonicznej
społeczności po jej rozbiciu w czasach PRL-u.
Wtedy był to efekt celowego działania rządzących, a dziś… tak samo.
Ten „izbowy epizod” uświadomił mi, dlaczego typowe cechy polskiej mentalności tak
szczególnie drażnią mnie właśnie w SARP-ie,
czy Izbie, a toleruję je w normalnym, codziennym obcowaniu z różnymi ludźmi. Otóż różnica polega na stężeniu. W codziennym
funkcjonowaniu w społeczności nasze wady
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A większość z nas, jak
ten koń Podkowińskiego
w szale, na dodatek
z gołym i brzydkim
inwestorem na grzbiecie.
(…)
Zwróć uwagę, jak rzadko
używamy w stosunku do
architektury przymiotnika
„piękna”. Mówimy „dobra”
albo „ładna” architektura,
ale boimy się powiedzieć
o jakimś budynku, że jest
piękny.
(…)
Może się mylę, ale
odnoszę nieodparte
wrażenie, że nie powiodło
się nam zjednoczenie
naszej architektonicznej
społeczności po jej rozbiciu
w czasach PRL-u. Wtedy
był to efekt celowego
działania rządzących,
a dziś… tak samo.
(…)

wydają się rozcieńczone, zaś w architektonicznych organizacjach ich stężenie przypomina picie spirytusu zamiast wódki.
Może to kwestia...

> Jestem pewien, że mentalność kształtuje
historia i dziedziczy się ją po przodkach.
W Polsce mamy do czynienia z dwoma
typami: mentalnością „chłopską”, którą
określiłbym jako „wsobną” i mentalnością
„szlachecką”, czyli klientelizmem autorytarnym. „Wsobna” sprowadza się do postawy:
„dobrze, że mamy jakieś wspólne wartości,
jakieś grupowe cele, ale co je moje, to je
moje”. Z kolei klientelizm autorytarny, mentalność szaraczków wiszących u pańskiej

klamki ogranicza się do czekania aż ktoś
nam coś da, ktoś za nas coś zrobi, ktoś nam
coś załatwi.
No więc, jeżeli wiesz, jak kto w danym
momencie zareaguje, co powie i tak dalej, to
przestajesz widzieć sens dalszej aktywności
w naszych organizacjach.
A jednak...

> Jaka solidarność zawodowa?! Nie raz
widziałem, jak architektoniczni luminarze,
prawdziwi biznesmeni mający pełne gęby
frazesów o solidarności składali urągające
zdrowemu rozsądkowi oferty cenowe, tłumacząc się potem, że jako osoby specjalizujące
się w tych zagadnieniach, mogą zrobić temat
za tak marne pieniądze, bo są po prostu zdolni
i szybcy. A pół pracowni to studenci na umowach o dzieło albo „na czarno” za głodowe
wynagrodzenia.
I jeszcze takie „orły” potrafią oskarżyć
młodego człowieka o kradzież praw autorskich… Jak w tym starym dowcipie: „oczywiście, że im nie zapłacę, ale kłócę się z nimi
o wysokość ich wynagrodzenia, bo mam dla
nich szacunek”.
Słuchając cię...

> Mimo wszystko nie przeceniałbym wpływu
architektury na człowieka. Alboż to mało chamów zamieszkuje dobrą architekturę? Piękno
niesie tylko przesłanie dobra, ale przez obcowanie z piękną architekturą, czy pięknymi
przedmiotami, a nawet pięknymi kobietami,
nie stajemy się lepsi.
Zastanów się raczej, dlaczego łatwo nam
zobaczyć i nazwać piękno w Naturze, które
jest obiektywne i niekwestionowane przez
ogół ludzi, a tak trudno znaleźć obiektywne
piękno w architekturze? Może piękno Natury
jest przejawem istnienia Boga, czyli Jego
swoistej obecności w nieobecności, a może
nieobecności w obecności. Może odczucie
piękna związane jest właśnie z zetknięciem
się z tajemnicą? A może piękno w architekturze sprowadza się do uświadomienia sobie,
czym człowiek mógłby być?

Andrzej Pawlik
architekt IARP

> pawlik@pagi.pl
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Tekst jest fragmentem
książki „Księga zachwytów",
która ukazała się
w 2016 roku nakładem
wydawnictwa Agora

Księga zachwytów
/ nauka z wrzasku
Filip Springer
od redakcji:

Filip Springer za swoje publikacje dziennikarskie i reporterskie uhonorowany

został nagrodą Grand Prix Izby Architektów RP. To szczególne wyróżnienie przyznano z okazji
jubileuszu 15-lecia utworzenia samorządu zawodowego architektów. Zachęcamy do lektury
fragmentów ostatniej książki laureata.

N
3

„Nietrwałość dzieł powstałych z najbardziej
trwałej materii, z jakiej robi się sztukę, sprawia, że oczy wielkiego architekta są zawsze
oczami melancholika” – zauważa profesor
Ryszard Koziołek w swojej znakomitej książce
„Dobrze się myśli literaturą”. „Pisanie o nowoczesnej architekturze to prosta droga do
chronicznej melancholii albo już manifestacja
jej zaawansowanego stanu”. Czytając te
słowa, zaczynam tych biednych architektów
wręcz żałować i rozumieć ich niekiedy wręcz
groteskowe próby zaistnienia obok swoich
dzieł. Koziołek ten nasz żal podsyca: „Być
może spośród wszystkich sztuk architektura
jest dziełem najbardziej bezwzględnie lekceważącym twórcę. Najskuteczniej go pochłania, rozpuszcza w sobie, czyni niewidzialnym
jako stworzyciela, któremu zawdzięcza swe
powstanie”. I gdy już jesteśmy gotowi nad
losem architektów niemalże zapłakać, przychodzi otrzeźwienie. Otwieramy okno mieszkania i widzimy mur, wychodzimy na osiedle
pozbawione drzew, wędrujemy ulicą, na której
nie ma choćby dwóch podobnych do siebie budynków, wchodzimy na plac, na którym nie ma
choćby skrawka cienia, i odwiedzamy muzeum
czy filharmonię, które może i są piękne, ale co
z tego, skoro pomieszczenia dla pracowników
zostały w nich jakimś cudem pozbawione
okien, a ławki są cholernie niewygodne. Nagle
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nasza empatia wobec architektów znika.
Odkrywamy, że w architekturze najważniejsi
jesteśmy my, użytkownicy, a nie oni, twórcy.
Oni mają nam służyć najlepiej, jak potrafią,
ale jednak tylko służyć. Architektura nie
zawsze jest sztuką, tylko czasem nią bywa.
Nawet jednak wtedy jest sztuką służebną
wobec ludzi.
– Bez architektury nie ma życia – powiedział Aleksander Franta, gdy wychodziłem
z jego pracowni. Po plecach przebiegł mi
dreszcz – dopiero wtedy sobie to uświadomiłem. Tak, od architektury nie ma ucieczki.
Nawet gdybyśmy chcieli się zaszyć w najdalszej głuszy, będziemy musieli wybudować
sobie choćby rachityczny szałas, igloo albo
zaaranżować jakąś jaskinię. Bez architektury
zginiemy.
Architekci kreują nasze życiowe przestrzenie. Dzięki ich dziełom nasza egzystencja ma
się stać bądź to tylko znośniejsza, bądź wręcz
przyjemniejsza. Otrzymali wielką władzę,
od nich zależy jakość naszego życia – oto ich
jedyna nagroda i jedyna odpowiedzialność.
Ich narcyzm nas, użytkowników, nie obchodzi.

4
Tymczasem to narcyzm funduje dziś głównie
architekturę w Polsce. Trzeba tu jednak oddać
sprawiedliwość architektom, że nie tylko
o ich narcyzm chodzi. Może zresztą wcale nie

chodzi o nich. Narcyzami nadrzędnymi są dziś
głównie inwestorzy, i nie ma tu większego
znaczenia, czy są nimi podmioty publiczne,
czy prywatne. W 2012 roku Piotr Sarzyński
wydał swoją książkę „Wrzask w przestrzeni”,
która rozpoczęła debatę o jakości przestrzeni publicznej w Polsce. Sarzyński wychodzi
w niej z polskiego mieszkania i analizując
jego wystrój, dowodzi, że dominujące w nim
elementy (wersalka, meblościanka, turecki
dywan, boazeria, telewizor przykryty serwetką) znajdują architektoniczne czy urbanistyczne ekwiwalenty w przestrzeni polskich
miast, miasteczek i wsi. W jego analizie
najciekawsze jest użycie słowa „wrzask”,
które najlepiej opisuje cechę charakterystyczną większości przemian naszej przestrzeni.
Wrzask narcyzów słychać i widać jak Polska
długa i szeroka. Przy czym każdy narcyz
wrzeszczy nieco inaczej. Ton jego wrzasku
zależy od wielu czynników – głównie od
klasy i kasy. Gdy brakuje obu, wrzask kończy
się zwykle typowym architektonicznym
gargamelem obśmiewanym potem bezlitośnie na internetowych forach poświęconych
architekturze i przestrzeni. Gdy pieniędzy
jest więcej, kończy się czymś w rodzaju Sky
Tower we Wrocławiu – jedynym prawdziwym
drapaczem chmur w tym mieście, którego
powstanie było precedensem nawet w Polsce,
a różne rzeczy już się tu przecież działy.
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Architektoniczny wrzask towarzyszy
też realizacjom, którym trudno odmówić
architektonicznej jakości i klasy. Koronnym
przykładem jest warszawski dom handlowy
Vitkac. To architektura najwyższej próby,
zaprojektowana z dbałością o detale, której
największym problemem jest to, że całkowicie ignoruje kontekst (co ją ostatecznie
dyskwalifikuje i kompromituje). Co więcej,
wrzask jest tutaj jednym z podstawowych
środków architektonicznego wyrazu. Ma wyrażać pogardę dla tego, co wokół, artykułować
nieliczącą się z niczym siłę.
Z obiektami użyteczności publicznej budowanymi za nasze (czytaj: unijne) pieniądze
rzecz ma się podobnie, choć źródło wrzasku
jest nieco inne. W ich przypadku musi być po
prostu widać, że publiczne środki zostały wydane z rozmachem. Historia projektu Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie szwajcarskiego architekta Christiana Kereza jest
tego świetnym przykładem. Minimalistyczna
bryła, która w zamierzeniu autora miała stanowić formalną odwrotność przeładowanego
ozdobnikami Pałacu Kultury i Nauki, była dla
warszawskich decydentów nie do zaakceptowania właśnie dlatego. Jej oszczędność nie
uzasadniała poniesionych kosztów. Musi być
na bogato – wystarczy spojrzeć na wystrój
stacji II linii metra, by zrozumieć tę filozofię.

5
Wittgenstein pisał, że „architektura jest
gestem”. Odczytanie intencji tego gestu jest
możliwe tylko w uważnym spotkaniu z dziełem architektonicznym. Wynikać z niego
może niezwykle cenna nauka. Nie umiem
sobie wyobrazić, jak miałbym objaśnić przybyszowi z zagranicy stalinizm bez pokazania
mu Pałacu Kultury i Nauki. Nie ma też lepszej
ilustracji dla pierwszych lat polskiej transformacji niż wrocławski Solpol. Trudno o bardziej
wymowny symbol niekontrolowanego brutalnego kapitalizmu niż wspomniany już Vitkac.
Na tym jednak edukacyjna rola architektury się nie kończy. Spacerując po osiedlach
zaprojektowanych przez Halinę Skibniewską

Fot. Paweł Mróz

Nagroda za uświadamianie mieszkańcom naszego kraju,
że architektura to nie teoretyczna dziedzina uprawiana
przez architektów, lecz realna scenografia naszego
codziennego życia decydująca o jakości przedstawienia,
w którym, chcąc nie chcąc, wszyscy bierzemy udział.

Statuetka laureata dziennikarskiej Grand Prix Izby Architektów RP oraz Filip Springer
podczas uroczystości wręczania nagrody, Warszawa, grudzień 2017 roku

(Warszawa), Oskara Hansena (Lublin) czy
duet Buszko i Franta (Katowice), nie sposób
nie popaść w zadumę nad jakością przestrzeni oferowaną nam dziś przez deweloperów.
Czy mieszkania na osiedlach dalekiej Białołęki
będą za 50 lat towarem tak pożądanym na
rynku jak lokale na Sadach Żoliborskich?
Śmiem wątpić. Z tej konstatacji już prosta
droga do sformułowania postulatów przywracających nieco ludzki wymiar architekturze
powstającej dzisiaj.
Ponad wszystko jednak dobra architektura, tak jak każda inna sztuka, uwrażliwia nas
na piękno, uczy doceniać harmonię i umiar.
Stanowi oprawę dla życia, jak powiedziałby
właśnie Oskar Hansen. Dzięki niej nawet
najbardziej przyziemne czynności zostają
uwznioślone. Przestrzenie stworzone przez
Marka Budzyńskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie wręcz zmuszają do
lektury zgromadzonych tam książek, kaplica
w Tarnowie nad Wisłą oferuje ciszę i skupienie zbliżające do Boga tych, którzy w niego
wierzą (a może i tych, którzy nie wierzą

zupełnie). Budynki objawiają swą magiczną
moc zawsze w momentach całkowicie nieoczekiwanych. Umożliwiają dialog z pejzażem, pozwalają się nim zachwycić, lepiej go
poczuć i zrozumieć. Rozumienie architektury
to rozumienie świata, w którym na co dzień
przebywamy. Nie wystarczy jednak patrzeć.
Znakomity szwajcarski architekt, laureat
Nagrody Pritzkera Peter Zumthor w swoim
„Myśleniu architekturą” przytacza pierwsze
wspomnienie związane z doświadczeniem
przestrzeni – był to zapach mosiężnej klamki
w jego rodzinnym domu. Jego fiński kolega
Juhani Pallasmaa dodawał zaś w „Oczach
skóry”, że „podstawowe doświadczenia
architektoniczne wyrażają się poprzez
czasowniki, a nie rzeczowniki”, przy czym
każde z tych doświadczeń jest wielozmysłowe. W kontekście tych słów żadna książka
nie zastąpi osobistego spotkania z architekturą. Może być jedynie dla tego spotkania
pretekstem.
* Opublikowano za zgodą autora oraz Agora SA
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Bartosz Wokan, doktor nauk humanistycznych,
redaktor Z:A, autor (wspólnie z żoną architektką)
bloga o książkach dla dzieci „Co czytam
Konstantemu i Matyldzie”

Rysujący w innych światach
/ coś dla dzieci i nie tylko...
Czytając moim dzieciom* książki na dobranoc spostrzegłem, że ich twórcami bywają osoby
z wykształceniem architektonicznym. Pierwszy zauważony na skrzydełku „arch” potraktowałem
jako wyjątek. Ale potem te wyjątki zaczęły się dziwnie powtarzać... Dlatego postanowiłem zaprosić
do rozmowy trzech autorów książek dla dzieci, posiadających tytuł „mgr inż. arch.” i zapytać,
jak z architektury trafili do literatury (i nie tylko). Zapraszamy na spotkanie z Martą Falkowską,
Tytusem Brzozowskim i Adamem Święckim.
wstęp i rozmowy: Bartosz Wokan, redakcja Z:A*

Z

Zanim zagłębicie się w opowieści rozmówców
i zaczniecie zastanawiać się, czy nie odkurzyć
swoich studenckich rysunków, chciałbym
podzielić się z wami jednym z ciekawszych
przypadków „przebranżowienia się” architekta, na jaki do tej pory trafiłem. Historię te
przeczytałem w albumie o... klockach Lego
Architecture. To seria, w której można znaleźć
zestaw Muzeum Guggenheima w NY czy paryską wieżę Eiffla.
Otóż okazuje się, że jej poymysłodawcą
był Adam Reed Tucker, architekt z Chicago.
W roku 2006, kiedy nastąpił kryzys na rynku
nieruchomości i do biura projektanta przestali
przychodzić klienci, stanął on przed koniecznością znalezienia innego zajęcia. Przypomniał sobie wtedy, jaką radość na studiach
sprawiało mu tworzenie modeli...
„W roku 2006 Adam odwiedził jeden ze
sklepów sieci Toys R Us, wypełnił zestawami
Lego jedenaście wózków na zakupy i odbył
podróż do czasów młodości, kiedy to bawił się
klockami. Po wielu miesiącach pracy doszedł
do wprawy i był w stanie tworzyć modele
najważniejszych budynków w dużej skali”[1].
Potem jeden z jego modeli zobaczyli pracownicy duńskiego klockowego giganta i zaproponowali mu współpracę.
W Z:A staramy się przedstawiać architektów, którzy z różnych powodów próbują
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znaleźć swoją drogę poza architekturą.
I przyznaję, że prywatnie też zacząłem na
takie przypadki zwracać uwagę. Tak doszło
do powstania tego artykułu.
Marta Falkowska, Tytus Brzozowski i Adam
Święcki opowiadają o swoich życiowych
i zawodowych doświadczeniach. Są w różnym
wieku, studiowali i zaczynali pracę w różnych
momentach (druga dekada XXI w., pierwsza
dekada XXI w., lata 90. XX w.) – wydaje mi
się, że lektura ich opowieści sporo mówi nie
tylko o tym, jak stworzyć ciekawą książkę czy
komiks dla dzieci (bądź dorosłych), ale też
w jakiej rzeczywistości muszą dzisiaj działać
młodzi architekci.

Dlaczego zostałam/zostałem
architektem?
> Marta Falkowska: Moja historia wyboru
takich, a nie innych studiów jest dość prozaiczna. Zawsze lubiłam rysować i pociągały
mnie zajęcia, gdzie należy wykazać się kreatywnością. Przechodziłam kolejne etapy
fascynacji różnymi zawodami. Chciałam
zostać malarką, dziennikarką, rysowniczką,
ilustratorką, pisarką… Gdzieś z tyłu głowy
miałam jednak zaszczepioną myśl, że nie
są to zajęcia zapewniające odpowiedni byt.
Wybrałam architekturę z przyczyn czysto
praktycznych. Wydała mi się ona kompromi-

sem idealnym – oto kierunek studiów, gdzie
mogę rozwinąć się kreatywnie i jednocześnie przyuczam się do dobrego, szanowanego zawodu.
Studia skończyłam dość niedawno, bo
dwa lata temu. Jeżeli chodzi o podejście
moich kolegów i koleżanek, to było ono różne.
Zaczynaliśmy z taką samą porcją entuzjazmu – w końcu dążyliśmy do uzyskania tytułu
demiurgów świata, ludzi, którzy będą mieli
realny wpływ na wygląd naszego otoczenia.
Z biegiem czasu widać było, jak rzeczywistość weryfikuje poglądy. Grono studenckie
zaczęło się dzielić – na pasjonatów, którzy
wciąż wierzyli w architektoniczną misję, oraz
na realistów, którzy już zaczynali praktyki
w biurach architektonicznych i powoli zdawali
sobie sprawę, że praca w zawodzie nie wygląda tak różowo, jak próbuje nam to przedstawić uczelnia.
> Tytus Brzozowski: Wydaje mi się, że moja
mama, która ma architektoniczne korzenie,
bardzo wcześnie zaczęła pracować nade mną
w tym kierunku i w zasadzie nie miałem wątpliwości, jaki zawód wybrać, choć z perspektywy czasu widzę, że moja świadomość tego, jak
wygląda praca architekta, była raczej mglista.
Bardzo zaangażowałem się w przygotowania
1_Lego Architecture. Ilustrowany przewodnik, str. 12

ILustracja: archiwum autora
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Tytus Brzozowski, Miasto nad miastem, 2017,
akwarela (110x75cm)
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do egzaminu na studia. W szkołach rysunku
spotkałem wiele ciekawych osób, panowała
atmosfera wytężonej pracy i determinacji,
pierwszy raz solidnie w coś się zaangażowałem. Studia zacząłem w 2003 roku, oczywiście początek był bardzo ekscytujący, wszyscy
pełni entuzjazmu, licytowaliśmy się, kto nie
przespał więcej nocy. Dla mnie projektowanie
było czymś niezwykłym. Bardzo ważnym
doświadczeniem były dla nas wymiany studenckie, za naszych czasów ruszył w Polsce
program Erasmus.
> Adam Święcki: Dokładnie pamiętam
moment, w którym zainteresowałem się
architekturą. Było to w początkach nauki
w liceum ogólnokształcącym. W piśmie dla
maturzystów, które kupowała moja starsza
siostra, przeczytałem wywiad z architektem.
Nazwiska niestety nie pomnę. Tekst był
niezwykle inspirujący. Wcześniej nie myślałem o architekturze. Byłem w objęciach sztuk
plastycznych, głównie malarstwa i rysunku.
Po maturze ruszyłem więc w tym kierunku. Los trochę wybrał za mnie. Na studia
plastyczne się nie dostałem. Na architekturę
tak, za drugim razem. Zrezygnowałem więc
ze studiów prawniczych, które w międzyczasie
podjąłem – et voilà! Studiowałem na Wydziale Architektury na Politechnice Białostockiej
w końcówce lat 90., broniąc dyplom w 2003 r.
(temat: Galeria komiksu).
Bardzo dobrze wspominam ten okres.
W większości byliśmy dość mocno zaanga-
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żowani emocjonalnie w tematykę studiów.
Nie zawsze objawiało się to we frekwencji
na zajęciach, terminowości czy jakości
projektów, ale między studentami projektowanie było często tematem nr 1. Słowa
niektórych wykładowców rozbieraliśmy
na części pierwsze i ogólnie chyba czuliśmy
się tak mądrzy w temacie jak nie byliśmy.
Miałem wtedy wrażenie (które podzielam
i teraz), że ci zdolniejsi i ciekawsi studenci
byli gdzieś w drugim rzędzie. Zdarzało się
(jak w przypadku mojego przyjaciela), że
nie kończyli studiów.
Dzisiaj na własny użytek, przed lustrem,
tytułuję się różnymi określeniami, ale gdy
ktoś mnie pyta, odpowiadam, że jestem ilustratorem i scenarzystą. Przyparty do ściany,
zdradzam, że tworzę ilustracje, komiksy,
książki, zdarza mi się też postawić kilka
kresek w programie projektowym. Czyli robię
wszystko i tylko to, co lubię.

