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FOT. ALUPROF

ADVERTORIAL

Kolejne realizacje Aluprof w USA
Nowy Jork to miasto ciągłego rozwoju, w którym realizuje się mnóstwo nowych inwestycji. W miejsce
starych budynków wyrastają nowe
i z dumą możemy wypatrywać kolejnych obiektów powstałych z użyciem
systemów aluminiowych Aluprof.

Dzięki międzynarodowym realizacjom ﬁrma podnosi renomę polskich produktów i uwierzytelnia ich jakość, która od lat w niczym nie ustępuje światowym standardom. Bogate doświadczenie pracowników ﬁrmy i dbałość
o najmniejszy detal produkcji doprowadziły do spełnia amerykańskiego snu
o ekspansji przedsiębiorstwa z Bielska-Białej. Dzięki temu z roku na rok do
portfolio Aluprof dołączają kolejne budowle zza oceanu, w których zastosowano systemy fasadowe ﬁrmy. Wśród nich znajduje się – ostatnio ukończona
– prestiżowa realizacja Sky View Parc w Nowym Jorku.
Miasto w aluminium
Ogromny rynek zbytu w USA sprzyja ﬁrmie Aluprof, która wraz z partnerem
amerykańskim utworzyła spółkę Aluprof USA z siedzibą w Nowym Jorku
i już dawno skierowała swoje działania w stronę stałych wzrostów sprzedaży, koncentrując się na zdobywaniu kontraktów w największych aglomeracjach wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. – To bardzo przyjazny
i ogromny rynek. W samym sercu Nowego Jorku powstaje więcej budynków
niż aktualnie w całej Polsce. Cieszymy się, że nasze produkty są wykorzystywane w tych inwestycjach i szykujemy się na kolejne wielkie wyzwania – mówi
Tomasz Grela, Prezes Zarządu Aluprof.
Obecnie w realizacji znajduje się bryła Brooklyn Navy Yard – pierwsze konstrukcje fasadowe, potrzebne do jego budowy, zostały już przetransportowane do USA. Kolejny ma być obiekt 19 East Houston – nieduży, lecz bardzo
ciekawy architektonicznie, szczególnie w zakresie rozwiązań elewacyjnych.

ADVERTORIAL

Na zdjęciach od lewej:
• Hotel LIC Marriott w Nowym Jorku,
architektura: Handel Architects LLP,
• 325 Lex przy 325 Lexington Avenue
w Nowym Jorku, architektura: H.T.O.
Architect, PLLC Povero & Company

Jednak najnowszą dumą Aluprof, a zarazem perłą
w jego portfolio jest luksusowa realizacja zespołu
trzech budynków apartamentowych Sky View Parc.
Niedawno ukończony obiekt powstał w oparciu
o projekt kanadyjskiej pracowni architektonicznej
architectsAlliance z Toronto. – Każdy z trzech budynków posiada po 17 pięter. Na potrzeby realizacji
tego obiektu opracowaliśmy dwa rodzaje fasady
elementowej: MB-SE80 SG WW oraz MB-SE80 SG
CW – tłumaczy Dariusz Ruśniok, Główny Konstruktor Sekcji Rozwoju Fasad ﬁrmy Aluprof.
Zindywidualizowany apartamentowiec
Rozwiązanie stworzone przez Aluprof zapewniło
Sky View Parc uzyskanie indywidualnego wyrazu
architektonicznego, a odpowiednio zaprojektowana fasada pozytywnie wpłynęła zarówno na bilans
całego obiektu, jak i na komfort
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Druga konstrukcja opracowana do realizacji Sky View Parc to ściana
MB-SE80 SG CW. Jest to fasada elementowa, dzięki której możliwe było
niemal całkowite wyeliminowanie rusztowań podczas budowy. Od strony
zewnętrznej daje ona efekt jednolitej taﬂi szklanej, podzielonej pionowymi
szczelinami o szerokości 22 mm oraz poziomymi szczelinami o szerokości
30 mm. Idea niezależnie połączonych segmentów fasady powoduje powstanie pionowych i poziomych połączeń dylatacyjnych, które zapewniają prawidłową pracę konstrukcji. Wykonana w systemie MB-SE80 SG CW
zabudowa posiada zarówno odpowiednie parametry szczelnościowe, wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną, jak i zakładaną odporność na
wstrząsy sejsmiczne.
Poza wymienionymi powyżej, w Nowym Jorku z wykorzystaniem systemów
fasadowych Aluprof wzniesiono także takie budynki jak: hotel LIC Marriott
oraz 325 Lex (325 Lexington Avenue). Następne obiekty, które wkrótce będą
realizowane, to 545 Broadway oraz 72-piętrowy wieżowiec 125 Greenwich.
W portfolio Aluprof istnieje też kilka realizacji w innych miejscach w USA.
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Za szesnastoma jeziorami...
Co staje nam przed oczami, kiedy myślimy o mieście? Czy jego mniej przyjazna,
antyhumanistyczna twarz, a więc wysokie wieżowce i bloki, ulice wypchane samochodami
i niekończące się osiedla deweloperskie? A może raczej jasna strona mocy, czyli zieleń, parki,
skwery i inne miejsca rekreacji?
Który obraz przeważa? Znane z filmów i literatury wizje przyszłości, przedstawiające
olbrzymie, zautomatyzowane i sztuczne metropolie, dzisiaj chyba nie przerażają już tak
bardzo. Obecnie coraz częściej skłonni jesteśmy myśleć, że miasto zwróci się w stronę
mieszkańców, otworzy się na nich, będzie przyjazne, zielone, bardziej bezpieczne.
Zmiany, które widzimy podróżując po Europie, skłaniają do takiego kierunku myślenia...
Rozmyślałem o tym wszystkim ze względu na publikowany w tym numerze Z:A blok
artykułów poświęconych rozwojowi Olsztyna.
Stolicę Warmii i Mazur odwiedziłem w ubiegłym roku. To średniej wielkości miasto
w Polsce, trochę nietypowe jak na nasz kraj. Na jego obszarze oprócz ulic, domów i miejskiej
infrastruktury znajduje się 16 jezior, trzy rzeki, lasy, a nawet miejska plaża. A więc miejsce
dobre zarówno do pracy, jak i do wypoczynku. Do biura i na urlop. Przestrzeń o takim
charakterze okazała się polem do zmian, w które zaangażowały się władze miejskie na
czele z prezydentem, a opracowanie strategii powierzono interdyscyplinarnemu zespołowi
pracowników UM z całym gronem architektów w składzie...
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Trwające od kilku lat zmiany były i są odważne, ale co istotne – dokonywano ich we
współpracy z mieszkańcami. Metamorfoza grodu nad Łyną pokazuje, że pozytywny rozwój
(przede wszystkim myślenia) jest możliwy. Wydaje się, że wybrano drogę, która zbliża
miasto do mieszkańców, drogę bardzo nowoczesną, naśladującą rozwiązania i standardy
europejskie, zgodną z dzisiejszym myśleniem o miejscu do życia. I co najważniejsze: drogę
uznającą kompetencje i umiejętności architektów, włączając ich jako aktywnych uczestników
tego procesu.
Co więcej, lista artykułów związanych z wykonywaniem zawodu architekta, które znajdziecie
w tym numerze Z:A, jest znacznie bardziej obszerna.
W imieniu zespołu redakcyjnego i grona autorów,
zapraszam do lektury!
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DZIĘKUJE
ARCHITEKTOM IARP

Z:A WYNIK: 90,1%
Wyniki badań omnibusowych prowadzonych na grupie 400 respondentów
potwierdzają, że od 2014 roku magazyn Zawód:Architekt
zajmuje pierwszą i wyraźnie dominującą pozycję
w ocenach Architektów IARP na temat czytelnictwa i poziomu czasopism.
W opiniach uprawnionych architektów Z:A jest czasopismem:
• „czytanym przez architekta” (90,1%/2015),
• „najbardziej regularnie czytanym” (80,1%/2017),
• „najczęściej polecanym innym architektom” (48,9%/2015),
• „najbardziej przydatnym zawodowo” (42,4%/2017).
Co trzeci architekt należący do IARP deklaruje, że czyta Z:A„od deski do deski” (35,0%/2015).
Wyniki tytułu zajmującego pozycję numer 2 są niższe średnio o ponad 50% w każdej kategorii.
(badania: BCMM Omnibud 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017)

Izba Architektów RP oraz redakcja Z:A i firma Oria Media dziękują
dotychczasowym Partnerom magazynu Zawód:Architekt za owocną współpracę.
Dzięki Waszemu zaufaniu stworzyliśmy największy
i najwyżej ceniony drukowany magazyn architektów w Polsce.
redakcja@zawod-architekt.pl
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bardzo dobr a
raczej dobr a
ani dobr a ani zła
raczej zła
bardzo zła
trudno powiedzieć
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Patent na czyste
powietrze
Schüco VentoLife to innowacyjne
rozwiązanie wentylacji i filtracji
powietrza w jednym. Zabudowany
w stolarce okiennej system łączy
w sobie nowoczesny dizajn z wysoką
wydajnością na poziomie 60 m3/h.
Subtelna, wąska obudowa jest
integrowana w pionie lub poziomie
z oknami lub fasadami, dzięki czemu
zapewnia oszczędność miejsca i minimalistyczną estetykę. Certyfikowana
przez niemiecki Instytut TÜV technologia Multiple Air Filter zapewnia
bardzo dobrą efektywność. Nawet
w warunkach dużego smogu czy intensywnego pylenia roślin oczyszcza
powietrze w ponad 99,5% z bardzo
małych cząstek pyłu o wielkości do
1 μm. Czujniki regularnie sprawdzają
parametry powietrza wewnętrznego, dzięki czemu zużyte powietrze
jest automatycznie odprowadzane,
a strumień napływający z zewnątrz
odpowiednio filtrowany. System
jest kompatybilny z aluminiowymi
oknami z serii Schüco AWS oraz systemami fasad z serii Schüco FWS.
> www.schueco.pl/ventolife

W księgarniach

• Urbanistyka „à la française”

• Architektura niezrównoważo-

• Artur Jasiński w Architekturze

• Parki i ogrody terapeutyczne

Od cyrkulad do bastyd Krzysztofa

na to zbiór tekstów, opisujących

i urbanistyce Izraela podjął się

Moniki Trojanowskiej to książka,

K. Pawłowskiego to pierwszy tom

środowiskowe konsekwencje

krytycznej analizy historii archi-

w której autorka stworzyła zesta-

założonej na trzy woluminy pu-

decyzji urbanistycznych, ekono-

tektury izraelskiej. Autor przyjął

wienie cech terenu zieleni, mogą-

blikacji, która ma stanowić próbę

micznych i politycznych ostat-

systematykę chronologiczną, która

cych przyczynić się do zachowania

uchwycenia najbardziej specy-

nich dekad, a także polityczne

odpowiada rozwojowi charaktery-

dobrego zdrowia mieszkańców.

ficznych i oryginalnych aspektów

i społeczne konsekwencje zmian

stycznych formacji przestrzennych

Szczególną uwagę poświęciła

urbanistyki francuskiej. W książ-

w środowisku, w którym żyjemy.

oraz najważniejszym trendom

projektowaniu uniwersalnemu

ce autor opisuje modele średnio-

Na zbiór składają się m.in. esej

architektonicznym rozpatrywa-

przestrzeni parku terapeutycz-

wiecznej organizacji przestrzeni

Naomi Klein, rozmowy z naczel-

nym w kontekście uwarunkowań

nego, które ma na celu zadbanie

południowej Francji, począwszy

nymi architektami europejskich

społeczno-politycznych. Tekst

o jego dostępność dla wszystkich

od cyrkulad aż do pojawienia się

miast (Jonim Babocim z Tirany,

opatrzony został czarno-biały-

użytkowników. Tekst uzupełnia

założeń typu bastides. Analizy

Kristiaanem Borretem z Brukseli

mi archiwalnymi ilustracjami,

ponad 300 fotografii przedstawia-

typologiczne oparte zostały na

i Janem Christiansenem z Kopen-

a zamieszczone na końcu zdjęcia

jących parki i zastosowane w nich

przykładach planowo założonych

hagi), a także teksty Emilii Kiecko

kolorowe pochodzą z dwóch podró-

rozwiązania.

układów przestrzennych.

i Agaty Twardoch.

ży studialnych autora.

> 89 zł / www.ksiegarnia.pwn.pl

> 49 zł / www.universitas.com.pl

> www.beczmiana.pl

> 52,50 zł / www.ka.edu.pl
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G R U P A

A R C H I S Ł A W A

PIERWSZY POLSKI KOMIKS ARCHITEKTONICZNY / WWW.GRUPAARCHISLAWA.PL / WWW.FACEBOOK/GRUPAARCHISLAWA / scenariusz: BARTOSZ WOKAN / RYSUJE: WOJCIECH MALART

/ COPYRIGHT: ORIA MEDIA

ARCHITEKT CHRZESTNY
Słyszałeś?
Archisław rzucił projektowanie
i zajął się wykonawstwem...

www.grupaarchislawa.pl

Przyjacielu…
Wyślę tam ekipę
jeszcze dzisiaj…

scenariusz: bartosz wokan, Inspiracja: Wojciech Gwizdak

RYSUJE: WOJCIECH MALART

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

PARTNERZY:

MECENAS ODCINKA:
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Jakość potwierdzona
aprobatą

alternatywą tam, gdzie nie można
zastosować cegły, np. ze względu

Wienerberger jako pierwszy na rynku

na obciążenie stropu wewnątrz

uzyskał Aprobatę Techniczną Insty-

mieszkania lub brak miejsca.

tutu Techniki Budowlanej na płytki

Doskonale sprawdzi się również

ręcznie formowane, przeznaczone

wówczas, gdy decyzję o wykończeniu

do wykonywania okładzin ściennych

np. elewacji lub cokołu podejmiemy

i stropowych na zewnątrz i wewnątrz

już po zakończeniu etapu budowy

pomieszczeń. To potwierdzenie ich

ścian. W ofercie znajduje się 18 mo-

wysokiej jakości, trwałości oraz

deli płytek odpowiadających cegłom

parametrów technicznych, które

ręcznie formowanym, które różnią

wyróżniają ten produkt spośród

się barwą, strukturą, formatem. Daje

proponowanych na rynku płytek

to architektom olbrzymie możliwości

ciętych z cegieł. Pojedyncza płytka

projektowania elewacji czy detali

ma grubość 22 mm (dostępne są

budynku.

płytki podstawowe i kątowe) i jest

> www.wienerberger.pl

Ciężarówka Pozbruk
w trasie

Pozbruk”. Wystarczy podczas
pikniku wypełnić formularz

Pozbruk. Potężny amerykań-

i opisać w kilku zdaniach wyma-

ski truck o długości 22 metrów

rzone zmiany w przestrzeni wokół

i wysokości 4,5 metra pojawia

swojego domu. Główną nagrodą

się na lokalnych wydarzeniach

jest realizacja tych marzeń, czyli

rozrywkowych oraz piknikach

metamorfoza przydomowej prze-

współorganizowanych przez lokal-

strzeni. Rozstrzygnięcie konkursu

nych dystrybutorów materiałów

nastąpi na ostatnim przystanku

budowlanych.

ciężarówki – w Sobocie, gdzie

zmienić nie tylko wygląd mebla, ale

Kowalskiego. W jej skład wchodzą

też jego funkcję. Fotele, sofy i stoliki

fotele o trzech wysokościach osłon

Mesh można stosować w otwartych

(niska, średnia i wysoka), sofy oraz

przestrzeniach recepcyjnych, pocze-

stoliki. Meble zostały zaprojekto-

kalniach, miejscach spotkań mniej

wane zgonie z ideą „customizacji”

formalnych, przestrzeniach typu

(dostosowują się do potrzeb miejsca

open space, strefach odpoczynku

i użytkowników) i wykonane z dużą

i miejscach do pracy koncepcyjnej.

dbałością o detal. Możliwość wy-

Kolekcja projektu Kowalskiego zdo-

boru wysokości osłony, kolorystyki

była prestiżową nagrodę iF Product

ramy oraz tkanin, daje duże możli-

Design Award 2017.

wości aranżacji wnętrza pomiesz-

> www.mdd.pl

Dotykowe otwieranie

na można zdalnie otwierać lub

SmartConnected to specjalna wer-

zamykać drzwi i bramy. Co więcej,

sja bram i drzwi firmy Wiśniowski,

urządzenie potrafi zapamiętać

które współpracują z technolo-

tryb życia mieszkańców domu

giami inteligentnymi. Dzięki temu

i wyręczać ich w wykonywaniu

można nimi sterować z dowolnego

czynności takich, jak uruchomienie

miejsca na świecie. Aby system

alarmu (dzięki algorytmom) czy

działał prawidłowo, potrzebna

też otwarcie bramy na chwilę przed

jest jeszcze aplikacja Connexoon

dojazdem do posesji (dzięki funkcji

działająca w technologii io-home

geolokalizacji).

control. Za pomocą smartfo-

> www.wisniowski.pl

mieści się siedziba firmy Pozbruk.

możliwość zapoznania się z ofertą

Więcej szczegółów i trasa cię-

firmy produkującej nawierzchnie

żarówki dostępne są na stronie

dekoracyjne, okładziny elewacyjne

internetowej:

i elementy małej architektury.

> www.pozbruk.pl/trasa
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szczególnych elementów, możemy

powstała według projektu Krystiana

w konkursie „Moja przestrzeń

ogólnopolski tour ciężarówki firmy
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Kolekcja Mesh produkcji firmy MDD

Każdy może też wziąć udział

Do końca sierpnia 2017 roku trwa

Odwiedzający ciężarówkę mają

Łatwo się dostosowują
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fot. Saint-Gobain Building Glass Polska

Ogrzewanie szybowe
Szkło grzewcze Eglas zamienia energię elektryczną w ciepło, co zapewnia
mieszkańcom domów komfort
termiczny i nie zmniejsza walorów
estetycznych pomieszczeń. Jego powierzchnia, wykonana z niskoemisyjnego szkła, stymulowana jest przez
elektrody, a cienka powłoka tlenkowa
na powierzchni wewnętrznej promieniuje ciepło. Szyba Eglas może
ogrzewać zarówno do wewnątrz, jak
i na zewnątrz, np. powoduje topnienie śniegu, usuwa kondensację pary
wodnej czy jest źródłem ogrzewania.
Rozwiązanie doskonale sprawdza
się w nowoczesnej, przeszklonej
architekturze i wykorzystywane
jest na elewacjach, dachach, oknach,
wewnętrznych ściankach działowych czy też szklanych podłogach.
W zależności od przeznaczenia
ustalane są odpowiednie parametry:
wymiary tafli szkła i natężenie prądu
elektrycznego. Wykorzystanie szkła
grzewczego Eglas umożliwia wyeliminowanie z pomieszczeń tradycyjnych
grzejników, co pozwala uzyskać
dodatkową przestrzeń.
> www.glassolutions.pl

Jeszcze większa
paleta barw

kolekcję elementów nacinanych

3 spośród 15 nowych odcieni dębo-

poprzecznie (Chapel Hermitage) oraz

wych podłóg Chapel Parket. To pro-

szczotkowanych (Chapel Parish).
ców próbki dostępne są od maja.

Łącznie oferta kolorystyczna marki

Wszystkie nowe wybarwienia można

Chapel Parket obejmuje już ponad

też poznać, odwiedzając stronę

50 wybarwień!

internetową marki.

miała miejsce w Hanowerze,
podczas tegorocznych targów
Domotex. Goście jednego z najważniejszych spotkań branży
podłogowej ocenili je bardzo

Otwarte w 2015 roku Międzynarodo-

czynnik λ w przypadku XPS Prime D

we Centrum Kongresowe w Kato-

wynosi tylko 0,029 W/(mK).

pozytywnie.
Nowości są utrzymane w stonowanej stylistyce, większość

wicach, zaprojektowane przez pra-

Płyty mają też właściwości

cownię JEMS Architekci, wyróżniają

samogasnące. Sprawdzają się oczy-

Odcienie bardzo subtelnie

z zewnątrz m.in. połacie zielonego

wiście nie tylko przy izolacji dachów

podkreślają różnice kolorystycz-

dachu. O jego izolację zadbała firma

w odwróconym układzie warstw, są

ne występujące w naturalnym

Synthos. Zastosowano na nim płyty

niezastąpione w izolacji funda-

drewnie. Co ciekawe, ich nazwy

termoizolacyjne XPS Prime. Produkt

mentów, ale także przy docieplaniu

zostały zainspirowane parkami

ten charakteryzuje się znikomą

ścian i podłóg.

narodowymi z całego świata.

nasiąkliwością wody i wysoką wy-

> www.synthosxps.com

Niedostępne wcześniej odcienie
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U autoryzowanych sprzedaw-

miłośników stonowanych wnętrz.

Premiera nowych odcieni drewna

trzymałością na ściskanie, a współ-

(Chapel Parket), ale także m.in.

Moreno, Karoo, Natal – to tylko

pozycje adresowane zwłaszcza do

Zielony dach z izolacją

obejmą nie tylko serię podstawową

z nich jest w ciemnej tonacji.

> www.chapelparket.pl

PAŃSTWA
PROJEKT ZREALIZOWANY
PRZEZ NAS

Standardowo
antywłamaniowe
Aluminiowe drzwi zewnętrzne

z płytą o grubości 73 mm,
przeznaczone do domów energooszczędnych, osiągają współczyn-

ThermoSafe i ThermoCarbon firmy

nik przenikania ciepła UD nawet

Hörmann są już standardowo produ-

0,8 W/(m2K). Drzwi ThermoCarbon

kowane w klasie przeciwwłamanio-

z płytą grubości 100 mm i profilem

wej RC 3, czyli najwyższej zalecanej

ramy skrzydła wykonanym z kom-

dla budownictwa mieszkaniowego.

pozytu karbonu i włókna szklanego

Ten drugi model jest też oferowany

mogą mieć współczynnik UD nawet

opcjonalnie w najwyższej klasie

0,47 W/(m2K) – prawie dwa

bezpieczeństwa RC 4.

razy lepszy niż ten wymagany

Poza antywłamaniowością

w domach pasywnych. Oba modele

w klasie RC 3 w standardzie, drzwi

drzwi oferowane są w wielu atrak-

zapewniają również świetną

cyjnych nowoczesnych wzorach.

izolacyjność cieplną. ThermoSafe

> www.hormann.pl.

System fasadowy – maksymalna
swoboda projektowania
heroal C 50
System fasadowy heroal C 50 przyciąga uwagę nie tylko
wydajnością energetyczną, ale też w równym stopniu
różnorodnością wariantów. System ten nie jest tylko
klasycznym rozwiązaniem fasadowym, ale też świetnie
sprawdza się w przypadku projektowania powierzchni
dachowych czy ogrodów zimowych, przy czym należy
pamiętać, że można go łączyć z dowolnymi systemami
okiennymi, drzwiowymi czy oknami dachowymi heroal.
Innowacyjna koncepcja tego produktu umożliwia dodatkowo
bezproblemowe wykonanie przeszkleń o ciężarze szkła
sięgającym 800 kg. I co najlepsze: dzięki modułowej izolacji
cieplnej zastosowanie sytemu heroal C 50 pozwala osiągnąć,
w zależności od wymogów, wartości Uf = 1,2 W/m²K.

montaż (instalacja materiałów nie

Izolacja płytami z rdzeniem ze

wymaga dużego nakładu pracy oraz

zmodyfikowanego poliuretanu

specjalistycznego sprzętu). Główną

(PIR) to rozwiązanie stosowane

przewagą płyt PIR są jednak przede

od wielu lat w krajach zachodnich.

wszystkim właściwości izolacyj-

W Polsce jest to wciąż materiał

ne. Klasa termoizolacyjności A++

nowy, jednak stopniowo przekonują

stawia je w czołówce materiałów

się do niego architekci, wykonawcy

o najlepszych parametrach energo-

i inwestorzy. Do jego zalet należą:

oszczędności. Na tym polu nie mają

oszczędność (dobry stosunek

sobie równych wśród tradycyjnych

jakości do ceny), ekologia i normy

materiałów dociepleniowych,

(płyty spełniają wymogi energe-

takich jak wełna mineralna czy

tyczne, które będą obowiązywać

styropian.

w 2021 roku) oraz prosty i szybki

> www.thermano.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

Izolacja pełna zalet

Rolety | Ochrona przeciwsłoneczna | Bramy rolowane |
Okna | Drzwi | Fasady | Serwis

Pozwól sobie na komfort
i bezpieczeństwo
Steruj zdalnie bramami i drzwiami | Korzystaj z możliwości geolokalizacji | Zostań w kontakcie ze swoim domem

WIŚNIOWSKI smartCONNECTED
w ofercie specjalnej od 11.04.2017 r. do 30.06.2017 r.

Dopłacając 299 zł do produktów z oferty specjalnej zyskujesz bramy i drzwi
w wersji smartCONNECTED, dzięki którym możesz korzystać z możliwości Technologii
Inteligentnych.
.+ 1'05ƫ6,.!6!*0+3*!ƫ3ƫ)0!.%(!ƫ*%!&! *+'.+0*%!ƫ,+/% &Nƫ35,+/ø!*%!ƫ/,!&(*!ƫ%ƫ*%!ƫ63/6!ƫ/Nƫ6#+ *!ƫ6ƫ35'+**%!)ƫ/0* . +35)ƫđƫ"!.0ƫ++3%N61&!ƫ+ ƫāāċĀąċĂĀāĈƫ.ċƫ +ƫăĀċĀćċĂĀāĈƫ.ċƫ3ƫ,1*'0$ƫ/,.6! ø5ƫ.0*!.¨3ƫ* (+35$ƫ).'%ƫ Ã  Čƫ
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Automatyczna ochrona
przeciwsłoneczna

razy lepszą ochronę przed gorącymi

nia w zależności od nasłonecznienia.

promieniami słonecznymi w porów-

Przy dużej ilości słońca markiza

w ciągu chłodnych nocy chroni wnę-

Markiza VMZ Solar przeznaczona

naniu z zasłonami wewnętrznymi.

samoczynnie się rozwija, a gdy jest

trze przed stratami ciepła, obniżając

do okien pionowych to połączenie

Umożliwia jednocześnie dopływ

pochmurno – zwija, zwiększając

rachunki za ogrzewanie. Markiza

skutecznej ochrony pomieszczenia

naturalnego światła i kontakt

napływ naturalnego światła. Dzięki

poprawia współczynnik przenikania

przed nagrzewaniem z najwyższym

wzrokowy z otoczeniem. Posiada

osłonie możemy ograniczyć używa-

ciepła okna nawet do 16%.

komfortem obsługi. Zapewnia osiem

system automatycznego uruchamia-

nie klimatyzacji lub całkowicie z niej

> www.fakro.pl

udział w tym projekcie miała po-

przetargowej, wykonawczej oraz

znańska pracownia Ultra Architects.

zamiennych pozwoleń na budowę,

WYJAŚNIENIE
Bałtyk w Poznaniu
W numerze Z:A_#54 opublikowa-

Powyższa informacja powinna

a także uczestnictwo w negocja-

liśmy artykuł pt. „Prefabrykaty

zostać jednak uzupełniona. Z pra-

cjach przy wyłanianiu generalnego

w formie wyzwania”, stanowią-

cownią MVRDV współpracowały

wykonawcy oraz pełnienie nadzo-

cy materiał referencyjny firmy

bowiem kolejno dwa polskie biura

rów autorskich (wspólnie z MVRDV)

Pozbruk. Artykuł przedstawiał

projektowe:

podczas trwania budowy.

prefabrykowane elementy elewacyj-

1) Ultra Architecs – w fazie

zrezygnować. Co więcej, rozwinięta

Należy także wyjaśnić, że nazwa

ne zrealizowane indywidualnie dla

przygotowawczej inwestycji, w tym

biurowca brzmi „Bałtyk” i została

potrzeb powstającego w Poznaniu

m.in. przy opracowywaniu doku-

przyjęta tuż przed rozpoczęciem

biurowca „Bałtyk”, zaprojektowa-

mentacji do pozwoleń na budowę,

inwestycji w listopadzie 2014 roku.

Płyty wielkiego formatu

nego przez holenderską pracownię

2) Natkaniec Olechnicki Archi-

Nazwa „Baltic Tower” używana była

Wielkoformatowe płyty Polbruk

MVRDV. W fazie opracowania

tekci – której kooperacja obejmo-

na etapie konkursu architektonicz-

Magna zaprojektowane zostały pod

redakcyjnego dodaliśmy, że swój

wała opracowanie dokumentacji

nego, jednak wśród osób związanych

kątem nowoczesnych aranżacji.

z budową przyjęła się na tyle, że po-

Świetnie sprawdzają się jako element

tocznie funkcjonuje do dzisiaj i z tego

miejskich deptaków, bulwarów,

powodu została użyta w artykule.

ścieżek czy chodników. A także
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Holenderskie biuro architektoniczne założone
w 1991 roku w Rotterdamie przez Winy'ego
Maasa, Jacoba van Rijsa i Nathalie de Vries
znane jest z innowacyjnych projektów, które
dobrze wpisują się w tkankę nowoczesnych
miast. Architektura MVRDV redeﬁniuje
przestrzeń publiczną, zmieniając jej proporcje
i nadając nowe znaczenie. Taki też jest Baltic
Tower, wieżowiec będący pierwszym projektem pracowni w Polsce. Projektanci znani
z indywidualizmu i nowatorskiego podejścia
często sięgają po niestandardowe pomysły.
W przypadku poznańskiego biurowca jedną
z kwestii wymagających kreatywnego rozwiązania było pokrycie elewacji budynku. Architekci wraz z inwestorem rozpoczęli poszukiwania ﬁrmy, która podejmie się stworzenia
zupełnie nowej receptury i wyprodukowania
prefabrykatów, które zostaną wykorzystane
podczas realizacji. Ostatecznie wyzwanie
podjęła podpoznańska ﬁrma Pozbruk. Dzisiaj
na budynku lśnią już w słońcu betonowe okładziny o jednolitej, szlifowanej powierzchni,
złożone z prefabrykatów, które można określić
jako unikat wśród fasad betonowych w skali
Polski. Wyglądające na masywne i ciężkie
słupy i rygle to cienkościenne elementy o przekroju litery U, z ostrymi krawędziami i gładkim
licem, mające zaledwie 3 cm grubości. Jednak
droga dotarcia do tego imponującego efektu
wcale nie była łatwa...

Prefabrykaty
w formie wyzwania
Bartosz Nowakowski

W Poznaniu dobiega końca budowa Baltic Tower, wieżowca zaprojektowanego przez słynne
holenderskie biuro MVRDV we współpracy z polską pracownią Ultra Architects. Obiekt, chociaż
jeszcze nie ukończony, już staje się rozpoznawalny w krajobrazie miasta. Elewacja na Baltic Tower
powstaje z wykorzystaniem specjalnie opracowanych dla tej inwestycji elementów betonowych
wykonanych przez firmę Pozbruk.
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piaskowana – opowiada Arkadiusz Sucharski,
kierownik laboratorium w ﬁrmie Pozbruk.
– Pierwsze próby odbywające się w naszym
laboratorium opierały się na przygotowywaniu 50-centymetrowych, płaskich elementów,
na których mogliśmy korygować recepturę
oraz dobierać rodzaj idealnej dla materiału obróbki. Architekci po obejrzeniu opracowanych
przez nas propozycji wybrali odpowiednią
mieszankę kruszyw, dzięki czemu mogliśmy
przygotować gotowy element o długości
dwóch metrów. Finalnie, w wyniku intensywnej i bardzo bliskiej współpracy z biurem
projektowym, zmieniliśmy koncepcję zarówno
dotyczącą receptury, jak i obróbki materiału.
Wtedy właśnie powstał ostateczny produkt.
W betonowych elementach zatopiona
została siatka z włókna szklanego, a dobraną mieszankę z jasnych i ciemnych kruszyw
gdzieniegdzie poprzetykano miką. Dzięki
niej uzyskano efekt mieniącej się w słońcu
elewacji.
Po opracowaniu struktury prefabrykatu
wykonany został pokazowy mockup. Przygotowany przez producenta próbny prefabrykat
zachwycił projektantów, dzięki czemu zamknęła się faza prac nad recepturą i rodzajem
obróbki. Wtedy można było przystąpić do
opracowania wszelkich zagadnień technicznych związanych ze statyką i systemem
montażu.

dowlanej kompletu dokumentów dotyczących
wytrzymałości kotew, ﬁrma przystąpiła do
fazy produkcyjnej.
Na tym etapie wspólnej pracy nad materiałem elewacyjnym przedstawiciele ﬁrmy
Pozbruk doradzają również w zastosowaniu
rodzaju mocowań. W przypadku materiału
na elewację budynku Baltic Tower przeprowadzono testy na wyrywanie i ścinanie kotew.
Takie wsparcie techniczne zdejmuje z głowy
architekta zagadnienia związane z systemem
montażu.

Receptura i mockup

Konsultacje i produkcja

Zanim powstał materiał, który został zamontowany na elewacji, producent wykonał aż
16 różnych prób dla inwestora i architektów.
Mozolna praca nad prefabrykatem idealnym
rozpoczęła się od przywiezienia przez projektantów z holenderskiego biura wzorcowej próbki o wymiarach 10 x 10 cm, pokazującej strukturę i efekt, który MVRDV chciało uzyskać.
Zgodnie z założeniem elewacja budynku,
która sama w sobie jest nieregularną bryłą,
miała być też niejednorodna kolorystycznie
– intensywność jej koloru miała być uzależniona od kąta padania światła.
– W recepturze próbki kruszywo było zdecydowanie drobniejsze, a sama powierzchnia

Dział projektowy podpoznańskiej ﬁrmy rozpoczął konsultacje z wykonawcą i projektantem elewacji oraz konstrukcji. Jednocześnie
w laboratorium trwały prace nad betonem
odpowiednio wysokiej klasy i jakości. Przeprowadzono badania próbek pod względem
wytrzymałości na zginanie, mrozoodporność,
nasiąkliwość oraz najważniejsze – badanie
ogniowe, wykonane w Instytucie Techniki
Budowlanej w Pionkach. Skala inwestycji oraz
wymogi bezpieczeństwa związane z adaptacją niestandardowej wizji wymagały od ﬁrmy
licznych działań techniczno-projektowych.
Dzięki obliczeniom numerycznym elewacji
oraz opracowaniu w Instytucie Techniki Bu-

***
Projekty architektoniczne światowej klasy
coraz częściej pojawiają się w polskich miastach, zmieniając przestrzeń publiczną oraz
poprawiając komfort miejskiego życia. Często jednak wizja architektów to nie wszystko,
muszą stać za nią otwarci na poszukiwania
współpracownicy. W przypadku poznańskiej
inwestycji była to m.in. ﬁrma Pozbruk.
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Finalna mnogość kształtów prefabrykatów to
wyzwanie, z którym ﬁrma Pozbruk poradziła
sobie bardzo dobrze. Skomplikowana bryła
budynku zakładała bowiem w dużej mierze
produkcję unikatowych, często pojedynczych
sztuk elementów.
– Posiadamy wieloetapowy proces kontroli jakości, a dzięki rozbudowanemu parkowi
maszynowemu i ogromnemu doświadczeniu naszych pracowników tak wymagające
zadanie, jak kształtki narożne, z których
praktycznie każda była inna czy dokładność
wykonania prefabrykatów, nie stanowiło dla
nas większego problemu – mówi Sucharski.
– Odchyłki wymiarowe dotyczące grubości
oraz wymiarów poprzecznych i podłużnych
wahały się kolejno w granicy 2 i 2-4 mm.

Bartosz Nowakowski
kierownik działu
projektowego Pozbruk
 bartosz.nowakowski@pozbruk.pl
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Udziałowcami inwestycji są:

na posesjach prywatnych do aranżo-

Garvest Real Estate Cooperatief UA

wania podjazdów, patio czy tarasów

oraz Energia Active Sp. z o.o. Sp. k.

utrzymanych w stylu nowoczesnym.

Redakcja Z:A oraz firma Pozbruk

Płyty mają rozmiar 50x75 cm i są

dziękują arch. Pawłowi Natkań-

dostępne w dwóch grubościach

cowi za zwrócenie uwagi na warte

(8 i 10 cm) oraz kilku kolorach, wśród

uzupełnienia informacje, a także

których dominują melanże szarości

inwestorowi biurowca Bałtyk za

(nerino i ritmo_d). Najnowszą pro-

oficjalne wyjaśnienia.

pozycją jest odcień latte.

> redakcja@zawod-architekt.pl

> www.polbruk.pl

Sufit bez ograniczeń

w pomieszczeniu. Perfekcyjną

Wśród dominujących we współcze-

gładkość i elegancką strukturę

snej architekturze trendów wyraźnie

zapewnia tynk ze sproszkowanego

widoczne jest zamiłowanie do

marmuru. Natomiast niezwykle

surowych materiałów i jednolitych,

biała powierzchnia o współczynniku

wyrazistych powierzchni. Kamień,

odbicia światła 87% czyni każde

szkło czy beton mają jednak poważ-

wnętrze jaśniejszym, optycznie

ną wadę – bardzo słabo pochłaniają

większym i przestronniejszym.

dźwięk. Projektanci poszukują więc

Płyty można dowolnie kształtować,

produktów o podobnych walorach

dopasowując do każdego budynku,

estetycznych, ale lepszych właści-

co zapewnia architektom pełną swo-

wościach akustycznych. W odpowie-

bodę projektowania. Rozwiązanie

dzi na te potrzeby powstały płyty

sprawdza się zarówno w dużych, jak

sufitowe Rockfon® Mono® Acoustic

i małych obiektach – w budynkach

o klasie pochłaniania dźwięku A

usługowych, biurowych, eduka-

(aw = 0,90-1,0). Eliminują one

cyjnych, kościołach, hotelach oraz

konieczność stosowania dodatko-

mieszkaniach prywatnych.

wych materiałów dźwiękochłonnych

> www.rockfon.pl

Ukształtowane
przez wodę

nikami, tzw. angobami, złożonymi
głównie z minerałów ilastych.

Nowa kolekcja cegieł i płytek

Subtelnie mieniąca się powierzch-

Wasserstrich zainspirowana

nia doda elewacji uroku, a tym

została wygładzonymi przez wodę

samym niepowtarzalnego charak-

rzecznymi kamieniami. Jest to

teru. Cegły i płytki Wasserstrich

unikatowe połączenie tradycyj-

dostępne są w 15 unikatowych

nego materiału o bogatej historii

odcieniach.

z dizajnem inspirowanym naturą.

> www.vandersandengroup.pl

Produkty te wytwarzane są z użyciem wody, dzięki czemu, bez użycia piaskowej posypki,
uzyskiwana jest
niespotykana
faktura, która
jest stosunkowo
gładka i niezbyt
porowata. Delikatne refleksy
na niektórych
cegłach, w szczególności Kolding
czy Herning,
powstają przez
pokrycie

rekl ama

lica płynnymi barw-

Z:A

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Od redakcji
Wywiad został przeprowadzony w języku angielskim,
rozmowa i redakcja autorska: Beata Stobiecka,
współpraca: Dobrochna Stobiecka (tłumaczenie),
współpraca redakcyjna: Bartosz Wokan,
Magdalena Szalewicz (tłumaczenie)
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Podstawą jest dobra umowa
Podstawą jest dobra umowa – od tego o organizacji pracy architekta zaczyna mówić
Łukasz Szlachcic, projektant z dziesięcioletnim stażem zawodowym, pracujący obecnie
w Herzog & de Meuron, jednej z najsłynniejszych na świecie pracowni architektonicznych.
O tym, jakie widzi problemy młodych architektów na zachodnim rynku, co go fascynuje
i jakie są jego priorytety w pracy zawodowej, a także co mu się podoba w szwajcarskim
biurze projektowym, opowiada w rozmowie z Beatą Stobiecką.

B

Beata Stobiecka: Pamiętasz najważniejszą
lekcję, jaką dostałeś, będąc młodym
architektem, przez niemal 10 lat praktyki
w najlepszych biurach architektonicznych
na świecie?

> Łukasz Szlachcic: Takich lekcji było oczywiście mnóstwo, ale kiedy myślę o tych, które
rozwinęły mnie jako projektanta i architekta, to wymienić mogę trzy fundamentalne
kwestie, kluczowe dla każdego, kto chciałby
w przyszłości otworzyć własną praktykę.
Mianowicie: rozumienie istoty i wagi kontraktów (umów) architektonicznych, rozwijanie
silnych i owocnych relacji z branżystami
i wreszcie – odrzucenie pokusy dążenia do
mistrzostwa w operowaniu konkretnym
narzędziem, zwłaszcza jeśli chodzi o metodologię projektowania.
Dlaczego tak ważne jest prawidłowe
formułowanie umów, które zawierają
architekci?

> Być architektem oznacza pracę w sektorze
usług. Myślę, że wielu świeżo upieczonych absolwentów nie do końca ma tego świadomość,
głównie dlatego, że architektury nie uczy się
pod tym kątem.
Dużo czasu zajęło mi zrozumienie tego, że
praca, którą wykonujemy, stanowi transakcję
niczym nie różniącą się od innych transakcji na
rynku, a umowa określa warunki, na jakich się
ona odbywa.
Nie chcę wchodzić w rolę mentora, wspominając o rzeczach tak oczywistych, ale tyle
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razy widziałem jak to wygląda w praktyce...
Co jest najistotniejsze? 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, a ponieważ architekci
zbyt rzadko szkolą się w obszarze prawa, to
niestety do takich sytuacji dochodzi o wiele za
często. Oczywiście należy zaznaczyć, że klient
może mieć wszystko, czego sobie zażyczy
– jak w każdym sektorze usług – ale musi być
zarazem jasne, że wszelkie dodatkowe żądania zawsze wymagają dodatkowego nakładu
czasu i pieniędzy.
Polscy architekci borykają się z tym
problemem, ale jest to specyficzna
sytuacja dość młodego kapitalistycznego
rynku pracy i panującej na nim dzikiej
konkurencji, braku respektowania reguł
przy zamówieniach publicznych itp. Czy
w Europie Zachodniej nieprzestrzeganie
reguł przez młodych architektów też ma
ogólny wpływ na profesję?

> Niestety efekty wyzysku młodych architektów są odczuwane przez wszystkich w tym
zawodzie, przez całą społeczność. Pragnienie
zdobycia zleceń, szczególnie zaraz po studiach,
obniża wartość projektowania, standardy płac,
a także drastycznie skraca czas wykonywania
pracy, co tworzy niebezpieczne precedensy. Potencjalni klienci kierują się standardami wyznaczanymi przez pracę innych, więc dewaluacja

arch. Łukasz Szlachcic (1984)
architekt urodzony we Wrocławiu, wykształcony w USA i Wielkiej Brytanii. Licencjat
z architektury (ze specjalizacją teoretyczną)
uzyskał w 2008 roku na amerykańskim
Uniwersytecie Cornella. Tytuł magistra
architektury i urbanistyki otrzymał w roku
2012 po ukończeniu Architectural Association
Design Research Lab w Londynie. Studiował
także filozofię i historię współczesną na
Uniwersytecie Oksfordzkim.
Po ukończeniu edukacji przez 2 lata
pracował w Office of Metropolitan
Architecture (OMA) w Rotterdamie i Hong
Kongu. Następnie był architektemprojektantem w pracowni Easton+Combs
w Nowym Jorku, gdzie brał udział
w projektach konkursowych kilku pawilonów,
m.in. dla słynnego MoMa PS1 (projekty
zaprezentowane w MoMA i w Center of
Architecture w Nowym Jorku).
W roku 2011 wykładał na Pratt Instituite
w Nowym Jorku. We wrześniu 2012 r.
dołączył do zespołu pracowni Herzog
& de Meuron w Bazylei, gdzie początkowo
pracował przede wszystkim nad konkursami
i studiami koncepcyjnymi, a przez ostatnie
3,5 roku projektował – od koncepcji aż po
realizację – Narodową Bibliotekę w Izraelu.

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

fot. ©istock.com/ Tanya-stock
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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.
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zawodu za sprawą złych kontraktów wpływa
niekorzystnie na wszystkich architektów.
Wyjątkiem są topowe pracownie projektowe, które mogą zawsze wymagać więcej od
klienta, bazując na swojej reputacji i doświadczeniu. Ale tak „uprzywilejowany” scenariusz
jest rzadki.
Uważam, że poprawa tej sytuacji to zadanie dla samorządów zawodowych architektów
w poszczególnych krajach, a ich działania powinny obejmować ochronę zawodu, edukację
młodych architektów i może nawet określenie
obowiązkowych standardów dotyczących
umów, tak żeby młodzi, stawiający pierwsze
kroki w branży, mieli zapewnione minimum
bezpieczeństwa.
Jaka jest dla ciebie wartość relacji
z branżystami w czasie wspólnej pracy nad
projektem?

> Branżyści są kluczowi dla realizacji naszych najbardziej ambitnych idei. Ich wkład
i kreatywność zawsze wpływają dodatnio na
rozwój każdego projektu. Dlatego dla owocnej
relacji ważne jest stworzenie atmosfery
sprzyjającej otwartości na nieszablonowe
pomysły i gotowości do tworzenia niestandardowych rozwiązań. Bez tego nie ma mowy
o realizacji większości z naszych pomysłów
i ambicji architektonicznych. Dlatego też pracę i wkład branżystów trzeba koniecznie doceniać, wspierać i co najważniejsze – nagradzać.
Warto o tym pamiętać, również w kontekście przyszłych projektów, bo utrzymywanie
dobrych stosunków z branżystami przyczynia
się do lepszego porozumienia i bardziej efektywnej pracy.
W Polsce, niestety, często branżyści
narzucają i dyktują warunki architektom…

> Nie tylko w Polsce. Przy projekcie Biblioteki
Narodowej w Izraelu mamy podobny problem.
Umowa, którą zawarliśmy z klientem, nie daje
nam żadnej kontroli nad zarobkami branżystów. Ogólnie stosowane są dwa rodzaje kontraktów architektonicznych: design consultant
i executive architect – i tym samym dwa odpowiadające im typy stosunków z branżystami.
Jako design consultant podpisujemy
kontrakt wyłącznie z klientem, z którym
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Dobra reputacja
i zaufanie klienta
z czasem przekładają
się na większą
wolność artystyczną.
Niech to będzie
przestrogą dla
młodych, ambitnych
architektów, którzy
próbują się wybić
robiąc więcej, niż
to, za co im płacą,
albo w ramach
umowy obniżają
swoje wymagania.
Takie postępowanie
wpływa negatywnie
na ich przyszłość
w zawodzie.
branżyści zawierają również bezpośrednie,
odrębne umowy. Ma to dobre i złe strony. Dobre, ponieważ w takim wypadku na architekcie ciąży mniejsza odpowiedzialność prawna,
a kreatywna współpraca nie jest obciążona
„elementem toksycznym”, czyli dyskusjami
o pieniądzach. Złe, bo nie mając kontroli nad
zarobkami branżystów, jest nam trudniej
kontrolować jakość ich pracy.
Z kolei przy kontraktach typu executive
architect branżyści podpisują umowę bezpośrednio z nami i to my za nich odpowiadamy
– w związku z czym możemy im nie zapłacić,
jeśli źle wykonają swoją pracę, albo za dobrze
wykonaną zapłacić lepiej. Ale też odpowiedzialność prawna spoczywa wówczas w pełni
na nas. Dlatego raczej wolimy nie podpisywać
tego typu kontraktów, bo chociaż dają nam
większą kontrolę, to zarazem mamy o wiele
mniejsze bezpieczeństwo prawne. Jeżeli coś
pójdzie nie tak, to ponosimy odpowiedzialność również za pracę innych.

Oczywiście można też tworzyć projekty,
które nie opierają się na sile współpracy
z branżystami i nie zakładają ich dużego
wpływu na koncepcję budynku. Choć oczywiście również w tym wypadku muszą oni być
częścią zespołu. Dlatego sądzę, że uczciwe
wynagradzanie branżystów zdecydowanie
leży w interesie architekta, a co za tym idzie
również w interesie izb architektów.
Wspomniałeś, że nie należy dążyć do
mistrzostwa w operowaniu konkretnymi
narzędziami do projektowania. Dlaczego?

Bycie w czymś dobrym nie jest zazwyczaj
złą rzeczą. Jednak w tym przypadku łatwo
jest wpaść w pułapkę i stać się niewolnikiem
konkretnego narzędzia. Szczególnie gdy ktoś
poczuje się zbyt pewnie w tym, jak z niego
korzysta. Widać to zwłaszcza na studiach
– niektórzy studenci nie są skłonni opuszczać
„strefy komfortu” i nigdy nie stawiają sobie
nowych wyzwań, zawsze trzymając się jednej
określonej metody pracy. Ja tymczasem uważam, że bardzo istotną kwestią jest uświadomienie sobie ograniczeń każdego narzędzia
i metodologii.
Nie istnieje jedna droga projektowania, nie
ma jednej odpowiedzi na wszystkie problemy,
przed jakimi stawia nas proces inwestycyjny.
Dlatego warto, żeby architekci, zwłaszcza
na początku ścieżki zawodowej, starali się
korzystać nie tylko z tych metod, w których
czują się pewnie (np. z określonego oprogramowania), ale też testować inne rozwiązania,
by poszerzać wachlarz dostępnych narzędzi
i zdolność rozwijania strategii projektowych.
Osobiście uważam komputery za niesamowicie ograniczające. Od czasu przyjazdu
do Szwajcarii dużo rysuję ręcznie – to bardzo
przydatna i szybka metoda wyrażania myśli
podczas komunikacji z klientami oraz branżystami. Dlatego dobrze się sprawdza w trakcie
wszelkich spotkań i dyskusji, kiedy powstaje
większość pomysłów i podejmowanych jest
najwięcej decyzji.
Ponadto nowe metody organizacji, produkcji i koordynacji projektów stale się rozwijają – ważne jest by uwzględnić możliwości
i potencjał, jakie dają w pokonywaniu granic
w architekturze.
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Czy potrafisz wskazać, jakie są
podobieństwa między metodologią
projektowania w różnych pracowniach,
w których pracowałeś?