Praca w zawodzie
> Marta Falkowska: Nie pracuję w zawodzie
dokładnie od roku. Swoją „karierę” zaczęłam
na trzecim roku od pomocy w biurze przy
składaniu projektów. Potem pracowałam
jeszcze w trzech biurach architektonicznych.
Zajmowałam się głównie inwentaryzacjami
oraz projektami domów jednorodzinnych.
Gdzieś pomiędzy pojawiały się inne tematy,
było ich jednak bardzo niewiele. Najdłużej
pracowałam w ostatnim biurze, bo ponad dwa

Strony z komiksu
„Oto Tosia”
Marty Falkowskiej,
Wydawnictwo Egmont,
na stronie obok
okładka komiksu

lata. Obecnie zajmuję się projektowaniem
grafiki do gier na urządzenia mobilne.
> Tytus Brzozowski: Zacząłem pracę wcześnie.
Już na drugim roku pojawiałem się w pierwszej
pracowni. Trafiłem na czas prosperity, było
bardzo dużo pracy, potrafiłem robić atrakcyjne
wizualizacje, miałem dużo zleceń. Przez długie
lata współpracowałem przy projektach wnętrz,
równocześnie na trzecim roku rozpocząłem
stałą pracę w In-Vi, czyli biurze odpowiedzialnym za master plan Miasteczka Wilanów.
Później wyjechałem na dwa lata do Finlandii,
pracowałem w Helsinkach, głównie przy
projektach urbanistycznych. Pierwsze miesiące
spędziłem przy bardzo dużym konkursie na
miasto ekologiczne w Chinach. W Finlandii
obserwowałem skuteczne i bardzo profesjonalne środowisko, skupione na obowiązkach
i potrafiące mądrze gospodarować czasem.
Spotkałem inny model relacji zawodowych,
ale również kulturę opartą na wzajemnym
szacunku, poszukującą kompromisu. Tak
się złożyło, że przeczekałem w Helsinkach
szalejący w świecie kryzys i po powrocie do
Warszawy w 2010 roku udało mi się zrealizować wielkie marzenie i dostać pracę w JEMS
Architekci, gdzie spędziłem następne 5 lat.
To szalenie budujący czas spędzony na pracy
w niezwykłym środowisku. W pierwszym
okresie brałem udział w kolejnych etapach
mieszkaniowej „19 Dzielnicy” realizowanej na
Woli. Długo pracowałem przy projektach biurowców, sporo przy konkursach. Choć jestem
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Bohaterka, której kibicuję
/ Marta Falkowska

K

Komiks w moim domu
Pierwszy komiks jaki pamiętam to „Olbrzymy na wyspie” napisane przez Mirosława
Stecewicza i zilustrowane przez Sławomira
Jezierskiego. Ale chyba tylko dlatego, że to był
jedyny komiks w moim rodzinnym domu.
Rodzice nie należeli do wielbicieli tego gatunku. Swoją przygodę z komiksem lubię datować
od pierwszego kupionego za swoje kieszonkowe egzemplarza. Pochodzę z małego miasta,
więc miałam bardzo ograniczony wybór
tytułów. Gdzieniegdzie pojawiały się komiksy
z Czarodziejką z Księżyca w roli głównej, ale
to były tylko screeny z serialu z wstawionymi
dymkami, więc równie dobrze mogłam pooglądać telewizję. Nie było żadnych „Kajków
i Kokoszów”, ani nic z gatunku superhero.
W końcu, na fali popularności, którą zdobył
w Polsce dzięki emisji w RTL7, wydawnictwo
JPF zdecydowało się wydać „Dragon Balla”.
Przygody małego Goku musiały więc dotrzeć
także do kiosków w moim mieście. „Dragon
Ball, tom 2” to była moja pierwsza komiksowa miłość. Rysowałam już wcześniej swoje
historie obrazkowe, długo przed moją małą
„komiksową rewolucją”. Były to jednak bardzo
nieudolne próby. Comiesięczne zakupy w kiosku nauczyły mnie, jak można to zrobić lepiej.

Co lubię rysować?
Strasznie nie lubię komiksów rysowanych realistycznie, więc szkoła amerykańska, w dużej
mierze związana z superhero, bardzo mnie
męczy. Nie lubię też przesłodzonej mangi.
Bardzo cenię pozycje, gdzie widać indywidualny, wypracowany przez lata styl. Lubię
patrzeć na ilustracje i wiedzieć, na czyją pracę
patrzę. Zazdroszczę takim autorom, bo ja
wciąż jestem na etapie poszukiwań. Jestem
trochę jak dziecko we mgle. Większość moich
prac ma stylistykę cartoonową, ale bardziej
ze względu na przekazywaną treść, niż defi-

nitywne scharakteryzowanie stylu. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będę w stanie
się rysunkowo określić. Lubię rysować stripy
i szorty, bo jestem w stanie przekazać treść
w o wiele krótszym czasie niż w dłuższej fabule. Dodatkowo, dobrze pracuje się przy projekcie, który jestem w stanie czasowo zamknąć
maksymalnie w jednym-dwóch miesiącach.
Praca nad „Tosią” sprawiła mi jednak bardzo
dużo przyjemności, więc, kto wie, może powoli
będę zmierzać w stronę dłuższych historii.

„Oto Tosia” – wynalazki i stwory
Tosia siedziała w mojej głowie już od jakiegoś
czasu. Nie myślałam jednak o niej jako o bohaterce komiksu dla dzieci. W roku 2014 pojawiła
się druga edycja konkursu im. Janusza Christy
i wtedy historia zaczęła nabierać kształtów.
Akurat robiłam projekt magisterski, więc szukałam wszelkich zajęć „zastępczych”. Krótka
forma komiksowa była idealna. Na dodatek
termin nadsyłania prac był tuż za rogiem,
mogłam więc na chwilę odskoczyć od dyplomu
i zaraz do niego wrócić. Przeczytałam regulamin. Wymyśliłam część historii i rozrysowałam
kilka plansz. Potem przeczytałam regulamin
raz jeszcze i… okazało się, że wszystko zrobiłam źle. Z bólem wróciłam do pracy w AutoCADzie. Kiedy pojawiła się wieść o trzeciej
edycji, już nie było przebacz – miałam przecież
bohaterkę i świat, trzeba było zabrać się tylko
do pracy. Myślę, że gdyby konkurs nie był na
komiks dla dzieci, Tosia biegałaby teraz po
prostu po innej rzeczywistości.
Wszystkie moje historie rysowane dawno
temu „do szuflady” miały protagonistki. Tworzyłam bohaterki, jakim zawsze kibicowałam
w książkach, filmach i komiksach: mądre, odważne, zadziorne, ciekawe świata… Kiedy pojawiła się Tosia, najpierw mgliście, potem coraz
wyraźniej, doskonale wiedziałam, jaką ma być
postacią. Kolejne elementy dochodziły sobie

Marta Falkowska (1989)
Ukończyła WA Politechniki
Wrocławskiej, porzuciła
jednak architektoniczną
ścieżkę po pięciu latach
pracy w różnych biurach.
Z zamiłowania rysowniczka
i wielbicielka komiksów.
Publikowała swoje
krótkie formy komiksowe
m.in. w „Warchlakach”
i poznańskim „DarmoZinie”.
Od jakiegoś czasu próbuje
swoich sił jako redaktorka,
tworząc zina „Monstrów”.
W roku 2017 nakładem
wydawnictwa Egmont
ukazał się jej debiutancki
komiks dla dzieci „Oto
Tosia”. Obecnie zajmuje się
tworzeniem grafiki do gier
na urządzenia mobilne.
Mieszka we Wrocławiu.

nieśpiesznie. Kot, który jest nieco sarkastyczny, poszczególne stworki, Pietrostwór (który
na początku był dinozaurem)… Fabuła zaczęła
kształtować się na sam koniec i jest w zasadzie
najmniej dopracowanym elementem tego komiksu. Zresztą, najchętniej teraz zmieniłabym
przynajmniej połowę. Jeżeli chodzi o odbiór, to
dostałam wyraźne sygnały, że Pan Precel jest
ulubieńcem publiczności. Jak widać połączenie
cynizmu, troskliwości i tendencji do panikarstwa okazuje się niezłym koktajlem.
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Rozkładówka z książki
„Miastonauci”
Tytusa Brzozowskiego,
Wydawnictwo
Babaryba, na stronie
obok okładka książki

poza biurem już od 3 lat, ciągle powstają domy,
przy których pracowałem. Mój ostatni projekt
to wygrany przez nasz zespół konkurs na
Browary Warszawskie na Woli. Mam poczucie,
że dopiero w JEMS dowiedziałem się, jak wygląda zawód architekta. Równolegle do pracy
w biurze zacząłem rozwijać swoją zapomnianą
nieco pasję z czasów studiów, czyli malarstwo.
Po trudnych i nieraz stresujących dniach przy
projektach, wieczorami malowałem magiczną
Warszawę z surrealistycznymi wątkami. Moje
prace się podobały, na pierwszą indywidualną
wystawę zorganizowaną w SARP-ie przyszło
bardzo dużo ludzi, obrazy dobrze się sprzedawały, w pewnym momencie trudno było mi
pogodzić obowiązki artysty z bardzo wymagającą pracą w biurze. Finalnie bardziej niż
z architektury, której poświęciłem bardzo dużo
zaangażowania, zrezygnowałem z etatu. Praca
od godziny do godziny zawsze mnie krępowała,
teraz sam decyduję o swoich tematach, moje
dni są bardziej komfortowe i satysfakcjonujące,
wszystkie moje starania prowadzą do celu,
który sam sobie wyznaczam.
> Adam Święcki: Nie, nie pracuję w zawodzie.
A było to tak: Od ósmego miesiąca życia (gdy
zamalowałem dowód osobisty mojej mamy)
planowałem rysować. A odkąd zobaczyłem
dziwną książeczkę z małpą w żelazku (Tytus
księga XI), stwierdziłem, że będą to komiksy.
Zacząłem więc na ścianach, bo były pięknie
czyste i dawały dużą powierzchnię do pracy.
Szybko musiałem jednak (po zdecydowanych
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sugestiach rodziców) przejść na znacznie
mniejsze kartki z papieru. Będąc wiernym sobie, robię po prostu to, co robiłem od zawsze.
Po studiach szukałem pracy w zawodzie.
Ale był to czas, gdy nie było jej wiele. Zamieszkałem w Gdańsku, licząc, że rynek jest tu
większy, więc znajdzie się miejsce i dla mnie.
Nie miałem dostępu do internetu, który wtedy
nie był tak popularny, więc CV słałem pocztą.
W międzyczasie zajmowałem się grafiką
odzieżową i innymi pomniejszymi zleceniami,
także drobnymi pracami projektowymi typu
wnętrza, elewacje etc. Nim jednak zdążyłem
pójść na jakąś rozmowę do biura architektonicznego, nawiązałem współpracę z pismem,
które umieszczało moje komiksy. Była to robota bardzo przyjemna. Ostatecznie zacząłem
pracować na etacie w Białymstoku w firmie
Kan, w dziale reklamowym, gdzie zajmowałem
się grafiką, projektami wnętrz, meblami. Wtedy byłem już jednak po debiucie albumowym
(„Przebudzone legendy – akt I – Dziewanna”),
rysowałem też projekty dla dzieci. Nie lubię
znęcać się nad zwierzętami, więc puściłem
ogon jednej sroki i zająłem się ilustracją i komiksem, rezygnując z pracy w biurze.

Młody architekt po studiach
> Marta Falkowska: Moje wyobrażenie współczesnego młodego architekta po studiach
nie jest raczej pozytywne. Uczelnie produkują
zbyt dużo absolwentów, a rynek nie potrzebuje takiej liczby fachowców. To prowadzi do

kuriozalnych sytuacji – młody architekt za
wszelką cenę chce dostać się do biura, a pracodawcy chętnie to wykorzystują. Kilka razy,
podczas szukania pracy, otrzymałam wiadomości zwrotne, informujące mnie, że „jest taki
projekt i biuro, co prawda nie może zapłacić
mi za mój czas, ale wszystko będzie fajnie, bo
będę miała do portfolio”. Nie, dziękuję. Zdaję
sobie jednak sprawę, że bardzo dużo osób
godzi się na taki układ. Sporo szkody robi też
nieświadomość cen. Znam osoby, które wykonywały wszystkie etapy projektu, od projektu
koncepcyjnego po projekt wykonawczy, za
cenę pięciokrotnie niższą niż taki wysiłek jest
wart. Same biura często też zaniżają ceny,
kosztem pracowników, żeby przebić się na
przepełnionym rynku. Sytuacja w środowisku
architektonicznym była jednym z czynników,
który mnie zniechęcił do tej pracy. Zresztą,
nie tylko mnie. Spora część moich znajomych
już jakiś czas temu zdecydowała, że nie chce
pracować w zawodzie. Czy ten zawód jest
perspektywiczny? Tak, ale tylko przy zmniejszeniu liczby architektów.
> Tytus Brzozowski: To zaskakujące, jak wiele
moich koleżanek i kolegów nie pracuje w architekturze. To chyba znaczy, że architektura daje
szerokie możliwości pracy na różnych płaszczyznach. Wydaje mi się, że pierwszy okres po
studiach jest ciekawy i pobudzający, poznaje
się trochę nowy świat, trzeba się bardzo dużo
uczyć. Mam wrażenie, że kryzys przychodzi
później, obserwuję to wśród moich znajomych.
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Miasto ze snu
/ Tytus Brzozowski

K

Książka z dzieciństwa
Niestety nie pamiętam, jaka była moja
pierwsza książka, ale duże wrażenie musiała
na mnie zrobić publikacja Beaty Krupskiej:
„Sceny z życia smoków”, bo najbardziej
utrwaliła się w mojej wyobraźni.

Stylistyka „Miastonautów”
Ta książka to próba przetworzenia mojego
malarstwa na język nieco bardziej przyjazny
dla dzieci i wynika z tego, czym zajmowałem się wcześniej. Książka to picturebook
i jako taka wpisuje się w konwencję publikacji, w których odbiorca wyszukuje różne
elementy, przygody bohaterów kontynuują
się na kolejnych stronach, na każdej stronie
znajdują się rzeczy, które trzeba odszukać
i dokładnie policzyć.

Jednorazowa przygoda twórcza?
W moich obrazach istotnym motywem
są nieprawdopodobne, baśniowe zdarzenia, w każdym ukrywam wiele szczegółów
i surrealistycznych wątków. Wszystko to jest
przyjazne i bliskie dziecięcemu sposobowi postrzegania rzeczywistości. Po jednej z wystaw
propozycję przygotowania książki złożyło mi
wydawnictwo Babaryba publikujące książki dla
dzieci. Współpracę bardzo dobrze wspominam,
ale wydaje mi się, że to jednorazowy pomysł.
Bardzo chciałbym wydać pozycję dla dorosłych,
o moim akwarelowym spojrzeniu na Warszawę.

Inspiracje z polskich miast
„Miastonauci” składają się z 9 fantastycznych krain zbudowanych z architektury
zaczerpniętej z 8 polskich miast. Chciałem,
żeby każda strona zaskakiwała i ciekawiła,
stąd na kolejnych kartach znajdziemy kamienice stojące na długich nogach, charakterystyczne budynki latające na zielonych

wyspach, wielkie imbryki zawieszone na
balonach wśród cumulusów. Wybierając
budynki, szukałem symboli polskich miast,
charakterystycznych, łatwo rozpoznawalnych dominant. Chciałem, żeby dzieciaki
z różnych fragmentów kraju mogły odnaleźć budynki, które znają, lub poszukać ich
wspólnie z rodzicami. Na stronach pojawia
się Katedra na Wawelu, gdański Kościół
Mariacki, wieża zegarowa Zamku Królewskiego czy katedra z poznańskiego Ostrowa
Tumskiego. Żeby pomóc w eksplorowaniu
poukrywanych szczegółów, przygotowaliśmy
stronę internetową: miastonauci.pl.

Rzetelnie o architekturze
Architekt, który zna perspektywę i dużo
malował z natury, potrafi przedstawiać przestrzeń w bardzo precyzyjny sposób. W swoich
pracach opowiadam o architekturze rzetelnie
i z dużą dokładnością. Wydaje mi się, że
chodzi tu właśnie o traktowanie architektury jako ważnego składnika rzeczywistości
i opowiadanie o niej na serio. W książkach
dla dzieci często tego brakuje. Akwarela
to technika architektów, nauczyłem się jej
na studiach i bardzo komfortowo się w niej
czuję. Daje szerokie możliwości, zarówno przy
malowaniu szybkich prac plenerowych, jak
też dużych, dopracowanych obrazów pełnych
szczegółów i detali.

Nie tylko dla dzieci

Tytus Brzozowski (1984)
Architekt i akwarelista.
Absolwent Wydziału
Architektury Politechniki
Warszawskiej. Studiował
i praktykował w Finlandii,
gdzie poszukiwał surowego
nordyckiego wzornictwa
i sztuki. Pięć lat pracował
w zespole warszawskiej
pracowni projektowej
JEMS Architekci. W swoich
pracach opowiada o mieście
marzeń – pełnym zdobnych
kamienic, wąskich ulic
i strzelistych wież.
Posługując się elementami
architektury i krajobrazu
charakterystycznymi dla
lokalności Warszawy,
tworzy nowe światy, które
mimo swej baśniowości
ciągle są tutejsze. Szuka
nawarstwień historii,
zestawia budynki z różnych
miejsc i czasów. W jego
pracach znajdziemy
intrygujące, surrealistyczne
elementy, poukrywane
wątki i zdarzenia.

„Miastonautów” malowałem z myślą o dzieciach, ale traktowałem moich odbiorców poważnie. Akwarele przygotowane do publikacji
różnią się od prac, które maluję na co dzień,
głównie nagromadzeniem postaci i historii,
dziejących się między nimi. Książkę często kupują dorośli, którzy lubią moje prace, traktując
ją jak swego rodzaju album ze sztuką. 
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Strony z książeczek Adama Święckiego z serii „Trochę hałasu z głębi lasu”, Wydawnictwo Tadam,
na stronie obok okładki do części „Pani detektyw Sowa” i „Pan elegant Lis”

To trudny zawód, często stresujący, nieraz
frustrujący. Praca w dużych firmach wielu
nie pozwala rozwinąć skrzydeł, zbudowanie
własnej pracowni wymaga dużego wysiłku,
sporych nakładów i niestety szczęścia. Projekty mają niskie budżety, bardzo wiele tematów
umiera, nigdy nie doczekawszy się realizacji,
a nawet finału prac projektowych. Architekci
w pracowniach są przeciążeni trudną i odpowiedzialną pracą, za którą dostają średnio satysfakcjonujące wynagrodzenie. Oczywiście to
bardzo indywidualne i znam również młodych
architektów zadowolonych ze swojej pracy, są
również młode pracownie odnoszące sukcesy,
jednak coraz częściej zastanawiam się, czy
dobra architektura to nie jest wyłącznie fanaberia architekta. Czasochłonny dodatek do
zlecenia, którym jest zaprojektowanie łatwo
komercjalizowalnych metrów kwadratowych.
> Adam Święcki: Trochę już lat minęło od
kiedy kończyłem studia, więc nie mogę dać
pełnej odpowiedzi. Obserwując projekty prezentowane w sieci, mam wrażenie jakby brakowało różnorodności. Często wizualizacje, które
oglądam, są robione w jednym stylu. Podobnie
zdarza się z projektami. Na studiach ostrzegano nas, by komputer był tylko narzędziem,
a nie rządził wyobraźnią. Czasami wydaje
się jakby młodzi architekci siadali z pomysłem od razu do komputera zamiast rozwijać
koncepcje, bazgrząc na kartce. Jednak, mimo
wszystko, widzę bardzo duży potencjał. Wielu
prezentujących piękne wizje. Ciekawe na ile do
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głosu i pracy dojdą kreatorzy, a nie wyrobnicy.
Ile pomysłów rozbije się o kwestie czysto techniczne. Bo architektura to wspaniały zawód,
bardzo złożony, ale pod okładką ma strony,
których się nie spodziewasz. Zanim młody
architekt zacznie tworzyć, musi się przebić
przez wiele trudności. A w pracy przytłoczą go
sprawy organizacyjne, obliczeniowe, techniczne i międzyludzkie. Kreacja będzie gdzieś tam
z boku. Nie wiem jak teraz jest na uczelni, ale
za czasów mojej nauki, nie przygotowano nas
do tego. Rozwijano w nas wrażliwość, kreatywność i pogłębiano wiedzę, ale na praktykę
położono zbyt mały nacisk.
Architekt to zawód perspektywiczny od
zawsze. Z każdym pokoleniem technika daje
nam coraz większe możliwości do realizacji
wyobrażeń. A rozpędza się coraz bardziej.
Świat wirtualny i ewolucja społeczeństwa
ze względu na coraz większą rolę elektroniki
to wyzwanie, które może przynieść kolejną
małą rewolucję techniczno-architektoniczną.
I to zrobią młodzi architekci, którzy znają, rozumieją ten świat i będą mieli wizję, w którym
kierunku może on podążyć.

Co było pierwsze: architektura
czy komiks/malarstwo?
> Marta Falkowska: Komiks. Jak już wspomniałam, zawsze pociągały mnie zajęcia
kreatywne. Komiks objawił mi się jako idealne
połączenie moich dwóch ulubionych czynności: rysowania i obcowania z tekstem.

> Tytus Brzozowski: Trudno to jednoznacznie ocenić. Droga do architektury zaczęła
się od nauki rysunku i malowania. Dla mnie
malarstwo, które uczy wrażliwości, pomaga
zrozumieć i nauczyć się przestrzeni, było
bramą do świata projektowania.
Moje obrazy w całości opierają się na
myśleniu o architekturze i mieście. Poszukuję
lokalności Warszawy, opowiadam o jej historii
i tożsamości widzianej właśnie przez pryzmat
architekta. Bardzo istotne jest dla mnie to,
co było wcześniej lub co by było, gdyby losy
potoczyły się inaczej. Przywołuję dawne, zapomniane odsłony znanych budynków, maluję
wersje konkursowe historycznych obiektów.
Bardzo dużo uwagi poświęcam życiu w mieście i marzeniu o Warszawie gwarnej, pełnej
miejskich aktywności. Przedstawiam charakterystyczne gmachy, które budują wizerunek
miasta, ważne place miejskie, dużo uwagi poświęcam istniejącym i dawnym kamienicom.
Mam poczucie, że w tym czym się zajmuję nie
da się rozłączyć malarstwa od architektury.
> Adam Święcki: Architektura pojawiła się
jako ciekawa wizja, wielka niewiadoma w głowie nastoletniego chłopaka. Książki i komiksy
w najlepsze już w tej głowie imprezowały od
długiego czasu. Wydało mi się, że wszystko
będzie do siebie pasowało. Że komiks, książka
i architektura świetnie się „zakumplują” i kto
wie, co razem wymyślą. I nie pomyliłem się.
Stworzyła się zgrana ekipa. Ale jako że architektura była w mniejszości, książka i komiks
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Komiks także dla najmłodszych
/ Adam Święcki

P

Początki...
Pierwszy komiks – Księgę XI przygód Tytusa
otrzymałem od Mikołaja (choć podejrzewałem
ciocię Zosię) w wigilię Bożego Narodzenia.
Nie znałem jeszcze literek. Moja siostra kilka
już tak. Wspólnie więc głowiliśmy się nad
kolejnością kadrów. Pierwsza wersja, by czytać
z góry na dół, upadła po kilku godzinach. Przed
nami był miesiąc na odszyfrowanie fabuły.
Kolejne pozycje, przynoszone przez mamę, łykaliśmy już jak na wielkim głodzie. Gdy komiks
składał się z dwóch części (jak Kajko i Kokosz.
Szranki i konkury) „losowaliśmy” kolejność
czytania. Mnie najczęściej, dziwnym zbiegiem
okoliczności, przypadało czytanie od części
drugiej (prawo młodszego rodzeństwa). Poza
tym polowałem trzy razy w tygodniu na Świat
Młodych, gdzie ostatnia strona zarezerwowana
była dla komiksu. Jednak to nie te pozycje starałem się naśladować. Do tworzenia komiksu
pchnęły mnie westerny, które oglądałem
ukradkiem, schowany za fotelem taty. Po seansie, wzorem Indian, bezszelestnie wycofywałem się do pokoju. Tam kręciłem swoje filmy na
kartkach w zeszycie. Wiele pierwszych moich
prac to historie z Dzikiego Zachodu.

Dla dzieci czy dla dorosłych?
Podejście do pracy i tworzenia mam w zasadzie takie samo w obu przypadkach. Piję
kawę, otwieram okno w głowie i zagłębiam
się w nierzeczywistość. Rozpoczynając, wiem
do jakiego świata wchodzę. Po prostu tworzę.
Różnice są w zasadzie w doborze formy i treści. W zależności od grupy docelowej sięgam
po różne środki, ustalam konwencję, w jakiej
będę pracował, czyli kreskę, ale też formy
dialogów. Z oczywistych względów pracując

dla dzieci, poruszam się w innej przestrzeni
niż dla dorosłych. Poza tym nie ma dla mnie
różnicy. Przyjemnie jest tworzyć na zmianę
rzeczy dla różnych odbiorców. To odświeża,
daje dystans. I jest przy tym rzecz dla mnie
bardzo ważna – nie powoduje znudzenia
mózgu. Pracując w jednej technice, dochodzimy do coraz lepszych efektów, ale to właśnie
droga dochodzenia jest najlepsza dla kreacji.
W pewnym momencie można się zatrzymać
w rozwoju, korzystając z opracowanej już
techniki. Pewne rzeczy rysować odruchowo
i powtarzalnie. To usypia mózg i osłabia zdolności twórcze. Dla mnie ważne jest, by przy
rysowaniu myśleć, szukając rozwiązań. To
bywa męczące, ale to oznacza rozwój. Gdy rysowanie (i ogólniej – tworzenie) idzie już zbyt
łatwo, trzeba położyć sobie kilka przeszkód
na drodze (ale nie na tyle by połamać nogi).
Rysowałem komiksy dla dorosłych, z poważną treścią, bo takie pomysły rodziły mi się
w głowie i była możliwość ich publikacji. Ale
też specyfika rynku sprawiała, że twórczości
dla dzieci nie było gdzie ulokować. Pracując
początkowo jako ilustrator, tworzyłem kolorowanki, kiczowate książeczki na potrzeby
rynku i wymogi zleceniodawcy. Działo się to
równolegle z rysowaniem komiksu autorskiego, dla dorosłych. W międzyczasie rozwijałem
swoją wiedzę, współpracując z wydawnictwami dla dzieci, a od 10 lat z portalem superkid.
pl. W pewnym momencie odczułem, że
twórczość dla dzieci w wydaniu autorskim
i bardziej poszukującym stała się w Polsce
milej widziana. Wtedy powstała seria „Trochę
hałasu z głębi lasu”, „Gdzie, jak, dlaczego”
oraz te wszystkie, o których z grzeczności nie
wspomnę, bo jeszcze powstają.

Adam Święcki (1977)
Ilustrator, rysownik
komiksów, scenarzysta.
Ukończył Wydział
Architektury na Politechnice
Białostockiej. Czytelnicy
znają go jako autora
m.in. komiksów „Wilcze
sny”, „Gaia”, „Dziewanna,
szczury i inne historie”
oraz serii komiksowej pt.
„Przebudzone legendy”.
Publikuje także mniejsze
formy w antologiach
i magazynach, zarówno
w Polsce, jak i poza
granicami kraju, m.
in. w USA, Wielkiej
Brytanii, Holandii czy
Belgii. Rysuje także dla
najmłodszych – seria
„Trochę hałasu z głębi lasu”
czyli wierszowane książeczki
komiksowe (Pani Detektyw
Sowa”, „Pan Łasuch Miś”,
„Pan Elegant Lis”, „Pan
Kawalarz Wilk”). W roku
2017 napisał i zilustrował
książkę dla dzieci „Gdzie?
Jak? Dlaczego? Kacper
w operze”.

Z:A _#59 12_2017

063

Z:A

© Wydawnictwo Tadam

arch_I_kultura

© Wydawnictwo Tadam

Strony z książeczki
Adama Święckiego
„Gdzie? Jak? Dlaczego?
Kacper w operze”,
Wydawnictwo Tadam

przeciągnęły ją na swoją stronę. Wszystko,
co wpłynęło do mej głowy na studiach, miało
duże znaczenie dla dalszego rozwoju. Gdybym
jeszcze raz miał wybór, wiedząc, że ostatecznie będę autorem książek i komiksów, ponownie wybrałbym studia architektoniczne.
To kierunek bardzo eklektyczny. Łączy wiele
różnych dziedzin. Rozwija matematycznie
i plastycznie, zgłębia meandry historii sztuki,
tłumaczy zasady geometrii, perspektywy
i koloru. Miałem szczęście spotkać na uczelni
świetnych wykładowców. Teraz czerpię z tego
na co dzień w swojej pracy.
Teoria koloru, którą mieliśmy na zajęciach,
jest w ilustracji niezbędna. Kadrowanie na
planszy to wprost projektowanie architektoniczne i kompozycja. Przez dłuższy okres na
uczelni pracowaliśmy kreśląc na kalce, więc
w oku pozostało mi wyczucie przestrzeni.
Bez linijki w przybliżeniu widzę różnicę w milimetrach, równoległość i prostopadłość linii,
wzajemne relacje między figurami – który kąt
zgrzyta, a który dobrze się zgrywa. Uważam,
że to właśnie studia przygotowały mnie do
wykonywanego zawodu, choć może nie to
było w początkowym zamierzeniu.

Hobby czy praca?
> Marta Falkowska: Lubię myśleć o rysowaniu komiksów jako o mojej pracy po pracy.
Często mówię, że siedzę w biurze głównie
dlatego, by po godzinach móc robić to, co
naprawdę lubię. Gdy zajmowałam się „Tosią”
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i nadchodził weekend, moją pierwszą myślą
było: „Ach, w końcu będę mogła spokojnie
sobie popracować”. Wiem, że to trochę
niezdrowe, ale tak pochłaniający projekt
uświadomił mi bardzo ważną rzecz. Konkurencja na rynku architektonicznym jest
ogromna. Żeby się przebić, najlepiej zająć się
konkursami, a to bardzo często (w połączeniu z projektami mogącymi przynieść pewny
dochód) wymaga siedzenia w biurze od rana
do wieczora. Jednym z momentów, w którym
zorientowałam się, że architektura być
może nie jest jednak moim wymarzonym
zajęciem, było nagłe uświadomienie sobie,
że ja bym tak nie mogła. Nie mogłabym
siedzieć cały dzień przy biurku i najpierw
zajmować się projektem dla klienta, a potem
dłubać przy konkursie. Nie dlatego, że
jestem leniwa, ale dlatego że po prostu nie
lubię architektury aż tak bardzo. Przy pracy
nad komiksem spędzałam czasami więcej
niż dwanaście godzin bez przerwy – i uwielbiałam to! Mogłabym tak pracować i zawodowe zajmowanie się komiksem jest moim
marzeniem. Niestetyw Polsce nie jest to
jeszcze na tyle dobrze płatne zajęcie, by móc
się z niego utrzymać.
> Adam Święcki: Tworzenie komiksów to
dla mnie jednocześnie hobby i praca. Mam
to szczęście, że zawsze przystępuję do niej
z przyjemnością. W zależności od projektów,
są one pełnopłatne lub płatne symbolicznie.
Tak jak to w pracy bywa.

Książki dla dzieci
o architekturze
> Marta Falkowska: Pierwszą pozycją, która
nasuwa mi się na myśl, jest „D.O.M.E.K.”
Mizielińskich. Pamiętam, że zachwycaliśmy się
tą książką jeszcze na studiach. Moim zdaniem
jest to idealna pozycja do rozpoczęcia swojej
przygody z architekturą. Są „Architekturki”
w fantastyczny i bardzo oryginalny sposób
opowiadające o powojennych, warszawskich
budynkach. Bardzo lubię również „Domy” Ellis
Carson. Nie jest to może książka traktująca
stricte o architekturze, ale ma cudowne ilustracje. Moim zdaniem dobrą pozycję można poznać po tym, że mimo wyraźnego adresowania
do najmłodszych, przyciąga również dorosłych
czytelników – i takie właśnie są te książki.
> Tytus Brzozowski: Znam takie książki, jak
„Ignaś Kitek Architekt” czy wydane przez Nowojorskie MoMa „Młody Frank Architekt”, ale
moja ulubiona publikacja to wciąż „D.O.M.E.K.”.
Uwielbiam tę podróż dookoła świata śladami
niesamowitych budynków. Książki Mizielińskich to również przykład publikacji ciekawych
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
> Adam Święcki: Widziałem jeden tytuł
poruszający temat architektury dla dzieci,
ale nie przeglądałem tej książeczki, więc nie
wiem, jak jest ujęty. Ale pana pytanie zwolniło jakiś zamek w mojej głowie, usłyszałem
chrobot klucza i otwierające się drzwiczki.
Bardzo dziękuję, teraz lecę na spotkanie
z tym pomysłem...
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Strony z książeczek Adama Święckiego z serii „Trochę hałasu z głębi lasu”, Wydawnictwo Tadam

Co lubię rysować?
Pomińmy okres dziecięcy, kiedy powstało
kilkadziesiąt pierwszych komiksów.
Jeszcze 10-15 lat temu pracowałem nad
jedną dłuższą fabułą, w międzyczasie realizując nowele. Teraz tworzę głównie rzeczy obszerniejsze, rzadziej angażując się w krótsze
opowiadania.
Komiksy, które czytam, dzielę tylko na
dobre i takie, które do mnie nie przemawiają. Z jakiej części świata komiks pochodzi
(czy jest europejski, amerykański czy z Azji)
– nie ma dla mnie znaczenia. Uważam, że
większą przyjemność z obcowania ze sztuką
otrzymuje się, sięgając po rzeczy różne.
Te zbyt do siebie zbliżone w końcu znużą.
Podobnie jest z formą, którą preferuję.
Czyli – żadnej konkretnej. Dla komiksu nie ma
znaczenia, czy dymków jest dużo czy mało,
tylko czy są one dobrze dobrane do treści i formy komiksu. Dobra lektura obroni się sama,
niezależnie czy kolorowa czy czarno-biała,
pięknie malowana, czy stworzona z kilku
kresek.
Do swoich projektów podchodzę indywidualnie. Dobieram formę do danej historii. Seria
„Przebudzone legendy” to przede wszystkim

mrok. Takie są więc plansze, pełne czerni.
„Gaia” to emocje. Kreska jest więc bardziej
ulotna rozedrgana, a świat oniryczny i jałowy.
Jeszcze inne muszą być historie dla dzieci. Tutaj, dobierając kolor i kreskę, zwracam uwagę
na docelowy przedział wiekowy

„Trochę hałasu z głębi lasu”
– komiksy o zwierzętach dla bardzo
małych dzieci
Historia jest o tyle ciekawa, że pomysł na tę
książkę jest nie całkiem moją zasługą. Mam
taką sowę w pokoju, wykonaną z drzewa
i kory. Gdy otrzymałem od Wydawnictwa
Tadam propozycję, by stworzyć komiks dla
najmłodszych, ta właśnie sowa nie dała mi
nocą spokoju, dopraszając się angażu. „Śpij
już” – mówię jej. „Ja nocą nie śpię” – odparła.
I pewnie ja też bym nie zasnął, gdybym się nie
zgodził. Została więc bohaterką pierwszego komiksu serii, a w kolejnych dostaje role
trzecioplanowe. Rymy podsunął mi mój stary
przyjaciel zegar. W czasie pracy nad tekstem
wyrwał mnie z zamyślenia, powtarzając ciągle
„tik-tak, tik-tak”. „To jest myśl!” – zakrzyknąłem. I wszystko potoczyło się już z górki
lotem kontrolowanym.

Akcja komiksów dzieje się w lesie. A jak
to w lesie – jest mnóstwo zwierząt. I jak to
zwierzęta – mają mnóstwo przygód. Od dziecka niemało czasu spędziłem w lesie. Wiele
grzybów minęło i wiele spłynęło żywicy. Mam
więc do opowiedzenia sporo historii. Z przyjemnością patrzę, jak książeczki bawią dzieci
i dorosłych. Mam dużo sygnałów o bardzo
dobrym odbiorze. Najmłodsi zapoznają się
z narracją komiksową. Staram się dostosować
ją do wieku dziecka. Każda kolejna książeczka
wprowadza nowy drobny element. Pierwsza
ma nieliniową fabułę. Możemy czytać strony
prawie w dowolnej kolejności. W następnej
części między kadrami jest już ciąg przyczynowo skutkowy. A w najnowszym komiksie
czasami pojawia się dwukadrowość. Sąsiadujące kadry opowiadają jedno zdarzenie.
To komiksy, które rodzice czytają dzieciom,
a te potem mogą na nich uczyć się składania
liter. W ten sposób niby z mlekiem matki piją
naturalną umiejętność czytania komiksu. A co
za tym idzie świetnie gimnastykują mózg i wyobraźnię. Staram się też, by górny przedział
wiekowy odbiorcy nie był określony. I chyba
trochę mi się to udało. Są tacy, którzy kupują
te komiksy dla siebie, a nie dla dzieci.
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WROCŁAW, 15 PAŹDZIERNIKA 2017

EDU
Spotkanie, w związku
z ukazaniem się książki
„Architektura jest
najważniejsza. Rozmowy
drugie” (EMG 2017),
zorganizowano w ramach
Bruno Schulz Festiwal

Śmietanka bez kawy
oraz krytyka
architektoniczna w Polsce
Bartosz Wokan, redakcja Z:A

Czy w Polsce brakuje profesjonalnej krytyki architektonicznej i do kogo powinna być ona
kierowana? Co jest przyczyną chaosu urbanistycznego i dlaczego studenci nie poznają historii
najnowszej architektury? Między innymi na takie pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy
spotkania, które odbyło się 15 października 2017 roku w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej IARP.
Było ciekawie, ale niestety trochę pesymistycznie...

W

W październikową niedzielę, akurat słoneczną
i ciepłą, w odbudowanym przez samorząd architektów przedszkolu na terenie wrocławskiej
wystawy WUWA odbyło się spotkanie promocyjne książki „Architektura jest najważniejsza.
Rozmowy drugie”. To kolejny, trzeci już tom
wywiadów o architekturze prowadzonych przez
Ewę Mańkowską-Grin – tym razem z historykami sztuki i krytykami architektury. Spotkanie
poprowadził arch Zbigniew Maćków, przewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej IARP, i jeden
z rozmówców w pierwszym tomie wywiadów.
Gośćmi była natomiast trójka z ośmiorga bohaterów nowego tomu: była minister kultury,
profesor historii sztuki Małgorzata Omilanowska, profesor historii sztuki Marta Leśniakowska oraz architekt, wykładowca akademicki
i krytyk architektury Roman Rutkowski.
Temat krytyki, który zdominował większą
część spotkania, przywołał we wstępnym
pytaniu prowadzący. Wysunął on podejrzenie,
że być może architekci nie potrafią rozmawiać
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poważnie o swojej dziedzinie z powodu braku
krytyki architektonicznej z prawdziwego
zdarzenia.
Odpowiedzi i dyskusja po tym pytaniu skupiały się przede wszystkim na następujących
zagadnieniach:
	kto powinien pisać o architekturze w Polsce, a kto obecnie o niej pisze,
o czym powinny takie architektoniczne
teksty traktować, o jakich budynkach
w Polsce i czy w ogóle takie budynki w naszym kraju posiadamy,
	i wreszcie gdzie artykuły takie publikować
i gdzie się obecnie je publikuje.

Kto powinien pisać?
Małgorzata Omilanowska stwierdziła na
początku, że z pewnością nie brakuje w Polsce
osób umiejących pisać o architekturze. Marta
Leśniakowska natomiast skupiła się na jakości
tekstów, które pojawiają się obecnie w prasie.
Stwierdziła, że te pisane przez architektów

mają charakter hagiograficzny, są tworzone
z intencją, żeby nie urazić kolegi. Z drugiej
strony wskazała na istnienie krytyki quasi-profesjonalnej, której nie wystawiła wysokiej noty
jakościowej. Zwróciła uwagę, że dziennikarze
mediów codziennych zajmują się pisaniem o architekturze „z doskoku”, nierzadko ze względów komercyjnych czy koniunkturalnych. I robią
to tak, aby trafiać do szerokiej publiczności,
którą interesuje „skandal, ferment, jakaś sensacja, takie kryminałki o architekturze”. Zdaniem
prof. Leśniakowskiej krytykę architektoniczną
powinni uprawiać „odpowiednio wykształceni
historycy sztuki, którzy mają do tego przygotowanie warsztatowe, wiedzę z zakresu historii
architektury, doktryn artystycznych, tego, jak się
w ogóle pisze o wydarzeniach artystycznych”.
Ciekawą wypowiedzią w tym kontekście
były słowa Romana Rutkowskiego, architekta
i krytyka w jednej osobie, który powiedział:
„Bardzo długo uczestniczyłem w opisywaniu
świata architektury na łamach prasy polskiej
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1_Za stołem konferencyjnym siedzą
od lewej: Małgorzata Omilanowska,
Marta Leśniakowska,
Roman Rutkowski i Zbigniew Maćków
2_Roman Rutkowski w rozmowie
z Ireneuszem Grinem,
dyrektorem Bruno Schulz Festiwal
3_Przewodniczący
Dolnośląskiej Okręgowej IARP
arch. Zbigniew Maćków w roli
przewodnika po zrekonstruowanym
przedszkolu, dziś siedzibie Izby

i zagranicznej. Byłem wtedy młodszy i głupszy, nie wiem czy teraz jestem mądrzejszy, ale
w pewnym momencie stwierdziłem, że nie chcę
już być takim opisywaczem. Nigdy sam siebie
nie nazwałem krytykiem, napisałem kilka
tekstów, w których mogłem sobie z chłopskim
zacięciem małomiasteczkowego filozofa ogarnąć rzeczywistość w szerszym zakresie niż tylko
budynek. Jestem z tych tekstów zadowolony, ale
95% tego, co popełniłem w życiu to jest opisywanie budynków, nie jest to żadna krytyka”.

1

O czym pisać?
Kolejną kwestią, do której odnieśli się dyskutanci, był przedmiot krytyki, czyli obiekty,
o których należałoby pisać.
Roman Rutkowski zastanawiał się, o co
w takiej dobrej krytyce miałoby chodzić: czy
tylko o przeanalizowanie konkretnego budynku, czy może o poszukiwanie jakiejś ogólnej
idei, co powinni projektować architekci.
Zwrócił też uwagę, że teksty o architekturze
w Polsce dotyczą przede wszystkim „błyskotek, małych skandalików, dziwadeł”:
„Im dziwniejszy budynek, tym bardziej
łamie on reguły, a jeśli łamie reguły to jest
bardziej wartościowy, bardziej się nadaje na publikację, bo znaczy to, że architekt jest bardziej
zdolny, sprytny, bo w niespodziewany sposób
zinterpretował zapisy planu miejscowego, ktoś
zrobił coś inaczej, przechytrzył urzędników,
otrzymał pozwolenie na użytkowanie, znaczy
się jest dobrym architektem”.
Marta Leśniakowska pytała, czy w ogóle mamy aktualnie w Polsce atrakcyjną
i inteligentną architekturę i zaznaczała, że
nawet w tym, co powstaje w architekturze
światowej, znajdziemy 3 może 5% dzieł, które
możemy określić pojęciem architektura.
Zdaniem badaczki nad Wisłą przeważnie
mamy do czynienia z budownictwem – lepszym
lub gorszym, bardziej lub mniej ekskluzywnym,
które jednak z architekturą w kategoriach
kreacyjnych, architekturą jako obszarem
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Architektura nie stała
się przez ostatnich
dwadzieścia parę lat
wolnej Polski tematem
poszukiwania nowych rozwiązań, nowych idei,
nowych koncepcji, nowej estetyki nie ma nic
wspólnego. „A przecież Polska posiada potencjał intelektualny, mamy dobrych architektów
i nie jest tak, że na uczelniach nie uczą myślenia
o architekturze. Tam się jednak musi dziać coś
niedobrego” – postawiła hipotezę Leśniakowska i prosiła o odpowiedź „kolegów z wydziału
architektury”.
Małgorzata Omilanowska była bardziej
optymistyczna w ocenach rodzimej architektury. Jej zdaniem w ciągu ostatnich kilkunastu
lat w Polsce powstało kilkadziesiąt fenomenalnie dobrych budynków. Jako przykład podała Katowice i obiekty zbudowane w ostatnich
latach w pobliżu Spodka. Dodała jednak, że
polska architektura nie nadąża za europejskimi tendencjami:
„Robimy coś, co jest śmietanką na kawie
(przede wszystkim obiekty publiczne – przyp.
red.), ale nie mamy kawy”. Opisywała też
rozmowy kuluarowe, w których brała udział
podczas obrad jury Nagrody im. Miesa van der
Rohe dla architektury europejskiej:
„W Polsce w ogóle w debacie publicznej
i także architektonicznej nie ma mowy o typach
architektury, które z punktu widzenia Finów,
Brytyjczyków, Niemców, Holendrów są dzisiaj
najistotniejsze. Debata architektoniczna
Zachodniej Europy jest zdominowana przez
dyskusje na temat poszukiwania rozwiązań
przede wszystkim dla architektury mieszkaniowej przeznaczonej dla szerokiego odbiorcy, czyli
taniej, socjalnej, ekologicznej. Wokół tego odbywa się 90 parę procent debaty. Oni, patrząc
na naszą architekturę, docenili wartość tych
budynków, które zbudowaliśmy, ale w rozmowach tłumaczyli mi, że my sobie produkujemy
takie broszki. Tymczasem nagrodę MvdR wygrał projekt polegający na twórczym i sensownym wykorzystaniu zdegradowanej substancji
architektonicznej z lat 60. Teraz właśnie się takie miejsca ratuje za jak najmniejsze pieniądze
w imię rozwiązywania problemów społecznych.
U nas takiego podejścia nie ma w ogóle”.
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interesującym
społecznie.
Małgorzata Omilanowska

Czesi i Skandynawowie
w swojej tradycji
edukacyjnej,
kulturowej, w swoich
kompetencjach
kulturowych,
w swoich potrzebach
społecznych zachowali
pamięć i tradycję
przedwojennego
modernizmu.
Marta Leśniakowska

Roman Rutkowski podzielił się własnymi
spostrzeżeniami po wizycie w gdańskim budynku Muzeum II Wojny Światowej, negatywnie oceniając jego kontekst urbanistyczny.
Jako kontrprzykład przywołał Rzym i plac
św. Piotra zaprojektowany przez Berniniego,
który projektując, podkreślił główne wejście
do bazyliki autorstwa Carlo Maderno, dzięki
temu do świątyni wchodzimy z celebracją.
„Natomiast w przypadku Muzeum II WŚ
idziemy wąską ścieżką, przechodzimy obok wejścia do kotłowni, wjazdu do parkingu podziem-

nego, wychodzimy na plac, który otwiera się na
wieżę, ale w niej nie ma głównego wejścia, cała
wieża jest czerwona, mówi chodźcie do mnie,
a na środku jest taki mały czarny kwadracik
– wyjście ewakuacyjne...”.

Gdzie publikować?
W czasie spotkania wyraźnie mówiono także
o słabościach polskiej architektonicznej prasy
branżowej, w której brakuje krytyki architektonicznej z prawdziwego zdarzenia. Profesor
Leśniakowska jednej z redakcji zarzuciła na
przykład zbyt „grzeczną, obłą publicystykę na
użytek komercyjny”. Jako dobre wzorce przywoływano kontrprzykłady z zagranicy – Zbigniew
Maćków mówił o prasie brytyjskiej, powołując się na „Architectural Review”, a Roman
Rutkowski przypomniał Herberta Muschampa
i jego artykuły w „New York Timesie”.
Małgorzata Omilanowska konstatowała, że w większości „zwykłych” czasopism
w ogóle nie ma mowy o architekturze. Teksty
dotyczące jej pojawiają się okazjonalnie,
np. gdy budynek z Polski dostanie nagrodę
światowego formatu i ktoś uzna, że warto się
nad tym pochylić. Zwykle są to jednak artykuły dosyć bezkrytyczne. „Architektura nie stała
się przez ostatnich dwadzieścia parę lat wolnej
Polski tematem interesującym społecznie”
– podsumowała była minister kultury.
Roman Rutkowski przyznał, że jakiś czas
temu planował założyć bloga, na którym
mógłby szczerze oceniać budynki, ale ostatecznie nie zrobił tego, nie chcąc narażać się
na krytykę środowiska, a anonimowe wpisy
określił mianem żenady. Trzeba zauważyć, że
była to jedyna opinia podczas debaty, która
wspomniała o internecie jako miejscu, które
daje możliwości uprawiania krytyki architektonicznej w zasadzie bez żadnych przeszkód.
Zbigniew Maćków stwierdził, że rolą
krytyka jest uderzać i uświadamiać. „Mam
wrażenie, że jako środowisko żyjemy w takim
trochę błogostanie, spowodowanym ostatnią
kumulacją różnych nagród architektonicznych”.