> Jeśli miałbym coś wskazać, to raczej różnice,
choć jest jedna cecha wspólna, o której warto
wspomnieć. To rola jaką w procesie projektowania odgrywa modelowanie fizyczne. Różnica polega na tym, jaką rolę modelowanie to odgrywa
w różnych biurach, w których pracowałem.
Na przykład w OMA Rema Koolhaasa
wykonywanie makiet jest dosłownie narzędziem-mechanizmem znajdowania formy.
Model nie jest tam efektem przemyśleń, tylko
sposobem dochodzenia do nich. Makieta jako
taka jest właściwie nieważna – chodzi o masę,
proporcje, skalę.
Podczas mojej pracy w Easton+Combs
badaliśmy potencjał poliwęglanu – możliwość
jego zastosowania w charakterze materiału
konstrukcyjnego, jak i fenomenologicznych
efektów, które uzyskuje on poprzez grę
światła i koloru. Badania te wiązały się z testami materiałów i symulacjami. Mój projekt
dyplomowy w AA podejmował dość podobny
problem, choć były to rozważania bardziej
teoretyczne. Chodziło o zbadanie lodu pod kątem właściwości strukturalnych i izolacyjnych,
jako potencjalnego materiału budowlanego,
mogącego mieć zastosowanie w ekstremalnie
zimnych warunkach klimatycznych.
Praca w Herzog & de Meuron daje mi
możliwość osiągnięcia idealnej równowagi
pomiędzy dwiema skrajnościami: patrzeniem
na materiały i modelowanie jako narzędzia
oraz przyjęciem, że ich fizyczna, namacalna
forma odgrywa ważną rolę w przekazywaniu idei. Podczas kolejnych stadiów procesu
projektowania ujawniają się różne zastosowania i funkcje modelu. Dzięki mock-up’om
i elementom tworzonym w skali 1:1 możemy
odkryć granice różnych materiałów i badać
relację projektowanej architektury do skali
człowieka. Prowadząc takie badania, realizuje
się ideę architektury jako pewnego kunsztu,
któremu przyświeca duch eksperymentu i poszukiwania nowych form ekspresji w różnych
materiałach. W efekcie pracownia architektoniczna przekształca się w laboratorium, co
bardzo mi odpowiada.

1

Praca w zawodzie architekta powinna
być przyjemnością i większość młodych
architektów wykonuje ją z niesamowitą pasją.
Moje pragmatyczne podejście do stosunków
i umów z klientami oraz współpracownikami
ma na celu stworzenie klimatu, w którym
mogą współistnieć pasja, przyjemność
i godziwe zarobki

1_Symulacje kształtowania formy poprzez
działanie siły grawitacji, z użyciem
zszywanej lycry i lanego gipsu. Kompozycja
i wzór szycia materiału ujawniają się na
ostatecznej formie
2_Użycie prostych robotów zaopatrzonych
w czujniki światła i odległości do
znajdowania odpowiedniego terenu oraz
tworzenia porządku urbanistycznego
3_P rototyp elementu strukturalnego,
zbudowanego z kilku warstw poliwęglanu.
Biorąc pod uwagę masę, poliwęglan jest
materiałem bardziej wytrzymałym niż stal

2

3

Wróćmy teraz do kluczowych różnic
pomiędzy sposobami pracy w różnych
biurach.

> Powiem, co w pierwszej kolejności przyciągnęło mnie do HdM, a czego nie czułem gdzie
indziej. Tym, co sprawia, że jestem wciąż podekscytowany byciem częścią szwajcarskiego
teamu projektowego – jest unikanie dogmatu.
Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak krytyka
wobec mojej praktyki w innych pracowniach,
ale raczej pozytywny przekaz, przydatna
wskazówka dla młodych architektów.
Każdy nowy projekt jest wyjątkowy pod
względem miejsca i programu, dlatego też do
każdego należy podchodzić inaczej. A przynajmniej ze świeżym spojrzeniem i z otwartą
głową – bez bagażu poprzednich prac i hołdowania konkretnemu stylowi. Traktowanie
różnych projektów ciągle w ten sam sposób
jest nieciekawe, a operowanie wciąż tym
samym stylem – zwyczajnie nudne i stanowi
dowód lenistwa architektonicznego. Dlatego tak bardzo podoba mi się w HdM:
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pod względem precyzji i szczegółowego
podejścia do każdego tematu jest to w pewnym sensie bardzo szwajcarska pracownia,
a jednocześnie jest to także międzynarodowa
i kosmopolityczna grupa architektów zaangażowana, oczywiście niedosłownie, w rodzaj
krytycznego kontekstualizmu.
Czym w takim razie praca w Szwajcarii
różni się od twoich wcześniejszych
doświadczeń?

> Ogólnie rzecz biorąc Szwajcaria jest wspaniałym miejscem dla architektów, a wypracowany przez Szwajcarów model może służyć
za wzorzec do naśladowania dla organizacji
architektonicznych z innych krajów. Jakie są
tego powody? Przede wszystkim nasz zawód
jest tu szanowany.
Inwestorzy, zarówno prywatni, jak
i komercyjni, doceniają i pragną dobrej
architektury. Uznają, że mieszkanie, biuro
lub firma w prestiżowym, dobrze zaprojektowanym budynku, jest rzeczą równie
istotną, jak posiadanie dobrego samochodu. Płyną stąd jasne korzyści dla dobrej
architektury, ale też świadomość, że jakość
idzie w parze z ceną i że ostatecznie jest
tej ceny warta.
Dlatego architektury nie rozmienia się
tutaj na drobne, a architekci nie są wykorzystywani, jak w innych krajach. Ponadto
szwajcarskie stowarzyszenie Der Schweizerische Ingenieur – und Architektenverein robi
wszystko, by edukować i chronić architektów, zwłaszcza młodych, zabezpieczając
ich przed złym traktowaniem, przede
wszystkim poprzez ustanawianie standardów dotyczących kontraktów i udzielanie
porad prawnych. To sprawia, że istnieje „sieć
zabezpieczeń”, dzięki której architekci są
w stanie pracować i generować zyski.
Jak to się konkretnie przekłada
na pracę z klientem?

> Moje nastawienie do studiowania umów
oraz rozumienia relacji z klientem zostało
ukształtowane przez pracę w HdM, co oczywiście wiąże się z tym wszystkim, o czym przed
chwilą mówiłem. Architektura to w dużej
mierze proces współpracy i chodzi tu zarówno
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Osobiście uważam
komputery za
niesamowicie
ograniczające.
Od czasu przyjazdu
do Szwajcarii dużo
rysuję ręcznie
– to bardzo przydatna
i szybka metoda
wyrażania myśli
podczas komunikacji
z klientami oraz
branżystami. Dlatego
dobrze się sprawdza
w trakcie wszelkich
spotkań i dyskusji,
kiedy powstaje
większość pomysłów
i podejmowanych jest
najwięcej decyzji.
o współpracę między projektantem a branżystami, jak i tę pomiędzy architektem a klientem. Fundamentem tej relacji jest reputacja,
a w szczególności – zaufanie.
Uważam, że jeśli zabraknie zaufania
między architektem a klientem, relacja ta
szybko się zawali, a wspólny cel, jakim jest
zaprojektowanie i wybudowanie dobrego
obiektu, stanie się drugoplanowy, przesłonięty przez negocjacje i spory prawne.
Pracując w „szwajcarskim klimacie” nauczyłem się doceniać wartość zaufania i stawiać
potrzeby klienta zawsze na pierwszym
miejscu. Wtedy zaufanie oznacza, że klient
przyznaje i obdarza architekta artystyczną
i estetyczną wolnością.
Z reguły bardzo trudno uzyskać zaufanie
klienta. W Polsce jest to czasami wręcz
niemożliwe!

> Jako architekci znajdujemy się w osobliwym
położeniu: chcemy tworzyć wspaniałe budowle i za ich sprawą zdobywać sławę. Jednak
osiągnięcie tego celu zależy od kogoś innego,
kogoś, kto za to płaci.
Do czasu trafienia na klienta idealnego,
zleceniodawcy zazwyczaj nie podzielają
naszych ambicji. Naturalnie powstaje więc
konflikt i rozbieżność interesów. By zyskać
zaufanie musimy znaleźć równowagę między własnymi ambicjami a celami klienta.
Ważne jest zrozumienie, o co klient prosi
i jednocześnie umiejętność przekonania
go do swojej wizji i do tego, że stawiając
wspaniały budynek może zrealizować część
własnych ambicji.
Osiągnięcie takiej równowagi stanowi
najwyższą formę rozwiązywania problemów.
Pozwala na realizowanie niezwykłej architektury przy jednoczesnym uwzględnieniu
potrzeb klienta i poszanowaniu zapisów
umowy. Ale to oznacza projektowanie pod
kod, czas i budżet.
A jak relacje z klientami
wyglądają w HdM?

> Jesteśmy na uprzywilejowanej pozycji,
bo wielu z naszych klientów zgadza się na
zapisanie w umowie, że celem współpracy
jest wybudowanie obiektu wysokiej klasy.
To daje nam bardzo dobrą pozycję w negocjacjach. Niewielu architektów jest w takiej
sytuacji. Ale takie są efekty wielu lat pracy
biura, włożonych w budowanie reputacji
i zaufania klientów, którzy często wracają po
kolejne projekty.
Dobra reputacja i zaufanie klienta z czasem przekładają się na większą wolność
artystyczną. Niech to będzie przestrogą dla
młodych, ambitnych architektów, którzy
próbują się wybić robiąc więcej, niż to, za
co im płacą, albo w ramach umowy obniżają swoje wymagania. Takie postępowanie
wpływa negatywnie na ich przyszłość
w zawodzie.
Czy masz jeszcze jakieś rady
dla młodych architektów?

> Naucz się być dobrym sprzedawcą, miej
krótką pamięć i uzbrój się w cierpliwość.

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Z:A

Ring:

Z:A

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

Wykonywanie
zawodu architekta.
Co nim jest obecnie?
/ ring opinii
Udział w tytułowym ringu o zawodzie zaproponowaliśmy kilkunastu architektom.
Do zaproszenia dodaliśmy też sugestię: „Co nim jest obecnie?” oraz kilka
proponowanych pytań-zagadnień i... wyjaśnienie, że mają całkowicie
wolną rękę. Ring nie jest ankietą, lecz służy wymianie opinii, myśli, skojarzeń.
Dziewięcioro zdecydowało się wziąć udział, a zakresy ich odpowiedzi właściwie
zupełnie nie pokrywają się ze sobą. To pokazuje, jak szerokie jest spojrzenie
na zawód architekta…
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dr inż. arch. Michał Salamonowicz

arch. Irmina Niewczas

/ architekt IARP, członek ARB,

/ architekt, KBR Pracownia Projektowa,

arch. Bartłomiej Kisielewski
/ architekt IARP,

korespondent Z:A Londyn

absolwentka Wydziału Budownictwa

partner w Horizone Studio

i Architektury Politechniki Lubelskiej

> Michał Salamonowicz:
Zawód – architekt? Zakres wykonywania zawodu architekta czasami
jest trudny do określenia, nawet w obrębie
jednej firmy. Wszystko zależy od osobistych
zdolności i predyspozycji, a także od etapu
kariery zawodowej.

MS

Dobry architekt oprócz tego,
że jest projektantem, kreślarzem i umie zarządzać procesem
projektowym, musi mieć również pojęcie o marketingu oraz
technikach sprzedaży. Tymczasem młodzi adepci architektury zwykle nie przejmują się
„nieprojektową stroną” zawodu.
Kiedyś w rozmowie z jednym z kolegów poruszyliśmy temat pozyskiwania zleceń i porównaliśmy dwóch architektów walczących o ten
sam projekt. W rezultacie rywalizacji jeden
z projektantów dostał zlecenie na otarcie łez,
drugi mimo słabszego projektu okazał się
faworytem.
Wyczucie rynku jest ważne, pozwala na
znalezienie sobie w nim miejsca. Sir Norman
Foster w jednym z wywiadów powiedział, że
kiedy zaczynał, nikt z architektów nie chciał
realizować zleceń, o które on się ubiegał.
Multidyscyplinarność architekta i wychodzenie
poza kierunkowe wykształcenie są konieczne
i przekładają się na sukces projektowy. Bycie
„tylko architektem” chyba już nie wystarcza.
Szkolenia i warsztaty, literatura, konsultanci
to standard dla wielu architektów na Wyspach.

Udział w „niearchitektonicznych” obowiązkach
uzależniony jest od indywidualnych predyspozycji, może jedynie obowiązki związane
z marketingiem i PR-em tradycyjnie wzrastają
wraz z kolejnymi awansami… Im wyżej, tym
ich więcej!
> Irmina Niewczas:
Współcześnie zawód architekta
wiąże się nie tylko z wykonywaniem
interdyscyplinarnej profesji, balansującej pomiędzy techniką, sztuką, prawem i ekonomią.
Jest to pewnego rodzaju misja, mająca na celu
uświadamianie społeczeństwa w dziedzinie
estetyki i ergonomii. Wciąż duża liczba potencjalnych inwestorów, szczególnie w zakresie
architektury mieszkaniowej, nie zdaje sobie
sprawy, że to właśnie do architekta powinni
zgłosić się po projekt swojego wymarzonego,
niepowtarzalnego domu. Częstokroć architekt
musi „zawalczyć” o kompromis pomiędzy
swoją wizją projektu a preferencjami estetycznymi inwestora. Poza czynnościami zawodowymi inwestorzy wymagają od nas pełnego
zaangażowania oraz kompleksowej wiedzy
i doradztwa, głównie w obszarze architektury
wnętrz, architektury krajobrazu oraz znajomości różnorakich technologii i materiałów.

IN

Obecnie, aby utrzymać się
na rynku, projektant poza
wykształceniem i zdobytym
doświadczeniem musi być na
bieżąco z wszelkimi nowinkami
z różnych dziedzin. Pomagają w tym

pisma branżowe, targi technologii i dizajnu,
wyjazdy badawcze, obserwacja przyrody
i ludzkich zachowań. Inspiracje twórcze warto
czerpać ze wszystkiego, co nas otacza. Specyfika zawodu polega na tym, że architekt musi
projektować ponadczasowo, jednocześnie będąc o krok przed tym, co aktualnie modne. Doświadczenie zawodowe jest niezwykle ważne.
Jako młody architekt, zdaję sobie sprawę, że
nie potrafię jeszcze wielu rzeczy przewidzieć,
a niektórym pomysłom daleko do ideału.
W moim odczuciu, od wykonywania zawodu
architekta nie da się odciąć po kilkugodzinnym
czasie pracy. Architektem jest się nieustannie,
a projektowanie oraz szukanie nowych form
i rozwiązań może uzależnić.
> Bartłomiej Kisielewski:
Złośliwie można by powiedzieć,
że wielowątkowość czynności związanych z pracą architekta (projektowaniem,
budowaniem, uzgodnieniami i prowadzeniem
biura) rzeczywiście coraz bardziej zbliża nas
do umiejętności ludzi renesansu. Choć zawód
architekta nie jest chyba odosobnionym przypadkiem wśród wolnych zawodów.
Niestety tylko część naszych aktywności
to projektowanie, a jeszcze mniejszy ich
fragment to prace koncepcyjne. Dla mnie
ważne jest motywowanie siebie do utrzymywania stanu „twórczego napięcia”.
W Horizone Studio staramy się tego dokonywać poprzez udział w różnego rodzaju inicjatywach, często oddolnych i pro publico bono,
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Podyskutujmy
o tym na Forum Z:A

www.zawod-architekt.pl/forum

arch. Gaweł Biedunkiewicz
/ architekt IARP,
członek RIAI, partner w BIA Studio

takich jak udział w warsztatach projektowych, dyskusje o przestrzeni miasta
i potrzebach mieszkańców, rozmowy o przestrzeni, także z osobami spoza środowiska.
Taki dialog może być niezłą inspiracją dla
pracy zawodowej.
Jeśliby te aktywności odnieść do definicji związanych z zawodem, to powinienem
wymienić takie pojęcia jak projektowanie partycypacyjne, design charrettes czy
holistyczne (całościowe, wielowątkowe)
podejście do projektowania. Filozofia

holistycznego podejścia do pracy
projektowej, uwzględniająca nie
tylko aspekty techniczne, ale
też np. społeczne, jest zresztą
coraz częstsza w naszej polskiej
praktyce. Poszerzaniu wiedzy służy
również udział w konferencjach i dyskusjach
panelowych. A w piątek, gdy to holistyczne
projektowanie jest już zakończone, można iść
do knajpy z przyjaciółmi, co pomaga nabrać
dystansu, odnaleźć się w coraz szybciej biegnącym życiu i interdyscyplinarności, której
dotyczy postawione tutaj pytanie.
> Gaweł Biedunkiewicz:
Tematu „zadań zawodowych architekta” nie da się opisać w 200 słowach, ale w tym krótkim eseju chcę się odnieść do jednego z zadań, które przyszło mi
obecnie wykonywać. Szczęśliwie, wybudowa-

GB
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ny w moim mieście najlepszy budynek Europy
jest źródłem inspiracji. Ostatnio bardzo często chadzam do szczecińskiej Filharmonii na
koncerty, gdzie przyglądam się wokalistom,
frontmanom i liderom zespołów muzycznych. Podziwiam kunszt, talent i charyzmę
tych artystów. Wielokrotnie zastanawiam
się jednak, jaka część finalnego produktu jest
udziałem tego lidera. Obserwuję, że udział
„napisanych nut” może być wręcz znikomy,
a frontman sam na scenie nie wywołałby
podziwu publiczności.
Na jednym z koncertów, po zaśpiewaniu Czarnych Słońc doświadczony wokalista – Kazimierz Staszewski powiedział
tak: „Śpiewałem i myślałem sobie »co oni
grają...«. Po chwili zdałem sobie sprawę,
że zespół gra dobrze, a to ja źle wszedłem.
Szczęśliwie zagraliśmy więcej i się udało, bo
tam gdzie nie może być lepiej, jest więcej”.
Stwierdziłem, że to zdanie podsumowuje
esencję bycia liderem – adekwatną także dla
lidera-architekta.
Głównym zadaniem lidera jest stworzyć
taką relację z odbiorcą (płatnikiem, klientem), która jest pełna zaufania i tolerancji.

Nie ma koncertu, w którym
wszystkie nuty zagrane są czysto i w tempie. Lider musi przekonać odbiorcę, że wartościowy
jest całokształt, a nie drobne
uchybienia. Stworzyć tego ducha, który

pozwoli być wspólnie podczas koncertu lub, jak
w przypadku architekta, powstawania budynku.
Drugą, niemniej ważną umiejętnością
lidera jest zbudowanie i utrzymanie w ryzach
zespołu, który w przypadku błędu zorientuje
się na czas i w razie potrzeby zagra te kilka
dodatkowych taktów, udając, że tak właśnie
miało być.
> Anna Buława-Pełka:
Niestety architekt współcześnie
jest często postacią tragiczną.
Pomimo rozległej wiedzy i bogatej wyobraźni
tkwi w bezradności wobec niuansów prawa.
Zamiast projektować – kontempluje przecinki
w nowelizacjach.

ABP

To bardzo nie fair względem
Architektury przez wielkie „A”.
Dlaczego? Bo największy wysiłek energetyczny powinien być
zarezerwowany na podstawowe funkcje projektowe: relacje
przestrzenne, konstrukcję, technologię, ergonomię, właściwości
użytkowe, estetykę i wygodę,
bezpieczeństwo, ekonomię inwestycji (kolejność przypadkowa). Oczywi-

ście z korzyścią dla zawodu jest praktyczna
znajomość: prawa, marketingu, psychologii,
retoryki, fizyki czy innych dziedzin, ale tylko
dopóki nie zaczynają dominować nad funkcjami podstawowymi.
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arch. Anna Buława-Pełka

arch. Wojciech Gwizdak

/ architekt IARP, Bepe Architekci

/ architekt IARP, 2G Studio Wojciech Gwizdak,

arch. Piotr Błażejewski
/ architekt IARP,

członek Rady Legislacyjnej IARP,

pracownia Abrys, Szczecin

prezes SARP Oddział Kielce

Multidyscyplinarność w naszym zawodzie
polega na łączeniu wszystkich dziedzin nauki
i sztuki z czysto techniczną umiejętnością
projektowania. „Architekt musi być prorokiem” (F.L. Wright). W przypadku architekta
przewidywanie przyszłości to nie wróżenie
z kart, ale wiedza, analityczne myślenie
i praktyka.
Tę wiedzę i umiejętności możemy
czerpać… już z obserwacji. To na początek.
W kolejnym kroku – z fachowej literatury, ze
szkoleń, z wymiany doświadczeń, z wyroków sądowych... Dobry projektant musi być
człowiekiem renesansu, musi żyć (nie tylko
projektować!) według współczesnych norm,
także tych społecznych, medialnych, kulturowych. To ewidentny znak naszych czasów.
Wykształcony architekt powinien przede
wszystkim umiejętnie operować swoją
własną wyobraźnią. Natomiast upraw-

niony architekt nie powinien

wykonywać tych wszystkich czynności, które
musi wykonywać, gdyż jest to ze szkodą dla
jego podstawowej profesji, nie wspominając
o zdrowiu. Poprzez nadmierne zaangażowanie w niektóre czynności zostaje zachwiana
równowaga procesu projektowego. Usilne
dążenie do uporania się z tym, co trzyma nas
„za gębę” (budżet, terminy, przepisy) sprawia, że krajobraz, który pozostawiamy po
sobie, jest obarczony deficytem wzajemnych
relacji. Szkoda…

> Wojciech Gwizdak:
Taka myśl mnie naszła i nijak nie
chciała dać się odgonić. Zamiast
pisać, na czym polega wykonywanie zawodu
architekta, napiszę, co takim wykonywaniem
nie jest. Nie chodzi oczywiście o takie czynności jak wędkowanie czy oglądanie telewizji,
ale o te czynności, które wykonywać mogą
tylko architekci, acz nie powinni. Otóż pewnie
niektórzy nasi koledzy się zdziwią, ale nie jest
wykonywaniem zawodu architekta bycie tzw.
podpisywaczem.

WG

Rzecz jasna są „podpisywacze”
i „podpisywacze”. Otóż uważam,
że dopuszczalne jest podpisanie
projektu młodemu architektowi,
który uczy się zawodu i postanowił sam, prowadząc działalność, robić projekty. Oczywiście
niezbędne jest „przetrzepanie”
projektu i sprawdzenie go wnikliwie, tak by projekt rzeczywiście
nie zawierał błędów. Niedopuszczalne
jest natomiast podpisywanie projektów nie tylko takich, których się nie sprawdza w ogóle, ale
także jakichkolwiek projektów osób niebędących architektami. Budujemy w ten sposób
złe przekonanie, że inni też mogą robić równie
dobre projekty, co architekci i że w zasadzie
architekci są zbędni.
Czasami słuchając i czytając, co nasi
koledzy inżynierowie myślą o architektach,

odnoszę wrażenie, że zbyt często spotykają
się z architektami, którzy zbyt lekko podpisują
wszystko, co im się podetknie pod nos. Nie zawsze należy brać przykład z góry – nie bądźmy
tylko długopisami z pieczątką i nie podpisujmy wszystkiego.
> Piotr Błażejewski:
Karierę zawodową zaczynałem
w „Biurze Projektów” – instytucji,
gdzie były pracownie branżowe i do każdego
„tematu” tworzono „Zespół”. Zatrudnieni byli
tam również: Pani Księgowa, Pani Kadrowa,
Panie Introligatorki, Pani Sekretarka oraz
Zespół Sprawdzający, a nad wszystkim czuwał
Dyrektor. Było z kim pogadać i napić się kawy.
Pod koniec dnia do biura wpadał Kierownik Pracowni Architektonicznej i też trzeba było kawę
wypić, pomówić o Architekturze i o Tworzeniu.
Choć wydawać się może, że taki system
wzmacniał głównie więzi towarzyskie, to
prawda jest taka, że nauczyłem się tam
wielu rzeczy, podglądając starszych kolegów,
nanosząc poprawki „Zespołu Sprawdzającego”, dyskutując z kolegami branżystami.
A najważniejszą nauką było to, że czego sam
nie poznam, tego się nie nauczę.
Dzisiaj prowadzę samodzielną działalność
gospodarczą, w której jestem „każdym”, więc
wyraźnie dostrzegam nie tylko zalety tamtego
systemu pracy, ale przede wszystkim bardzo
dużą potrzebę dzielenia się doświadczeniami.
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arch. Dorota Szymaniak-Urban

arch. Bartosz Warzecha

/ architekt IARP, pracownia Urban Architect

/ architekt IARP, prezes SARP Oddział Koszalin,
pracownia Warzecha Studio

W naszym zawodzie bardzo
ważne jest zdobyte doświadczenie i wiedza. Właśnie to „sprzedajemy” w naszych projektach.
Przy obecnym systemie pracy,
gdy najczęściej pracuje się
w bardzo małych zespołach, a rynek zleceń jest trudny – wymiana
poglądów i zdobywanie wiedzy
nie są łatwe. W efekcie Prawo budowlane
i Warunki techniczne poznajemy na podstawie indywidualnych interpretacji urzędników,
a podpowiedzi szukamy u rzeczoznawców,
z którymi uzgadniamy projekty i u zaprzyjaźnionych kolegów, którzy być może poradzili już
sobie z podobnym problemem…
Dlatego przy tej okazji chcę zwrócić uwagę
na szkolenia organizowane przez Izbę – na
tych spotkaniach nie tylko przyswaja się
informacje podawane przez wykładowcę, ale
równie ważne są dyskusje w przerwach i po
wykładzie.
> Dorota Szymaniak-Urban:
Najważniejsze w pracy architekta są
pomysł na projekt i jego realizacja.
To, co znajduje się po środku, jest procesem
kompromisu, zależnym między innymi od
przepisów, od ich interpretacji przez urzędników, od sprzecznych niejednokrotnie wyroków
sądowych, od pomysłów inwestora i innych
stron procesu budowlanego. Jednym słowem
istny galimatias. Ale dla architekta i tak najważniejsze są pomysł i realizacja.

DSU
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Czy tak jest w praktyce? Otóż niestety nie.
Z zaniepokojeniem obserwujemy narastające,
groźne zjawisko, gdzie architekt coraz częściej
wyłączany jest z etapu realizacji, a zdarza
się też pomijanie jego roli na etapie pomysłu
i formułowania idei projektu. Coraz częściej bywa, że za niewielką opłatą architekt
sprzedaje swoje usługi w środkowej części
procesu, którym jest tworzenie dokumentacji
pod dyktando dokonanych wcześniej decyzji.
Pozornie działa zgodnie z tym, do czego jest
przygotowany, ale daleko tu do prawdziwej,
etycznej odpowiedzialności za kreowaną
przestrzeń i jeszcze dalej do przypisywania
sobie autorstwa tych zmian. To nie stos

papierków, zależnych w dużej
mierze od osób niemających
pojęcia o architekturze i urbanistyce, ale pomysł i realizacja są
esencją naszego zawodu. I tylko
wtedy jesteśmy wielcy i możemy być dumni,
że wykonujemy nasz zawód godnie...
> Bartosz Warzecha:
Wykonywanie zawodu architekta
to oczywiście nie tylko pełnienie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Jeśli miałbym spróbować napisać jego definicję, to brzmiałaby
ona tak: „świadome działania na rzecz
kształtowania ładu przestrzennego, które
nie tylko wiążą się z pracą zarobkową, ale
również w przyszłości mogą przynieść jakąś
wymierną lub niewymierną korzyść”.

BW

Zawód architekta wykonują nie tylko osoby pracujące w biurach projektowych
czy wydziałach architektury
i planowania przestrzennego.
To również wszyscy inni architekci, biorący udział w kreowaniu ładu przestrzennego
kraju. Czy „bezrobotny” architekt
pracujący nad konkursem wykonuje swój
zawód? Czy czynny zawodowo architekt
piszący artykuł o „wykonywaniu zawodu”
do Z:A wykonuje swój zawód? Czy architekt
z uprawnieniami prowadzący warsztaty architektoniczne dla dzieci też wykonuje swój
zawód? Odpowiedź na wszystkie powyższe
pytania brzmi: tak!
Zawód architekta to przede wszystkim
odpowiedzialność za ład przestrzenny.
W ten obowiązek wpisane jest nie tylko
projektowanie „dobrej architektury”, ale
również promowanie jej, edukacja społeczeństwa oraz poszanowanie wszystkich
uczestników tego procesu. Wykonywanie
zawodu architekta nie zaczyna się podpisaniem umowy na prace projektowe i nie
kończy wystawieniem ostatniej faktury.
W tych ramach zawiera się tylko nasza
działalność gospodarcza.
Natomiast wykonywanie naszego zawodu
obejmuje każdą czynność na rzecz promocji
architektury oraz porządku przestrzennego.
Nawet jeśli nie czerpiemy z niej bezpośredniej
korzyści.

arch. Piotr M. Glegoła
architekt IARP

Romantyzm
wyboru

W

W okolicy matur zawsze dochodzi do sytuacji,
kiedy zatroskana mamusia lub tatuś zadają
mi nieretoryczne pytanie: Co myślę o tym, że
ich córka/syn będzie zdawać na Architekturę?
Hmm... i co ja mam im odpowiedzieć?
Mógłbym rzec: „piękny zawód” – ale to
przecież oklepane i niejednoznaczne, bo wiele
jest pięknych zawodów, które wykonując,
nie trzeba w niedzielę pracowicie rysować
np. magazynu odpadów albo zestawienia stolarki/ślusarki, zastanawiając się romantycznie
„czy jak się pomylę, to moje ubezpieczenie
obejmie ten błąd czy nie?”.
Chciałbym obiecać, że „dobrze płatny”
– lecz szkoda po kilku latach stracić znajomych, którzy mając dosyć finansowego
wspomagania swojej pociechy, znienawidzą
mnie, oczywiście we mnie i moich poradach
upatrując przyczyny ekonomicznych problemów latorośli i w konsekwencji własnych.
A może przywołać tezę, że architekt to
zawód budzący „zrozumienie i poważanie społeczne”? Chociaż wiadomo, że nie
przejdzie mi to przez gardło, bo przed oczami
stanie mi wyraz twarzy tych klientów, którzy
przychodzili do pracowni z zeszytami w kratkę
z „gotowym projektem” i jednym pytaniem:
„to ile będzie za pieczątki i kwity?”. Ale z drugiej strony właśnie to – o ironio – jest moim
zdaniem, najbardziej pocieszające i nobilitujące dla architektów. Stawia nas to jako grupę
zawodową w segmencie współczesnej sztuki,
która też cierpi na brak powszechnego szacunku i zrozumienia.
Bałbym się wspomnieć, że córka czy syn
mogą w początkowej fazie pracy etatowej
cierpieć na „syndrom dr Quinn”, bo właśnie te
objawy spowodowały, że jeden z moich kolegów przestał być architektem. Wystarczyło,
że każdej niedzieli, punkt 18:00, zaczynał się
serial o nieustraszonej lekarce rozwiązującej
problemy społeczne na Dzikim Zachodzie
– by zdawał on sobie odpowiedzialnie sprawę,
że za 12 godzin, czekają go w pracy setki
trudnych decyzji, wśród których poranne pytanie: „jak rozwiązać detal balkonu, unikając
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mostków cieplnych, tak aby być w zgodzie
z charakterystyką energetyczną budynku?”
wydaje się jednym z najprostszych...
Więc może powinienem powiedzieć, jak
co dzień to sobie powtarzam, że uprawiam
„zawód-wyzwanie”? Że dzięki temu nigdy
nie musiałem skakać na bungee, latać szybowcem, grać w ruletkę ani uprawiać innych
sportów ekstremalnych, ponieważ wykonanie
jakiejkolwiek umowy w ramach obowiązującego od lat prawa budowlanego dostarczało mi
więcej emocji i adrenaliny? A kiedy pojawi się
„Kodeks”, to emocje sięgną zenitu porównywalnego (choć nie wiem czy będą tak piękne)
ze skokiem na spadochronie z balonu szybującego na wysokości stratosfery.
Mógłbym również zapewnić, że czekają
tam maturzystę „ciekawe studia”. Co niewątpliwie jest prawdą i to skrajnie wręcz wyczynową. Nie stają mi tu jednak przed oczami
możliwości wydziałowej biblioteki, poematy
płynące z ust wspaniałych wykładowców czy
światłe uwagi rzetelnych asystentów konsultujących projekty, a tylko pewien wieczór
podczas majowego pleneru. Widzę wtedy

Z:A

jak żywą sytuację z przeszłości, gdy solidnie
spóźniony na wieczorną (właściwie już nocną)
imprezę, zbliżałem się do kwatery wydziałowych znajomych: oto mój kolega ucieka wokół
budynku przed gospodynią, która goni go
z dużą zaciętością oraz z siekierą w ręku, co
dałoby się może jakoś jeszcze wytłumaczyć,
gdyby nie to, że miał na sobie tylko buty.
Jednocześnie trochę wyżej, na dachu (tuż
przy rynnie) tej samej pięknej i klimatycznej
willi, siedziała rozbawiona para studencka,
spożywając przemiennie, z dużą determinacją
i upodobaniem, jakiś płyn bezpośrednio z niewielkiej szklanej butelki, co może nie byłoby
niczym dziwnym, gdyby nie fakt, że i oni nie
mieli na sobie ubrania. Podobnie zresztą jak
druga para (tutaj trudno było rozróżnić jakiej
płci i czy różnej) widoczna bezwstydnie przez
okno w pokoju na parterze, ponieważ nie zdążyła zgasić światła ani zasłonić zasłon...
Zaskakujące, że w tym miejscu – nie wiem
absolutnie dlaczego, bo najfajniejsze dopiero
miało się zacząć – zwykle tracę już zainteresowanie rozmówcy, który pytał co myślę
o wyborze architektury. Co ciekawe, kobiety
(albo ojcowie córek zainteresowanych architekturą) wytrzymują nawet krócej. A szkoda,
bo chciałem akurat tą właśnie opowieścią
zilustrować, jak bardzo trzeba być wysportowanym i mieć dobrą kondycję psychofizyczną
do wykonywania profesji architekta, w często
– jak widać – ekstremalnych warunkach.
Cóż, romantyzm naszego zawodu ma wiele
twarzy oraz pokus, a jego wybór to duża odpowiedzialność. Trudno zliczyć, ile razy zastanawiałem się, co bym robił, gdybym nie był
architektem. Przyznam, że nie mam pomysłu
– wciąż wychodzi mi to samo. Natomiast
znam wielu, którzy często mówią, że „gdyby
wiedzieli”, to by zostali kimś innym.
PS
Fajnie jest się mądrzyć... Tylko co powiedzieć
własnemu synowi maturzyście, który zakomunikował właśnie, że zamierza pójść w ślady
ojca? Matko jedyna! 

FOT. KUBA PAJEWSKI
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ARCHITEKCIE, KTO CIĘ ROZUMIE?

fot. Jacek Wajszczak/REPORTER
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Olsztyn
.
zintegrowany rozwój
Jedenaście jezior w granicach miasta, dolina rzeki, morenowe pagórki, otoczenie lasów.
Mnóstwo zieleni, duża plaża miejska, pięć kąpielisk, kilometry ścieżek spacerowych
i rowerowych oraz serie nagród za architekturę obiektów i planowanie miasta.
Do tego znaczące zmiany w komunikacji: przywrócenie w mieście linii tramwajowych
oraz uspokajanie ruchu samochodowego w ścisłym centrum. To wszystko
dzieje się w Polsce. Zapraszamy na wizytę do Olsztyna...

KIERUNEK
DO STAREGO MIASTA
I ŚRÓDMIEŚCIA

036

Z:A _#55 03/04_2017

Z:A

fot. Zbigniew Bosek / www.zlotuptaka.pl
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LOKALIZACJA:
OŚRODEK ŻEGLARSKI
SŁONECZNA POLANA, ul. SielskA

LOKALIZACJA:
OŚRODEK KAJAKARSKI
UL. OLIMPIJSKA

LOKALIZACJA:
Centrum Rekreacyjno-Sportowe UKIEL
PLAŻA MIEJSKA, ul. kapitańska

Spis zawartości:
o0 / WIDOK Z LOTU PTAKA i PLAN INWESTYCJI, str. 036 i 038
o1 / wywiad z Prezydentem Miasta, str. 040
o2 / program rozwoju Śródmieścia, str. 060
o3 / rozmowa z pracownikami Urzędu Miasta, str. 066
o4 / zieleń miejska, str. 074
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Plan inwestycji Olsztyna
/ interesujące obiekty i miejsca
teren całorocznego centrum
Rekreacyjno-SportoweGO NAD JEZIOREM ukiel
1 C
 entrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel”
(PLAŻA MIEJSKA, ul. kapitańska)
2 O
 lsztyńskie Centrum Kajakarstwa CRS „Ukiel”
(UL. OLIMPIJSKA)
3 C
 entrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego CRS „Ukiel”
(SŁONECZNA POLANA, ul. SielskA)
linie tramwajowe 1 2 3
4 STARE MIASTO
5 PARK CENTRALNY
6 PARK PODZAMCZE
7 RZEKA ŁYNA
8 URZĄD MIASTA, RATUSZ
9 ALEJA M. J. PIŁSUDSKIEGO
10 PLAC X. DUNIKOWSKIEGO
11 HALA URANIA
12 Aquasfera, kompleks basenowy
13 STADION STOMIL OLSZTYN
14 DWORZEC OLSZTYN GŁÓWNY
18

15 DWORZEC OLSZTYN ZACHODNI
16 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
17 GALERIA WARMIŃSKA
18 PIECZEWO
19 JAROTY
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Olsztyn: tramwajami
przez zielone miasto-ogród
Od mankamentów miasta, przez nastawienie na szeroką współpracę, aktywistów
i konsultacje społeczne, troskę o infrastrukturę i rozwój transportu publicznego, po dumę
z miejscowych architektów i efektów konkursów na istotne inwestycje miejskie...
z prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem rozmawia Sebastian Osowski

S

Sebastian Osowski: Panie prezydencie,
w ostatnich dwóch latach Olsztyn
został wręcz obsypany nagrodami.
Jeden z powodów to efekty wdrażania
„Zintegrowanego Program Rozwoju
Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna”.
Program ten zdobył w lipcu 2016 r.
nagrodę Europejskiej Rady Planowania
Urbanistycznego. To znakomity
sukces. Czy spodziewał się pan takiego
wyróżnienia?

> Piotr Grzymowicz: Absolutnie się nie
spodziewałem, na pewno było to dla nas
zaskoczeniem. Bo z jednej strony, składając
program jako projekt do konkursu, nawet
nie myśleliśmy o tym, że zostanie tak wysoko
oceniony i doceniony. Z tego się bardzo cieszymy. Natomiast znający historię przystąpienia
do opracowania tego programu wiedzą, że
rodził się on niełatwo...
Proszę więc nas w tę historię nieco
wprowadzić...

> Od samego początku zdawaliśmy sobie
sprawę, że wszelkie działania w obszarze
przestrzeni miejskiej należy prowadzić
przy akceptacji mieszkańców. Bez mieszkańców nie jesteśmy w stanie uzyskać
rozwiązań i efektów, które będą zachęcały
do korzystania z przestrzeni publicznej
w sposób pozytywny i umożliwiający
czerpanie z tej przestrzeni, nazwijmy to
„pełną piersią”.
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Przypomnieć należy, że Olsztyn doznał nie
tylko zniszczeń wojennych, ale będąc wówczas
miastem leżącym w obszarze w administracji
niemieckiej, został już po wojnie, w 1945 roku,
praktycznie spalony przez wojska radzieckie.
Architektura i zabudowa, które realizowano
później w latach PRL-u, niestety odcisnęły się
w wielu miejscach naszej przestrzeni publicznej. Miały niezbyt dobry wizerunek, a współcześnie coraz bardziej traciły na znaczeniu i
wartości w szerokim rozumieniu tych słów.
Uznaliśmy więc, że centrum Olsztyna
– mówiąc nie tylko o samej Starówce, ale o całym naszym Śródmieściu – powinno przejść
pełne przeobrażenie związane ze zrównoważonym rozwojem. I że rozwój ten musi być
wprowadzany zarówno w sferze kapitału społecznego, czyli zamieszkujących tu i korzystających z przestrzeni miasta mieszkańców, jak
i w sferze materialnej – infrastruktury i obiektów. By znaleźć taką równowagę, potrzebny
był odpowiedni program.
Jakie mankamenty miała wcześniej
przestrzeń śródmieścia Olsztyna?

> Mieliśmy w mieście swoisty „ściek” komunikacyjny – dwie główne trasy wschód-zachód
i północ-południe krzyżowały się w centrum,
generując w praktyce tranzyt samochodowy
przez śródmieście. Propozycje wypracowane
w programie zrównoważonego rozwoju wskazały, że należy stawiać na transport publiczny,
o czym zdecydowaliśmy już wcześniej, ale jed-

nocześnie – że nie należy poszerzać tych ulic,
lecz uczynić je bardziej przyjaznymi. I w tym
kierunku poszliśmy.
Warto podkreślić, że sama inicjatywa
wypłynęła od mieszkańców i aktywnych
stowarzyszeń pozarządowych, które chciały,
żeby tak wyglądało nasze miasto. Natomiast
w Radzie Miasta pojawił się spory opór, część
radnych patrzyła na sprawę przez bardzo
subiektywny pryzmat.
Subiektywny... czyli domyślam się, że
chodziło o dostęp samochodów do ścisłego
centrum miasta?

> Wiele osób uważa, że funkcjonowanie
restauracji czy sklepu wymaga, by klienci
mogli wjechać samochodem pod same drzwi
lokalu. Ale przecież ten temat sprawdzono
już na świecie, a również i w Polsce. I wiemy,
że zdecydowanie więcej ruchu generują ludzie
poruszający się w centrum pieszo.
Rzeczywiście. W czasie urlopów podobają
nam się knajpki na deptakach, stoliki
wystawione w wąskich uliczkach, brak
ruchu samochodowego. Ale to na wakacjach.
U siebie patrzymy jakby inaczej...

> Tak jest. Tutaj uwagi dotyczyły projektu
tramwajowego. Zarzucano mi, że dla poszerzenia chodników, z wydzielonymi ścieżkami
rowerowymi i dodatkową zielenią, likwidujemy pasy jezdni. Czyli, że zabieramy coś tym,
którzy jeżdżą samochodami.

Z:A

fot. Marcin Kierul / UM OLSZTYN
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dr inż. Piotr Grzymowicz
prezydent Olsztyna od 2009 roku,
w latach 2001-2007 wiceprezydent
Olsztyna odpowiedzialny za sprawy
gospodarcze, rozwój i inwestycje.
Z wykształcenia inżynier budownictwa.
Zanim poświęcił się działalności
samorządowej pracował przy realizacji
dużych przedsięwzięć inwestycyjnych
w kraju i za granicą, prowadził także
własną działalność gospodarczą
w zakresie zarządzania i nadzoru
inwestycji budowlanych
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Od samego początku, gdy tylko przystąpiliśmy do projektu tramwajowego i modernizacji
systemu transportu zbiorowego, mówiliśmy,
że szczególną troskę będziemy przykładać
do obrębu samego Śródmieścia. I że sprawny, ekologiczny transport publiczny pozwoli
prowadzić politykę „wypraszania” z centrum
samochodów, które na pewno nie są przyjazne ani dla pieszych, ani dla rowerzystów,
ani dla mieszkańców. Nie mówiąc oczywiście
o ubocznych skutkach, jakimi są sprawy
bezpieczeństwa ruchu pojazdów, ale też hałas
i czystość powietrza. Dzisiaj jeszcze mamy
się czym chwalić, ale sytuacja nie jest idealna
na tyle, żebyśmy nie musieli w tym zakresie
podejmować stosownych działań.

KOMUNIKACJA
W programie rewitalizacji śródmieścia
Olsztyna, zwraca uwagę przede wszystkim
hasło „zintegrowanie”. Wszystko jest ze
sobą bardzo mocno powiązane. Jeżeli jest
mowa o zmianie komunikacji miejskiej,
to pojawiają się tramwaj, system ITS,
uspokojenie ruchu samochodowego,
ścieżki rowerowe. Jeżeli centrum sportów
żeglarskich nad jeziorem, to jest mowa
o szkoleniu młodzieży, o szkole mistrzostwa
sportowego... Czy taka wizja rozwoju miasta
istniała od początku, czyli 2009 roku, kiedy
objął pan prezydenturę, czy powstawała
później, w trakcie rozmów, dyskusji...?

> Jeśli chodzi o decyzje dotyczące rozwoju
transportu, to rodziły się one wcześniej, ale
zaznaczyć wypada, że gdybyśmy nie weszli do
Unii to takich planów, naszych marzeń, zapewne nie bylibyśmy w stanie realizować. Byłem
wiceprezydentem Olsztyna (w latach 2001-2007
– przyp. red.), kiedy w roku 2006 w Ministerstwie Rozwoju, kierowanym przez śp. Grażynę
Gęsicką, przygotowywano program operacyjny
rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007-2013.
Jednym z jego ważnych obszarów, cały
czas kontynuowanym, był właśnie transport
publiczny. Biorąc więc pod uwagę możliwości tego programu, planowaliśmy zgłosić
nasze potrzeby. Ale na początku zapytaliśmy
naszych mieszkańców, czy chcieliby abyśmy
rozwijali transport szynowy, tramwajowy...
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Co w przypadku Olsztyna oznaczało tak
naprawdę budowę całej tramwajowej
infrastruktury...

> Tak, musieliśmy ją zbudować od nowa.
Bo przypomnijmy, że tramwaje u nas w Olsztynie jeździły od roku 1907... I nie wiem,
czy to z sentymentu, czy z innych względów,
ale 80% zapytanych odpowiedziało wówczas:
„tak, chcielibyśmy, żeby w Olsztynie przywrócić tramwaje”.
Których istnienie skończyło się gdzieś
w latach w latach sześćdziesiątych,
po decyzji ówczesnych władz o przejściu
na komunikację autobusową?

> Dokładnie w 1965 roku. Kiedy 19 grudnia
2015 roku uruchamialiśmy tramwaj, który
ruszył w pierwszą trasę, minęło akurat
50 lat...
Wiem, że niestety po drodze zdarzyły się
Olsztynowi problemy... Pierwszy przetarg
w formule „zaprojektuj i wybuduj” wygrała
firma z Hiszpanii i nie była to zbyt udana
współpraca?

> Nie mieliśmy szczęścia. Hiszpanie wygrali
przetarg, proponując pieniądze nieodzwierciedlające rzeczywistych kosztów, prawdopodobnie zakładali, że znajdą tanich podwykonawców tu, na rynku polskim. Ale takich
partnerów nie znaleźli.
Oczywiście, warunki przetargowe określały, w jakich sytuacjach możemy odstąpić od umowy, ale musiałem mieć twarde
argumenty, że odstąpienie jest zasadne.
I trochę to trwało. Po dwóch latach przygotowywania przez nich projektu i pewnego
zamieszania, podziękowaliśmy im w sierpniu
2013 roku.
Wszystko się więc skumulowało. Musieliśmy działać szybko, zinwentaryzować
wszystko, skończyć projektowanie, ruszyć
z budową. Podzieliliśmy inwestycję na sześć
kontraktów, aby realizować je w jednym praktycznie terminie i osiągnąć finisz do końca
2015 roku, tak jak było to określone w programie. Musieliśmy wykorzystać i rozliczyć
przyznane środki, bo inaczej... byłoby bardzo
niedobrze, wiemy dlaczego.

Olsztyn: nagrody
i wyróżnienia
Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego
Śródmieścia Olsztyna
	Lipiec 2016 r. – nagroda Europejskiej Rady
Planowania Urbanistycznego w kategorii
planowanie strategiczne
Zagospodarowanie brzegów jeziora
/ Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel
	Luty 2017 r. – SARP nominował
zagospodarowanie jeziora Ukiel do nagrody
im. Miesa van der Rohe
	Wrzesień 2016 r. – nagroda Towarzystwa
Urbanistów Polskich w konkursie na najlepiej
zorganizowaną przestrzeń publiczną
	Sierpień 2016 r. – tytuł Modernizacja Roku 2015
	Maj 2016 r. – Nagroda Roku SARP za najlepszy
obiekt architektoniczny zrealizowany ze środków publicznych w 2015 r.
	Kwiecień 2016 r. – Nagroda Bezpiecznego
Brzegu na Targach Wiatr i Woda
	Grudzień 2015 r. – nagroda w plebiscycie
Kryształowa Cegła (organizowany przez
Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin)
w kategorii obiektów sportowo-rekreacyjnych
	Listopad 2015 r. – udział w finale konkursu
World Architecture Festival w Singapurze
	Lipiec 2015 r. – drugie miejsce w konkursie
„Europa to my”
	Kwiecień 2015 r. – laureat w konkursie Top
Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015
Tramwaje i linie tramwajowe
	Październik 2016 r. – system sterowania ITS
został wyróżniony w Melbourn podczas XXIII
Światowego Kongresu ITS
	Wrzesień 2016 r. – projekt tramwajowy
– laureat w konkursie Top Inwestycje
Komunalne Polski Wschodniej 2016
Miasto Olsztyn
	Wrzesień 2016 r. – Olsztyn w pierwszej
trójce Rankingu Otwartych Miast Dziennika
Gazety Prawnej
	Wrzesień 2016 r. – czwarta lokata w rankingu
miast Wprost
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fot. Robert Bartkowiak
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fot. Marcin Kierul / UM OLSZTYN

Tramwaj linii 1 na alei Piłsudskiego, w tle olsztyński ratusz

Tramwaj linii 2 na ulicy Sikorskiego,
w tle Galeria Warmińska (architektura: Kuryłowicz & Associates)
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fot. archiwum Dżus G.K. Architekci S.C.
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Centrum
Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel”
(PLAŻA MIEJSKA, UL. KAPITAŃSKA)
Architektura: Dżus GK Architekci,
Grzegorz Dżus,
Katarzyna Orzechowska-Dżus
Konkurs: ogłoszenie 2010,
rozstrzygnięcie 2011
Realizacja: 2014
budynki sanitarne, restauracje,
budynek służb ratunkowych
i wypożyczalni sprzętu wodnego
(tzw. kapitanat), plaża, ścieżki,
place zabaw, fitness park
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Należą się szczere gratulacje. Pomimo
pierwotnego poślizgu linie tramwajowe
zostały uruchomione w terminie.