Bezpiecznie i ciepło z natury
Dzięki produktom marki Isoroc

Wybierz
wełnę mineralną dla siebie na

www.isoroc.pl

Ognioodporne izolacje

Z:A

ARCH_I_KULTURA

Chcemy
przeanalizować,
ile z nich dopełniło
przestrzeń. Już teraz
Przede wszystkim edukacja
Małgorzata Omilanowska stwierdziła,
że problem krytyki architektonicznej, jej
braku, niedoskonałości jest tylko częścią
składową szerszego obrazu, na który
składa się brak edukacji kulturalnej, estetycznej, w rezultacie brak w świadomości
społecznej potrzeby stworzenia regulacji
prawnych, które by pozwoliły w przyszłości
tę rzeczywistość projektować w sposób
bardziej koherentny.
Marta Leśniakowska krytykowała proces
edukacyjny, który odbywa się aktualnie na
wydziałach architektury. Jej zdaniem kształci
się tam przede wszystkim sprawnych inżynierów i informatyków, potrafiących pracować
na nieskończonej ilości programów komputerowych. Tymczasem studenci ostatnich lat
architektury, którzy przychodzą do niej na
konsultacje z zakresu historii architektury,
nie są w stanie odpowiedzieć na podstawowe
pytania. „Dlaczego architektura skandynawska
czy czeska wygląda dzisiaj tak, jak wygląda?
Ponieważ Czesi i Skandynawowie w swojej
tradycji edukacyjnej, kulturowej, w swoich kompetencjach kulturowych, w swoich potrzebach
społecznych zachowali pamięć i tradycję przedwojennego modernizmu”.
Roman Rutkowski opowiedział o eksperymencie, który ma zamiar robić ze swoimi
studentami: „Chcemy wziąć wszystkie budynki,
które ukazywały się w „Architekturze murator”
po 2000 roku i przeanalizować, ile z nich dopełniło przestrzeń, w sensie, że się przytuliło do
innego budynku. Już teraz jestem przekonany,
że 95% to budynki wolnostojące. To jest choroba naszych czasów, że budujemy wolnostojące.
To jest dziedzictwo XX-wiecznego myślenia
artystycznego, prawo do wolnościowej, indywidualnej wypowiedzi”.
O tej kwestii mówiła też prof. Omilanowska: „Po latach ucisku peerelowskiej architektury planowej cały czas mamy ogromne
tendencje wolnościowe, które przejawiają się
przede wszystkim w decyzjach inwestorskich.
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XX-wiecznego
myślenia
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do wolnościowej,
indywidualnej
wypowiedzi.
Roman Rutkowski

Nie zrzucam winy na architektów, tylko widzę
ją po stronie inwestorów, gdyż to oni podejmują decyzję, w jakiej architekturze chcą żyć
i mieszkać”.
Inaczej zapatrywał się na tę kwestię
jeden ze słuchaczy, wrocławski architekt
i wykładowca Łukasz Wojciechowski, który
stwierdził, że on za chaos przestrzenny wini
jednak architektów. Potwierdził, że istnieje
ogromny problem z dydaktyką i edukacją
na wydziałach architektury. Pytał też, kto
jest w stanie stworzyć kanon na uczelniach?
Kto ma takie narzędzia? Co zrobić, żeby nie
uczyć młodych architektów tylko o kościołach, bo program jest tak ułożony, że na

wiadomości o historii najnowszej architektury, czyli tej najważniejszej, patrząc
z punktu widzenia pracy architekta, po
prostu nie starcza czasu.
Marta Leśniakowska wyraźnie podkreśliła, że w nauczaniu architektów historii
nie chodzi o nazwiska i daty, ale o pokazywanie pewnych procesów, antagonizmów,
tłumaczenie dlaczego to tak, a nie inaczej
wyglądało, jak się dziedziczy pewne idee,
pomysły, style i co się z nimi robi w kolejnych
generacjach.
Małgorzata Omilanowska zauważyła,
że o zmiany na uczelniach jest tak trudno,
ponieważ jakość nauki w Polsce już od 20 lat
podlega, coraz bardziej kuriozalnie rozumianej, ocenie parametrycznej. Tymczasem zmiany zapowiadane przez ministerstwo jeszcze
bardziej będą się na tym systemie opierać.
„Nie widzę tutaj pola do myślenia o kanonie,
o jakości, wolności, naprawdę już tylko liczymy
te punkty parametryczne, bo od nich będzie
zależało nasze życie – mówiła była minister.
– Europa Środkowo-Wschodnia jest jedynym
obszarem na kuli ziemskiej, która podjęła tak
kuriozalne zadanie, jakim jest przeliczenie
jakości naukowej na punkty”.
Podczas spotkania w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej IARP można było usłyszeć
wiele interesujących wniosków i obserwacji. Trzeba jednak przyznać, że więcej było
dostrzegania słabości krytyki, edukacji czy
polskiej przestrzeni, niż proponowania możliwych rozwiązań i sposobów na poradzenie
sobie z kryzysową sytuacją.
* redagując wypowiedzi uczestników spotkania, autor korzystał
z nagrania audio

Bartosz Wokan
redaktor prowadz cy Z:A
> b.wokan@zawod-architekt.pl

fot. Bartosz Haduch

Fot. archiwum StansurovY

Fot. Tymon Markowski / Agencja Gazeta

fot. archiwum Kartek Przestrzennych
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Architektów pasje w kulturze
arch. Beata Stobiecka

Nie dla każdego architekta projektowanie staje się pasją wystarczającą do wypełnienia
całego życia. Niektórzy chcą robić coś jeszcze, inaczej udusiliby się – tak można w skrócie
podsumować działania tych, którzy tworzą w innych, mniej lub bardziej pokrewnych
dziedzinach kultury. Mogą to robić dla rozrywki, fantazji, samorealizacji, biznesu,
a nawet sławy – motywacje są różne, ale efekty z reguły znakomite.

J

Jest kilka powodów częstego działania twórczego architektów na innych polach niż stricte
architektoniczne. Najważniejszy jest taki, że
mogą robić dużo różnych ciekawych rzeczy,
bo są do tego predysponowani z racji wybrania
i ukończenia bardzo interdyscyplinarnych
studiów. Istotne są też cechy, które architekci
nabywają po studiach, w trakcie praktyki projektowej. Muszą stawiać czoła wyzwaniom,
umieć rozwiązywać skomplikowane problemy,
często dość abstrakcyjne, porozumiewać się
z ludźmi, być odpowiedzialni. To powoduje,
że według niektórych opinii (najczęściej
samych architektów) są inteligentniejsi,
zdolniejsi, bardziej wrażliwi i bardziej ciekawi
świata od innych grup zawodowych. Takie
cechy i umiejętności popychają więc niektórych w inne rejony kultury. Kolejnym powodem
może być próba zrealizowania swoich marzeń,
zamiłowań, ambicji w sytuacji, kiedy nie
pozwala na to sama praca zawodowa.
Znane są przykłady światowej sławy
muzyków (Pink Floyd), artystów plastyków
(Federico Babina), reżyserów (Alberto Lattuada) i pisarzy (Sławomir Mrożek), którzy
przerwali studia architektoniczne albo po ich
ukończeniu nigdy nie podjęli pracy w zawodzie, by realizować swoje pasje. Wydziały
architektury ukończyli m.in. znakomici polscy
muzycy Marek Grechuta i Jan Kanty Pawluśkiewicz, światowej sławy artysta malarz

Zdzisław Beksiński, równie sławny reżyser
Janusz Majewski, znana autorka powieści
kryminalnych Joanna Chmielewska i jeden
z „Kolosów” Maciej Kuczyński – pisarz,
publicysta, speleolog i odkrywca. Studentem
architektury był kiedyś Tomasz Bagiński,
zdobywca Oskara (za krótki film animowany
„Katedra”) i Złotego Lwa w Wenecji (za film
„Kinematograf”).
Osobna półka to ci, którzy nie rzucili architektury, ale tworzą coś innego „po godzinach”,
traktując swój wkład w polską kulturę jako
realizację hobby i odskocznię od zawodu. Takie
podwójne działanie (czasami potrójne, a nawet poczwórne) nie odbywa się kosztem projektowania, wręcz przeciwnie, często pomaga
w odprężeniu się po zasadniczej pracy. Czasem jest ratunkiem w chwilach zwątpienia,
kiedy brak motywacji, dobrej passy i dobrych
zleceń architektonicznych. Często też okazuje
się wielką wygraną, strzałem w dziesiątkę,
nadspodziewanym sukcesem. Hobby może
stać się wtedy czymś znacznie ważniejszym
od „roboty” w architekturze.
Rozmawiamy z architektami, którzy zabłysnęli w różnych dziedzinach kultury, będąc
cały czas czynnymi projektantami, członkami
IARP. Opowiadają o łączeniu pasji z pracą,
przyświecających im ideałach, drodze do
osiągnięcia równowagi życiowej i zadowolenia
z tego, co robią.

arch. Beata Stobiecka
architektka, publicystka
> b.stobiecka@zawod-architekt.pl
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Zabawy z papierem
Przez te parę lat zrobiliśmy mnóstwo projektów mniejszych i większych. Niektóre przypominają
przestrzenne bajki z naszego dzieciństwa. Przecież Czerwony Kapturek z pop-upu legendarnego
Wojciecha Kubašty szedł przez trójwymiarowy las do trójwymiarowego domku babci i chyba
każdy dzieciak zaglądał między sklejone kartki, zadając sobie nurtujące pytanie „jak to działa”?
Teraz sami robimy przeróżne formy, korzystając z tego typu doświadczeń i wspomnień” – mówią
architekci Joanna i Przemysław Woźny z poznańskiej Pracowni Projektowej J. P. Woźny
(działającej od 1994 r.), pomysłodawcy i autorzy Kartek Przestrzennych.

B

Beata Stobiecka: Kartki Przestrzenne
to głównie wielka architektura w małym
wymiarze i dowód wielkiej wyobraźni
przestrzennej oraz niezwykłych
umiejętności manualnych.
Jak to się wszystko zaczęło – w jaki sposób
urodził się pomysł na takie działanie
z pogranicza architektury?

> Joanna i Przemysław Woźny: Pod koniec
2011 r. pracowaliśmy nad projektem konkursowym, do którego należało wykonać makietę
i właśnie wtedy powstał pomysł na formę
przestrzenną, którą można złożyć i wysłać
pocztą. Ale to był dopiero początek – następnym etapem było wymyślenie, jak tego
dokonać, nie bawiąc się w klejenie i używając jednego kawałka kartonu. Często jeden
pomysł wywołuje lawinę kolejnych i tak też
się zaczęło.
Czy codzienne projektowanie/obcowanie
z architekturą było inspiracją dla kartek,
czy moglibyście to robić bez „podkładu”
projektowego?

> Zawód, jaki wykonujemy i doświadczenie z tego wynikające, widzenie przestrzenne, zdolności manualne – wszystko
to bardzo nam pomaga w projektowaniu
kartek. Nadajemy formę 3D przede
wszystkim różnego rodzaju budowlom, ale
tworzymy też formy abstrakcyjne, czasami okazjonalne i reklamowe. W zasadzie
można powiedzieć, że nie ma obiektu,
którego nie da się wykonać w stosowanej
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przez nas technice, choć niektóre tematy
stanowią duże wyzwania.
Jak wygląda praca nad kartką
przestrzenną? Czy robicie to ręcznie?

> Najważniejszy jest pomysł, jak pokazać
obiekt, z której strony najlepiej go zaprezentować, której metody użyć. Zainspirowała
nas japońska sztuka kirigami, czyli technika
składania papieru z możliwością jego nacinania. Najpierw więc projektujemy kartkę, po
czym wycinamy laserowo prototyp i ręcznie
wyginamy karton (według zaprojektowanego szablonu). Dalej, po uzgodnieniu zmian,
powtarzamy te czynności do momentu, aż
jesteśmy zadowoleni z efektu końcowego.
Czasami jest to kilkanaście prób, a w wyjątkowych przypadkach ponad dwadzieścia.
Czym te wszystkie trójwymiarowe dzieła
są dla was: uzupełnieniem, odskocznią,
ciągiem dalszym, rozwinięciem
wykonywanego zawodu?

> Kartki Przestrzenne uzupełniają naszą
działalność projektową. Te trójwymiarowe
makietki są też swego rodzaju przerywnikiem
wnoszącym element rozrywki i relaksu dla
szarych komórek. Równocześnie cały czas
przyczyniają się do naszego rozwoju. Na szczęście z rozgryzaniem detali architektonicznych
w małych formach nie wiąże się aż tak wielka
odpowiedzialność, jak przy projektowaniu
architektury w realu, a każda zmiana koncepcji
jest zdecydowanie prostsza do wprowadzenia.

Joanna i Przemysław Woźny,
architekci, od 1994 roku
prowadzą Pracownię
Projektową J. P. Woźny
zajmującą się działalnością
w zakresie projektowania
urbanistycznego,
architektonicznego i aranżacji
wnętrz. W roku 2012
pracownia rozszerzyła swoją
działalność o projektowanie
i wykonywanie małych
form przestrzennych
z papieru. Poszerzenie
oferty w sposób naturalny
wynikało z dotychczasowych
doświadczeń projektowych.
Nowa gałąź firmy
funkcjonuje pod nazwą Kartki
Przestrzenne.
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fot. archiwum Kartek Przestrzennych

fot. archiwum Kartek Przestrzennych

Kartki przestrzenne wykonane
z jednego kawałka papieru
(od lewej): Okrąglak w Poznaniu,
Stadion w Gdańsku, Zamek
Królewski w Poznaniu, Ratusz
Poznański, Stadion w Poznaniu,
Teatr Wielki w Poznaniu oraz
ponownie Zamek Królewski
w Poznaniu

Kartka z modernistycznym
Okrąglakiem autorstwa
Marka Leykama,
jednym z najbardziej
rozpoznawalnych
budynków Poznania
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Kartka przedstawiająca
Muzeum Żydowskie
w Berlinie projektu
Daniela Libeskinda
oddaje prostotę
i ascetyczną formę
zrealizowanego obiektu

Czy działanie w kulturze, bo tak chyba
też można nazwać waszą pracę twórczą,
przynosi więcej satysfakcji niż działanie
projektowe? Czy to dzięki kartkom
nastąpiło spełnienie artystyczne,
architektoniczne, wydawnicze? Nagroda za
najlepszą/najładniejszą książkę roku jest
chyba tego dowodem...

> Projektem, który bardzo mocno nas zaangażował, było wydanie książki „Architektura 3D,
Poznań”. Zamknęliśmy w niej 10 zabytkowych
budynków z Traktu Cesarsko-Królewskiego
w Poznaniu. Książka zdobyła prestiżową
Nagrodę Honorową w 53. Konkursie PTWK
Najpiękniejsze Książki Roku 2012 na IV
Warszawskich Targach Książki w Warszawie.
Jury przyznało nam również wyróżnienie za
projekt graficzny. Praca przy tej książce dała
nam mnóstwo radości i satysfakcji, a uznanie
jurorów utwierdziło w przekonaniu, że jest
wielu ludzi, którzy interesują się tego rodzaju
sztuką. Zainteresowanie było tak duże, że
książka w tajemniczych okolicznościach zniknęła z regału wystawienniczego w momencie
wręczania nagród! Ale najbardziej chyba cieszy
fakt, że jest to dzieło rąk, a nie bezduszny
„produkt” wypadający taśmowo z maszyny.
To chyba nie jest jedyna publikacja
książkowa i nie jedyna nagroda?

> Warto wspomnieć jeszcze powstanie książki
dla dzieci i dorosłych wydanej przez Muzeum
Powstania Warszawskiego pod tytułem
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„Archi.Tekturki. Powojenne Budynki Warszawskie”. Zostaliśmy poproszeni o wykonanie pop-upów, makiet obiektów warszawskich, które po otwarciu książki na 180 stopni
miały z niej „wyskakiwać” i jednocześnie dać
się zamknąć między stronami. Było to dla
nas nowe wyzwanie, bo dotąd zajmowaliśmy
się makietami otwieranymi na 90 stopni.
Notabene za projekty pop-upów do tej pozycji
otrzymaliśmy wyróżnienie na 56. Konkursie
PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2015.
Kartki Przestrzenne to już instytucja
– czy wciąż robicie je sami, czy to cały
system oparty na współpracownikach/
pracownikach? Jak funkcjonujecie w tym
podwójnym firmowym świecie?

> Rzecz jasna, nie dalibyśmy rady sami łączyć
pracy projektowej, która stanowi naszą
główną działalność, z tworzeniem Kartek
Przestrzennych, więc często korzystamy z pomocy naszych młodszych koleżanek i kolegów
architektów. Niektórzy z tych młodych ludzi
podzielają naszą fascynację i chętnie przyłączają się do „zabawy z papierem”.
Jeszcze jedną formą działalności Kartek
są organizowane przez nas warsztaty dla
dzieci. I tu składamy ukłon w kierunku
nauczycieli, bo to naprawdę „ciężki kawałek chleba”. Jednak satysfakcja wynikająca
z pracy z dziećmi jest ogromna, a dzieciaki
otwarte na wszelkie nowości sprawiają, że
chce się z nimi pracować.

Książka wydana przez Kartki
Przestrzenne pt. „Architektura 3d,
Poznań” – pokazane na zdjęciach obiekty
to Zamek Królewski w Poznaniu oraz
Katedra Poznańska. Wewnątrz można
znaleźć w sumie 10 trójwymiarowych
form przedstawiających znane budowle
Poznania
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Trzy z dziewięciu obiektów
pop-up (Pałac Kultury i Nauki,
Rotunda PKO, Muzeum
Powstania Warszawskiego)
zaprojektowane przez Kartki
Przestrzenne do książki
„Archi.Tekturki. Powojenne
Budynki Warszawskie”,
autorzy: Marlena Happach
(tekst), Robert Czajka
(opracowanie graficzne),
wydanej przez Muzeum
Powstania Warszawskiego

Górne zdjęcie: Kartka z kompilacją
dziesięciu obiektów zabytkowych miasta
Poznania m.in. Ratuszem, Katedrą,
rozbudowaną Biblioteką Raczyńskich,
Akademią Ekonomiczną, Zamkiem
Królewskim i Zamkiem Cesarskim
Dolne zdjęcie: Muzeum Powstania
Warszawskiego – wersja „do koperty”
otwierana na 90 stopni.
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Kultura, sztuka i twórczość
to trzy siostry
„Dla Bydgoszczy Next to awans do elitarnego grona kilku polskich miast, które
posiadają takie instytucje kultury” – mówi Sławomira Malingowska, architekt IARP,
marszand i współwłaściciel galerii i domu aukcyjnego. Dyrektorem artystycznym
i współwłaścicielem galerii jest Andrzej Malingowski, architekt IARP, właściciel Studia
Architektonicznego Futura (od 1991 r.), a w pierwszej i drugiej kadencji samorządu
przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

B

Beata Stobiecka: Czy otwarcie przez
państwa galerii można nazwać działaniem
z pogranicza architektury?

> Sławomira Malingowska: Otwarcie Galerii
Sztuki Next i Domu Aukcyjnego Next– Aukcje
Sztuki z pewnością jest działaniem z pogranicza spełniania własnych marzeń, urzeczywistniania odważnych decyzji czy też realizowania się w nowym biznesie. Architektura
ma z tym mniejszy związek, ale w naszych
działaniach bardzo przydało się konstruktywne myślenie, wyobraźnia czasowo-przestrzenna i koordynacja wielu trudnych wątków, czyli
typowe umiejętności architekta. Z dumą
jednak muszę przyznać, że siedziba galerii
i domu aukcyjnego znajduje się w naszym budynku przy ul. Poznańskiej 31 w Bydgoszczy,
który razem z Andrzejem zaprojektowaliśmy
i wybudowaliśmy.

doprowadziło nas do otwarcia galerii sztuki
współczesnej. Kultura, sztuka i twórczość to
są trzy siostry.
Galeria to efekt zainteresowań, które były
zawsze, czy też nagły „poryw”, głębszy
oddech od projektowania?

Czyli można powiedzieć, że bez
projektowania nie byłoby galerii
(niekoniecznie w sensie finansowym)?

> Idea galerii sztuki powstała podczas budowy biurowca, ale nie był to nagły poryw, czyli
niebezpieczny „słomiany zapał”, lecz efekt
naszej wieloletniej pasji do historii sztuki.
Podjęcie decyzji o jej otwarciu zajęło ponad
2 lata – analizy, przemyślenia, kalkulacje,
burzliwe dyskusje. To wszystko doprowadziło nas 1 marca 2014 r. do otwarcia Next.
Tego dnia zaistniała w naszym rodzinnym
mieście jedyna po II wojnie światowej galeria
komercyjna, oferująca współczesną sztukę
polską bez pamiątek lub korali. W następnych
miesiącach również rozpoczął działalność
dom aukcyjny. Dla Bydgoszczy był to awans
do elitarnego grona kilku polskich miast, które
posiadają takie instytucje kultury.

> Zdecydowanie tak! Architekt to zawód
interdyscyplinarny, twórczy i kulturotwórczy,
zmuszający do ciągłego rozwoju intelektualnego: poszukiwania rozwiązań, prawd,
nowości oraz mądrości życiowych. Wykonywanie go z wielką pasją i zaangażowaniem

Co daje większa satysfakcję – praca
stricte architektoniczna, czy działanie
w kulturze? A może ta druga aktywność
jest odpowiedzią na brak kultury w pracy
architekta i efektem tęsknoty za nią?
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Sławomira Malingowska,
architekt IARP, marszand
i współwłaściciel Galerii
Sztuki Next i Domu
Aukcyjnego Next – Aukcje
Sztuki w Bydgoszczy

Fot. Arkadiusz Wojtasiewicz / Agencja Gazeta
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Fot. Arkadiusz Wojtasiewicz / Agencja Gazeta
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Otwarcie Galerii Sztuki Next i wernisaż wystawy Magdaleny
Kwapisz Grabowskiej „Figury Intymne”, 1 marca 2014 r.
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7. Aukcja Młodej Sztuki
w Next, grudzień 2015 r.
Wystawa malarstwa
Bartosza Stępińskiego,
Filipa Górnickiego i Bartosza
Hoppe-Sadowskiego,
październik-listopad 2015 r.

Fot. Tymon Markowski / Agencja Gazeta
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> To tak, jakby zapytać, czy kochamy bardziej
córkę czy syna? Jedno i drugie „dziecko”
– architektura i sztuka – to nasza duma,
a satysfakcja dodaje tylko chęci do pracy.
Często brzmi w mojej głowie takie powiedzenie: Jak będziesz w życiu robić to, co lubisz,
to nigdy nie będziesz musiał pracować. No
właśnie... Nie narzekamy na brak kultury
w pracy architekta, ponieważ to On ją kreuje
– osobiście, biznesowo i twórczo. Architektura
jest dziedziną sztuki, tak samo jak malarstwo
czy rzeźba.
Jak funkcjonują te dwa państwa światy
– Futura i Next? Czy na co dzień „zazębiają
się”, czy żyją niezależnym życiem?

> Oba światy są niezwykle zintegrowane.
Po powstaniu Next podzieliśmy się trochę
odpowiedzialnością i obowiązkami. Mąż
odpowiada za studio architektoniczne, a ja
za galerię i aukcje. Mamy osobne zespoły
pracowników, księgowości i lokale. Jednak bez
stałej współpracy trudno byłoby nam odnosić
sukcesy w obu firmach. Sami byliśmy zaskoczeni, że Next w Raporcie portalu Artinfo za
rok 2017 został sklasyfikowany na trzecim
miejscu, tuż za największymi gigantami na
rynku obrotu dziełami sztuki, takimi jak Desa
Unicum i Sopocki Dom Aukcyjny. Kto by pomyślał? A jednak!
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fot. archiwum Next

fot. archiwum Next

Wystawa malarstwa
Bartosza Frączka „W pogoni
za kolorem”, maj 2015 r.
Na zdjęciu po lewej:
Andrzej Malingowski
i Sławomira Malingowska,
po prawej: artysta z żoną

18 – 23. 03. 2018
Frankfurt nad Menem

Wiodące targi oświetlenia, elektrotechniki
oraz automatyki domów i obiektów

Atrakcyjny
i zachwycający:
design i technologia
w jednym
Zapewnij swojej firmie sukces, dzięki najnowszym trendom
techniki świetlnej. Odkryj bogactwo inspiracji na największej
na świecie ekspozycji oświetlenia.
Bądź gotowy! Technologia i design w jednym miejscu na
powierzchni 150 000 m2. Inspiring tomorrow.
www.light-building.com
info@poland.messefrankfurt.com
tel. (22) 494 32 00
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Póki stoję to
nie pójdę na dno
„Muzyka i pisanie piosenek są dla nas wentylem bezpieczeństwa, przez który uchodzi
nasz codzienny stres związany z zawodem architekta, rodziną, otoczeniem. Kiedy inni
malują obrazy, dłubią w drewnie, lepią garnki, dokręcają śrubki w motocyklach, my
piszemy piosenki” – tak tłumaczy swoją i kolegów muzyczną pasję warszawski architekt
Marcin Kozłowski, współzałożyciel i członek zespołu StansurovY.