> Tak, zrealizowaliśmy ten projekt. Tramwaj
w Olsztynie został przywrócony, jeździ
i służy nam. Cieszymy się z tego bardzo.
Jest bardzo ekologicznym środkiem transportu i o dużo wyższej jakości świadczonej
usługi niż autobusy. Oczywiście, gdyby
zapytał pan mieszkańców, zwłaszcza tych,
którzy siedzą za kółkiem, to odpowiedzą,
że im to nie odpowiada. Bo jeśli tramwaj
jedzie, to ma pierwszeństwo. Ale Gazeta
Olsztyńska swego czasu opisywała, że
ścigała się z tramwajem i jadąc z Jarot do
dworca głównego samochód przegrał.
Nie ulega wątpliwości – z samego centrum,
gdzie rozmawiamy, do Galerii Warmińskiej
tramwajem dojedziemy w 11-12 minut.
Natomiast autobusem czy samochodem są
już większe problemy...
Aczkolwiek autobusy w mieście też wymieniamy na nowe – nasza spółka MPK ma
autobusy Solarisa. A jednocześnie wprowadziliśmy dwóch zewnętrznych przewoźników
i oni także, bo takie warunki stawiamy, muszą
mieć nowe pojazdy. Podpisujemy umowy
na 10 lat, co pozwala nam utrzymać ceny za
świadczenie usług przewozowych na w miarę
stabilnym poziomie.
Przygotowujemy się też do kolejnych
projektów związanych i z ekomobilnością,
i z rozwojem transportu szynowego. To
przyszłość, ale mam nadzieję, że tak się
stanie. Do tej pory większość samorządów
pokazała, że środki unijne jesteśmy w stanie
wykorzystywać w sposób skuteczny i dobry
dla rozwoju naszych małych ojczyzn.
Wiemy, że z różnych względów jest coraz
trudniej, same zasady i kryteria pozyskania
środków nie są niełatwe. Ale mając dobre
doświadczenie, jestem przekonany, że sobie
z tym poradzimy.
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DOŚWIADCZENIE
À propos doświadczenia... Spotykam się
czasami z opiniami, że we władzach miast
mamy zbyt mało architektów i inżynierów.
W olsztyńskim Ratuszu reprezentacja
zawodów inżynierskich jest silna. Czy
to rzeczywiście ma wpływ na sposób
myślenia i podejmowania decyzji?

> Uważam, że na pewno ma wpływ i to
ogromny. Kwestia doświadczenia, w tych
trudnych sprawach, spełnia niebagatelną
rolę. Z wykształcenia jestem inżynierem budownictwa, podobnie prezydent
Halina Zaborowska-Boruch, będąca drugim
z moich zastępców. Na pewno racjonalnie
myślimy. Dużo wiemy na temat inwestycji,
zwłaszcza jeśli dotyczy to współpracy ze
środowiskiem inżynierskim i ze środowiskiem architektów. Doświadczenie w tym
zakresie jest bardzo pomocne, ażeby móc
się porozumieć i jednocześnie podejmować
szybko i sprawnie, racjonalne i efektywne
decyzje. To prawda.

LINIA BRZEGOWA JEZIORA UKIEL
Wcześniejszy olsztyński projekt
rewitalizacyjny dotyczył jeziora Ukiel.
Powstała tu plaża miejska, kilka
kilometrów ścieżek spacerowych
i rowerowych wzdłuż brzegu, kilka nowych
obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Jak to się zaczęło?

> Kiedy w roku 2009 przyszedłem do Ratusza, odbywałem wiele spotkań z różnymi
środowiskami i wtedy zostałem zainspirowany, a można powiedzieć nawet zmotywowany, przez środowisko naszych wodniaków.
Jezioro Ukiel wyglądało wówczas bardzo
źle, a przecież już przed wojną miało swoją
infrastrukturę, zachowało się wiele zdjęć
z tego czasu, zarówno z plaży miejskiej, jak
i przystani przy ulicy Olimpijskiej, gdzie dzisiaj stoi nowy ośrodek dla naszych kajakarzy.

A trzeba podkreślić, że mamy z tradycjami,
który wychował olimpijczyków, nawet medalistów igrzysk.
I oni przypominali mi: „Panie Prezydencie,
tyle lat, wszystko się wali”. Bo stały tam stare,
przedwojenne jeszcze, drewniane budynki...
Historia ułożyła się szczęśliwie, ponieważ
wcześniej, w ramach regionalnego programu operacyjnego „Rozwój Warmii i Mazur”,
staraliśmy się o środki na budowę kompleksu
basenowego – naszej Aquasfery. Wniosek
składaliśmy w oparciu o kosztorys inwestorski, z wyceną na 110 milionów. Po rozstrzygnięciach przetargowych okazało się, że
koszt wyniesie 65 milionów. Wystąpiłem więc
do Marszałka, żeby te środki przenieść na
zagospodarowanie jeziora. No i miałem znowu
opozycję w Radzie Miasta, ponieważ pojawił
się pomysł organizacji mistrzostw świata
w siatkówce i w tym celu budowy hali za około
120 milionów złotych... Przy czym nikt organizacji tych mistrzostw nie gwarantował.
Przekonywałem wówczas, że powinniśmy
zainwestować środki w budowę całorocznej
infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej, bo z jednej strony ten projekt będzie
na pewno tańszy, a z drugiej będzie służył nie
tylko sportowcom, ale także ogółowi mieszkańców. Ostatecznie udało się przegłosować
tę właśnie inwestycję.
I wtedy miasto zorganizowało konkurs?

> Tak, był to konkurs na opracowanie projektu
zagospodarowania dla całorocznej infrastruktury sportowo-turystyczno-rekreacyjnej.
Dobrze współpracuje się nam z architektami.
Przewodniczącym komisji konkursowej był
wtedy śp. prof. Stefan Kuryłowicz. I pamiętam jak dziś, kiedy ogłaszane były wyniki
konkursu, który wygrali nasi olsztyńscy
architekci, prof. Kuryłowicz podkreślał, że
projekt jest naprawdę bardzo dobry, że jest
pozytywnie zaskoczony poziomem złożonych
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Nowe obiekty na plaży miejskiej mieszczące
m.in. restauracje i sanitariaty

Budynek służb ratunkowych i wypożyczalni
sprzętu wodnego, nazywany kapitanatem
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Olsztyńskie Centrum
Kajakarstwa CRS „Ukiel”
(UL. OLIMPIJSKA)
Architektura: „Studio-Projekt”
Autorska Pracownia Architektoniczna s.c.,
Piotr Mikulski-Bąk,
Anna Mikulska-Bąk, Ryszard Bąk,
Natalia Hasso-Agopsowicz,
Agnieszka Mogielnicka
Konkurs: ogłoszenie 2010,
rozstrzygnięcie 2011
Realizacja: 2015
obiekt klubu kajakarskiego
z wypożyczalnią i halą fitness,
budynek restauracji, boiska
do siatkówki plażowej,
hala do siatkówki plażowej
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prac i że naprawdę należy się cieszyć, że tak
bardzo dobre prace na ten konkurs wpłynęły.
Niestety nie doczekał już do jego efektów.
Pierwszą część inwestycji zrealizowaliśmy
w roku 2012. Najpierw powstało całoroczne
Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel”.
Wcześniej teren ten służył jako Plaża Miejska,
a w ramach nowego kompleksu zbudowano
budynek służb ratunkowych i wypożyczalni
sprzętu wodnego, tzw. kapitanat, powstały też fitness park, plac zabaw i miejsce do
uprawiania sportów letnich, które zimą będzie
zamieniało się w snowpark. Kolejną inwestycją był ośrodek dla kajakarzy na przystani
przy ul. Olimpijskiej, a wraz z nim restauracja,
hala fitness i hala do siatkówki plażowej
z podgrzewanym piaskiem. Naprawdę ciekawe
zagospodarowanie i funkcjonalność.
Wyglądało na to, że nie będzie już
środków na trzecie miejsce – centrum dla
żeglarzy. Ale okazało się, że warto jest mieć
gotowe projekty. Niespodziewanie w jednym
z miast naszego województwa wykonawca
nie wywiązał się z umowy i środki wróciły do
marszałka. Skorzystał na tym Olsztyn i jeśli
dobrze pamiętam jeszcze dwa inne miasta.
Dzięki temu mogliśmy zrealizować nasze kolejne marzenie – na Słonecznej Polanie mamy
dzisiaj ośrodek sportów żeglarskich – letnich
i zimowych, lodowych.
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fot. archiwum : „Studio Projekt” Autorska Pracownia Architektoniczna s.c. Ryszard Bąk, Anna Mikulska-Bąk, Piotr Mikulski-Bąk
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ARCHITEKCI I KONKURSY
Panie prezydencie, w jednym z wpisów
na swoim blogu pięknie pan podziękował
architektom.

> Jesteśmy dumni z architektów. Tyle nagród
otrzymaliśmy za obiekty wokół jeziora Ukiel,
że trudno już zliczyć. Zostaliśmy dostrzeżeni przez wielu znakomitych organizatorów
różnych konkursów. To cieszy. Ale cieszy też,
że to właśnie nasi olsztyńscy architekci mają
takie pomysły, doświadczenia i umiejętności. Bo z tego korzystamy wszyscy jako
mieszkańcy.
Wymieńmy w szczególności pracownię
państwa Katarzyny Orzechowskiej-Dżus
i Grzegorza Dżusa odpowiedzialnych za
infrastrukturę plaży miejskiej, rodzinną firmę
państwa Ryszarda Bąka, Anny MikulskiejBąk i Piotra Mikulskiego-Bąka projektantów
centrum kajakarskiego przy ul. Olimpijskiej
oraz biuro pana Rafała Jacaszka pracującego
z synem Maciejem, autorów ostatniej części
inwestycji nad jeziorem Krzywym, w tym Słonecznej Polany. Nasze olsztyńskie architektoniczne rodziny wygrywają konkursy i projektują też obiekty dla inwestorów prywatnych.
Mówi pan, że konkurs jest znakomitym
narzędziem do wyboru projektów
architektonicznych, tymczasem Urząd

Zamówień Publicznych wciąż jednak woli
przetargi i kryterium ceny.

> To się jednak zmienia, weszła nowa
ustawa i na przykład będzie można dzielić
zamówienia, żeby jak najwięcej różnego
rodzaju firm mogło realizować takie czy
inne zadania i usługi. Ale z konkursów
nie zrezygnujemy. Podam przykład: nasz
stary stadion z 1978 roku. Planowaliśmy
go zmodernizować, a praktycznie wybudować od nowa. Ogłosiliśmy postępowanie
przetargowe na budowę. I zgłosiły się tylko
dwie firmy. Wycofaliśmy się z przetargu
i ogłosiliśmy konkurs. Do konkursu zgłosiło
się przeszło 40 pracowni i złożono ostatecznie 14 prac.
To potwierdza, że konkurs daje
inwestorowi zdecydowanie większy
przegląd potencjału, czyli możliwość
szerszej analizy przed wyborem?

> Tak jest. I wybraliśmy naprawdę interesujący projekt. Tu akurat zwyciężyła
pracownia z Warszawy, ale kolejny konkurs
wygrała firma olsztyńska. To modernizacja
i rozbudowa Uranii, obiektu halowego z lat
1973-1978.
Dobrze więc, że nasi architekci startują,
że są zmotywowani, że przygotowują swoje
prace na te konkursy, które organizujemy.

fot. archiwum : „Studio Projekt” Autorska Pracownia Architektoniczna s.c. Ryszard Bąk, Anna Mikulska-Bąk, Piotr Mikulski-Bąk

fot. archiwum : „Studio Projekt” Autorska Pracownia Architektoniczna s.c. Ryszard Bąk, Anna Mikulska-Bąk, Piotr Mikulski-Bąk
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Centrum kajakarskie: hala fitness i wypożyczalnia sprzętu

Centrum kajakarskie: budynek restauracji Lago z pomostami
wchodzącymi w jezioro Ukiel
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ŚRÓDMIEŚCIE I PROGRAM ROZWOJU
Porozmawiajmy o zintegrowanym
programie rozwoju Śródmieścia.
Opracowanie zaczęło powstawać w roku
2012, natomiast uchwałę o powołaniu
zespołu ds. programu podpisał pan w roku
2011. Proszę powiedzieć, jak udało się panu
stworzyć taki zespół?

> Powiedziałbym, że raczej nie było problemu. Kiedy przyszedłem w roku 2009
uznaliśmy, że szeroko rozumiane działania
związane z rozwojem naszego miasta muszą
być oparte na jakimś umocowaniu ze strony
mieszkańców. Wprowadziłem wtedy obowiązek konsultacji społecznych, w formie
uchwały Rady Miasta, określającej w jakich
przypadkach i przez kogo mogą być zgłaszane tematy i sprawy związane z konsultacjami społecznymi. Przyjęliśmy również
uchwałę pozwalającą, by sami mieszkańcy
zyskali inicjatywę uchwałodawczą, czyli
mając i widząc określone problemy do
rozwiązania, mogą je przygotować w formie
uchwały, zgłosić i taki projekt też będzie
procedowany przez Radę Miasta. Oczywiście
wyszliśmy też z uchwałą dotyczącą wspólnych inicjatyw inwestycyjnych.
A więc mamy szerokie pole współdziałania ze wspólnotami, spółdzielniami,
zrzeszeniami czy związkami. Biorąc pod
uwagę ich potencjał, zaangażowanie i nasze
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możliwości finansowe, realizujemy różnego
rodzaju wspólne, ale zdefiniowane przez nich
inicjatywy.
Uznałem, że mając tak szeroki przekrój kompetentnych osób, którym zależy
na rozwoju naszego miasta i które chcą
współpracować z urzędnikami, powinniśmy
wypracować odpowiedni program, który
będziemy potem mogli realizować. Nie było
więc problemu. I jedną rzecz mogę powiedzieć, mamy tutaj aktywne różnego rodzaju
organizacje pozarządowe, które na polu
rozwoju miasta, jego problemów, tematów
związanych z miastem i mieszkańcami,
wyrażają niejednokrotnie swoje stanowiska
i chętnie uczestniczą w różnego rodzaju
działaniach, które proponujemy. A jednocześnie inspirują nas do pewnych działań.
Możemy się od siebie uczyć i wzajemnie
wspierać.
Szczerze gratuluję! Niestety znam
przykłady miast, gdzie nie widać takiej
kooperacji i nawet wydziały magistratu
słabo współpracują ze sobą.

> Nie może tak być. Stanowimy zespół i bez
współpracy trudno nawet mówić o zrównoważonym rozwoju. Przecież wymiana wiedzy,
uwag, wniosków i tego wszystkiego nad czym
się pracuje to pewna praca zbiorowa, nie może
się skupiać w jednym tylko ręku czy w jednym

umyśle. Doskonale wiemy, że problemów
do rozwiązania po drodze jest bardzo wiele
i potrzebne są umiejętności i wiedza grona
ludzi. Oczywiście musi być lider, który tym
wszystkim odpowiednio pokieruje, by osiągnąć wyznaczony cel.

GOSPODARKA PRZESTRZENIĄ
I NIERUCHOMOŚCIAMI
Po zwycięstwie w wyborach 2009, w marcu
miał pan zaprzysiężenie...

> Dokładnie 9 marca.
...a już w maju zapowiedział pan radykalne
zmiany w pracy i modelu współpracy
z MKUA. Co się wówczas zmieniło?

> Bardzo sobie cenię współpracę z Miejską
Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną,
bo doskonale wiem, że jest to grono osób,
posiadających bardzo duże doświadczenie zawodowe, przygotowanych do wszelkich ocen
związanych z różnymi wnioskami, programami czy planami przygotowywanymi w mieście.
I naprawdę staram się jak najwięcej korzystać
z ich dorobku, z ich wiedzy.
Przestrzeń publiczna jest naszą wspólną
wartością i raz zepsuta, niestety zostaje taka
na długie lata, często nieodwracalnie. Można
czegoś żałować, jeśli nie zostanie to od samego początku w sposób właściwy przygotowane, a w finale odpowiednio zagospodarowane.
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Ścieżka pieszo-rowerowa nad jeziorem Ukiel, fragment
zaprojektowany jako rodzaj „molo”, czyli biegnący nad wodą

Fontanna i mała scena w Parku Centralnym
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Centrum Żeglarstwa Wodnego
i Lodowego CRS „Ukiel”
(SŁONECZNA POLANA, ul. SielskA)
Architektura: Restudio Architektury,
Maciej Jacaszek, Rafał Jacaszek,
Grzegorz Porębski, Piotr Karaś,
Alicja Jacaszek
Konkurs: ogłoszenie 2010,
rozstrzygnięcie 2011
Realizacja: 2015
budynek klubu żeglarskiego, budynek
restauracji z centrum fitness, marina
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Cenię więc sobie bardzo współpracę
z kompetentnymi osobami. Także z SARP-em,
z którym współdziałamy przy przygotowywaniu konkursów na przestrzenie i obiekty
publiczne finansowane przez miasto oraz
ze środków unijnych. W Olsztynie wiemy,
że to dzięki konkursom możemy uzyskiwać
najlepsze rozwiązania, które w sposób zrównoważony potrafią wpisywać się w przestrzeń
publiczną i być wykorzystywane w bardzo
szerokim tego słowa znaczeniu.
A jak jest z dbałością o przestrzeń pod
inwestycje prywatne, biznesowe?

> Mamy przeszło 50% pokrycia miasta
miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego. Ale mamy również sporo
terenów, które tych planów nie mają. Inwestorzy, szczególnie deweloperzy, jak wiemy,
nie zawsze patrzą na to, czy ich obiekt będzie
odpowiednio wpisywać się w zabudowę, dane
miejsce i daną przestrzeń. Chcą jak najwięcej
„wyciągnąć” z każdej działki. Ale nie tylko
deweloperzy. Pamiętam, jak sprzeciwiałem
się pomysłowi sprzedaży działek Uniwersytetu, który 3-hektarową działkę chciał
spieniężać kawałek po kawałku na zasadzie
warunków zabudowy. Uzasadniałem, że przy
takim podejściu powstanie tam jeden wielki
chaos, a uchwalenie planu jest wręcz w interesie uczelni, ponieważ wówczas cena będzie
bardziej korzystna.
Przestrzeń jest zbyt cenna żebyśmy mogli
pozwolić na radosną twórczość, której i tak
mamy za wiele, i z którą niełatwo sobie
poradzić. Na planowanie trzeba patrzeć zgoła
inaczej.
W jaki więc sposób patrzy i radzi sobie
olsztyński magistrat?

> Wprowadziłem zasadę, że wnioski o warunki zabudowy i zagospodarowania oraz
pozwolenia na budowę przed wydaniem
decyzji muszą być przedstawione na kolegium
w obecności wiceprezydentów, pracowników
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Wydziału Organizacyjnego, rzecznika, radcy
prawnego. Żebym miał możliwość reakcji
i w sytuacjach wątpliwych skierowania takiego wniosku do zaopiniowania przez MKUA.
Szczególnie w przypadkach budownictwa wielorodzinnego i wszelkiego rodzaju obiektów
użyteczności publicznej.
Wyobraźmy sobie kilkanaście wniosków,
by obok budynków czterokondygnacyjnych mogły stanąć ośmiokondygnacyjne
– wiadomo, że sąsiedzi zwrócą uwagę na
przesłanianie, zmniejszenie wartości, będą
oczywiście protesty. W takich sytuacjach
proszę o skierowanie wniosku na Komisję,
bo dzięki jej opinii będę wiedział czy jest to
właściwe, czy nie.
Decyzja, która ma być wydana, musi po
prostu uwzględniać interesy wszystkich
stron, musi być dobrą decyzją jeśli chodzi
o przestrzeń, jej parametry, funkcjonalność
i wszystko, co z tym jest związane. Więc kto
najlepiej odpowie na takie pytania? Architekci i urbaniści, którzy tym się zajmują na
co dzień.

ŚRÓDMIEŚCIE: TEMPO 30
W analizie SWOT, przeprowadzonej
w programie rewitalizacji Śródmieścia,
jako jedno z zagrożeń wymieniono
wypieranie z tej przestrzeni usług
generujących ruch pieszy, co wywołuje
zamieranie „życia miasta”. Wśród
proponowanych rozwiązań jest m.in.
spowalnianie ruchu samochodowego...

> Idziemy w kierunku przyjaznej przestrzeni publicznej w Śródmieściu. Jeśli chodzi
o spowalnianie ruchu, to mamy przygotowaną koncepcję strefy „tempo 30”, poprosiłem jednak, by przygotować dodatkowo
kompleksową analizę skutków – zbadać stan
dzisiejszy i pokazać pozytywne oddziaływanie na różnego rodzaju inne, wynikające
z tego działania.
Jestem przekonany, że wprowadzenie
„tempo 30” powinno wiązać się z wyzna-

czeniem nowych przejść, dodatkowych
ścieżek rowerowych, zlikwidowaniem
sygnalizacji świetlnych. Podam przykład:
aleja Piłsudskiego – po wypadku śmiertelnym kilka lat temu, praktycznie zlikwidowano tam przejście z sygnalizacją świetlną.
A teraz, gdy zrobiliśmy wyniesione perony,
tzw. wiedeńskie, nie ma żadnych świateł,
są bodaj trzy przejścia na tym odcinku i nie
ma żadnych problemów. Pojazdy już dziś
jadą tu bardzo wolno.
Na razie są to pojedyncze odcinki, natomiast docelowo chodzi o całe śródmieście,
dla którego mamy przygotowane działania
związane z wprowadzeniem ruchu uspokojonego. Ale jeszcze raz podkreślę, nie chcemy
działać na zasadzie „bo ktoś tak zadecydował”. Najpierw chcemy pokazać dlaczego
tak, jakie inne związane z tym usprawnienia
i udogodnienia dla pieszych, dla rowerzystów
będziemy wprowadzać, i co dzięki temu,
w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, zyskają mieszkańcy. Projekt organizacji
strefy „tempo 30” dla Śródmieścia Olsztyna
jest w trakcie opracowywania

WZORCE Z ZEWNĄTRZ
Czy Olsztyn wzoruje się na jakichś innych
miastach? Kogoś podpatrujecie w Polsce, na
świecie? Czy są to raczej własne projekty?

> Na pewno jakieś inspiracje mamy... Na przykład jest takie miasto Châteauroux we
Francji. Nie ma tam tramwajów, natomiast
transport publiczny funkcjonuje tam bardzo
dobrze, a rozwiązania idą w kierunku „wakacyjnych” miasteczek o jakich pan wcześniej
wspominał. Czyli uliczki są wąskie, a przestrzeń publiczna przyjazna dla mieszkańców,
dla pieszych, dla rowerzystów.
Biznesowi gastronomicznemu robi to
z całą pewnością lepiej.

> Oczywiście. Jednak u nas ludzie tego jeszcze nie rozumieją. Więc edukacja, edukacja,
edukacja. Ale wychodzę też z założenia, że

studium przypadku

fot. Marcin Kierul / UM OLSZTYN

Z:A

fot. archiwum Restudio Architektury

Centrum żeglarskie: budynek restauracji i centrum fitness

Centrum żeglarskie: budynek klubu widziany od strony dachu
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sama edukacja nie wystarczy – człowiek
musi dotknąć, by się przekonać. Myślę, że
najbardziej przemawiają projekty wdrożone i odpowiednio podkreślane płynące
z nich korzyści. To najbardziej może pomóc
w zmianie zdania.

ŚRÓDMIEŚCIE: URBAN SPRAWL
I MIESZKANIÓWKA
Inna jeszcze przyczyna zamierania życia
śródmieścia to urban sprawl , również
wymienione w programie. Jak można sobie
radzić z rozlewaniem się miasta? Jak to
robicie w Olsztynie?

> Wydział Strategii opracował na moją prośbę analizę ilości terenu, który może być przeznaczony pod budownictwo wielorodzinne.
Ale to jedna strona, bo jeśli mówimy o rozlewaniu, to zwróćmy uwagę, że gminy ościenne
nie zawsze grają czysto. Bywa że nie uzgadniają z nami planów miejscowych dla terenów,
które leżą na granicy z miastem. Budują np.
dwunastotysięczne osiedla nie realizując
inwestycji celu publicznego ani nie zapewniając odpowiedniej rozbudowy komunikacji.
A przecież niesie to różne konsekwencje nie
tylko dla nich, ale również dla nas.
Jeśli jedna droga doprowadzona do granicy
miasta ma kosztować 300 milionów złotych,
to ja wybieram modernizację ulic w mieście
oraz rozwój transportu publicznego, w postaci tramwaju, buspasów, ekomobilności
i ścieżek rowerowych. Tak, aby rozwiązywać
przede wszystkim problemy mieszkańców
miasta, bo wiadomo, że środki na wkład
własny mamy ograniczone.
Zapowiedziałem więc swoim współpracownikom i przede wszystkim spółkom
miejskim – bo pojawiały się pomysły, żeby
wspierać sąsiednie gminy np. w zakresie
dostawy wody itp. – że środki które mamy,
muszą być najpierw inwestowane tutaj, dla
potrzeb mieszkańców miasta. Żłobek, przedszkole, szkoła, służba zdrowia czy ośrodek
kultury – Olsztyn jest w stanie to zapewnić,
a gmina nie jest. Zwłaszcza jeśli szła na
skróty i prywatne tereny rolnicze masowo
przekształcała pod budownictwo, a nie
myślała o ich obsłudze. Konsekwencje moim
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zdaniem są tragiczne. Mieszkańcy gminnych
osiedli stoją w korkach do miasta i obiektów
usług publicznych. Taka jest rzeczywistość.
W związku z tym polityka moja i ratusza
jest taka, że absolutnie wszystkie nasze siły
i środki, także przy wspieraniu deweloperów,
będą przeznaczane na rzecz miasta, a nie poza
jego granice.
Czyli wracając do analiz ilości terenów
– rozumiem, że Olsztyn nie narzeka na
brak terenów inwestycyjnych?

> Po zbilansowaniu gruntów okazało się, że
mamy naprawdę bardzo wiele terenów, które
możemy przeznaczyć pod budownictwo wielorodzinne. Ale najpierw chcemy je przygotować i uzbroić, co wymaga i środków i czasu.
Podam przykład: mamy tereny na Pieczewie,
gdzie można wybudować osiedla w zabudowie wielorodzinnej dla dwudziestu tysięcy
mieszkańców. Ale potencjał tego obszaru
pozwolimy uruchomić dopiero gdy zrealizowany zostanie trzon układu komunikacyjnego, związany z podłączeniem wewnętrznego
układu drogowego miasta Olsztyna do obwodnicy, która ma być gotowa na październik 2018 r. Uzgodnienia z marszałkiem czy
GDDKiA na temat budowy węzłów, terminów
podłączeń arterii będących w ich gestii
i w naszej – to cała osobna historia...

PODSUMOWANIE
Spróbujmy dokonać podsumowania. Jakie
atuty ma dzisiaj Olsztyn do zaoferowania
mieszkańcom, turystom i inwestorom?

> Olsztyn jest stosunkowo niedużym
miastem, ale jest miastem bardzo przyjaznym. Miastem-ogrodem, gdzie można
wygodnie żyć, pracować i odpoczywać po
pracy. Założyć rodzinę, uczestniczyć w wielu
sympatycznych wydarzeniach kulturalnych
i sportowych. Móc się rozwijać, bo taki jest
potencjał.
Mieszkańcy? Nie ulega wątpliwości, że
większość docenia przeobrażenia, które
zaszły w ostatnich latach. Choć nigdy nie jest
tak, żeby nie mogło być lepiej.
Turystów nam przybywa – w roku 2015
było ich o około 20% więcej, w roku 2016

przybyło kolejnych 15%. W okresie letnim,
w czasie szerokiej aktywności różnych wydarzeń, zaczyna wręcz brakować bazy hotelowej.
Dlatego – o czym jeszcze nie powiedziałem
– w ramach projektu całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej,
którą już zrealizowaliśmy nad jeziorem
Ukiel, przygotowaliśmy, z udziałem środków
unijnych, projekt „stref przedsiębiorczości”.
Opracowaliśmy plan miejscowy dla znakomitej
części całego nabrzeża oraz terenów sąsiadujących z jeziorem Ukiel i przygotowaliśmy tam
kilka działek przeznaczonych pod zabudowę
z funkcjami usług turystyczno-zdrowotnych,
hotelowych, rekreacyjnych. Część działek
została już sprzedana. Jak widać myślimy więc
także o inwestorach.
Przyjmijmy hipotetycznie, że zostałbym
prezydentem średniej wielkości polskiego
miasta i chciałbym dokonać w nim
podobnych zmian, jakie zaszły w Olsztynie.
Od czego powinienem zacząć?

> (śmiech) Od analizy stanu obecnego
i oczywiście od rozmowy z mieszkańcami
– to nie ulega wątpliwości. Mieszkańcy sami,
od zaraz by powiedzieli, jakie mają oczekiwania i opinie na temat różnych problemów
i obszarów. Oczywiście to musi być szerszy
dialog, nie tylko pojedyncze głosy. Doskonale
wiemy, że starsza pani powie, że chodnik jest
krzywy i chciałaby, żeby przed jej domem ten
chodnik poprawić. Wypowie się też na temat
komunikacji publicznej i przede wszystkim
przystanku, że ten przystanek jest daleko od
jej domu. A z drugiej strony pamiętamy, że
kiedy próbowaliśmy przystanek zrobić bliżej,
to protestowała: „nie u nas!”. Każdy mówi
– niech to będzie tam dalej.
Polecałbym więc panu z pewnością od
samego początku prowadzenie rozmów
z mieszkańcami, słuchanie ich problemów,
weryfikowanie i diagnozowanie wszystkiego o czym mówią, czyli dogłębne poznanie
miasta. A potem zmierzenie tych problemów
z możliwościami, czyli z miejskim budżetem
oraz perspektywami pozyskiwania bezzwrotnych środków pozabudżetowych, z których
jeśli można, to trzeba korzystać.

fot. Marcin Kierul / UM OLSZTYN

fot. Tomasz Frąckiewicz
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Zabudowa mieszkaniowa nad jeziorem Długim

Nowo wybudowana ulica Obiegowa
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Olsztyn: program rozwoju
przestrzennego Śródmieścia
Idee zawarte w „Zintegrowanym Programie Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna”
sukcesywnie się materializują i zmieniają jakość życia 175 tysięcy mieszkańców stolicy
województwa warmińsko-mazurskiego. Przywrócono linie tramwajowe, uspokajany jest ruch
samochodowy, powstają sieci tras rowerowych, rozwijane są tereny zielone, organizowane konkursy
architektoniczno-urbanistyczne. Pojawiają się międzynarodowe nagrody dla miasta...

P

Przyjęty w Olsztynie program rozwoju określa
cele, kierunki i działania niezbędne dla ożywienia śródmieścia poprzez przekształcenia jego
przestrzeni. Odnowione, pełne życia centrum
ma stać się czynnikiem zwiększającym konkurencyjność miasta poprzez wzrost atrakcyjności warunków zamieszkiwania, turystyki oraz
prowadzenia działalności gospodarczej.
Pomysł opracowania programu zrodził się
podczas analiz przestrzennych dotyczących
śródmieścia. Uznano, że miastu potrzebne
jest narzędzie pozwalające zharmonizować
całą złożoność śródmiejskiej przestrzeni
oraz zachodzące w niej zmiany, koordynować
bieżące działania, a także kształtować proces
konsultacji społecznych, niezbędnych dla proponowania przekształceń w tak skomplikowanym obszarze. Formuła miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, opisana
ustawą, nie spełniała tych wymagań.
Niedostateczne zagospodarowanie przestrzeni publicznych, dominacja ruchu samochodowego, zmniejszanie się terenów zielonych
oraz nieatrakcyjność funkcjonalno-przestrzenna
śródmieścia Olsztyna były głównymi tematami
problemowymi zdiagnozowanymi na podstawie
materiałów wyjściowych do programu (opracowań, wniosków indywidualnych, konsultacji
społecznych) oraz prac nad programem.

Od ogółu do szczegółu
Pod koniec 2011 roku zarządzeniem Prezydenta Olsztyna powołano interdyscyplinarny
zespół, którego zadaniem było opracowanie
„Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna”. Prace te
zostały podjęte przez pracowników ówczesne-
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go Biura Planowania Przestrzennego (obecnie
Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa)
oraz innych jednostek merytorycznych Urzędu
Miasta Olsztyna. Poza spotkaniami zespołu, jego członkowie aktywnie uczestniczyli
w spotkaniach konsultacyjnych i konferencjach
związanych z programem (o pracy zespołu
piszemy więcej: strona 066).
We wstępnej fazie prac nad programem
określono granice Śródmieścia. Wyznaczony obszar pozwala na poruszanie się w jego
obrębie pieszo, ponieważ odległość środka
geometrycznego Śródmieścia od jego granic
nie przekracza 1200 m (dystans ten większość
osób jest w stanie przejść w kwadrans).
Kolejnym krokiem było przeprowadzenie
analizy SWOT tego obszaru. Określono, że
słabymi stronami śródmieścia są m.in:
	dominacja ruchu samochodowego,
	rozczłonkowane przestrzenie publiczne,
	wyizolowanie Starego Miasta,
	niszczenie obiektów zabytkowych,
	dekapitalizacja dworców kolejowych,
	niewiele pozytywnych przykładów współczesnej architektury,
	chaos informacji wizualnych.
Jednocześnie wskazano, że mocnymi stronami centrum miasta są:
	lokalizacja głównych funkcji związanych
z kulturą, sztuką i administracją, a także
obiektów cennych kulturowo,
	kameralny charakter zabudowy,
	atrakcyjne krajobrazowo otoczenie.
W ramach prac nad programem dokonano inwentaryzacji urbanistycznej, w której czynny

Zespół autorski programu
(pracownicy Wydziału Rozwoju
Urzędu Miasta Olsztyna)
•	mgr inż. arch. Ewa Gadomska,
koordynacja, przestrzenie publiczne,
opracowanie graficzne
•	mgr inż. Mirosław Arczak,
infrastruktura rowerowa
• 	mgr inż. arch. Anna Damicz-Wejs,
zabytki i dobra kultury współczesnej
•	Beata Korzeniowska, komunikacja
•	mgr inż. arch. Katarzyna
Niebrzydowska, funkcja
•	mgr inż. Justyna Sarna-Pezowicz,
finansowanie unijne
•	mgr inż. Alina Wiśniewska,
infrastruktura
•	dr inż. arch. krajobrazu
Tekla Żurkowska, zieleń
•	mgr inż.arch. Magdalena Rafalska,
dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta
Współpraca (autorzy raportów
z konsultacji społecznych)
•	mgr inż. Borys Zadorecki, lider grupy
„Komunikacja i przestrzeń”
•	Bartłomiej Biedziuk, lider grupy
„Społeczeństwo i gospodarka”

udział wzięli studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Miasto zostało podzielone
na strefy, a w ich obrębie wydzielono mniejsze
kwartały. Inwentaryzowano m.in.:
	funkcje budynków i ich stan techniczny,
	ślepe ściany i wejścia,
	parkingi,
	ciągi piesze formalne i nieformalne,
	zieleń.

Z:A

fot. Tomasz Frąckiewicz

studium przypadku

fot. Marcin Kierul / UM OLSZTYN

Stare Miasto, u dołu fotografii: Park Podzamcze

Widok na ulicę 1 Maja
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Program ZPRPŚO znaleźć można na stronie:
www.konsultacje.olsztyn.eu/images/pliki/
srodmiescie/ZPRPSO_Program_dokument.pdf
lub pod wygodnym linkiem:
www.zawod-architekt.pl/olsztyn_program

Przyczyny opracowania
programu (skrót)
A. B
 rak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
kluczowych obszarów Śródmieścia
Olsztyna.
B. Potrzeba całościowego, wielopłaszczyznowego podejścia do porządkowania śródmiejskiej przestrzeni
(komunikacja, przestrzenie publiczne, zieleń, funkcja, infrastruktura,
zabytki) w powiązaniu z pozostałymi
obszarami miasta.
C. Zgłaszane przez mieszkańców problemy i potrzeby:
a) dominacja ruchu samochodowego,
b) mało atrakcyjnych przestrzeni
publicznych,
c) Śródmieście niedostępne dla
rowerów,
d) potrzeba większej dbałości o śródmiejską zieleń,
e) Ś
 ródmieście mało atrakcyjne dla
mieszkańców.
D. Potrzeba znalezienia formuły
tworzenia dokumentu pozwalającej
na dowolne kształtowanie harmonogramu konsultacji społecznych, koordynowanie działań bieżących, poszerzenie analizy o aspekt społeczny
i gospodarczy. Przygotowanie planu
zagospodarowania dla Śródmieścia
bez poprzedzającego go Programu
wiązałoby się z ograniczeniem
udziału społecznego do możliwości
regulowanych ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
związanych w większości z gotowym
już projektem planu (debata społeczna nad projektem planu i składanie
uwag do niego).
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Analizy i działania wstępne

cele:
Cel główny: wzrost atrakcyjności śródmieścia istotnym czynnikiem
wzrostu jakości życia w Olsztynie
Cel strategiczny: atrakcyjne ciągi przestrzeni publicznych
Cel strategiczny: efek

tywne zagospodarowanie śródmieścia wykorzystujące
istniejącą infrastrukturę – reurbanizacja
Cel strategiczny: zieleń istotnym czynnikiem kształtującym
charakter Śródmieścia – Olsztyn o!gród z natury
Cel operacyjny: uspokojony ruch samochodowy w Śródmieściu
Cel operacyjny: Śródmieście połączone z Zatorzem
– likwidacja barier
Cel operacyjny: miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego dla Śródmieścia

kierunki: 

komunikacja,
przestrzenie publiczne,
zieleń,
 funkcja,
zabytki,
infrastruktura

miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego

działania

finansowanie unijne

monitoring programu

aktualizacja programu

Synteza „Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego
Śródmieścia Olsztyna” (ZPRPŚO)

studium przypadku

mapki pochodzą z dokumentu „Zintegrowany program rozwoju przestrzennego śródmieścia Olsztyna”
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Opracowania przygotowane w czasie prac nad programem (skrót)
W celu szczegółowego przeanalizowania ważnych dla Śródmieścia zagadnień (funkcja, komunikacja, zieleń) oraz zebrania i usystematyzowania wiedzy na temat wniosków mieszkańców Olsztyna dotyczących przekształceń Śródmieścia, powstały następujące opracowania:
A. Inwentaryzacja urbanistyczna
B. Program rozwoju terenów zieleni miejskiej
C. Raport z konsultacji społecznych (część „Komunikacja i przestrzeń” oraz część „Społeczeństwo i gospodarka”)
D. Studium komunikacyjne obszaru Śródmieścia Olsztyna

Z:A _#55 03/04_2017
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Powstało studium komunikacyjne obszaru Śródmieścia Olsztyna, wykonane przez
zewnętrzny zespół ekspertów. Celem studium
była analiza stanu istniejącego oraz przedstawienie głównych założeń dla układu komunikacyjnego Śródmieścia.
Dużą rolę odegrała strona społeczna. Konsultacje społeczne dotyczące programu trwały
rok, rozpoczęły się w lutym 2012 r., a skończyły w styczniu 2013 r. Spotkania konsultacyjne
miały formę otwartych zebrań wszystkich
zainteresowanych omawianą problematyką
i odbywały się w olsztyńskim Ratuszu.
W trakcie konsultacji wyłoniły się dwie
grupy tematyczne: „Komunikacja i przestrzeń” oraz „Społeczeństwo i gospodarka”.
Każda z grup wytypowała swoich przedstawicieli. Społecznicy opracowali własny
dokument w postaci raportu z konsultacji
społecznych, którego wnioski i postulaty ujęto w dokumencie głównym. Pod uwagę wzięto
także indywidualne wnioski mieszkańców,
napływające przez cały rok trwania prac.

Dokument strategiczny
„Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna” został uchwalony
przez Radę Miasta (uchwała Rady Miasta
z 24 czerwca 2015 r.) i stanowi dokument strategiczny, określający cele i kierunki rozwoju
tego obszaru, zapisywane w następstwie
w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, determinując tym samym
działania w Śródmieściu.
Przewidziano stały monitoring programu, polegający na przeprowadzaniu co roku
analizy stopnia realizacji działań związanych
z wytycznymi tego dokumentu.
Aby zachęcić olsztynian do poruszania się
w obrębie Śródmieścia pieszo, rowerem, transportem zbiorowym, a nie tylko samochodem,
zdecydowano, że należy zwrócić mieszkańcom
przestrzenie publiczne z dobrze zaprojektowaną i pielęgnowaną zielenią. Dlatego zalecane
jest wprowadzenie w Śródmieściu stref uspo-
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Program rozwoju
śródmieścia Olsztyna
opracowano w latach
2012-2015 w Wydziale
Rozwoju Miasta
i Budownictwa
olsztyńskiego
Ratusza. Tworzył go
interdyscyplinarny
zespół pracowników
urzędu, korzystając
także z cyklicznie
prowadzonych
konsultacji
społecznych.
Rada Miasta Olsztyna
przyjęła program
jako strategiczny
dla przestrzeni
Śródmieścia
w roku 2015.

kojonego ruchu (strefy „tempo 30”), przestrzeni współdzielonych, zwężeń jezdni, zamknięcia
wybranych ulic lub ich fragmentów. Program
przewiduje także budowę nowych miejsc
postojowych na obrzeżach Śródmieścia.
Okolicznością sprzyjającą odnowie olsztyńskiego śródmieścia okazała się reaktywacja
(po 50 latach) komunikacji tramwajowej. Program wykorzystuje ten atut w zakresie uspokojenia ruchu samochodowego oraz tworzenia
atrakcyjnych ciągów przestrzeni publicznych
– urządzania na nowo przyległych terenów
i samych dróg. W wielu miastach europejskich
budowa tramwaju stała się impulsem do rozwoju usług w dzielnicach obsługiwanych przez
tramwaj.

Nagroda w Brukseli
4 lipca 2016 r. w Komitecie Regionów
w Brukseli wręczone zostały nagrody
Europejskiej Rady Planowania Urbanistycznego. „Zintegrowany Program
Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna” zwyciężył w kategorii
„Planowanie Strategiczne”. Jury pod
przewodnictwem Pettera Wiberga
następująco uzasadniło przyznanie
głównej nagrody olsztyńskiemu projektowi:
„Plan odnowy centrum Olsztyna jest
doskonałym przykładem holistycznego
i spójnego podejścia do planowania.
Inspirowany Kartą Lipską, wyznacza
zintegrowaną strategię planowania
urbanistycznego, której celem jest
odwrócenie trendu fizycznej degradacji
i znikania usług w centralnym obszarze
miejskim, będącym z kolei wynikiem
suburbanizacji i rozlewania się miast.
Jury było pod wrażeniem sposobu w jaki
ta ogólna filozofia została przełożona
na jasno zdefiniowane cele i strategie
i w jaki sposób są on wprowadzane
w życie. Program pokazuje również,
jak rewitalizacja centralnych obszarów
powinna korzystnie wpływać na życie
mieszkańców całego miasta.
Jury uznało za bardzo przekonywujące
i logiczne wyznaczone kierunki rozwoju
łączące kwestie mobilności, dostępności
i transportu z rozwojem i odnową infrastruktury, funkcji miejskich, historycznych
i kulturalnych zabytków, a także rozwojem przestrzeni publicznych i terenów
zielonych. Proces planowania obejmował
również szeroko zakrojone konsultacje
społeczne. Jury szczególnie doceniło
zaangażowanie studentów, którzy
w ramach praktyk uczestniczyli w pracach
nad Programem. Program jest poparty
solidną dokumentacją, która zapewnia
doskonałą bazę do ubiegania się o źródła
finansowania, które wzmocnią jego
potencjał pełnej implementacji”.
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Olsztyn: interdyscyplinarna
współpraca wydziałów
O pracy u podstaw, metodzie małych kroków, interdyscyplinarnej współpracy wydziałów,
konsultacjach społecznych, zazębianiu, dodawaniu, wygrywaniu tematów... – czyli o procesie
tworzenia, a następnie realizacji „Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia
Olsztyna” z autorami programu, pracownikami UM Olsztyna rozmawia Sebastian Osowski

S

Sebastian Osowski: Jak udało się
wdrożyć ten program? Mam na myśli
proces przekonywania władz miasta
przez architektów i projektantów, że
warto opracować, a potem uchwalić taki
dokument? I jak potem wszyscy radziliście
sobie z akceptacją mieszkańców?

> Ewa Gadomska: To nie jest łatwe pytanie...
Dobrze, więc na początek inaczej. Od czego
się to wszystko zaczęło i jak przebiegało?
Efekty widzimy, możemy je dotknąć,
sfotografować. Ale interesujące jest, jaka
była ścieżka i argumentacja?

> Justyna Sarna-Pezowicz: Zaczęło się chyba
od rozmów, że są środki unijne...
> Ewa Gadomska: Na początku był plan
zagospodarowania dla jeziora Ukiel, od tego
się zaczęło. Czyli dosyć tradycyjna ścieżka:
plan, następnie konkurs i potem się okazało, że można wykorzystać fundusze unijne.
Właściwie nie było jednego spektakularnego
momentu czy przepisu.
Czyli nie robi się takich rzeczy przez
„wybuch supernowej”?

> Magdalena Rafalska: Nie, nie... To po prostu
mrówcza praca, w różnych dziedzinach, w różnych wydziałach, bo wiele wydziałów ma swój
wkład w opracowanie programu na różnych
etapach. Mirek Arczak, nasz oficer rowerowy,
słusznie zauważył, że jedną z korzystnych
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cech tego programu jest fakt, że zebrał on
w sobie wiele rzeczy, które działy się kiedyś
w różnych miejscach równolegle.
Właśnie – słowa „zintegrowany”
w odniesieniu do programu
i „interdyscyplinarny” w odniesieniu do
zespołu. Może to jest właściwym kluczem?

> Magdalena Rafalska: U nas jest tak, że
staramy się uczestniczyć i uczestniczymy
we wszystkich inwestycjach. Czy mówimy
o tramwaju, czy o hali Urania, czy o stadionie Stomilu, zawsze biorę udział ja albo mój
zastępca, albo ktoś z osób pracujących przy
danym temacie. Tutaj „od zawsze” tak było.
Pamiętam – kiedy jeszcze nie pracowałam
w urzędzie, miałam pewien epizod związany z projektowaniem dla miasta. I zespół,
któremu przedstawiałam projekt, był właśnie
interdyscyplinarny, miał przedstawiciela
z każdego wydziału.
> Ewa Gadomska: Może dodatkowo złożyło
się jeszcze to, że nasz wydział też stał się
interdyscyplinarny. Wszystko się dodawało.
Przychodziły kolejne osoby, kolejne funkcje
i specjalności. Nie wiem, czy od początku
było to planowane, wiele rzeczy toczy się na
bieżąco. Następowało dopasowywanie się,
zazębianie pewnych spraw..., żeby tematy,
które się dzieją i które czasami wydają się
„dopustem bożym”..., żeby je wygrać. Chyba
na tym polega klucz do osiągania efektów.

Kiedy zaczęły się prace nad programem?
I czy były związane z kadencją obecnego
prezydenta?