> Marcin Kozłowski: Zespół składa się
z czterech osób, w tym dwóch architektów.
Są to Marek Droździel (gitary, pianino, dilruba,
kompozycje) i ja (wokal i teksty). Znamy się
od studiów na wydziale architektury, gdzie byliśmy nie tylko na jednym roku, ale i w jednej
grupie. Jest też dwóch kolegów nie będących
architektami: Adam Tryniszewski (bas, akordeon ) i Jakub Daniluk (perkusja). StansurovY
jest otwarty, dlatego czasami grają z nami inni
muzycy, architekci – Wojtek Ingielewicz na
gitarze i mandolinie oraz Piotrek Obłękowski
na banjo i basie.
Jak zaczęła się wasza przygoda z muzyką
– to był dodatek do architektury, jej ciąg
dalszy, czy protest przeciw brakowi
możliwości dosadnej i zauważalnej
wypowiedzi? A może hobby jeszcze z lat
młodości?

> Muzyka, zdaje się, była pierwsza, pasja do
architektury przyszła chwilę później, a potem
to już wzajemnie się przeplatały. Od pierwszego roku studiów mieliśmy swój wydziałowy zespół, a wspólne granie było początkiem naszej przyjaźni, która dzięki muzyce
przetrwała do dziś. Jednak zaraz po studiach
nasze drogi się rozeszły. Na szczęście, jest
jednak coś takiego jak druga młodość, która
u nas zaowocowała powstaniem zespołu
StansurovY. Zaczęliśmy z Markiem znów
pisać piosenki i szybko okazało się, że nie
wychodzi nam to źle, a niektórzy mówią, że
nawet całkiem nieźle. I oprócz wielu innych
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rzeczy ważne dla nas w piosence jest to, że
daje możliwość wypowiedzi na tematy, o których architektura często milczy.
Odbieram StansurovY jako dojrzałe trochę
nostalgiczne poszukiwania – trochę
wspomnień, trochę rozliczenie życia,
trochę miłości (zaprzepaszczonej?),
a w tym wszystkim jednak wielką siłę
i gotowość nieustającej walki: „trzeba
jego mać/ z byka życie brać/ bo albo ono
albo ty/ pewnie/ nie obejdzie się/ bez
rozlewu krwi/ żadnych białych flag/ nie
wywieszam szmat/ ja – nie poddam się/ jak
byk/ póki stoję to/ nie pójdę na dno.” Czy to
też nawiązanie do naszego „walczącego”
zawodu?

> Pisanie piosenek i muzyka jest dla nas wentylem bezpieczeństwa, przez który uchodzi
z nas codzienny stres związany z zawodem
architekta, rodziną, otoczeniem. Kiedy inni
malują obrazy, dłubią w drewnie, lepią garnki,
dokręcają śrubki w motocyklach, my piszemy
i śpiewamy. Zwykle pierwsza powstaje muzyka Marka, do niej wymyślam melodię wokalu,
do melodii piszę tekst i już jest piosenka.
Potem aranżacja i przełożenie na cały zespół.
A ponieważ życie składa się z codziennej
walki, a moje teksty bywają z życia wzięte, to
i w nich bywa o walce. Akurat ten fragment
naszej piosenki – Mi vida mi amor – Moje
życie moja miłość – pokazuje to doskonale.
Bardzo lubię jej słuchać w momentach, gdy
ręce opadają. Powoduje, że „baterie” ładują
mi się w 5 minut, a to akurat tyle, ile trwa ta
piosenka.

Fot. archiwum StansurovY

B

Beata Stobiecka: Czy cały skład zespołu
StansurovY to czynni zawodowo architekci?

StansurovY, od lewej siedzą:
Marek Droździel, Adam Tryniszewski,
Marcin Kozłowski, Jakub Daniluk.
Marcin Kozłowski i Marek Droździel
są architektami IARP, wspólnie
prowadzą pracownię maan architekci,
założoną w 2004 roku przez Marcina
Kozłowskiego, specjalizują się
w projektach obiektów mieszkalnych
wielo- i jednorodzinnych
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Macie piosenki na różne okazje, ale chyba
żadnej o architekturze. Jak to się ma do
bycia architektem?

> Mamy piosenki, w których wracają stare
dzieje i uczucia ( Jej resume), mamy piosenki
nostalgiczne (np. Na pusto – o Piwnicy Architektów, naszym uczelnianym barze), piosenki
o miłości – dawnej (Tango mie dziara) i obecnej (Dziewczyna za milion dolarów, Grawitacja),
piosenki komentujące rzeczywistość (Najwyżej jak się da) czy próby podsumowań (Tym
co po nas zostanie). Mamy piosenkę zimową
(Spadł dziś pierwszy śnieg) i na wszystkie pory
roku (Wiosna, ach to ty).
Pisanie piosenek jest dla nas ważne w byciu
architektem, powoduje bowiem, że spełniamy
gdzie indziej potrzebę bycia artystą. Jako architekci bywamy też artystami, ale już nie zawsze
i nie wszędzie, nie za wszelką cenę, tylko wtedy, kiedy to jest rzeczywiście potrzebne.
A czy śpiewanie, komponowanie,
koncertowanie pomaga wam
w projektowaniu? Co jest wytchnieniem
od czego?

> Zdecydowanie komponowanie i granie na
żywo jest wytchnieniem od pracy projektowej. Gdybyśmy byli jedynie muzykami, czy
twórcami piosenek, już dawno bylibyśmy
sławni i bogaci, ale niestety musimy to robić
dopiero po pracy (śmiech)! Dzięki temu jednak
mamy luz, nie musimy się sprzedać za każdą
cenę, iść na kompromisy – piszemy piosenki
na własnych zasadach. Jestem pewien, że to
podejście kiedyś zostanie docenione.
Wasze wykonania brzmią bardzo
profesjonalnie – doskonałe dźwięki,
świetny wokal, bardzo dojrzałe,
nieprzypadkowe słowa. Czy na koncertach
wszyscy wiedzą, że jesteście architektami?
To chyba dodaje uznania zespołowi?

> Tam, gdzie gramy dla innych architektów,
chwalimy się tym, owszem. Ale, choć w StansurovY architekci piszą teksty i komponują, to
druga połowa zespołu, niearchitektoniczna
sekcja rytmiczna (bas i perkusja), trzyma ten
nasz artyzm w ryzach żelazną ręką rytmu.
I chyba na tym polega nasza mieszanka
wybuchowa.

Może jednak dopuszczacie możliwość
odwrócenia ról i postawienia na zespół
muzyczny z architektoniczną przeszłością?
Czy raczej pozostaniecie muzykującymi
architektami?

> Nie mamy dalekich planów, chcemy robić
to, co lubimy. Mamy świadomość, że jeszcze
przed nami najlepsze kompozycje i mnóstwo
pracy nad techniką, aranżacją itd. Wiemy
też, co dziś się sprzedaje na rynku muzycznym i że to nie nasza bajka. Ale nie musimy
niczego robić na siłę, bo jesteśmy przecież
architektami! Wystarczy nam, że komponujemy fajne piosenki, że rano, nim zaczniemy
codzienną robotę architekta, 10 czy 15 minut
coś sobie w biurze pogramy na start, że zagramy próbę raz w tygodniu i koncert raz na
jakiś czas. A jeśli już stanie się, co ma się stać
i będziemy tam, gdzie nasze miejsce, czyli na
topie, to też damy radę (śmiech). Choć łatwo
nie będzie, bo kto zatrudni architektów,
którzy mają pracownię na dalekomorskim
jachcie czy pokładzie prywatnego jeta? Tak
czy owak, wygląda na to, że czeka nas samozatrudnienie...
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W poszukiwaniu piękna
„Zawsze interesowała mnie symboliczna warstwa architektury i zapisywanie w niej
ukrytych przekazów związanych np. z literaturą, historią, czy muzyką. Projektowanie
to dobry pretekst do zagłębiania się za każdym razem w inne rejony aktywności
ludzkiej” – mówi dr arch. Bartosz Haduch, właściciel pracowni narchitektura ,
projektant i nauczyciel akademicki, realizujący swoje pasje artystyczno-literackie
w artykułach, książkach i fotografii.

B

Beata Stobiecka: Książki, artykuły, zdjęcia,
dizajn – to efekty uboczne pańskiej pracy
projektowej i dydaktycznej, czy równolegle
ważne hobby, a może tzw. wielopolówka
uzdolnionego architekta?

> Bartosz Haduch: U podstaw wszystkich tych
działań leży chęć zrozumienia otaczającego
nas świata, próba jego opisania, a zarazem
pragnienie dzielenia się własnymi refleksjami
i doświadczeniami. „Piękno nas ocali” – zwykł
mawiać Fiodor Dostojewski i myślę, że
poszukiwanie tego piękna to jeden z ciekawszych sposobów na życie. Tak się szczęśliwie
złożyło, że moje życie zawodowe i prywatne
od dawna obraca się wokół tej tematyki. Ktoś
ostatnio mnie spytał, czym się zajmuję, a ja
odpowiedziałem, że poszukiwaniem piękna
– w ludziach, miejscach, ideach czy przedmiotach... W skrócie tak właśnie można podsumować moje działania, a to, czy związane są
one z architekturą, dizajnem, publicystyką
czy fotografią, jest kwestią drugorzędną.
Te poszczególne obszary mojej twórczości
wzajemnie się przenikają i uzupełniają.
Jak i kiedy zaczęło się „działanie
w kulturze/sztuce”, co było pierwsze
i skąd-dokąd sięgają inspiracje różnych
pomysłów twórczych?

> Trudno mi określić konkretną datę bądź wydarzenie będące początkiem moich fascynacji
artystycznych. Jesteśmy sumą doświadczeń,
które zdobywamy przez całe życie. Odkąd
pamiętam lubiłem rysować i malować, a moi
rodzice wspierali te pasje. Najpierw chciałem
zostać grafikiem, później miałem epizod mu-
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zyczny (grałem przez wiele lat na fortepianie
i gitarze), a architekturę wybrałem trochę
z ciekawości. Początki były trudne, po czym
na trzecim roku studiów wygrałem międzynarodowy konkurs na projekt „Ambasady
Europy”, na który wpłynęło prawie 500 prac
z całego świata. Chyba dopiero wówczas
uwierzyłem, że architektura może być dla
mnie sposobem na życie. Ten jeden projekt
umożliwił mi późniejszą pracę w prestiżowych
pracowniach i zapoczątkował serię podróży
„architekturystycznych”. To był czas uważnego oglądania i dokumentowania otaczającego
świata, m. in. za pomocą tekstów, szkiców
oraz fotografii. Od dziecka interesował mnie
również świat natury.
Aby dobrze pisać, trzeba dużo więcej (niż
się napisze) czytać. By mieć o czym pisać,
trzeba podróżować. By fotografować
i zdobywać za zdjęcia nagrody
w najważniejszych konkursach światowych,
trzeba wciąż uczyć się fotografii i ją nonstop praktykować – skąd na to wszystko
ma pan czas, równocześnie projektując,
ucząc studentów, robiąc habilitację itd.?
I co motywuje pana do działania?

> Jednym z najważniejszych projektów w mojej dotychczasowej „karierze” jest otwarta
niedawno w Gmachu Głównym Muzeum
Narodowego w Krakowie wystawa monograficzna poświęcona twórczości Stanisława
Wyspiańskiego. Wracam tam co jakiś czas, by
pooglądać tę wystawę i nieustannie pozostaję
pod wrażeniem ilości prac, które Wyspiański
zdążył stworzyć w ciągu swojego krótkiego

Bartosz Haduch,
architekt, nauczyciel
akademicki, publicysta,
laureat międzynarodowych
i ogólnopolskich konkursów
architektonicznych,
autor licznych publikacji
(m.in. w Mark-Magazine,
Domus) oraz książek
(„Architectourism
– Hiszpania”, „Herzog
de Meuron. Architekci
(i) artyści” i „Jean
Nouvel. Ar(t)chitektura”).
Od 2009 roku prowadzi
grupę na rchitektura ,
która w 2010 roku została
uznana przez magazyn
Wallpaper* za jedną z 30
najciekawszych młodych
pracowni na świecie.

Projekt architektoniczny: narchitektura
(Bartosz Haduch, Łukasz Marjański, Michał Haduch)
Projekt graficzny: Free3 (Paulina Suchińska,
Bartłomiej Suski, Julia Galas, Dawid Prząda)

W siedmiu salach o powierzchni 2360 m² prezentowanych
jest 477 prac Stanisława Wyspiańskiego z zakresu grafiki,
malarstwa, wzornictwa, scenografii i literatury – wszystkie
najważniejsze dzieła artysty z kolekcji krakowskiego
muzeum. Ekspozycja będzie czynna do 15 stycznia 2019 r.

Strefa wejściowa wystawy „Wyspiański” zorganizowanej
w Muzeum Narodowym w Krakowie. Przestrzeń dla
ekspozycji zaaranżował zespół pod kierownictwem
Bartosza Haducha.

fot. Bartosz Haduch
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fot. Fot. Bartosz Haduch, Tomasz Sapeta
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„Architectourism.
Hiszpania” (2012)

życia. W porównaniu z nim jestem więc raczej
osobą leniwą (śmiech). Motywacyjnie działają
na mnie też niektóre dzieła sztuki moich
ulubionych artystów. Przeczytanie książki
Julia Cortázara sprawia, że mam ochotę pisać.
Analiza cykli fotograficznych Hiroshiego Sugimoto sprawia, że chwytam za aparat i robię
zdjęcia. Kontemplacja obrazów Gerharda Richtera stymuluje mnie do studiów nad kolorem
i światłem.
Czy jest sprzężenie zwrotne w tych
działaniach i wzajemne uzupełnianie
się/podnoszenie jakości pracy w każdej
z nich? Jednym słowem – czy np. pisanie
o architekturze wpływa na lepsze projekty,
wychodzące z pana pracowni?

> Poznanie i zrozumienie architektury wiąże się
nierozłącznie z jej empirycznym doświadczaniem. Eseje związane z szeroko rozumianymi
architekturą i sztuką publikujemy wspólnie
z moim bratem Michałem już od wielu lat na
łamach różnych magazynów, w kraju oraz za
granicą. Od początku założyliśmy, że będziemy
pisali wyłącznie o miejscach dla nas wyjątkowych i ważnych. Kolejne powstające książki
traktujemy jak kompleksowe, multidyscyplinarne projekty. Z jednej strony są one związane
integralnie z naszą działalnością publicystyczną oraz badawczo-dydaktyczną, z drugiej – zawsze uważamy, żeby za bardzo nie inspirować
się opisywanymi pracami, ale traktować je jako
pretekst do własnych poszukiwań.
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„Herzog & de Meuron.
Architekci (i) artyści” (2013)

Gdzie i u kogo szukacie twórczego
natchnienia?

> Nasza pierwsza książka „Architectourism
– Hiszpania” to subiektywny przewodnik
po tym pięknym kraju, a zarazem początek
większej serii, którą mamy nadzieję w przyszłości kontynuować. Monografia o relacjach
pracowni Herzog & de Meuron ze światem
sztuki to z kolei pozycja o charakterze bardziej
naukowym, poszerzająca tematykę mojej pracy doktorskiej. Najnowsza publikacja – „Jean
Nouvel. Ar(t)chitektura” stanowi natomiast
wielowątkową podróż po realizacjach jednego
z naszych ulubionych projektantów.
Prace badawcze, jak pan wspomniał,
to ważny kierunek w poczynaniach
na rchitek tury.

> Interdyscyplinarność pracowni wynika
z ciekawości (a czasem konieczności) konfrontacji naszej twórczości ze specjalistyczną
wiedzą z zakresu różnych branż, dlatego
często zapraszamy do współpracy ekspertów rozlicznych profesji – od konstruktorów
i technologów po socjologów, biologów,
kuratorów, artystów, a nawet projektantów mody. Każdy nowy projekt jest dla nas
okazją do nauki. Mamy szczęście, że trafiają
do nas różnorodne zlecenia, które dają nam
możliwości eksperymentów w zakresie
różnych typologii związanych z architekturą
mieszkaniową, usługową, ekspozycyjną czy
sakralną.

„Jean Nouvel.
Ar(t)chitektura” (2018)

Gdzie w pana działaniu jest miejsce na
konkret, a gdzie na fantazję? Czy działania
na granicy kilku pokrewnych dziedzin
to przyszłość dla twórczości, również
architektonicznej?

> Niezmiennie fascynuje mnie to przejście
od sfery niematerialnej (fantazji, wyobraźni, instynktu...) do materialnej (szkicu,
rysunku, prototypu, realizacji...). Pozornie
prosty proces zapisu myśli niesie za sobą
całą masę nabytych przez lata doświadczeń.
To unikalne połączenie racjonalnego rygoru
ze spontanicznym, intuicyjnym gestem
daje za każdym razem odmienne rezultaty.
Myślę, że dzięki temu prace narchitek tury
dość ciężko zaszufladkować. Zawsze są one
indywidualną i niepowtarzalną odpowiedzią
na specyfikę kontekstu – czasem lokalnego,
a kiedy indziej globalnego. Przy powstawaniu
poszczególnych koncepcji inspirację stanowią nieraz przeciwstawne źródła: od studiów
badawczych po działania intuicyjne, od
historii po futurologię, od botaniki po behawioryzm, od technologii po sztukę. Zawsze
interesowała mnie ta symboliczna warstwa
architektury i zapisywanie w niej ukrytych
przekazów, związanych np. z literaturą,
historią czy muzyką. Projektowanie to dobry
pretekst do zagłębiania się za każdym razem
w inne rejony aktywności ludzkiej. To właśnie ta niepowtarzalność i nieprzewidywalność są chyba w tym zawodzie najbardziej
pociągające. 

Fotografia zdobyła Nagrodę Poland National Award
w konkursie Sony World Photography Awards 2016.

W przestrzeni zaprojektowanej przez Office of Ryue
Nishizawa znajduje się instalacja artystyczna
autorstwa Rei Naito. Na posadzkę o różnych spadkach
i zakrzywieniach w sposób sztuczny i naturalny
wypuszczane są krople wody, które przesuwają się pod
wpływem ludzkich kroków lub wiatru. Tworzy to rodzaj
stale zmieniającego się krajobrazu.

„Okno na Teshima” – fotografia wykonana przez Bartosza
Haducha we wnętrzu Teshima Art Muzeum w Japonii.

fot. Bartosz Haduch
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WARSZAWA, 8 GRUDNIA 2017 r.

IX Programowo-Budżetowy
Krajowy Zjazd Izby Architektów
IX Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP odbył się w dniu 8 grudnia 2017 r.
w siedzibie Izby Architektów RP przy ul. Stawki 2A w Warszawie.

O

Obrady zjazdu otworzył arch. Ryszard Gruda
– prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP.
Po powitaniu delegatów oraz zaproszonych
gości, zaproponował kandydaturę kol. arch.
Andrzeja Poniewierki (Dolnośląska Okręgowa
IARP) na przewodniczącego zjazdu. Zjazd
powołał przewodniczącego, a następnie
dokonano wyboru pozostałych członków
prezydium zjazdu. Wiceprzewodniczącym
zjazdu został kol. arch. Jan Kempa (Mazowiecka Okręgowa IARP), a sekretarzem zjazdu
kol. arch. Maria Balawejder-Kantor (Lubelska
Okręgowa IARP).
Po dyskusji delegatów nad porządkiem obrad, wszystkie prezentacje oraz dyskusję nad
projektem budżetu na rok 2018, przeniesiono
do pierwszej części zjazdu (przed przerwą),
zmieniając tym samym porządek obrad.
Następnie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad dokonano wyboru składów
osobowych komisji zjazdowych – mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
Po ukonstytuowaniu się komisji ich przewodniczący przekazali protokoły ukonstytuowania się do prezydium zjazdu i komisje zjazdowe rozpoczęły powierzone im czynności.
W dalszej części zjazdu prezes Krajowej
Rady Ryszard Gruda poinformował delegatów o bieżących działaniach KRIA oraz
o najważniejszych wydarzeniach mających
istotny wpływ na działalność Izby, a także
o działaniach planowanych w najbliższym
czasie. Zwrócił uwagę m.in. na fakt, że KRIA
otrzymuje do zaopiniowania bardzo wiele
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aktów prawnych, a przekazanie stanowiska
niejednokrotnie wymaga działania w bardzo
krótkim czasie, wyznaczonym teminem,
co zmusza Prezydium KRIA do samodzielnego
podejmowania decyzji.
Zgodnie z kolejnym punktem programu
arch. Leszek Horodyski, skarbnik KRIA, omówił projekt budżetu na rok 2018. Budżet zaplanowano jako zrównoważony, z uwzględnieniem planowanych wpływów oraz wydatków
wynikających z programu działania Izby.
Arch. Dariusz Anisiewicz, członek Krajowej
Komisji Rewizyjnej, przedstawił pozytywną
ocenę budżetu sporządzoną przez KKR.
W trakcie dyskusji nad przedstawionym
projektem budżetu, na wniosek delegatów
uzupełniono informacje dotyczące realizacji
budżetu w 2017 roku. W głosowaniu jawnym
zjazd przyjął budżet na rok 2018, podejmując
w tej sprawie stosowną uchwałę.
Kolejna uchwała przedstawiona zjazdowi
była rekomendowana przez Krajową Radę
IARP i dotyczyła opłat innych niż składki
członkowskie. Do tej uchwały zgłoszono
autopoprawkę, po czym zjazd jednogłośnie
przyjął uchwałę.
W dalszej części zjazdu przewodnicząca
Komisji Uchwał i Wniosków arch. Małgorzata
Włodarczyk poinformowała, że do komisji
wpłynęły dwa wnioski: jeden dotyczący wysokości składki członkowskiej, a drugi – terminu
Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego
Zjazdu planowanego na koniec czerwca 2018 r.
Na podstawie pierwszego wniosku Komisja

sporządziła projekt uchwały, a drugi – poddała pod obrady zjazdu jako wniosek. Po dyskusji delegaci odrzucili proponowaną uchwałę,
natomiast zgłoszony wniosek przyjęli i skierowali do rozpatrzenia przez Krajową Radę.
Po przeprowadzonych głosowaniach
i wyczerpaniu porządku obrad, arch. Andrzej
Poniewierka ogłosił zakończenie zjazdu.
Prezes Ryszard Gruda podziękował delegatom za udział w zjeździe i pożegnał wszystkich jego uczestników.
opracowano na podstawie
protokołu zjazdu sporządzonego
przez arch. Marię Balawejder-Kantor
sekretarza zjazdu

Przyjęte uchwały
IX Programowo-Budżetowego
Krajowego Zjazdu IARP
• Uchwała nr 1 w sprawie budżetu
Krajowej Izby Architektów na rok
2018
• Uchwała nr 2 w sprawie wysokości
opłaty z tytułu pokrycia kosztów
weryfikacji wniosków o wydanie
zaświadczenia o kwalifikacjach
do wykonywania zawodu architekta,
składanych przez osoby nie będące
członkami lub czynnymi członkami
Izby Architektów RP

IZBA ARCHITEKTÓW .

fot. oria media
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arch. Sławomir Żak
architekt IARP

Architektura
/ niechciany „bękart”
budownictwa

N

Nowy projekt Ustawy o działach administracji rządowej z dnia 16 stycznia 2018 r. wykreślił „architekturę”
z zakresu spraw dotyczących działu
budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. Na pierwszym miejscu projekt
ten wskazuje i pozostawia w tym
obszarze jurysdykcji „budownictwo”
jako pojęcie wystarczające do skatalogowania zagadnienia architektury
w tym dziale.

Jednocześnie w dziale kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego
(obejmującym sprawy rozwoju i opieki
nad materialnym i niematerialnym
dziedzictwem narodowym oraz sprawy
działalności kulturalnej, w tym mecenatu państwowego nad tą działalnością) dopisano „architekturę” jako
zakres związany z estetyką przestrzeni publicznej.

Wrocław, 19.01.2018

Tyle architektury ile kultury w budownictwie – można by opisać taki
(wstępny) zamiar decyzji politycznej.
Konsekwencje przyczynowo-skutkowe dopiero przed nami. Czy jest
jednak szansa na dostrzeżenie w tej
propozycji efektu takich przesunięć
pojęciowo-strukturalnych?
Zakładając, że od daty obowiązywania
nowych (przed oddaniem tego numeru
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Z:A do druku jeszcze nie uchwalonych
i oby nie uchwalonych w takim kształcie)
przepisów o działach administracji rządowej, to Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego otrzyma w wianie architekturę jako wycinek jej publiczno-estetycznej
prezentacji, gdy tymczasem Minister
Infrastruktury – pełniący bezpośredni
nadzór nad samorządem zawodowym
architektów – będzie musiał odnosić się
w sposób nieformalny do uchwalonego
przez samorząd architektów Kodeksu
Etyki Zawodowej, który określa „odpo-

wiedzialność architektów wobec społeczeństwa, któremu ich zawód służy i które
wzbogaca, wobec klientów i użytkowników architektury, wobec wykonawstwa
budowlanego, które pomaga kształtować
środowisko zbudowane a także wobec
architektury jako sztuki i nauki – continuum wiedzy i twórczości oraz zawodowego
i społecznego dziedzictwa.”
Sytuacja byłaby kuriozalna i bez precedensu, przyjmując cały zakres egzekwowania zawodowej odpowiedzialności

Z:A

dyscyplinarnej architektów w ramach
przestrzegania obowiązującej etyki.
Wyraźna zapaść w dostrzeganiu pierwiastka istoty „architektury” w budownictwie i jej nierozerwalnego wpływu na
rozwój tej dziedziny gospodarki, może być
podobna jak nieuzasadnione odrywanie
podmiotowe urbanistyki od architektury.
Nie można być zawodowym architektem
i nie myśleć o swoim zawodzie w sposób
komplementarny, zgodnie z zapisem
art. 17 Konstytucji RP „w granicach
interesu publicznego i dla jego ochrony”,
jeśli podstawowa i wyjściowa materia
budownictwa jakim jest architektura jest
sukcesywnie zagrożona zawężaniem jej
do zadań wynikających jedynie z pojęcia
„specjalności architektonicznej” jako
specjalności wyłącznie inżynierskiej.
O ile Unia Europejska uznaje zawód architekta za zawód o szczególnych zadaniach
społecznych, o tyle trudno się zgodzić
na społeczne racjonowanie tego zawodu
jak potocznego „chleba krojonego na
sprzedaż”.
Trudno jest też zgodzić się z poglądem
wypowiadanym przez przedstawicieli
historyków sztuki, że obligatoryjnie „architekturą” są wyłącznie dzieła wybitne
i uznane przez międzynarodowe gremia
w ramach ich epokowej roli, a cała reszta
to tylko budownictwo.

Felieton

Społeczna funkcja architektury jest
sumą jej kompletnej oceny. I nie wynika
jedynie z incydentu „goździka przypiętego do siermiężnego kożucha”,
ale w przeważającej większości z poziomu świadomości i zamożności oraz
płynących z tego takich, a nie innych
w danym momencie rozwoju społeczeństwa, oczekiwań inwestorów – publicznych, prywatnych czy deweloperskich...
Jednocześnie to właśnie dla rozwoju
ludzi i państwa – gospodarczego, społecznego i kulturowego – konieczne jest
zrozumienie faktu istnienia architektury
w budownictwie jako pojęcia decydującego i dominującego dla jakości ładu
przestrzennego, rozwoju zrównoważonego i standardu naszego życia. To przecież o wiele więcej niż tylko aspekty
estetyczne.
Każdy kto zawód architekta wykonuje na co dzień, wie ile wewnętrznych
sprzeczności trzeba w sobie pokonać
aby rodząca się w ten sposób architektura nie pozostała w rozumieniu jej
odbiorców tylko „bękartem” budownictwa. Na kogo i na co można więc
w takiej sytuacji liczyć – jeśli nie na
świadomość polityków – przedstawicieli
społeczeństwa?
Miejmy nadzieję na ich pozytywną
refleksję...

Społeczna funkcja
architektury jest sumą
jej kompletnej oceny.
I w przeważającej
większości wynika
z poziomu świadomości
i zamożności
oraz płynących
z tego takich, a nie
innych w danym
momencie rozwoju
społeczeństwa,
oczekiwań inwestorów.
Jednocześnie to
właśnie dla rozwoju
ludzi i państwa
– gospodarczego,
społecznego
i kulturowego –
konieczne jest
zrozumienie faktu
istnienia architektury
w budownictwie jako
pojęcia decydującego
i dominującego
dla jakości ładu
przestrzennego,
rozwoju
zrównoważonego
i standardu naszego
życia. To przecież
o wiele więcej niż tylko
aspekty estetyczne.
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Andrzeja Fabierkiewicza pamięci

Z

Ze smutkiem i żalem 5 września 2017 roku
pożegnaliśmy Andrzeja Fabierkiewicza
cenionego, niezwykle twórczego architekta
i urbanistę o bogatym dorobku zawodowym
oraz nauczyciela akademickiego i mentora
wielu roczników studentów WA PW.
Był absolwentem Wydziału Architektury
Politechniki Warszawskiej. W zawodzie pracował od 1964 roku do ostatnich chwil.
Autor i współautor licznych architektonicznych, w większości zrealizowanych,
projektów mieszkaniowych, komercyjnych,
sakralnych i rewaloryzacyjnych. Opracował kilkadziesiąt projektów dla Warszawy,
w szczególności dla warszawskiej dzielnicy
Ursynów, gdzie po wygranym w roku 1972
konkursie, pełnił do 1983 roku funkcję Głównego Projektanta Ursynowa Południowego.
Był autorem projektów urbanistycznych
oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego, nad którymi pracował w państwowych, spółdzielczych i własnych firmach.
Wziął udział w wielu konkursach architektonicznych i urbanistycznych. W dorobku
twórczym ma 20 konkursów, w których zdobył
nagrody i wyróżnienia.
Od roku 1966 był członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich i sądu koleżeńskiego, a w latach 1983-87 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału SARP. Za działalność
na rzecz Stowarzyszenia odznaczony został
Złotą Odznaką. Był również członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP i Izby
Urbanistów oraz Towarzystwa Urbanistów
Polskich. Jako Rzeczoznawca TUP zajmował
się w szczególności pracami o tematyce
kształtowania funkcjonalno-przestrzennego
oraz ochrony i rewaloryzacji urbanistycznej
zespołów zabytkowych w planowaniu przestrzennym.
Andrzej Fabierkiewicz od początków swojej
pracy zawodowej przejawiał zainteresowanie
zabytkami i zespołami zabudowy historycznej oraz rozwiązaniami urbanistycznymi dla
małych i średnich miast.
Opracował wiele projektów na terenie
Dolnego Śląska: począwszy od inwentaryzacji
znajdujących się tam zabytków, po projekty
urbanistyczne tworzone na terenie Kotliny
Jeleniogórskiej.
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Andrzej Fabierkiewicz
(1937-2017)

Pod koniec lat 70. szczególnie zainteresował się miasteczkiem Reszel na Warmii.
Tam na bazie prowadzonej przez Andrzeja
Fabierkiewicza studenckiej pracy dyplomowej,
miejscowe władze podjęły działania rewaloryzacji historycznego miasta. Od tego czasu
trwale związał się emocjonalnie i projektowo
z regionem Warmii i Mazur.
Gdy na początku 1990 roku nagle ustało
państwowe finansowanie kończonego właśnie remontu Zamku Biskupów Warmińskich
w Reszlu, a gotycki zamek znalazł się bez gospodarza i środków na utrzymanie, Architekt
wraz z grupą mieszkańców został współzałożycielem Stowarzyszenia Kulturalnego Zamek
w Reszlu, którego celem była opieka nad
zamkiem i zabytkami Reszla. Do końca życia
aktywnie działał w stowarzyszeniu.
Swoje wielokierunkowe doświadczenie zawodowe w zakresie sztuki projektowania Andrzej Fabierkiewicz przez wiele lat przekazywał młodym pokoleniom będąc nauczycielem
akademickim na Wydziale Architektury PW.
Wprowadzał studentów w arkana zawodu
architekta i urbanisty, a o wysokiej ocenie jego
pracy świadczy wiele nagrodzonych dyplomów, których był promotorem.
W latach 2007-2015 prowadził zajęcia
dydaktyczne w Wyższej Szkole Ekologii

i Zarządzania na kierunku architektura i urbanistyka, na studiach dziennych, inżynierskich.
Nie zrezygnował przy tym z uczestnictwa
w wieloletniej społecznej działalności
w SARP, TUP i w Stowarzyszeniu Kulturalnym
Zamek w Reszlu.
Życie architekta Andrzeja Fabierkiewicza
było życiem Człowieka twórczego, niezwykle
pracowitego, szanowanego jako Wykładowca, lubianego i cenionego jako Kolega. Był
towarzyski, dowcipny, posiadał umiejętność
tworzenia przyjaznej atmosfery. Szczodrze
poświęcał swój czas wszystkim zainteresowanym architekturą, zarówno w pracy
dydaktycznej, jak i umiejętnie tworzonych
zespołach projektowych. Przyciągał i skupiał
wokół siebie ludzi zdolnych i ambitnych. Koleżeńskość rozumiał jako wzajemną inspirację,
mobilizację i szacunek.
Wspominając Andrzeja Fabierkiewicza,
pamiętamy, że zostały po Nim nie tylko zrealizowane projekty i cenne inicjatywy, ale także
spadkobiercy myśli i umiejętności – wychowani i ukształtowani przez Niego nowi, utalentowani architekci i urbaniści. 
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Revit / Współpraca
i koordynacja międzybranżowa
Krzysztof Adach

Każdy projekt to efekt współpracy wielu ludzi, a w architekturze i budownictwie zwykle
całych zespołów projektowych reprezentujących różne branże. Im współpraca bardziej
skoordynowana, tym lepszy rezultat. Dużym ułatwieniem są specjalne narzędzia
w oprogramowaniu, które pozwalają na sprawne tworzenie wielobranżowych projektów.

K

Każda z branż ma swoje standardy, szablony, przyzwyczajenia, według których
projektuje czy też przygotowuje rysunki,
mawia się nawet półżartem, że podczas
opracowywania rzutów architekci patrzą
w dół, konstruktorzy do góry, a instalatorzy
w sobie tylko zrozumiały sposób. Dosyć poważnym wyzwaniem jest więc koordynacja
różnorodnych widoków przy zachowaniu ich
specyfiki, zwłaszcza wtedy, gdy znajdują się
one w jednym pliku revitowym.
Jest jednak jeden niepozorny parametr,
który posiada każdy widok, a który może
nam pomóc okiełznać tę różnorodność.
Tym parametrem jest Dziedzina. Do wyboru
mamy 6 predefiniowanych dziedzin: Architektoniczna, Konstrukcyjna, Mechaniczna,
Elektryczna, Hydrauliczna i Koordynacja,
które pozwalają na segregację widoków
w Przeglądarce Projektu. Po uwzględnieniu
tego parametru w jej schemacie organizacyjnym, każda branża (dziedzina) zyskuje
dedykowany folder, w którym umieszczane
są odpowiednie widoki (patrz rys. 1). Dzięki
temu dokumentacja jest logicznie uporządkowana, pomimo że wszystkie rysunki
znajdują się w tym samym pliku projektu.
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Taki wielobranżowy projekt to jednak
końcowy etap procesu. Przeanalizujmy, jakie
funkcjonalności mogą nam pomóc w dojściu
do tego momentu możliwie bezboleśnie.
W Revicie istnieją dwa główne modele
współpracy wielu osób/zespołów przy
jednym projekcie. Pierwszy z nich zakłada
tworzenie projektu w oparciu o pliki podłączone (jako odnośniki zewnętrzne). Drugi
natomiast wykorzystuje funkcjonalność
zwaną Pracą współdzieloną. Są one alternatywne względem siebie, ale również mogą
być ze sobą łączone.

Praca na plikach podłączonych
Taki rodzaj współpracy polega na podpinaniu, np. do modelu architektonicznego,
plików z modelami branżowymi w celu
przygotowania jednego, skoordynowanego,
spójnego projektu. Pliki podpięte są tzw.
odnośnikami zewnętrznymi, dają więc możliwość późniejszej aktualizacji w przypadku,
gdy pojawi się nowsza ich wersja. Pomimo
iż brak jest możliwości ich edycji, obiekty
z plików podpiętych mogą być opisywane
etykietami, jak również uwzględniane w zestawieniach. Odpowiada za to pole wyboru

Uwzględnij elementy w połączeniach znajdujące się w oknie dialogowym Właściwości
zestawienia.
Oprócz opisywania i zestawiania, z poziomu okna Nadpisania Widoczności/Grafiki
możemy sterować graficzną prezentacją
elementów w modelach podłączonych. Po
dołączeniu pierwszego modelu pojawia się
dodatkowa, dedykowana zakładka Połączenia Revit (patrz rys . 2). Znajdują się na niej
3 opcje prezentowania plików podłączonych:
	wg widoku obiektu nadrzędnego (ustawienia projektu, do którego podłączamy
plik),
	wg obiektu podłączonego (oryginalne
ustawienia projektu podpinanego),
	użytkownika (pełna swoboda modyfikacji ustawień).
Dają nam one wystarczająco dużo możliwości sterowania grafiką, by uzyskać jednolite
rysunki bez względu na to, ilu autorów
(branżystów) nad nimi pracowało i jakie były
ich pierwotne ustawienia. Obróbką graficzną
widoków możemy się jednak zająć dopiero
wtedy, gdy mamy pewność, że pliki są odpowiednio spozycjonowane względem siebie.

fot. ©istock.com/goir
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1 Przeglądarka projektu posegregowana pod względem parametru Dziedzina

2 Okno dialogowe: Nadpisania widoczności/grafiki. Różne opcje modyfikacji
ustawień graficznych dla widoków z plików podłączonych

Kluczowe jest właściwe ustawienie
układu współrzędnych w każdym z nich.
Krótko mówiąc, wszystkie pliki muszą mieć
dokładnie ten sam układ współrzędnych.
Do tego służą narzędzia znajdujące się na
zakładce Zarządzaj Położenie Projektu
Współrzędne. Działają one dwukierunkowo: możemy zarówno opublikować układ
współrzędnych do pliku podłączanego,
jak i pobrać z pliku podłączanego do pliku
nadrzędnego.
Uwspólnianie układu współrzędnych
da nam pewność, że wszystkie modele
branżowe będą znajdowały się we właściwym miejscu, co jest szczególnie ważne
w przypadku częstych aktualizacji i zmian po
każdej ze stron.
Poprawnie zdefiniowana lokalizacja jest
także wytrychem do analizy kolizji. Revit
posiada dedykowane do tego narzędzia znajdujące się na zakładce Współpracuj ikona
Sprawdzanie kolizji.
Po uruchomieniu narzędzia, w oknie
dialogowym Weryfikacja kolizji wybieramy,
jakie kategorie obiektów oraz z których plików mają być brane pod uwagę. Po zatwierdzeniu wyboru, program przedstawia nam
wyniki analizy w formie tabeli z możliwością
lokalizacji problematycznych elementów
w modelu (patrz rys. 3).
Dla osób prowadzących projekt cenną
funkcjonalnością będzie możliwość eksportu
raportu kolizji do formatu html.

3 Lokalizacja problematycznych elementów w modelu na podstawie raportu kolizji

Z:A _#59 12_2017
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4 Lista przykładowych Zadań

Praca współdzielona
Drugi model współpracy międzybranżowej
to tzw. praca współdzielona (Worksharing),
czyli możliwość pracy wielu osób na tym
samym projekcie.
W zależności od konfiguracji sieci dostępne są dwa warianty:
	praca współdzielona za pomocą narzędzi
wbudowanych w Revita – jeżeli wszyscy
uczestnicy należą do tej samej sieci LAN,
	praca poprzez usługę Collaboration4Revit – dla projektantów komunikujących
się internetowo, należących do różnych
sieci LAN (np. rożne firmy).
Pierwsza opcja jest darmowa (dla posiadaczy
licencji Revita), natomiast druga to usługa
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chmurowa, odpłatna. Obydwie jednak
działają bardzo podobnie i uruchamia się je
z zakładki Współpracuj ikona Współpracuj. Idea tego modelu współpracy oparta
jest o tzw. Zadania, czyli obszary odpowiedzialności przypisane do poszczególnych
projektantów (patrz rys. 4).
Tylko właściciel Zadania ma możliwość
wprowadzania modyfikacji należących do
niego obiektów. Czasami jednak sytuacja
projektowa wymusza konieczność ingerencji w obiekty „przypisane” do innych osób.
Żeby to było możliwe, należy wysłać tzw.
Żądanie edycji (które pojawi się automatycznie przy próbie edycji elementu) i dopiero
po uzyskaniu pozwolenia, będziemy mogli
wykonać konieczne modyfikacje w części

modelu, za którą odpowiedzialna jest inna
osoba. Informacja o Zadaniu, do którego
należy dany obiekt, znajduje się we Właściwościach elementu.
Bardzo często podczas pracy w wieloosobowych zespołach, na dużych modelach,
zachodzi potrzeba szybkiej weryfikacji
przynależności obiektów do poszczególnych
zadań czy osób. W takim momencie warto
posłużyć się domyślnymi filtrami graficznymi, które można uruchomić bezpośrednio
z paska sterowania widokiem pod oknem
pracy.
Tryb pracy na jednym modelu powoduje,
że wszyscy projektują w oparciu o dokładnie
ten sam zestaw aktualnych danych, a koordynacja jest realizowana na bieżąco.
Nie są to wszystkie narzędzia w Revicie
usprawniające współpracę i koordynację projektu, jednak opisane powyżej można uznać
za kluczowe. Z tego względu warto, aby znał
je każdy użytkownik programu.
Skutecznego revitowania!
Pisaliśmy o tym w Z:A
> Revit. Zestawienia / arkusz kalkulacyjny 3D, Z:A_#55, s. 096
> Revit. Warianty projektu / świadome decyzje projektowe, Z:A_#56, s. 096
> Revit. Etapy / walka z czasem, Z:A_#57, s. 106
> Revit / Dokumentacja i prezentacja projektu, Z:A_#58, s. 090

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

Krzysztof Adach
trener i konsultant Revit/BIM
> krzadach@cadach.pl

+48 22 879 8907
specyfikacje@flowcrete.com
www.flowcrete.com.pl

POSADZKI DO
OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH
I KULTURALNYCH
3Dekoracyjny wygląd
3Wysoka wytrzymałość
3Łatwość w utrzymaniu
3Bezspoinowe wykończenie
3Nieograniczone możliwości
3projektowania wzorów
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
rekl ama

Szkice o wentylacji

PROMOCJA

Z:A

fot. aereco

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Zmiany w Warunkach
Technicznych / wentylacja ogólna
Marcin Gasiński

1 stycznia 2018 roku to dzień wejścia w życie zmienionego rozporządzenia Warunki Techniczne.
Zaktualizowany dokument zawiera zmiany w wielu obszarach, ale w tym artykule zostaną omówione
te z nich które dotyczą instalacji wentylacji ogólnej. Przy czym pominięte tutaj zostały zmiany
o charakterze porządkowym lub konieczne uzupełnienia w związku z wprowadzeniem do rozporządzenia
nowych terminów pojęciowych. Pozostaje mieć nadzieję, że poprawione WT ułatwią pracę projektantom.

§

§22.2: Wentylacja pomieszczeń
do gromadzenia odpadów
Dotychczas wydzielone miejsca przeznaczone
do gromadzenia odpadów stałych musiały
być wyposażone m.in. w instalację wentylacji
grawitacyjnej. Zmiana przepisów formułuje
ten obowiązek w taki sposób, że nie wskazuje
się konkretnego rodzaju instalacji. Nowy przepis należy ocenić zdecydowanie pozytywnie.
Przecież wybrane usytuowanie pomieszczenia do gromadzenia odpadów może sprawić,
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że zapewnienie wymiany powietrza będzie
zrealizowane skuteczniej przez inne niż grawitacyjna rodzaje instalacji.

§93: Zasady wentylacji pomieszczeń
do przygotowywania posiłków
w mieszkaniach
Paragraf ten został napisany od nowa co
było spowodowane wprowadzeniem do treści
rozporządzenia nowego terminu „aneks
kuchenny”. Przy tej okazji uporządkowano

wymagania do projektowania instalacji wentylacyjnych w pomieszczeniach kuchennych,
oraz instalacji okapów kuchennych.
Ustalono następujące sposoby wentylacji
pomieszczeń kuchennych w mieszkaniach:
a) Pomieszczenia kuchenne bez okien, znajdujące się w mieszkaniach jednopokojowych
powinny być wyposażone co najmniej w wentylację grawitacyjną (w przypadku kuchni
elektrycznej) lub co najmniej mechaniczną
(w przypadku kuchni gazowej).

Z:A

b) Pomieszczenia kuchenne w mieszkaniu jednopokojowym mogą być połączone z pokojem
pod warunkiem zastosowania w nich wentylacji oraz wyposażenia w kuchnię elektryczną.
Wymóg posiadania wentylacji dotyczy również podobnych pomieszczeń znajdujących się
w mieszkaniach wielopokojowych.
c) Jeżeli projektant decyduje się na zastosowania okapu kuchennego musi on być podłączony do oddzielnego przewodu kominowego.
Należy zauważyć pozytywny zapis dotyczący
oddzielnego przewodu na potrzeby okapu,
jednakże przyjęte sformułowanie wydaje się
niedostateczne. Sformułowanie „przewód
kominowy” odnosi się bowiem do elementu instalacji wentylacji grawitacyjnej lub
hybrydowej. Tak sformułowany zapis mógłby
sugerować, że obowiązek stosowania oddzielnego przewodu dotyczy wyłącznie instalacji
wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej. Co
jednak w przypadku projektowania w budynku
wentylacji mechanicznej? Pozostaje chyba
liczyć, jak do tej pory, na zdrowy rozsądek
projektantów i stosowanie oddzielnego przewodu również w przypadku występowania
w budynku instalacji mechanicznych.

§148.1: Warunki stosowania instalacji
wentylacyjnych w budynkach
W tym przepisie prawodawca dokonał istotnej
zmiany celowościowej. Zgodnie z nowym
brzmieniem w budynkach niskich i średniowysokich, w których zapewnienie odpowiedniej
wymiany powietrza (do tej pory „jakości środowiska wewnętrznego”) nie będzie możliwe za
pomocą wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej, należy stosować wentylację mechaniczną.
Zmiana na pierwszy rzut oka wydaje się
uzasadniona. Z uwagi na specyfikę działania
wentylacji grawitacyjnej, nie byłoby możliwe
zapewnienie i utrzymanie kryteriów opisujących jakość środowiska wewnętrznego
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(minimalna temperatura i prędkość powietrza
w pomieszczeniu). Warto jednak zdać sobie
sprawę, że w przypadku instalacji wentylacji
grawitacyjnej, będzie niezmiernie trudno
udowodnić „odpowiednią wymianę powietrza”. Temperatura powietrza zewnętrznego,
siła i kierunek wiatru, to czynniki środowiska
pozostające wciąż poza pełną kontrolą człowieka. Ponieważ są one decydujące w procesie
generowania strumienia powietrza wentylacji
grawitacyjnej, wielkość ta będzie zmienna
i przypadkowa, a jeśli tak, trudno uznać, że
jest ona „odpowiednia”.
Nowe brzmienie punktu 1 w paragrafie 148
nie zamyka jednak dyskusji prawno-technicznej. Można się przecież pokusić o stwierdzenie, że przy tak sformułowanym brzmieniu
wentylacja grawitacyjna nigdy nie powinna
być zaprojektowana. Stawia się jej przecież
te same wymagania ilościowe co instalacji
mechanicznej czy hybrydowej, przy mocno
ograniczonych możliwościach ich spełnienia
(więcej na ten temat pisałem w Z:A_#41).