> Ewa Gadomska: To był lipiec 2011 roku,
wtedy program zaczął być pisany...
> Magdalena Rafalska: Tak, nasz wydział był
wtedy Biurem Planowania, byli w nim tylko
planiści. Z powodu wcześniejszych ustaleń
razem z planistami dostałam decyzje o warunkach zabudowy. Czyli z referatu, który
wydawał i decyzje, i pozwolenia, decyzje
przeszły tutaj, do Biura Planowania. Akurat,
jak powiedziała Ewa, na początku wydawało się to „dopustem bożym”, szybko się
jednak okazało, że kiedy ten pierwszy etap
planistyczny plus decyzje WZ są w jednym
ręku, zyskujemy lepszy przepływ informacji,
więcej wiemy.
Pracownicy wydziału zaczęli ze sobą
rozmawiać tak, aby nawet przy wydawaniu
decyzji WZ próbować podejmować jakieś
kroki w stronę odpowiedzialnego planowania. Wszyscy wiemy, że przy decyzjach to nie
jest proste, to bardzo urzędniczy dokument
i tam niewiele możemy zrobić. W każdym razie współpraca zaczęła się rozwijać. Potem
została do nas dołączona Tekla Żurkowska,
czyli ogrodnik miejski. Nastąpiła kolejna
restrukturyzacja urzędu. Potem dołączył
Mirek Arczak – oficer rowerowy, na chwilę
przyszła Justyna Sarna-Pezowicz ze strategią rozwoju miasta...
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Fot. Przemysław Skrzydło / Agencja Gazeta

1_Olsztyn, 02.02.2011
mieszkańcy miasta podczas konsultacji
społecznych na temat programu estetyzacji
przestrzeni publicznej i poprawy wizerunku
miasta
2_ Olsztyn, 03.02.2011
konsultacje społeczne w sprawie przebudowy
i rewitalizacji Parku Podzamcze

fot. ARCHIWA PRYWATNE LUB UM OLSZTYN

Fot. Tomasz Waszczuk / Agencja Gazeta
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> Justyna Sarna-Pezowicz: Na chwilę,
ponieważ przeszłam do Wydziału Strategii
i Funduszy Europejskich...
> Magdalena Rafalska: Potem promocja gospodarcza i Agnieszka Szczyglińska-Szuchnik
oraz Renata Domżalska zajmująca się estetyzacją. W efekcie, przez takie pączkowanie
utworzył się czterdziestoosobowy wydział.
> Ewa Gadomska: I do opracowania programu
dla Śródmieścia bardzo się to przydało. Pod
koniec 2011 roku nastąpiło już powołanie
zespołu przez prezydenta...
> Magdalena Rafalska: Tak, najpierw zespołu,
a potem Wydziału Rozwoju Miasta. Zespół

„wypłynął” w naszych dyskusjach. Rozumieliśmy, że jest potrzeba opracowania programu,
ale również, że trzeba do niego włączyć inne
wydziały. Żebyśmy uniknęli sytuacji, gdy
okazuje się, że nie przewidzieliśmy w planie
czegoś, co chcieliby przewidzieć na przykład
geodeci.
> Ewa Gadomska: Oprócz zespołu autorskiego, o którym tutaj mówimy i który jest wymieniony w opracowaniu, był jeszcze zespół
roboczy do spraw Śródmieścia. To byli przedstawiciele merytorycznych wydziałów, którzy
się spotykali, rzadziej niż my tutaj, a celem
był rodzaj „wyższego poziomu opiniowania”.

W rozmowie wzięły udział:
> Magdalena Rafalska – dyrektor Wydziału
Rozwoju Miasta i Budownictwa (od grudnia 2016 r.
nie pracuje w Urzędzie Miasta) / fot. A
> Ewa Gadomska – kierownik Referatu
Planistycznego (Wydział Rozwoju Miasta
i Budownictwa) / fot. B
> Tekla Żurkowska – ogrodnik miejski
(Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa) / fot. C
> Justyna Sarna-Pezowicz – zastępca dyrektora
Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich / fot. D
> Agnieszka Szczyglińska-Szuchnik
– kierownik Referatu ds. promocji gospodarczej
i obsługi inwestora (Wydział Rozwoju Miasta
i Budownictwa) / fot. E
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Więc był tam ktoś z wydziału geodezji, ktoś
z inwestycji, ktoś z ochrony środowiska.
> Magdalena Rafalska: Ktoś z funduszy
unijnych, żeby wszystko uwzględnić także od
tej strony...
Pytałem wcześniej, czy prace nad
programem były związane z kadencją
prezydenta? Ktoś musiał przecież na te
interdyscyplinarne prace pozwolić, czy
wręcz zdopingować...

> Justyna Sarna-Pezowicz: Wydaje mi się, że
styl pracy naszego prezydenta jest właśnie
taki, a nie inny. I to od czasu kiedy był jeszcze
wiceprezydentem, bo ja ten okres akurat też
pamiętam. Już wówczas budował zespoły
bilateralne z różnych dziedzin.
Pierwszy projekt współfinansowany
z pieniędzy unijnych, jeszcze z funduszy
przedakcesyjnych, dotyczący modernizacji
oczyszczalni ścieków, przerodził się potem
w duży projekt gospodarki wodno-ściekowej
praktycznie w całym mieście. I już wtedy odbywały się cykliczne spotkania ludzi z różnych
wydziałów, na których omawiano poszczególne problemy.
Wiadomo, że inwestycja w mieście to nie
jest sprawa tylko jednego czy dwóch wydziałów, ale zahacza o różne dziedziny. Stąd takie
zespoły tworzyły się na różnych etapach inwestycji oraz myślenia o inwestycji. I ten styl
trwa do dziś, jest realnie praktykowany.
Program dla Śródmieścia to pierwszy
projekt, dla którego powstał namacalny dokument, ale niemal jednocześnie, choć nieco
później, zaczęła się praca nad aktualizacją
strategii miasta, gdzie nasza praca też odbywała się w zespołach. Ta strategia nie została
stworzona przez jakiś podmiot zewnętrzny
czy na biurku pojedynczego urzędnika, ale
pracował nad nią cały zespół, wzbogacony
jeszcze, zresztą tak jak i program Śródmieścia,
o szeroko rozumianych ludzi z miasta, czyli
przedstawicieli różnych środowisk, zarówno
przedsiębiorców, uniwersytetu, mieszkańców,
organizacji pozarządowych.
> Ewa Gadomska: Tak, konsultacje społeczne
były dosyć rozbudowane...
> Justyna Sarna-Pezowicz: I potem taka była
nasza dalsza praktyka – prowadzony w moim
wydziale program dotyczący rewitalizacji,
był wypracowywany tą samą metodologią.
Warsztaty, duży krąg zainteresowanych,
dyskusje – powstają dokumenty, które
potem przeradzają się w konkretne projek-
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Wydział Rozwoju
i Budownictwa
był początkowo
Biurem Planowania.
Kiedy przeszły tu
dodatkowo decyzje
o warunkach
zabudowy, szybko się
okazało, że skupiając
etap planistyczny
plus decyzje WZ
w jednym ręku,
zyskujemy lepszy
przepływ informacji.
Pracownicy wydziału
zaczęli ze sobą
rozmawiać, wydając
decyzje WZ próbowali
podejmować
kroki w stronę
odpowiedzialnego
planowania.
Współpraca zaczęła
się rozwijać.
Magdalena Rafalska
dyrektor Wydziału Rozwoju
Miasta i Budownictwa, UM OLSZTYN
(W LATACH 2011-2016)

ty, wypracowywane, wydyskutowywane.
Z uwzględnieniem również partycypacji
społecznej, bo nie można bać się tego słowa.
Oczywiście zawsze można mówić, że nie
takie konsultacje, że za słabo itd. Ale te
wszystkie dokumenty są partycypowane
społecznie.

Cóż, wszyscy wiemy, że niestety
konsultacje społeczne, zwłaszcza na
poziomie legislacji rządowej, bywają tylko
„odfajkowaniem” procedury...

> Magdalena Rafalska: My podeszliśmy do tego
zdecydowanie inaczej. Program dla Śródmieścia
zaczęliśmy konsultować od razu, czyli... kiedy
jeszcze go nie było! Osoby zainteresowane
przychodziły na warsztaty i nie otrzymywały
dokumentu, tylko materiały opisowe...
> Ewa Gadomska: Przygotowywane były
prezentacje tematyczne. Zawsze było coś, co
można skrytykować. I to dawało dobre efekty.
> Magdalena Rafalska: Była też mapa i przysłowiowe flamastry. Każdy mógł nie tylko dyskutować, ale też narysować. Niestety, co znamienne, przez ten rok tak naprawdę niewiele
osób zostało z grupy, która przyszła na początku. Pierwsze zainteresowanie było ogromne,
bo konsultacje zaczęliśmy od festiwalu filmów
o architekturze, w sali kinowej panował ścisk.
Jednak potem trzeba było dać trochę więcej
od siebie, i nie tylko krytyki, bo my od razu
pytaliśmy: „skoro nie tak, to jak? Powiedzcie
czego oczekujecie, jakie macie pomysły, a my
sprawdzimy, czy to da się zrobić prawnie, czy
nie ma innych uwarunkowań...”. W efekcie do
końca została z nami tylko garstka.
> Tekla Żurkowska: Z jednej strony mieszkańcy nie lubią, kiedy prezentuje się im projekt już
prawie gotowy, źle to odbierają, jako brak pola
do manewru...
> Ewa Gadomska: A z drugiej strony, kiedy
powiemy: „to coś wymyślmy!”, następuje
kompletnie patowa sytuacja.
Stara prawda. Skrytykować jest łatwiej,
niż wymyślić lepiej. Najlepszy zawód
to krytyk... Natomiast rozumiem, że
zdecydowanie oczekiwane były „jakieś”
zmiany?

> Ewa Gadomska: Można powiedzieć, że
uruchomienie projektu Śródmieścia odbyło
się pod hasłem „coś z tym musimy zrobić!”.
Bo były pretensje mieszkańców, że co to jest
za śródmieście, że bałagan przestrzenny, że
reklamy szpecą, samochody zalewają, zieleń
usycha, a trawniki rugowane są pod parkingi.
Taka była sytuacja...
Tak się dzieje chyba wszędzie?

> Ewa Gadomska: Prawda. Ale paradoksalnie
sytuacja totalnego chaosu, czasami może
okazać się dobra. Bo każda propozycja potrafi
okazać się pozytywna i można zacząć rozwijać
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Fot. Przemysław Skrzydło / Agencja Gazeta

3_Olsztyn, 27.05.2011
mieszkańcy podczas pierwszych konsultacji
społecznych w plenerze, w parku - skwerku
przy ul. Kopernika i Kościuszki
4_Olsztyn, 27.05.2011
Tekla Żurkowska i Marcelina ChodynieckaKuberska podczas pierwszych konsultacji
społecznych w plenerze, w parku - skwerku
przy ul. Kopernika i Kościuszki

3
Fot. Przemysław Skrzydło / Agencja Gazeta

> Ewa Gadomska: Jeżeli chodzi o własność,
na razie nie było problemów. Były natomiast
w kwestii programu „tempo 30”, który został
wprowadzony na razie na bardzo niewielkim
fragmencie, ale w przygotowaniu jest objęcie
tą strefą całego Śródmieścia.
To kolejny interesujący temat. Proszę
powiedzieć, w jaki sposób planowane jest
wprowadzanie strefy „tempo 30”?

4

temat. Akurat w Śródmieściu mieliśmy niewiele planów, więc ten moment początkowego chaosu okazał się przydatny.
A własność gruntów objętych programem?
Czy mieliście z tym jakieś kłopoty?

> Ewa Gadomska: Jeżeli chodzi o implementację
programu Śródmieścia, wszystko co się zadziało do tej pory, działo się na przestrzeniach publicznych i ulicach – czyli na gruntach miejskich.
Natomiast to, co nas czeka i co jest naprawdę
dużym wyzwaniem, to wnętrza kwartałów,
podwórka. I tam już będą problemy, przed nami
więc także trudne kwestie własności.
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> Justyna Sarna-Pezowicz: Dodam jeszcze,
że przestrzeń dotychczasowych projektów,
to głównie projekty drogowe i wykorzystanie
mocy specustawy, która kwestie własności
rozwiązuje w dosyć jasny sposób.
Aczkolwiek i tak często są protesty...

> Justyna Sarna-Pezowicz: Ale te protesty nie wstrzymują mocy wydanej decyzji.
Oczywiście pozostaje kwestia dogadania się
odnośnie wartości odszkodowań za przejęte grunty, ale inwestycja może się toczyć.
W podwórkach i kwartałach specustawy już
zastosować nie można.

> Magdalena Rafalska: Strefę uspokojenia
ruchu chcemy zrobić tak, jak ona powinna
naprawdę wyglądać. Czyli nie tylko postawić
znaki ograniczenia prędkości „30”, ale zrealizować udogodnienia dla pieszych, mniejszą
liczbę sygnalizacji świetlnych, większą dostępność lewoskrętów. Bo takie rzeczy strefa
„tempo 30” powinna zawierać. I tutaj mamy
trochę zgrzyt z zarządcą drogi, podobnie jak
wszyscy w całej Polsce. Będziemy opracowywać analizę, która pokaże możliwości w tym
zakresie. Jesteśmy po roku jeżdżenia tramwajów i poza kilkoma stłuczkami nic złego
się nie wydarzyło... Jeśli więc ze wspomnianej
analizy będzie wynikało, że można to zrobić
– będziemy tę strefę rozszerzać.
Czy wzorujecie się państwo w tym zakresie
na rozwiązaniach funkcjonujących w innych
miastach? Na jakichś opracowaniach
praktycznych lub teoretycznych?

> Ewa Gadomska: Można powiedzieć, że jest
w tym „sukcesie” pewien udział poznański
i wrocławski. W momencie kiedy przystępowaliśmy do programu, wiedzieliśmy, że musimy
wykonać analizę komunikacyjną, ponieważ komunikacja ustawi nam wiele rzeczy i przestrze-
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Fot. Tomasz Waszczuk / Agencja Gazeta

5_Olsztyn, 11.02.2012
CEIK. zorganizowane przez Urząd
Miasta konsultacje społeczne w sprawie
zagospodarowania Śródmieścia
6_Olsztyn, 16.04.2013
urzędnicy miejscy (w środku prezydent miasta
Piotr Grzymowicz) podczas spotkania
i wizji lokalnej na terenie budowy strefy
przedsiębiorczości nad jeziorem Ukiel
(obszar byłego kempingu)

5
Fot. Przemysław Skrzydło / Agencja Gazeta

nie publiczne, i zieleń. Wówczas, co prawda
w przetargu, ale całkiem się dobrze ułożyło,
wyłoniliśmy zespół projektantów pod kierunkiem dra Michała Beima z Poznania i Daniela
Chojnackiego, oficera rowerowego z Wrocławia.
Burza dotycząca uspokajania ruchu,
zaczęła się właściwie od nich. Zaproponowali bardzo radykalne rozwiązanie, niektórym
po prostu „szczęki opadły”, że można w ten
sposób podejść. A teraz mówi się o tym
zupełnie normalnie.
Czyli sprawdza się metoda
drobnych kroków?

> Ewa Gadomska: Tak. Metoda drobnych
kroków, praca wielu wydziałów, wielu specjalności i nieignorowanie wcześniejszych
opracowań. Bo staramy się, żeby nie było
tak, że przychodzimy i przekreślamy wszystko, co do tej pory zostało zrobione...
Zwróciłem uwagę, że dokładnie tak jest
to opisane w programie: korzystamy ze
wszystkiego, co było wcześniej i wszystko,
co było uwzględniamy.

> Ewa Gadomska: Wykorzystujemy
i w miarę możliwości adaptujemy. To się
chyba kalkuluje.
> Magdalena Rafalska: Wszystko się tutaj dzieje konsekwentnie, ale bardzo małymi krokami.
I obserwujecie państwo, panie, że
takie podejście ułatwia mieszkańcom
akceptowanie kolejnych zmian?

> Magdalena Rafalska: Nie wiem, jak jest w innych miastach, ale u nas wśród mieszkańców
ścierają się ciągle dwa obozy: ci, którzy mówią,

6

że jest za dużo wszystkiego, za dużo betonu,
za wysoko, za dużo inwestycji, z tymi, którzy
mówią, że za mało jest dróg i za dużo pieszych.
Natomiast jakby coraz mniej słychać takich
głosów w tej chwili. Przez pierwszy moment,
tuż po uruchomieniu tramwajów, faktycznie
było bardzo dużo krytyki, głównie ze strony
kierowców i głównie na sygnalizację świetlną.
Ale to się wycisza. Sygnalizacja przechodzi
ewolucję, jest uaktualniana, naprawdę jeździ
się coraz łatwiej i chodzi się coraz łatwiej.
Oczywiście są miejsca, osiedla, gdzie samochód nadal musi mieć priorytet, ale w takich
lokalizacjach jak aleja Piłsudskiego czy samo

Śródmieście, cały czas mówimy, że ważniejszy
jest jednak pieszy, rowerzysta, mama z dzieckiem. I powolutku, powolutku ludzie się chyba
do tego przekonują.
Przedsiębiorcy ze Starego Miasta przez
długi czas też mieli obawy, że ograniczenie
ruchu samochodowego spowoduje dla nich
stratę klientów. Ale te argumenty upadają, bo
jednak Stare Miasto tętni życiem. Oczywiście,
na przykład w listopadzie lub gdy jest zimno,
ludzi jest mniej, ale wtedy wszędzie tak jest.
Natomiast latem na Starym Mieście spaceruje
mnóstwo ludzi, a mimo tego nad jeziorem też
jest tłumnie.
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Inwestycja w mieście
to nie jest sprawa
tylko jednego czy
dwóch wydziałów,
ale zahacza o różne
dziedziny. Stąd
zespoły bilateralne
tworzyły się na
różnych etapach
inwestycji oraz
myślenia o inwestycji.
I ten styl trwa
w Olsztynie do
dziś, jest realnie
praktykowany.
Justyna Sarna-Pezowicz
zastępca dyrektora
Wydziału Strategii i Funduszy
Europejskich, UM OLSZTYN

Pojawiły się też obawy, że inwestycje nad
jeziorem Ukiel przyciągną na tyle dużo ludzi,
że miasto opustoszeje. Ale latem 2016 nie
było już takiego problemu. Rok wcześniej
może troszeczkę, pierwszy boom, otwarcie
kompleksu... Jednak przez ostatnie lato popołudniami na Starym Mieście wszędzie był
komplet. Więc widać, że to się sprawdza.
Czyli obawy i krytyka na początku,
potem boom i stopniowa normalizacja.
To potwierdza, że nie można zbyt szybko
wycofywać się z pomysłów?

> Ewa Gadomska: Niestety w planowaniu
przestrzennym, w urbanistyce, zmiany trwają
latami.
> Magdalena Rafalska: I muszą być konsekwentnie prowadzone. Najgorsza jest
sytuacja, w której co chwilę pojawia się coś
nowego, coś się zmienia, nagle idziemy inną
drogą. Tego staramy się nie robić.
> Ewa Gadomska: Jest takie powiedzenie:
„architekt to krawiec, a urbanista to ogrodnik”.
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Dlatego, że krawiec coś przyszyje, wypruje,
naszyje i efekt widać od razu. A ogrodnik
zasieje, podleje, wyrośnie, nie wyrośnie, nie
wiadomo. Trzeba poczekać...

rowerowych, wymienia także punkt: mało
obiektów współczesnej architektury.

Czy infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
której dużo powstało nad jeziorem Ukiel,
będzie jeszcze rozwijana?

Zmienia się ponieważ miasto postawiło na
organizację konkursów? Zaczęło się bodaj
od zagospodarowania jeziora Ukiel?

> Magdalena Rafalska: Na razie „konsumujemy”. Nie ma specjalnych planów w tym
kierunku.
> Agnieszka Szczyglińska-Szuchnik: Moim
zdaniem jesteśmy „nasyceni” – w tym sensie,
że zaspakajamy turystę zarówno latem, jak
i zimą. Lato jest oczywiste, ale nad jeziorem Ukiel można także uprawiać właściwie
wszystkie sporty zimowe. I jak wspomniała
pani dyrektor, musimy to wszystko na razie
„skonsumować”, sprawdzić, zobaczyć, czego
nam brakuje. Na razie takiej niszy nie widzę.
> Ewa Gadomska: A rower miejski?
> Agnieszka Szczyglińska-Szuchnik: Rower
miejski, tak, jako rozwiązanie systemowe.
Natomiast ścieżki rowerowe powstają cały
czas i jest ich coraz więcej.
> Magdalena Rafalska: Ten kierunek na pewno będzie się rozwijał.
> Agnieszka Szczyglińska-Szuchnik: I widać,
że olsztyniacy przesiadają się na rowery.

> Magdalena Rafalska: Tak, tam właśnie był
konkurs. Konkurs międzynarodowy. I to wygrany przez naszych olsztyńskich architektów.
Warto też powiedzieć, że ta realizacja znalazła się w 2015 roku w finale World Architecture Festival w Singapurze, co chyba pierwszy
raz zdarzyło się polskiej architekturze.
I za jeziorem poszły w Olsztynie kolejne
konkursy. Był konkurs na stadion Stomilu,
na rewitalizację i przebudowę hali Urania. Po
drodze był jeszcze Plac Dunikowskiego oraz
połączenie parków Podzamcze i Centralnego.
Po tych dobrych efektach, jeśli tylko są możliwości finansowe i czasowe, chętnie idziemy
w stronę konkursów.
> Ewa Gadomska: Mimo że konkursy są uciążliwe organizacyjnie, to jednak się opłacają.
> Magdalena Rafalska: Tak, wymagają naprawdę dużego nakładu pracy.

Właśnie! Bardzo ciekawą rzecz powiedział
olsztyński oficer rowerowy. Żeby nie
oceniać ścieżek rowerowych długością
kilometrów, lecz obszarem który obejmują
ich połączenia. W Olsztynie krok po kroku
zagospodarowywane są kolejne obszary?

> Agnieszka Szczyglińska-Szuchnik: Dokładnie tak. Gdybyśmy rozmawiali 6 lat temu, to
mogłybyśmy panu powiedzieć, że w Olsztynie
jest jeden basen. A w tej chwili mamy sześć.
> Magdalena Rafalska: Czekamy też trochę na
inwestycje osób, które kupiły tereny nad jeziorami. Kilka działek „hotelowych” już się tam
sprzedało... Ze środków publicznych uzbrojono
je i skomunikowano, by przyciągnąć kapitał
prywatny, który zbuduje hotele, restauracje...
W Olsztynie odbywa się coraz więcej imprez
sportowych, także o zasięgu europejskim
i faktycznie miejsc hotelowych zróżnicowanej
klasy powinno być jeszcze więcej. To jeszcze
jest moment, kiedy można budować.
Analiza SWOT zawarta w programie
rewitalizacji, oprócz komunikacji
zbiorowej, ruchu samochodowego i ścieżek

> Ewa Gadomska: To prawda, ale w tym punkcie Olsztyn też się zmienia.

Czyżby malutka łyżeczka dziegciu ze strony
architektów miejskich?

> Magdalena Rafalska: Konkursy są bardzo
dobrym rozwiązaniem! Chcemy tylko zwrócić
uwagę, że wymaga dużo formalności.
> Ewa Gadomska: Zwłaszcza przy zamówieniach publicznych...
> Magdalena Rafalska: Często jest niestety
tak, że programy na środki unijne są ogłaszane z bardzo krótkimi terminami. Nie zawsze
jest czas, żeby konkursy udało się formalnie
przeprowadzić.
Widać jednak, że w Olsztynie miasto
zorganizowało ich ostatnio naprawdę sporo.
Czyżby Wydział Rozwoju miał jakiś patent
na konkursy, by były zgodne z ustawą PZP
i szybkie, co jest istotne przy dotacjach UE?

> Magdalena Rafalska: Niestety patentu
nie mamy. Zwłaszcza, że sporo się zmieniło
w znowelizowanej ustawie o zamówieniach
publicznych. I zmieniły się też przepisy unijne... Za każdym razem jest to mrówcza praca
u podstaw. Cieszymy się, że najważniejsze
obiekty udało się nam w Olsztynie zrobić konkursami i oby wszystko udało się zrealizować.
Efekty będą wtedy atrakcyjne.
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Olsztyn: pomysły na zieleń
dr Tekla Żurkowska, ogrodnik miejski Olsztyna

Jednym z priorytetów w rewitalizowanym śródmieściu Olsztyna jest dążenie do stworzenia
spójnego układu terenów zieleni, w szczególności połączenia ciągami pieszymi
skwerów, parków i innych terenów zielonych. Istotne jest zarówno tworzenie miejsc nowych,
jak i rewitalizacja istniejących.

D

Dotychczas nieograniczone rozbudowywanie
układu komunikacyjnego oraz poszerzanie
dróg, szczególnie w śródmieściu Olsztyna,
odznaczającym się dużą gęstością zabudowy,
prowadziło do eliminowania zieleni, zwężania chodników i pogarszania warunków dla
wszystkich mieszkańców.
W reakcji na te problemy, w ramach
„Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna” powstał
także „Program rozwoju zieleni”. Planowane
działania w tym zakresie opierają się na
kilku podprogramach, z których najważniejsze to:
	podnoszenie atrakcyjności parków
– tworzenie nowych parków i poprawa już
istniejących, łączenie istniejących terenów
zieleni parkowej,
	zazielenianie skwerów – utworzenie sieci
skwerów poprzez rewitalizację już istniejących i wprowadzanie skwerów w nowych
miejscach,
	zielone ciągi piesze – odtworzenie alejowego charakteru głównych śródmiejskich ulic,
	zieleń w pasach drogowych „Zielone chodniki” – odzyskiwanie przestrzeni dla drzew,
	zielone podwórka,
	zielone place zabaw,
	zazielenianie szkół i przedszkoli,
	zachowanie i ochrona starych cmentarzy.
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Cele tych podprogramów to poprawa już
istniejących terenów zielonych oraz wprowadzenie zieleni urządzonej w nowych miejscach, gdzie obecnie jej nie ma. W programie
rozwoju śródmiejskiej zieleni niezwykle
istotne są nie tylko obszary parków, skwerów
czy innych terenów zieleni, ale także połączenia – zielone ciągi – między nimi. Celem
jest umożliwienie bezkolizyjnego przemieszczania się ciągami pieszymi z jednego parku
lub zieleńca do następnego. By wędrówki
spacerem stały się modne, mieszkańcy
muszą dostrzec, że wzdłuż traktów pieszych
mogą korzystać z przyjaznych przestrzeni
publicznych.