§148.5: Stosowanie systemów
wentylacji regulowanych
zapotrzebowaniem
Historia tego przepisu rozpoczęła się na
etapie konsultacji zmian do WT, prowadzonych w 2013 roku. Ich celem miało być szersze
stosowanie systemów wentylacji regulowanych zapotrzebowaniem (więcej o takich
systemach wentylacji pisałem w Z:A_#48).
W efekcie kolejnych zmian przepis obowiązujący do 31.12.2017 zatracił pierwotne
znaczenie. Wymagano w nim stosowania
regulacji wydajności wentylatorów, co jest od
lat oczywistością. Kluczowym wymaganiem
było ustalenie kryteriów na jakich ta regulacja
ma się opierać. Nowe brzmienie przepisu
powinno przyczynić się do powszechniejszego
projektowania instalacji regulowanych według
zapotrzebowania.

§150.11, §152.9: Ochrona pomieszczeń
przed zanieczyszczeniami
zapachowymi
Problem z zanieczyszczeniem zapachowym
powietrza wewnętrznego to stale występująca
bolączka budynków nowych jak i tych od lat
użytkowanych. Zapewne każdy z nas, chociaż
raz, zetknął się z zapachami przenikającymi
z kuchni do sali restauracyjnej. Problem rzecz
jasna nie jest ani nowy, ani zupełnie zapomniany przez projektantów. Jednakże dodatkowe
wyszczególnienie w przepisach zapachów,
oprócz zanieczyszczeń fizyko-chemicznych,
uczuli na ten problem projektantów. Będzie
to miało szczególne znaczenie w przypadku
rozbudowy, przebudowy czy zmiany sposobu
użytkowania.
Również przepisy w zakresie lokalizacji
wyrzutni powietrza w ścianie budynku zostały uzupełnione o warunek zabezpieczenia
przed przenikaniem zapachów, jako konieczny w przypadku takiej lokalizacji.

Załącznik nr 1: Określanie
izolacyjności akustycznej przegród
zewnętrznych
Wraz z najnowszą nowelizacją uaktualniono
listę norm przywołanych w treści rozporządzenia. Istotne znaczenie dla instalacji
wentylacyjnych z nawiewem naturalnym
ma zmiana normy dotyczącej określania
izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych (PN-B-02151-3:20015-10). Analiza treści
nowej normy uwzględniająca jej wpływ na
zastosowanie urządzeń nawiewnych została
dokonana w Z:A_#47.

Marcin Gasiński
specjalista ds. wymagań
technicznych i energetycznych
Aereco Wentylacja Sp. z o.o.
> gasinski@aereco.com.pl
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„Standardowy” dom z ogrodem
Agnieszka Figielek

Projektowanie i budowę domu pasywnego, który powstał w okolicach Warszawy, poprzedziło
wiele analiz i przygotowań. Zadanie było tym trudniejsze, że inwestorzy wymarzyli sobie ogród
zimowy, których zwykle nie projektuje się w budynkach o takim standardzie.

Z

Założenia projektowe
Marzeniem inwestora było posiadanie ogrodu
zimowego połączonego z salonem. Takie
rozwiązanie jest rzadkością w budynkach
pasywnych, ponieważ duże powierzchnie
przeszkleń poziomych, powodują dodatkowe
straty ciepła zimą, a z drugiej strony mogą
powodować przegrzewanie się budynku
latem. Dobór odpowiedniej jakości komponentów do wykonania ogrodu okazał się kluczowy
w utrzymaniu odpowiedniej efektywności
energetycznej i komfortu przez cały rok.
Warto też wspomnieć, że dzięki korzystnej
orientacji działki względem stron świata, budynek można było usytuować w taki sposób
by pozyskiwał maksymalną ilość ciepła ze
słońca w okresie zimowym przez duże okna
umiejscowione na południowej fasadzie.

Proces projektowania
Autorem wstępnej koncepcji budynku była
arch. Agnieszka Kapłańska. Posiadając to
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opracowanie inwestorzy zwrócili się do biura
Pasywny m2, specjalizującego się w projektach budynków w standardzie pasywnym,
o przeprowadzenie analizy jak różne czynniki
(m.in.: orientacja względem stron świata,
zacienienie, osłona przed wiatrem) wpłyną
na ostateczną oszczędność energii i komfort
budynku. W rezultacie architekci z tej pracowni
przeprojektowali wstępną koncepcję i opracowali pełny projekt budynku tak, by spełniał
wymogi standardu pasywnego. W pierwszej
kolejności zostały wykonane obliczenia
zapotrzebowania budynku na energię do celów
grzewczych. Na ich podstawie dokonano zmian
projektowych dotyczących wielkości i ilości
okien, doboru technologii przegród zewnętrznych w tym grubości izolacji oraz doboru
odpowiednich urządzeń do budynku (centrali
wentylacyjnej, pompy ciepła, systemu rozprowadzania ciepła i chłodu). Po zakończeniu fazy
koncepcyjnej przygotowany został projekt
budowlany, a następnie wykonawczy.

Realizacja
Realizacja budynku rozpoczęła się we
wrześniu 2015 roku, od wykonania płyty
fundamentowej z systemem grzewczym.
Kolejnym etapem budowy była prefabrykacja
ścian i dachu budynku, a następnie ich montaż
na działce inwestora. Potem zamontowano
stolarkę okienną i zainstalowano szczelną
powietrznie powłokę budynku.
Jakość materiałów, komponentów i wykonania prac, jak również rzetelność wykonawcy,
zostały potwierdzone w trakcie pierwszego
– budowlanego testu szczelności na poziomie
n50 = 0,26 1/h (Przypomnijmy: próba szczelności n50, określa liczbę wymian powietrza
w budynku w ciągu godziny), a dla budynków
pasywnych granicznym kryterium n50 jest
wynik 0,6 1/h.

Technologia budowy
Posadowienie budynku wykonane zostało na
płycie fundamentowej zaizolowanej styro-
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durem z systemem grzewczym zasilanym
z powietrznej pompy ciepła. Grubość warstwy
styroduru pod płytą to 30 cm, co daje współczynnik przenikania ciepła U=0,11 W/m2K.
Konstrukcja ścian oraz dachu wykonana
została z drewna (belka dwuteowa) i wypełniona materiałem izolacyjnym, w tym
przypadku wełną drzewną. Całkowita grubość
ściany wynosi 57,6 cm i składa się na nią
półmetrowej szerokości belka dwuteowa,
wypełniona materiałem izolacyjnym oraz
warstwy wykończeniowe. Współczynnik
U ściany wynosi 0,076 W/m2K. Dach również
został wykonany z półmetrowej szerokości belki dwuteowej, wypełnionej izolacją.
Współczynnik U dachu wynosi 0,076 W/m2K.
Tak wykonane ściany i dach pozwalają na
uzyskanie parametrów izolacyjnych wymaganych przez standard pasywny. Szczelność
powietrzną budynku zapewniają płyty OSB
sklejone na łączeniach.
W budynku o tak grubej izolacji i dużych
oknach od południa, problematyczne może
być przegrzewanie domu latem. W przypadku
tego projektu ochronę stanowi odpowiednie
zacienienie, które zapewnione zostało przy
pomocy drzew liściastych, żaluzji zewnętrznych na elewacji południowej i zachodniej oraz
markizy rozkładanej nad ogrodem zimowym.
Co istotne technologia szkieletowa pozwala
na łatwą instalację żaluzji bez dodatkowych
strat ciepła w miejscach ich montażu.

Okna pasywne
Niezwykle ważnym elementem wpływającym
w dużym stopniu na zapotrzebowanie budynku na energię grzewczą był wybór odpowiednich okien, które zapewniłyby maksymalną
izolacyjność termiczną, szczelność i zyski
cieplne na zakładanym poziomie. Zdecydowano się na wybór pasywnych okien Passiv-Line
Ultra opartych o system energeto® 8000,
produkowanych przez firmę Aluplast.
W tym systemie zastosowano rozwiązanie techniczne polegające na wklejeniu szyb,
natomiast w profilach zamiast wzmocnień
stalowych wykorzystano termoplastyczne
wkładki wzmocnione włóknem szklanym
z tworzywa o nazwie Ultradur High Speed
firmy Basf oraz wypełnienie komór pianą
poliuretanową. Pozwoliło to na uzyskanie
współczynnika przenikania ciepła dla profili
na poziomie Uf = 0,73 W/m2K. Wszystkie okna
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charakteryzują się współczynnikiem przenikania ciepła Uw <0,8 W/m2K, przy czym okna
od strony północnej, wschodniej i zachodniej
wyposażone zostały w szyby o współczynniku
Ug = 0,5 W/m2K, a okna od strony południowej
Ug = 0,6 W/m2K i tzw. ciepłą ramkę Swisspacer.
Dzięki technologii szkieletowej, w jakiej
budowany był dom, okien nie trzeba było
przesuwać względem lica ścian, ale zostały
one zamontowane w warstwie izolacji za pomocą kotew. Okna montowane do płyty fundamentowej, zostały natomiast zamocowane
na specjalnych konsolach, które następnie
zostały obudowane styrodurem i odpowiednio
zaizolowane. O bardzo dobrych właściwościach zastosowanej stolarki, jak również jej
montażu, świadczy m.in. doskonały wynik
testu szczelności.

Dom wyjątkowy – dom pasywny+
Autorzy: arch. Agnieszka Kapłańska (wstępna
koncepcja), pracownia Pasywny M2 (ostateczna
koncepcja, projekt budowlano-wykonawczy)
Nadzór: mgr inż. arch. Agnieszka Figielek
Funkcja: budynek mieszkalny
Lokalizacja: okolice Warszawy
Inwestor: prywatny
Powierzchnia użytkowa: 204,23 m2
Realizacja: 2015/2016

Instalacje
Budynek wyposażony jest w system wentylacji mechanicznej z rekuperacją, zaprojektowany w taki sposób żeby nie wpływać na wygląd
wnętrza budynku. Wszystkie instalacje mają
wysokie współczynniki sprawności potwierdzone certyfikatami.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji
odnośnie ogrzewania budynku i zaopatrzenia
w ciepłą wodę użytkową, przeanalizowane zostało kilka wariantów. Dobór źródła
ciepła analizowany był pod kątem kosztów
inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Porównano zarówno ogrzewanie gazem, jak również
wykorzystanie pompy ciepła powietrze-woda
oraz woda-woda.
W związku z małą ilością ciepła potrzebnego do ogrzania budynku, najkorzystniejszym rozwiązaniem, okazała się pompa ciepła
powietrze-woda, która latem służy również
do chłodzenia budynku.
W budynku zainstalowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 10 kW. Dzięki tej
instalacji budynek produkuje energię elektryczną nie tylko na własne potrzeby, ale i do
ładowania elektrycznego samochodu.

Agnieszka Figielek
architekt IARP, projektant
budownictwa pasywnego
certyfikowany przez PHI Darmstadt,
pracownia Pasywny m2
> biuro@pasywnym2.pl
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Meblowe akcenty
do każdego wnętrza

1

Indywidualność i charakter odgrywają istotną rolę w projektowaniu nie tylko budynków,
ale też mebli czy meblowych zabudów. Aby zapewnić producentom i architektom
odpowiednie materiały do uzyskania tych celów, firma Egger rozszerzyła swoją ofertę
obrzeży akcentujących. Umożliwiają one tworzenie interesujących kontrastów i akcentów
między obrzeżem a płytą.

Ł

Łączenie różnych materiałów i kontrastowych
barw jest aktualnie bardzo modne w aranżacji wnętrz, ale też w projektowaniu mebli.
Wyraźny akcent kolorystyczny potrafi je
uatrakcyjnić i zindywidualizować. Szczególnie
gdy mamy do czynienia z meblami stworzonymi przy użyciu dużych płyt o jednolitych
kolorach. Wtedy dobrze sprawdzają się obrzeża akcentujące, za pomocą których możliwe
jest tworzenie atrakcyjnych i intrygujących
detali. Kolekcja materiałów dekoracyjnych
Egger 2017-2019 obejmuje 13 różnych obrzeży
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akcentujących do zróżnicowanych zastosowań. Obrzeża wykonane są z materiałów ABS
i PMMA.

Doskonała imitacja szkła
Obrzeża Doppia 3 wykonane zostały z PMMA,
materiału termoplastycznego wysokiej jakości. Stanowią doskonałą imitację prawdziwego
szkła i pozwalają uzyskać smukłą i elegancką
linię. Dostępne są w pięciu dekorach – trzy
z nich bazują na barwie jasnego dębu w połączeniu z modnymi kolorami – czernią, szarością

i bielą (Doppia czarny – natura H8959 AC,
Doppia biały – natura H8960 AC i Doppia szary
onyks – natura H8961 AC). Natomiast dwa
dekory – czarno-miedziany (F8981 AC Doppia)
i czarno-złoty (F8982 AC Doppia) doskonale
wpisują się w trendy związane z wykorzystaniem metali oraz popularnych połączeń
materiałów. Te dwa produkty otrzymały „Specjalne Wyróżnienie” podczas German Design
Award 2017, a w połączeniu z powierzchnią
PerfectSense Matt do złudzenia przypominają
matowe szkło.
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2
3

4

Obrzeża kontrastujące
W projektowaniu wnętrz i mebli coraz częściej
zestawia się różne kolory uni czyli takie, które
zawierają tylko pigmenty barwne (a nie metaliczne czy perłowe). Szczególnie popularne
stało się łączenie bardzo ciemnych dekorów
z jasnymi akcentami. Stąd pomysł na stworzenie kontrastujących, dwukolorowych obrzeży
dostępnych na białym nośniku z wytrzymałego
i łatwego w obróbce tworzywa sztucznego
ABS. Takie obrzeża jak Akcent Cosmos białoszary (U8980 ST9), Akcent Onyx biało-szary
(U8981 ST9) 2 i Akcent Lava szaro-biały
(U8982 ST9), doskonale kontrastują z ciemnymi
dekorami na płytach oraz podkreślają kształty.

Jak modrzew górski
Obrzeża w dekorach drewnopodobnych to
kolejna ciekawa propozycja do wykorzystania
na meblach. Efekt litego drewna można osiągnąć poprzez zastosowanie trójwarstwowego
obrzeża z ABS. Tego typu rozwiązanie pozwala
uzyskać naturalne akcenty także w połączeniu
z kolorami uni. Trzy dostępne dekory: Akcent
trójwarstwowy biało-szary (H8956 ST10) 4 ,

Akcent trójwarstwowy natura (H8957 ST10)
i Akcent trójwarstwowy antracyt (H8958
ST10) podobne są kolorystycznie do drewna
modrzewia górskiego.

O wyglądzie sklejki
W katalogu Eggera znaleźć można także
obrzeże Multiplex czarny (H8955 SM) 1 ,
które ma wygląd sklejki. Nazwa produktu
wzięła się od czarnej bazy, jednak dekorem
są równoległe paski przypominające
warstwy w różnych odcieniach brązu.
Obrzeże to dobrze komponuje się z płytami
w kolorach uni.
Z kolei obrzeże Linea czarna (F8980 LI)
to wersja obrzeża o wyglądzie sklejki
z warstwami w różnych odcieniach koloru
czarnego. Pomaga w uzyskaniu efektu
powierzchni monochromatycznej. Szczególnie gładkie, białe powierzchnie znacząco
zyskują na atrakcyjności w połączeniu z tym
wyrazistym obrzeżem. Linearne tłoczenie
z materiału PMMA posiada nowoczesną
linię i zapewnia także doskonałe wrażenia
dotykowe.

1_Dekor Multiplex czarny
(H8955 SM) ma fakturę
sklejki i dobrze pasuje
do nowoczesnych, lekko
industrialnych wnętrz
2_Stolik w miejscu publicznym
wykończony obrzeżem
akcentującym Akcent Onyx
biało-szary (U8981 ST9 ABS)
3_Obrzeża Doppia (na zdjęciu
w dekorze czarno-złotym
F8982 AC) zdobyły „Specjalne
Wyróżnienie” podczas German
Design Award 2017
4_K rawędzie mebli
wykończone dekorem Akcent
trójwarstwowy biało-szary
(H8956 ST10)

Egger Polska Sp. z o.o.
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
www.egger.com
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Kasetony w misji Galaxy
Arkadiusz Krześniak

Pierwsze duże obiekty handlowe w Polsce takie jak galerie, supermarkety i hipermarkety
zostały wybudowane w latach 90. XX wieku. Dziś niektóre mają więc ponad dwadzieścia lat,
a sporo jest obiektów kilkunastoletnich. Z tego względu coraz częściej wymagają odnowienia,
m.in. elewacji. Pomocny w takich działaniach może okazać się system kasetonów elewacyjnych
Liberta oferowany przez firmę Ruukki. Rozwiązanie to zostało wykorzystane przy renowacji
centrum handlowo-rozrywkowego w centrum Szczecina.

T

Tu konieczna jest zmiana
Obiekty, które niegdyś należały do symboli
transformacji, coraz częściej poddawane
są renowacjom i remontom, połączonym
z rozbudową. Przyczyny i częstotliwość
takich działań są bardzo różne. W większości przypadków chodzi o uzyskanie dodatkowej powierzchni handlowej poprzez
przearanżowanie wnętrz lub dobudowę
nowej części. W innych modernizację
wymusza ograniczona funkcjonalność
obiektu, stare instalacje (np. sanitarne) czy
niezbyt nowoczesne rozwiązania architektoniczne wnętrz. I wreszcie bardzo istotny
jest wygląd zewnętrzny obiektu. Niektóre
elewacje nie wyglądają już dobrze na
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skutek naturalnego zużycia materiałów,
aktów wandalizmu (np. graffiti) czy też
ze względu na zmieniającą się modę, konieczność dopasowania się do aktualnych
trendów oraz wymagań klientów i najemców. Chodzi po prostu o to, żeby te starsze
centra handlowe prezentowały się równie
dobrze jak nowe.
Zakres modernizacji obudowy zewnętrznej budynku zależy oczywiście od przyczyny
jej podjęcia. Jeśli chcemy zwiększyć efektywność energetyczną budynku, to poddajemy
go termorenowacji. Jeśli zależy nam tylko na
nowym wyglądzie obiektu, to dokonujemy
odnowy wizualnej elewacji. A jeśli planujemy
osiągnięcie obydwu tych celów?

Charakterystyka systemu
System kasetonów elewacyjnych Liberta
produkowany przez firmę Ruukki przeznaczony jest dla różnego rodzaju obiektów
o wysokim standardzie wykończenia. Składa się przede wszystkim ze stalowych lub
aluminiowych prefabrykowanych kasetonów o wymiarach dobieranych indywidualnie do potrzeb konkretnego projektu. Wraz
z nimi w systemie znajduje się komplet elementów wsporczych, obróbek blacharskich
i łączników systemowych, a także kasety
narożne. Uniwersalność systemu sprawia,
że może on być mocowany do ściany o dowolnej strukturze lub dowolnej konstrukcji
ryglowej. Przy pomocy odpowiednich konsol
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Centrum Handlowo-Rozrywkowe
Galaxy w Szczecinie
Właściciel: EPP
Projekt rozbudowy: Open Architekci
Dostawca i wykonawca elewacji szklanej:
Defor S.A.
Wykonawca elewacji stalowej:
EKOL Stanisław Paczyński
Dostawca elewacji stalowej:
Ruukki Polska Sp. z o.o

dystansowych łatwo jest również wykonać
termomodernizację budynku.
Standardowym materiałem używanym do
produkcji kasetonów jest blacha stalowa ocynkowana powlekana powłoką HIARC. Można
zastosować również blachę aluminiową powlekaną powłoką PVDF, blachę nierdzewną,
miedzianą itp. Interesującym materiałem jest
stal typu corten, czyli pokrywająca się z biegiem czasu rdzawą patyną. Kasetony Liberta
produkowane są na zamówienie. Typowe wymiary kasetonów mieszczą się w granicach od
450x150 mm do 3000x800 mm. Standardowa
kolorystyka obejmuje kilkanaście kolorów,
można też skorzystać z rozszerzonej gamy
kolorystycznej zarówno dla powłok HIARC, jak
i lakierowania proszkowego.
System Liberta występuje w kilku odmianach różniących się sposobem zamocowania
i kształtem kasetonów. Mocowanie może być
widoczne lub niewidoczne, układ na elewacji
– poziomy lub pionowy. Można też kontrolować szerokość fug między kasetonami, co także ma wpływ na ostateczny wygląd elewacji.
Bogata dostępna kolorystyka oraz możliwość
łączenia różnych kolorów na jednej elewacji
pozwala na uzyskanie ciekawych efektów.

Do warstwowych i starszych
Kasetony Liberta są również częścią systemu
Ruukki Forma przewidującego możliwość
montażu elewacji na podłożu z płyt warstwowych. Podkonstrukcja jest wówczas mocowa-

na do zewnętrznej okładziny płyty warstwowej. System pozwala na szybkie zamknięcie
budynku i wykonywanie ostatecznej warstwy
elewacyjnej w późniejszym terminie.
Po spełnieniu odpowiednich warunków system ma zastosowanie również przy renowacji
starszych obiektów. Wówczas często taka
operacja jest możliwa bez ingerencji do wnętrza budynku, a więc bez przerywania prowadzonej działalności. Mnogość dostępnych opcji
i kolorów produktów pozwala na niemal dowolne ukształtowanie fasady budynku. Ruukki
Forma to system objęty kompleksową Aprobatą Techniczną ITB (jako całość, a nie elementy
składowe osobno) i posiadający pozytywną
ocenę Instytutu Techniki Budowlanej w zakresie §225 „Warunków Technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki…” (odpadanie
okładzin stalowych w przypadku pożaru).

Kasetony w centrum Szczecina
Przykładem obiektu, który rozbudowano
i w którym jednocześnie wykonano renowację
elewacji części istniejącej jest centrum handlowo-rozrywkowe Galaxy w Szczecinie. Obiekt
został wybudowany w 2003 roku w centrum
miasta jako dwie zwarte prostopadłościenne
bryły o kilku kondygnacjach z elewacją głównie w kolorze klinkieru. Projekt rozbudowy
zakładał m.in. powiększenie części handlowej
o ponad 15 tys. m2, stworzenie i przykrycie
wewnętrznego placu szklaną kopułą oraz wymianę elewacji na części istniejącej. Za projekt

odpowiadała warszawska pracownia Open Architekci, posiadająca w swoim portfolio wiele
znanych realizacji różnego rodzaju obiektów,
m.in. handlowych, mieszkaniowych czy służby
zdrowia. Realizacja miała miejsce w roku 2017.
Nowe elewacje powyżej parteru to głównie
kombinacja prefabrykowanych paneli szklanych (system firmy Defor) w dwóch kolorach,
białym i czarnym, przeplatanych kasetonami
stalowymi w kolorze ciemnoszarym oraz
stalowych kasetonów elewacyjnych w dwóch
odcieniach szarości i w kolorze białym. Ułożone są one w kilku poziomych pasach (zazwyczaj 4 lub 5) w sekwencjach po dwie sztuki
paneli szklanych przedzielonych wklęsłymi
szarymi kasetonami. Układ paneli i kasetonów
jest pionowy, ich wysokości wynoszą do 200
cm, szerokości ok. 100 cm. Kasetony stalowe
z kolei mają szerokość 50 lub 100 cm i wysokość również do ok. 200 cm. Na specjalne
zamówienie wykonano kasetony o zróżnicowanej głębokości (30-50 mm). Na budowę
w Szczecinie zostało dostarczonych ponad
5000 m2 kasetonów stalowych Liberta original
102 w wersji Grande gwarantującej idealną
płaskość nawet przy dużych wymiarach.

Arkadiusz Krześniak
business manager
Ruukki Polska Sp. z o.o.
> arkadiusz.krzesniak@ruukki.com
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Apartamentowiec Złota 44
w Warszawie, architektura:
Studio Libeskind,
współpraca: Artchitecture
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Spektakularny widok
na projektowanie
dr inż. arch. Magdalena Gruna

Wysokościowca Złota 44 nie trzeba przedstawiać. Ten aktualnie jeden z najwyższych
w Europie apartamentowców zmienił krajobraz tkanki miejskiej i stał się dobrze
rozpoznawalnym, warszawskim obiektem. Budynek zaprojektowany przez znanego
architekta Daniela Libeskinda we współpracy z polską pracownią Artchitecture, już
na etapie prac projektowych był niemałym wyzwaniem. W sprostaniu temu zadaniu
pomogło architektom oprogramowanie Vectorworks.

P

Położona w samym sercu Warszawy Złota 44 stanowi nowoczesne tło zarówno dla
pobliskich biurowców, jak i historycznej zabudowy miasta. Ten luksusowy wysokościowiec
liczy sobie 192 metry wysokości i posiada
52 piętra z 287 apartamentami o średnim
metrażu 120 m2. Ze względu na charakterystyczny kształt bryły często nazywany jest
przez mieszkańców stolicy „żaglem”. Jednak
prawdziwą inspiracją dla jego twórców było
skrzydło orła – symbol Polski i wolności,
zmieniającej się Warszawy, która wchodzi
w żywą interakcję z mieszkańcami.

Projekt, który wiele wymagał
Główny projektant budynku, Daniel Libeskind
to słynny amerykański architekt polskiego pochodzenia z bogatym światowym dorobkiem,
który zaprojektował m.in. Muzeum Żydowskie
w Berlinie i był autorem zagospodarowania
obszaru Ground Zero powstałego po zniszczeniu w atakach terrorystycznych wież World
Trade Centre w Nowym Jorku. Przy realizacji
obiektu Złota 44 współpracował z polską
pracownią Artchitecture.
– Projektowanie tak niestandardowych
rozwiązań jest bardzo wymagające. Szcze-

gólnie, jeśli jak w przypadku tego budynku,
każda kondygnacja i każde mieszkanie jest
inne – mówi arch. Mark Kubaczka z biura
Artchitecture. – Nie było tu mowy o kopiowaniu rzutu apartamentów. Wszystkie miały
powstać od nowa, jako zupełnie unikatowe
przestrzenie. Oznaczało to, że pracy było wyjątkowo dużo i potrzebowaliśmy narzędzia,
które ją zoptymalizuje. Nie udałoby się to bez
rozwiązań, które oferuje program Vectorworks – dodaje.
Z budową wysokościowców zawsze wiążą
się szczególne wyzwania. Są to zarówno kwestie dyspozycji przestrzennej, jak też technologii i konieczności zastosowania specyficznych rozwiązań budowlanych. W przypadku
Złotej 44 wiele z nich wynikało nie tylko
z rozmiaru bryły, ale także z jej oryginalnego
kształtu. Według założeń projektantów miała to być architektura oparta na krzywiznach
przestrzennych.
– Długo staraliśmy się, aby ową krzywiznę
wypracować – wspomina arch. Mark Kubaczka. – Poza tym, że wypukłość elewacji pełni
rolę estetyczną, ma także wiele aspektów
praktycznych. Przyczynia się m.in. do lepszego nasłonecznienia pomieszczeń. Uzyskanie

końcowego efektu ułatwiła funkcjonalność
programu Vectorworks, który pozwala na
precyzyjną analizę nasłonecznienia obiektu.
Przy tworzeniu unikatowej geometrii bryły
pomocne okazały się zaawansowane funkcje
modelowania.

Pod rękę z technologią
Z oprogramowania Vectorworks korzystają
tacy słynni architekci, jak Toyo Ito czy Daniel
Libeskind. Na początku – jeszcze pod nazwą
MiniCAD – było ono dostępne wyłącznie na
komputery Apple. Obecnie można korzystać
z niego również na komputerach z systemem
operacyjnym Windows.
– W 1990 roku, kiedy nasze biuro Artchitecture rozpoczynało pracę z programem, wydawało się, że nikt w Polsce o nim nie słyszał
– opowiada arch. Mark Kubaczka. – Rozmaite
zobowiązania projektowe zobligowały mnie do
tego, żeby opanować go w tempie ekspresowym. Udało się to zaledwie w jeden weekend,
co dowodzi niezwykłej intuicyjności tego
narzędzia. To świetne połączenie programu CAD-owskiego, graficznego i modelera
przestrzennego. Każdy bardzo szybko może
nauczyć się nad nim panować.
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Oprogramowanie Vectorworks
umożliwia równoczesną pracę
w wielu zintegrowanych oknach
widoku. Przeprowadzając edycję
wybranego elementu np. w rzucie
można obserwować jej efekt
w widoku aksonometrycznym
lub w oknie przekroju

Program Vectorworks umożliwia pracę zespołową i edycję tego samego projektu przez
kilka osób jednocześnie. Do projektów można
importować pliki obj, stl, 3ds i skp.
– Podczas pracy nad Złotą 44 funkcja
importu różnych plików była dla nas bardzo
istotna i to ona pomogła przezwyciężyć wiele
wyzwań projektowych – mówi arch. Mark Kubaczka. – Jedno z nich to właśnie konieczność
równoległego szkicowania aż sześciu pięter.
Dzięki elastyczności Vectorworks, 26-osobowy
zespół Artchitecture mógł w jednym czasie
projektować kilka kondygnacji bryły. Sprawnie
i z sukcesem.
W bibliotece oprogramowania Vectorworks
znajdują się symbole, modele mebli i materiały licznych producentów z całego świata.
– Było to dla nas ogromnym wsparciem
w trakcie przygotowywania zestawienia drzwi
i okien – stwierdza projektant. – Budynek
wykorzystuje olbrzymią liczbę elementów
stolarki otworowej. Funkcja symboli sprawiła,
że program przygotowywał takie wyliczenie
za nas, a my mogliśmy skoncentrować siły na
innych obszarach pracy projektowej.

Kompletny warsztat architekta
Od 1985 roku oprogramowanie Vectorworks
służy jako narzędzie pracy architektom
kubaturowym, architektom krajobrazu, projektantom ogrodów i wnętrz. Aktualnie korzysta
z niego ponad pół miliona profesjonalnych
użytkowników, którzy aktywnie działają na
rzecz zmian w otaczającym nas świecie. Świat
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podlega nieustannej ewolucji, ale jedna rzecz
pozostaje niezmienna: dobry projekt powstaje
w głowie projektanta. Vectorworks umożliwia
płynne przejście od inspiracji do gotowego
projektu. Funkcjonalność programu obejmuje niemal cały zakres warsztatu architekta
– od rysunku przez modelowanie przestrzenne,
aż po rendering wizualizacji i przygotowanie
dokumentacji projektowej. Vectorworks bazuje
na procesie twórczym architekta, oprogramowanie pozwala na konceptualizację pomysłów,
edycję i analizę projektu oraz jednoczesne
generowanie rysunków, harmonogramów i detali technicznych, w tym rozwiązań konstrukcyjnych. Od 2015 roku program dostępny jest
w polskiej wersji językowej.

Nowa edycja 2018
Vectorworks 2018 to wersja stanowiąca
kamień milowy w zakresie użyteczności BIM,
optymalizacji procesu projektowania i analizy.
Posiada również wiele zintegrowanych funkcji,
m.in. programowanie za pomocą skryptów
graficznych Marionette, moduł kalkulacji
energetycznych i renderingu oraz bardzo
rozbudowaną funkcję tworzenia modeli trójwymiarowych.
– Podczas prac nad Vectorworks 2018
skupiliśmy się na optymalizacji i zwiększeniu efektywności procesu roboczego – mówi
Biplab Sarkar, dyrektor generalny Vectorworks. – W przypadku BIM jest to szczególnie
widoczne w zakresie opcji edycji bezpośrednio
w oknie przekroju i oknie rozwinięć ścian we-

wnętrznych oraz w widoku wielopanelowym.
Ulepszone zostało narzędzie Ściana, pozwalające precyzyjnie modelować ściany, dzięki
czemu można uzyskać szczegółowy widok
w przekroju oraz w rzucie głównym i pionowym. Bezpośrednia edycja warstwic w modelu
terenu i ulepszone narzędzie do projektowania
części widowni to kolejne przykłady optymalizacji możliwości programu.
Bez względu na wersję branżową, w pakiecie otrzymuje się w pełni zintegrowane,
najwyższej klasy narzędzie renderowania.
Renderworks działa w oparciu o wielokrotnie
nagradzany silnik renderujący Maxon CineRender, umożliwiając tworzenie spektakularnych i precyzyjnych wizualizacji 3D, które na
dowolnym etapie pracy można wkomponować
w zdjęcia stanu faktycznego danej lokalizacji.
Z kolei dzięki użyciu Vectorworks w kombinacji ze smartfonem i goglami VR, klienci
będą mogli udać się na spacer przez wirtualną
przestrzeń projektów.
Więcej informacji o możliwościach, jakie
oferuje najnowsze oprogramowanie Vectorworks, znaleźć można na stronie internetowej
www.vectorworks.pl/2018. 

dr inż. arch.
Magdalena Gruna
dyrektor ds. edukacji
Vectorworks Poland
> magdalena@designexpress.eu
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EDU
W Centrum Nauki Techmania (Pilzno, Czechy) właściwą
akustykę wnętrz osiągnięto m.in. dzięki zastosowaniu
wolnowiszących paneli Ecophon Solo Rectangle.
Architektura: Atelier Soukup
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Akustyka. Wymagania
normy pogłosowej
/ wskaźnik transmisji mowy (STI)
arch. Mikołaj Jarosz

Norma PN-B-02151-4:2015-06 dotycząca akustyki wnętrz* w styczniu 2018 r. została wprowadzona
do wykazu polskich norm powołanych w WT. Warto więc zapoznać się z jej wymaganiami, które
formułuje, używając różnych parametrów akustycznych. Pisaliśmy już o chłonności akustycznej
i czasie pogłosu, tym razem omówimy wskaźnik transmisji mowy (STI).

Z

Zrozumiałość mowy
Termin ten oznacza czytelność sygnału
akustycznego, która umożliwia zrozumienie
niesionych przez niego treści. Dobra zrozumiałość mowy jest pożądana we wszystkich
pomieszczeniach, których funkcja zasadza
się na komunikacji słownej (zarówno tej
bezpośredniej, jak i wspomaganej nagłośnieniem) prowadzonej przy dużej odległości
między słuchaczem a mówcą (ewentualnie
najbliższym głośnikiem). Norma PN-B02151-4:2015-06 wskazuje w tym kontekście
na sale wykładowe, sale lekcyjne, audytoria
i tym podobne pomieszczenia, ale dobra zrozumiałość mowy jest także atutem dobrze
zaprojektowanych sal sportowych, hal dworcowych i wielu innych typów pomieszczeń.
Zrozumiałość mowy zależy zasadniczo od
poziomu tła akustycznego w pomieszczeniu,
od jego pogłosowości oraz odległości słuchacza od źródła.

Wskaźnik transmisji mowy STI
Zrozumiałość mowy można mierzyć metodami subiektywnymi i obiektywnymi. Te pierwsze polegają na przeprowadzeniu w badanym
wnętrzu swoistych dyktand, w czasie których
słuchacze zapisują odtwarzane listy zdaniowe, słowne lub logatomowe (składające się
z wyrazów nie mających znaczenia). Testy

subiektywne, jako najbliższe rzeczywistości,
mogą dać bardzo dokładną mapę zrozumiałości mowy, jednak są dosyć kłopotliwe do
przeprowadzenia ze względu na konieczność zgromadzenia wystarczająco licznej
grupy uczestników. Z tej przyczyny bardziej
popularne są testy obiektywne, wykonywane
sprzętowo w pustych pomieszczeniach. Jedną
z metod jest pomiar wskaźnika transmisji
mowy STI (ang. Speech Transmission Index).
STI przybiera wartości w zakresie od 0 do 1,
gdzie wyższa wartość oznacza lepszą zrozumiałość mowy. Technicznie pomiar STI polega
na emisji, w określonym miejscu pomieszczenia (np. w audytorium będzie to katedra),
szumu o paśmie zbliżonym do pasma mowy
ludzkiej, modulowanego częstotliwościami
bliskim tym, które występują w naturalnej
mowie (szum jest raz głośniejszy, raz cichszy,
a częstotliwość tych zmian odpowiada
normalnemu tempu mowy). Poziom emitowanego sygnału odpowiada normalnemu
poziomowi głosu (ok. 60 dBA). Następnie,
dokonując rejestracji sygnału w różnych miejscach widowni, bada się zmiany głębokości
modulacji, czyli zniekształcenie sygnału
powodowane zakłóceniami akustycznymi
(hałasem i pogłosem). Wartość STI może być
także wyznaczona obliczeniowo. Przyjmuje
się, że wartości STI wyższe niż 0,75 oznaczają

Tabela 1. ocena zrozumiałości
mowy na podstawie wskaźnika sti
Zrozumiałość mowy
Doskonała

Wartość wskaźnika STI
> 0,75

Dobra

0,60–0,75

Dostateczna

0,45–0,60

Słaba

0,30–0,45

Zła

< 0,30

doskonałą zrozumiałość mowy, a niższe niż
0,30 jej brak (patrz tab. 1).
Im niższy poziom tła akustycznego, im
krótszy czas pogłosu i im bliżej jest źródło
sygnału, tym większe wartości przyjmuje
STI. W małych pomieszczeniach (< 250 m 3)
wystarczy zadbać o krótki czas pogłosu
(< 0,6 s) i o niski poziom tła akustycznego
(< 40 dBA), aby spodziewać się w całej sali
wartości STI powyżej 0,7. W praktyce może
to oznaczać zainstalowanie dźwiękochłonnego sufitu podwieszanego i kilku paneli
ściennych.
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Kiedy jednak mamy do czynienia z dużym wnętrzem (np. długa sala wykładowa),
sytuacja się komplikuje. W dużych, mocno
wytłumionych pomieszczeniach (tzn. takich,
w których użyto wielu materiałów dźwiękochłonnych) dźwięk szybko zanika w miarę oddalania się od jego źródła. Pogłos jest bardzo
słaby, w zasadzie niesłyszalny, więc dźwięk
jest czysty i wyraźny, ale z tyłu sali może być
zbyt cichy, aby przebić się przez ogólny szum.
W takim przypadku wartości STI mogą być
doskonałe lub dobre w przedniej i środkowej
części sali, ale słabe w tylnej. Należy wówczas
pomyśleć o wprowadzeniu nachylonych powierzchni w odpowiednich miejscach sufitów
i ścian, które będą odbijały dźwięk w sposób
kontrolowany. Chodzi o to, aby tzw. wczesne
odbicia dźwięku trafiały w widownię i ulegały
wytłumieniu na jej powierzchni. Te wczesne
odbicia, mając bardzo małe (< 50 ms) opóźnienie czasowe względem dźwięku bezpośredniego, nakładają się na niego i wzmacniają go.
Tym samym wartości STI w środkowej i tylnej
części sali będą rosły.
Wszystko to dotyczy pomieszczeń przeznaczonych do komunikacji słownej bez użycia nagłośnienia. Wprowadzając to ostatnie,
niejako zbliżamy mówcę do słuchacza (głośniki są bliżej i emitują głośniejszy sygnał) i nie
musimy już się martwić o propagację dźwięku.
Wystarczy kontrolować pogłos.

Wymagania
Norma PN-B-02151-4:2015-06 w stosunku
do pomieszczeń przeznaczonych do komunikacji słownej wprowadza dwa wymagania,
które zasadniczo powinny być spełnione
łącznie: maksymalny dopuszczalny czas pogłosu oraz minimalną dopuszczalną wartość
STI. Ponieważ w tym samym pomieszczeniu wartości STI w różnych jego miejscach
mogą znacznie się różnić, norma stanowi, że
pomieszczenie spełnia wymagania dotyczące STI, jeśli średnia ze wszystkich wyników
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Tabela 2. Maksymalne poziomy czasu pogłosu oraz minimalne wartości STI
według normy PN-B-02151-4:2015-06
Rodzaj pomieszczenia
Sale i pracownie szkolne, sale
audytoryjne, wykładowe w szkołach
podstawowych, średnich
i wyższych, pomieszczenia do nauki
przedmiotów ogólnych w szkołach
muzycznych i inne pomieszczenia
o podobnym przeznaczeniu2
Sale rozpraw sądowych, sale
konferencyjne, audytoria i inne
pomieszczenia o podobnym
przeznaczeniu3

Kubatura V [m3]

Czas pogłosu T [s]

Wskaźnik transmisji mowy STI

V ≤ 120

≤ 0,6 s1

–

120 < V ≤ 250

≤ 0,6 s1

250 < V ≤ 500

≤ 0,81

500 < V ≤ 2000

≤ 1,0 s1

2000 < V

określić indywidualnie

V ≤ 500

≤ 0,8

500 < V ≤ 2000

≤ 1,0

2000 < V

określić indywidualnie

≥ 0,60

określić indywidualnie
≥ 0,60
określić indywidualnie

1_W pomieszczeniach przeznaczonych do zajęć z osobami z ubytkami słuchu lub innymi problemami z komunikacją słowną, maksymalny czas
pogłosu nie powinien być dłuższy niż 0,4 s. W pomieszczeniach do nauczania początkowego lub językowego, zaleca się zmniejszyć czas pogłosu
o 0,1 s w stosunku do podanych wartości.
2_W ymagania dotyczące wskaźnika transmisji mowy STI należy spełnić przy komunikacji słownej bez wykorzystania systemu nagłaśniającego
również w pomieszczeniach, w których taki system jest.
3_W przypadku pomieszczeń, w których wyłączną metodą zapewnienia zrozumiałości mowy jest zastosowanie systemu nagłaśniającego,
wg PN-EN ISO 9921, nie stawia się wymagań dotyczących wskaźnika transmisji mowy STI, dla komunikacji słownej bez wykorzystania
nagłośnienia. W takim przypadku, wymagania dotyczące czasu pogłosu T, pozostają bez zmian.

pomiarów spełnia wymaganie (STI ≥ 0,60)
oraz żaden z wyników pomiarów nie jest
mniejszy od wartości wymaganej o więcej niż
0,05 (STI ≥ 0,55). Wymaganie dotyczące STI
wprowadzono tylko w przypadku większych
pomieszczeń do komunikacji słownej, aby
uchronić je przed nieopacznym przetłumieniem (patrz tab. 2).
***
Na stronie www.ecophon.pl/PN dostępny
jest przewodnik do normy. Definiując rodzaj
pomieszczenia, można sprawdzić, jakie są dla
niego wymagania i zapoznać się z zaleceniami
projektowymi. Pod adresem www.ecophon.pl/
przyklady-edu znajdują się filmy pokazujące
rezultaty adaptacji akustycznych przeprowadzonych w różnych pomieszczeniach.

* Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka budowlana –
Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące
warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach
oraz wytyczne prowadzenia badań”
Pisaliśmy o tym w Z:A
> Akustyka. Wymagania normy pogłosowej / chłonność akustyczna,
Z:A_#53, s. 106
> Akustyka. Wymagania normy pogłosowej / czas pogłosu, Z:A_#54, s. 094

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

Mikołaj Jarosz
concept developer, Ecophon
> mikolaj.jarosz@saint-gobain.com
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Koszty uzyskania przychodu
/ korzystne zmiany
Magdalena Wółkowska

Wraz z początkiem roku weszły w życie korzystne dla architektów zmiany dotyczące
50-procentowych kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców
z praw autorskich. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje wyższa kwota graniczna,
do wysokości której stosować można preferencyjne koszty uzyskania przychodu.

P

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 2032), koszty uzyskania niektórych
przychodów określa się z tytułu korzystania
przez twórców z praw autorskich i artystów
wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu.
Do tej pory w roku podatkowym łączne
50-procentowe koszty uzyskania przychodu
nie mogły przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału
skali podatkowej (kwoty 42 764 zł). Zgodnie
z wprowadzonymi zmianami kwota ta stanowi górną granicę pierwszego przedziału skali
czyli 85 528 zł.
Projekty dotyczące całkowitego zniesienia
limitu kosztów pojawiały się w Sejmie w ubiegłym roku kilkakrotnie, jednak przez dłuższy

czas nie znajdowały wystarczającego poparcia.
Korzystne zmiany wprowadzone zostały
w drodze nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne (Dz. U. z 27 listopada 2017 r.,
poz. 2175).
Nowelizacja nie ucieszy jednak wszystkich.
Stosownie do zmian z 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu korzystać będą mogły
jedynie wybrane grupy twórców enumeratywnie
wskazane w ustawie. Wśród nich – obok architektów – znaleźli się m.in.: architekci wnętrz,
architekci krajobrazu, urbaniści, literaci, twórcy
sztuk plastycznych, muzycy, fotografowie,
twórcy audiowizualni, twórcy programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarze. 

Magdalena Wółkowska
dr nauk prawnych, specjalista
do spraw legislacji IARP
> wolkowska@izbaarchitektow.pl
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Do bujania w pracy

Dokarmiaj i obserwuj

Ruchome krzesło Muista Active Chair to projekt dwóch litewskich dizajnerów – Aurimasa Lazinskasa
i Sauliusa Sestavickasa. Mebel zbudowany z jednego kawałka wygiętej sklejki zachęca do poruszania się
(a w zasadzie bujania) w czasie siedzenia. Siedzisko wypełnione jest nasionami gryki, a kształt krzesła
nawiązuje do bujanych foteli. Produkt dostępny będzie w dwóch wysokościach.

Seria wiszących karmników dla ptaków

www.muistachair.com

Tweet Resto Bar to dzieło projektantki
Jolanty Uczarczyk. Dostępne są trzy
modele: Bauhaus, Tube i House. Karmniki

Pleciona ikona

wykonane zostały z przezroczystej pleksi

Fotel Acapulco to ikona dizajnu z ponad

o powierzchni piaskowanego szkła. Czerwony

60-letnią historią. Projekt powstał

element na sznurku to rodzaj drogowskazu

w Meksyku, w latach 50., jednak nazwisko

i zarazem wabika. Ptasie paśniki przykleja

jego twórcy do dzisiaj pozostaje nieznane.

się do okien, aby wprost z łóżka w sypialni

Kolorowe fotele z plecionym siedziskiem

czy znad kuchennego stołu obserwować

stały się bardzo popularne wśród bywalców

ptaki. Do karmników dołączona jest metka

meksykańskich plaż, a w krótkim czasie

będąca rodzajem start-kita z woreczkiem

zawędrowały do Europy. Pamiętamy

wypełnionym ziarnem słonecznika oraz

je także w Polsce. Nowa wersja fotela

filcową gąbką służącą do bezpiecznego

powstała dla marki OK Design.

czyszczenia po sezonie.

Cena: 1749 zł

Cena: 219,92 zł

> www.czerwonamaszyna.pl

> www.uczarczyk.pl

Ciepło rodzinnego stołu

Kolekcja oświetlenia liniowego Lens Line LED to
rozwiązanie dobre do przestrzeni publicznej, ale
też wnętrz mieszkalnych. Wykorzystano w nim
diody elektroluminescencyjne. W lampach
można ustawiać różne kąty świecenia, co

Umo Fire Pit to odkryty kominek zaprojektowany przez Alejandrę Carmonę i Caterinę Moretti

daje możliwość zaprojektowania zarówno

z meksykańskiej pracowni Guadalajara Peca. Mebel powstał ze skały wulkanicznej (wykonano z niej

oświetlenia akcentującego czy dekoracyjnego,

palenisko), marmuru i metalu. Jest ręcznie robiony i nadaje się zarówno do użytku zewnętrznego, jak

jak też funkcjonalnego oświetlenia ogólnego.

i wewnętrznego. A poza sezonem grzewczym można podać na nim kawę.

www.aquaform.pl

www.peca.com.mx
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Wiele lamp w jednej