Parki w centrum miasta
Śródmiejskie parki, jako najistotniejszy
i najpełniejszy element zieleni miejskiej,
zostały w pierwszej kolejności objęte
pracami, mającymi na celu poprawę ich
wizerunku. Komfort mieszkańców i turystów
z pewnością poprawiło urządzenie niemal od
podstaw Parku Centralnego, zlokalizowanego
w ścisłym centrum miasta, oraz rewitalizacja
znajdującego się w pobliżu olsztyńskiego
zamku Parku Podzamcze. Obydwa te parki
rozciągają się dokładnie wzdłuż rzeki Łyny.
Park Centralny powstał pod koniec 2015
roku. Zlokalizowano go w malowniczym zakolu

rzeki i jednocześnie w otoczeniu śródmiejskiej
zabudowy, co stwarza niezwykły mariaż natury
z miastem. Dzięki wprowadzeniu nasadzeń
nawiązujących do gatunków rosnących na
tym terenie pierwotnie, w znacznej części
zachowano naturalny charakter tego miejsca.
Głównym punktem kompozycyjnym parku jest
plac z siedziskami w układzie amfiteatralnym,
fontanną i niewielką sceną z żagielkiem. Przy
placu pojawił się układ drewnianych pomostów
z rabatą bylinową pod licznymi drzewami. Ponadto dzięki wybudowaniu kilku atrakcyjnych
mostków wraz z platformami utworzonymi
w rzece, umożliwiono swobodne poruszanie się
po parku i ułatwiono dostęp do wody.
W planach miasta jest połączenie plant,
czyli terenów wzdłuż murów katedralnych,
z Parkiem Centralnym i Parkiem Podzamcze
oraz podniesienie mostu Św. Jakuba w ciągu
ul. Pieniężnego, ażeby można było dołem,
bez kolizji z ruchem samochodowym, poruszać się pomiędzy tymi parkami i plantami
traktem spacerowo-rowerowym.
W dalszej kolejności planowane są:
rewitalizacja parku Jakubowo, budowa praktycznie od podstaw Górki Jasia ze ścieżką
edukacyjną oraz budowa Łynostrady wraz
ze ścieżką spacerową, rowerową, z małą
architekturą. Ta ostatnia trasa połączy Brzeziny z parkiem Centralnym i dalej pobiegnie
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1_Rabata kwiatowa w Parku im. Janusza Kusocińskiego
2_Rabaty bylinowe w Parku Centralnym
3_Rabaty kwiatowe przy ul. Adama Mickiewicza
4_Rabaty kwiatowe przy ul. Dąbrowszczaków
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5_Rabaty kwiatowe przy ul. 1 Maja
6_Skwer przy Placu Kazimierza Pułaskiego

przez Park Podzamcze aż do elektrowni na
Wadągu. Dzięki temu nastąpi łączenie terenów zieleni wzdłuż Łyny aż do północnych
i południowych granic miasta.

Sieć skwerów
Skwery stanowią ogniwa, dzięki którym
tworzona jest zielona sieć miasta. Takich
miejsc można wygospodarować wiele, dlatego
trzeba realizować je przy stosunkowo jak
najmniejszych kosztach, lecz przy zachowaniu
odpowiedniej estetyki i funkcjonalności danego miejsca. Przy obiektach już istniejących
dąży się do zachowania ich pierwotnej formy.
Jednak ważne jest wprowadzanie nowych
elementów, takich jak rabaty, nawierzchnie,
elementy rzeźbiarskie czy urządzenia służące
do zabawy lub ćwiczeń.
Skwery nie muszą charakteryzować się
wyszukaną i oryginalną formą, mają przede
wszystkim być przyjazne mieszkańcom,
sprzyjać interakcjom społecznym i poprawiać
komfort życia w mieście.
Skwery są niewielkimi przestrzeniami,
nie będą więc pełnić funkcji miejsc większej
aktywności ruchowej. Mogą jednak odgrywać
rolę przestrzeni wypoczynkowych i integrujących społeczność. Trudno też oczekiwać, że
mieszkańcy z bardziej odległych części Śródmieścia zechcą przyjeżdżać, aby odwiedzać
dany zieleniec. Będzie on z pewnością służył
tym, którzy mieszkają w pobliżu lub tym,
którzy akurat w tym miejscu się znaleźli.
Przy budowie skwerów istotne jest
podzielenie prac na etapy. Z pozoru takie
działania mogą budzić wątpliwości, gdyż
pewna część prac zostaje powielona, a inne są
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wykonywane jedynie doraźnie. Dotyczy to np.
konieczności dwukrotnego montażu ławek
przy starej nawierzchni, która w kolejnym sezonie zostaje zastąpiona nową. Jednak dzięki
takiemu systemowemu działaniu przestrzenie te mogą w ogóle powstawać, gdyż trudno
byłoby od razu wygospodarować pełną sumę
z budżetu miasta.

Szpalery w pasach ulic
Zielone szpalery drzew wzdłuż ulic mają być
zachętą do poruszania się po Śródmieściu na
piechotę. W centrum miasta z powodu zwartej zabudowy ciągi zielone są poprowadzone
jednocześnie wzdłuż istniejących ulic.
W wąskich pasach drogowych Śródmieścia
znajduje się wiele sieci podziemnych (ciepłownicza, elektryczna, gazowa itp.), co powoduje
utrudnienia w lokalizowaniu w tych miejscach
drzew w taki sposób, aby tworzyły szpalery.
Projekty nowych czy przebudowywanych
istniejących sieci podziemnych mogłyby przewidywać możliwość posadzenia drzew, jednak
modernizacja ulic prowadzi najczęściej do zawężenia powierzchni przeznaczanej na zieleń.
Powodami są wspomniana podziemna infrastruktura, a także ścieżki rowerowe, wjazdy,
witryny do nowo powstających pomieszczeń
usługowych, miejsca parkingowe itp. Pewne
grupy społeczne forsują nie tylko utrzymanie
istniejących „dzikich miejsc postojowych”, ale
także wykonanie nowych parkingów, nierzadko zamiast istniejących zieleńców.
Wprowadzenie nowych nasadzeń drzew
w pasach drogowych jest niezwykle skomplikowanym zadaniem. W zwartej przestrzeni
śródmiejskiej znalezienie miejsca na posadze-

nie choćby jednego drzewa stanowi wyzwanie. Dlatego należy do problemu podchodzić
elastycznie i drzewa wprowadzać tam, gdzie
wcześniej zaplanowano i wybudowano chodniki, skoro paradoksalnie na zieleńcach nie ma
na nie miejsca. Pod chodnikami znajduje się
znacznie mniej elementów sieci i często udaje
się posadzić drzewa w taki sposób, aby nie
utrudniały komunikacji pieszym. Jednocześnie
ogranicza się w ten sposób nielegalne parkowanie samochodów na chodnikach. Dobrze
zaplanowany remont chodnika stwarza szansę na bardziej funkcjonalne wykorzystanie
powierzchni przez wszystkie elementy układu
drogowego, w tym zieleń. Zmiana sposobu
zagospodarowania chodnika nie jest kłopotliwa ani bardzo kosztowna. Właśnie dzięki
takiemu podejściu udało się osiągnąć efekt
zadrzewienia fragmentów ulic, które do niedawna były zdegradowanymi przestrzeniami.
***
Pomimo że to dopiero początek zmian
związanych z kreowaniem zieleni w olsztyńskim Śródmieściu, już teraz każdy skwer czy
zadrzewiona aleja są doceniane przez mieszkańców. Ma to duże znaczenie dla całego procesu wdrażania programu zieleni, ponieważ
akceptacja mieszkańców jest dowodem na
odpowiedni kierunek tych zmian.

dr Tekla Żurkowska
ogrodnik miejski Olsztyna
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arch. Wojciech Gwizdak
architekt IARP

Uniwersalny
generator treści

A

Architekci to ludzie o wielu darach otrzymanych od Stwórcy. Liczne talenty nie rozkładają się jednak równo. Architekci świetnie
rysują, mają wyobraźnię przestrzenną, dryg
techniczny, pomysłowość w rozwiązywaniu problemów i wiele innych przymiotów.
Pozwolę sobie jednak na stwierdzenie,
że mało jest architektów, którzy potrafią
operować piórem równie biegle jak rapidografem. Zdolność zapisywania swoich myśli
na papierze w postaci składnych zdań jest
relatywnie rzadką umiejętnością (redakcja
Z:A potwierdza ten fakt w nieoficjalnych
rozmowach). Osobiście jestem przedstawicielem tego szerokiego grona „grafomanów”, dlatego bardzo zazdroszczę takim
osobom jak np. koleżanka Ula Szabłowska
czy kolega Piotr Glegoła łatwości i sprawności w pisaniu, bo słowa i zdania zdają się być
im posłuszne.
W zasadzie zdolność składnego pisania
byłaby kompetencją średnio potrzebną
architektom, gdyby nie konkursy architektoniczne (o opisach projektów nie ma
co wspominać, gdyż z założenia są suche
i techniczne). To w konkursach trzeba się wykazać lotnością, giętkim językiem, łatwością
przekazywania idei i finezją. Uzasadnienie
trafności swoich rozwiązań może być kluczowe i może pogrążyć lub przeważyć szalę
zwycięstwa projektu. W konkursach, w których brałem udział, opis koncepcji zawsze
zostawialiśmy na ostatnią chwilę, a sam
tekst był niechcianym dzieckiem i pisała go
osoba, która wyciągnęła najkrótszą słomkę.
Dlatego też swego czasu postanowiłem
opracować jakiś sposób na łatwe, a przede
wszystkim szybkie pisanie opisów. Nie
ma co liczyć na bystrość i lotność literacką
o trzeciej nad ranem, po dwóch nieprzespanych nocach, gdy za parę godzin trzeba
oddać projekt.
Pomysł jak zwykle przyszedł znienacka.
Jako że jestem abnegatem językowym, realizacja konceptu zajęła mi ładnych parę lat
i konieczne były konsultacje polonistyczne.
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Ale końcowy rezultat okazał się bardziej niż
satysfakcjonujący. Instrukcja posługiwania
się „generatorem” jest prosta. Należy wybrać po jednym fragmencie z każdej kolumny
tabeli i połączyć je w jedno zdanie (czasami
tylko minimalnie korygując gramatykę).
Załóżmy, że projektujemy szkołę w Pcimiu
Dolnym:
Praktyka realizacji podobnych inwestycji dowodzi, że rozplanowanie
pomieszczeń pozwala na wykorzystanie
optymalnych rozwiązań przestrzennych.
Z drugiej strony, układ części ogólnodostępnych szkoły stanowi element
zrównoważonego rozwoju przestrzennego
Pcimia Dolnego. W szczególności troska
o kontekst urbanistyczny spełnia zasady
atrakcyjnych przestrzeni dostępnych
publicznie...
I tak przez następne 3 strony. Policzyłem,
że na podstawie tak prostej tabelki można
stworzyć dokument liczący 24 strony. Na
szczęście opisy do konkursów zwykle są
skromniejsze.
Przedstawiony tu uniwersalny generator
opisów konkursowych stworzyłem przed laty,
ale oczywiście podzieliłem się nim z paroma kolegami i miło jest widzieć, że pocztą
pantoflową rozszedł się i jest używany nawet
przez duże pracownie. Z satysfakcją odnajduję
fragmenty ewidentnie stworzone za pomocą
mojego wynalazku. Oto tylko kilka przykładów:
Opis projektu do konkursu na Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
– projekt JEMS Architekci (I nagroda), zespół
autorski patrz 1 , rozstrzygnięcie konkursu:
październik 2008 (źródło: www.a-ronet.pl/
index.php?mod=nagroda&n_id=897)
„Z drugiej strony (A6), zarówno skala i funkcja obiektu będącego przedmiotem konkursu (B4) wskazuje na jego
szczególne znaczenie (C2), które winno
przecież znaleźć swe odzwierciedlenie
w formie (D5)”.

Z:A

„Jego realizacja (B11) jednak (A4)
nie może abstrahować od (C1) funkcjonalnych i utylitarnych wartości (…) (D9)”.
Opis projektu do konkursu na opracowanie
aktualizacji koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Parku Miejskiego
w Starachowicach – projekt eM4 Pracownia
Architektury Brataniec (I miejsce), zespół
autorski patrz 2 , rozstrzygnięcie konkursu:
marzec 2017 (źródło: www.a-ronet.pl/index.
php?mod=nagroda&n_id=4516)
„Jednocześnie (A7) taka lokalizacja (B6) pozwala na wykorzystanie (C8)
strefy ciszy wolnej od hałasu pobliskiej
drogi (…) (D6)”.
Opis do koncepcji plastyczno-przestrzennej
ekspozycji stałej Muzeum Historii Polski
w Warszawie – projekt WWAA Pracownia
Projektowa, Platige Image Sp. z o.o. (I nagroda), zespół autorski patrz 3 , rozstrzygnięcie konkursu: listopad 2011 (źródło:
www.a-ronet.pl/index.php?mod=nagroda&n_id=2591)
„Z drugiej strony (A6) prostota
i szczerość architektury samego Muzeum
(B7) zobowiązuje do podobnego podejścia
do (C11) jego wnętrz (…) (D2)”.
Nie trzeba być zwolennikiem teorii spiskowych
by dojść do jedynego logicznego wniosku,
że tylko dzięki posiadaniu podobnego generatora, tyle że służącego generowaniu treści Ustaw
i Rozporządzeń, nasza władza może, z roku
na rok, zwiększać ilość wydawanych aktów
prawnych – w ubiegłym roku niestety po raz
kolejny padł rekord. Właśnie dlatego mamy do
czynienia z zalewem przepisów i paragrafów.
Szkoda tylko, że my architekci jesteśmy
ograniczani regulaminami konkursowymi,
by opis koncepcji nie przekraczał np. 3 stron
(przecież dzięki tabelce moglibyśmy napisać dużo więcej), a Konstytucja (niestety!)
nie nakłada na ustawodawcę analogicznego
obostrzenia.
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Zespoły autorskie

Uniwersalny generator opisów konkursowych
„X” – przedmiot projektu konkursowego (np. szkoła, dom kultury),
„Y” – miasto, w którym realizowany jest projekt
A
1

2

3

4

5

6

7

Koncepcja
zakłada, że

B
układ części
ogólnodostępnych
„X”

schemat
Sensualne założenia
przestrzenny
ideowe, a także
budynku
Praktyka realizacji
realizacja
podobnych
przyjętych założeń
inwestycji
funkcjonalnych
dowodzi, że
Jednak

Zgodnie z naszymi
założeniami

(zarówno) skala
i funkcja „X”

rozplanowanie
pomieszczeń

C
nie może
abstrahować od

1
Międzynarodowe Centrum Kongresowe

D
lepszych rozwiązań
przestrzennych.

wskazuje na
(jego/przyjaznych/
jego szczególne
otwartych)
znaczenie (…/wobec/
wnętrz (…).
dla)

Sadowski, arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski
oraz
Mai Bui Ngoc, Paweł Gozdyra, Anna
Królikowska, Michał Ożóg, Marcin Puchacz,
Maciej Rydz, Piotr Sołowiej, Mateusz

Jarosław Kujawa

Aktualizacja koncepcji urbanistyczno-

umożliwia
w większym stopniu
osiągnięcie

(…/efektów/
rozwiązań)
które winno(-y)
przecież
znaleźć swe
odzwierciedlenie
w formie.

taka lokalizacja

daje możliwość
realizacji

Jednocześnie

prostota
i szczerość
architektury „X”

umożliwia
tworzenie

zrównoważonego
rozwoju
przestrzennego „Y”.

konstrukcja „X”

pozwala na
wykorzystanie

prawidłowych
relacji budynku
z otoczeniem.

9

Nawiązując do
głównych założeń
projektu „X”

propozycja
rozwiązań
konstrukcyjnych,
(która)

spełnia kluczową
rolę
w kształtowaniu

funkcjonalnych
i utylitarnych
wartości (…).
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Miłobędzki, arch. Wojciech Kotecki,
arch. Paweł Majkusiak, arch. Marcin

nowych
atrakcyjnych form
architektonicznych.

Z drugiej strony,

Świętorzecki, Piotr Waleszkiewicz
konsultacje:
Tadeusz Cisek, Piotr Pachowski,

2
-architektonicznej zagospodarowania
Parku Miejskiego w Starachowicach
/ Projekt: eM4 Pracownia
Architektury Brataniec
skład zespołu:
arch. Marcin Brataniec (główny projektant),
arch. Urszula Forczek-Brataniec,
arch. Marek Bystroń, arch. Damian Mierzwa,
arch. Maciej Gozdecki

3
Koncepcja plastyczno-przestrzenna
ekspozycji stałej Muzeum Historii Polski
w Warszawie
/ Projekt: WWAA Pracownia Projektowa
Platige Image Sp. z o.o.
skład zespołu:
WWAA:
Boris Kudlička, arch. Marcin Mostafa,
arch. Natalia Paszkowska
współpraca autorska:
Michał Bartnicki, Iwona Borkowska,
Maciej Burdalski, Mateusz Pakuła, Antoni

Dodatkowo

ma niezwykle
przyjęte
istotny udział
rozwiązanie (które)
w osiągnięciu

założeń konkursu.

W szczególności

(jego, taka,
właściwa)
realizacja

zobowiązuje
do podobnego
podejścia do

atrakcyjnych
przestrzeni
dostępnych
publicznie.

stanowi
element

komfortu
użytkowania
budynku.

troska o kontekst
urbanistyczny

arch. Olgierd Jagiełło, arch. Maciej

spełnia
zasady

strefy ciszy wolnej
od hałasu
pobliskiej drogi
(…).

Należy (także/
szczególnie/w tym
miejscu)
podkreślić, że

skład zespołu:

optymalnych
rozwiązań
przestrzennych.

Różnorodność
użytych form (i)
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/ Projekt: JEMS Architekci

jest ważnym
czynnikiem
w kształtowaniu

8

10

w Katowicach

Szubski
Platige Image:
koncepcja:
Marcin Kobylecki, Krzysztof Noworyta
art director:
Jakub Jabłoński
modelowanie:
Sebastian Ośka
animacja:
Alan Uran, Dominik Wawrzyniak,
Wojciech Bagiński, Tomasz Dyrduła (Juice),
Magdalena Samosiej (Juice)
wizualizacje:
Damian Bajowski, Marcin Panasiuk
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Lider Dostępności
/ 2. Konkurs Architektoniczny
Druga edycja konkursu architektoniczno-urbanistycznego „Lider Dostępności”
zakończyła się uroczystą galą w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Laureaci odebrali
nagrody z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy, patrona honorowego konkursu.

– Przez ostatnie lata zmieniło się bardzo wiele
w kwestii dostępności. Jeszcze kilkanaście lat
temu walczyliśmy o najprostsze udogodnienia.
Dziś nagradzamy obiekty, które w równy sposób traktują osoby o ograniczonej sprawności
i otwierają się na wszystkich użytkowników,
bez wyjątku – mówił Piotr Pawłowski, prezes
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fot. Marta Kuśmierz / Integracja

K

Konkurs Lider Dostępności promuje
najlepsze rozwiązania architektoniczne
i urbanistyczne, uwzględniające potrzeby
osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Organizatorzy podkreślają, że kluczowa jest
idea projektowania uniwersalnego, dzięki
której dostęp do budynków mają zagwarantowany wszyscy użytkownicy – osoby
z niepełnosprawnością, osoby starsze czy
osoby z małymi dziećmi.
Jury, w skład którego weszli przedstawiciele Stowarzyszenia Integracja oraz
Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP)
wskazało Liderów Dostępności w dziewięciu
kategoriach:
grand prix – Katowice,
	samorząd – Katowice,
	architekt/urbanista – Tomasz Konior,
	obiekt usługowy – Lotnisko Chopina,
	przestrzeń publiczna – Plac miejski z targowiskiem i Ratuszem w Siechnicach,
	sieć placówek – Uniwersytet Warszawski,
	obiekt zabytkowy – Stara Oranżeria z Teatrem Królewskim i Formiernią, Muzeum
Łazienki Królewskie,
	obiekt zabytkowy – wyróżnienie – Muzeum
Armii Krajowej im. Emila Fieldorfa „Nila”
w Krakowie,
	obiekt mieszkalny – Dom Studenta nr 4,
Uniwersytet Warszawski.

Integracji. – Dostępność buduje się małymi
krokami i przez lata. Jesteśmy świadkami
tworzenia architektury, która coraz bardziej
jednoczy ludzi.
Uroczystość w Pałacu Prezydenckim
udowodniła, że dostępność nie jest najmocniejszą stroną tego obiektu. Stopnie
przed drzwiami, brak pochylni, wystające
z chodników murki studzienek doświetlających piwniczne okna, wreszcie – niewygodne do przemieszczania się na wózku
czy o lasce – powierzchnie dojść z kostki
granitowej nie ułatwiają dostępu osobom
niepełnosprawnym. Być może jednak
dzięki zainteresowaniu Głowy Państwa
tematem dostępności znajdą się środki na
poprawienie zauważonych niedociągnięć.
Prezes Integracji, Piotr Pawłowski ma
w sobie tyle siły, determinacji i dobra, że
o wynik jestem spokojna.

Filmy o nagrodzonych rozwiązaniach
i laureatach obejrzeć można na Kanale Integracja TV na YouTube: www.youtube.com/
integracjatv.
Organizatorzy zapraszają jednocześnie
do zgłaszania obiektów spełniających warunki konkursu do przyszłorocznej, trzeciej
edycji konkursu. Więcej informacji na stronie
internetowej: www.integracja.org.
Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenia Integracja, Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz Wspólnie – Fundację LafargeHolcim i współfinansowany ze środków
PFRON. Patronat medialny objęły: TVP Info,
Program 1 Polskiego Radia i portal Niepelnosprawni.pl.

oprac. arch. Urszula Szabłowska,
z wykorzystaniem informacji prasowych

ROCKPANEL Stones:
opierają się grawitacji
Wizjonerska architektura nigdy nie uznawała granic – dlaczego więc nie
rzucić wyzwania samej naturze? Wykonane z wulkanicznego bazaltu płyty
ROCKPANEL Stones są lekkie i można je obrabiać równie łatwo jak drewno,
a jednocześnie są trwałe jak skała. Z tymi płytami pokonasz grawitację.
Daj się zainspirować zaskakującymi cechami tego naturalnego materiału
i wykorzystaj imponującą wszechstronność płyt ROCKPANEL Stones
w swoich kreatywnych pomysłach.
Dowiedz się więcej o nowych produktach ROCKPANEL Stones i zamów
próbki www.rockpanel.pl/stones

Z:A

biznes
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Barometr nastrojów
znów nieznacznie w górę
Sylwia Makowska-Rzatkiewicz, redakcja Z:A

Architekci lepiej oceniają sytuację panującą na rynku usług projektowych – wynika z najnowszego
badania firmy BCMM. Wiosenny sondaż pokazuje również największy od 5 lat odsetek respondentów
spodziewających się wyższych cen usług architektonicznych.

N

Nastroje architektów to temat sondażu, który
od 8 lat regularnie przeprowadza BCMM – badania marketingowe sp. z o.o., firma specjalizująca się w badaniach rynku budowlanego.
Wywiady telefoniczne i ankieta internetowa,
zrealizowane w marcu 2017 r. wśród 400 architektów 1, pokazały, że już prawie połowa
z nich pozytywnie ocenia swoją sytuację
rynkową. Co prawda w stosunku do poprzedniego roku wzrost odsetka osób wskazujących
odpowiedzi „raczej dobra” i „bardzo dobra”
jest nieznaczny (z 45,6% do 49,1%). Wynik
ten jednak coraz bardziej zbliża się do efektu
sondażu z roku 2011 (51%) – ostatniego przed
wyraźnym spadkiem nastrojów w latach 2012
i 2013 (33,3% i 23,2%). Warto również odnotować, że w 2017 r. zmalała liczba badanych
oceniających sytuację rynkową negatywnie
(odpowiedzi „raczej zła” i „bardzo zła”)
z 18,5% do 13,8% (patrz wykres 1).
Istotny jest fakt, że poprawa nastrojów
deklarowana jest zarówno w mniejszych
pracowniach, zatrudniających do 3 architektów, jak też w większych biurach architektonicznych. W pierwszej z wymienionych grup
odnotowano wzrost wskaźnika optymizmu
z 43,3% do 45,5% (patrz wykres 2), natomiast
w drugiej – z 58,1% do 62,8% (patrz wykres 3).
Na uwagę zasługuje też to, że w przypadku
większych biur odpowiedzi negatywne wskazało tylko 2,3% badanych (rok wcześniej 10,5%).
W badaniu „Nastroje architektów”
pytano nie tylko o ocenę aktualnej sytuacji,
ale też o przewidywane zmiany dotyczące
zapotrzebowania na usługi architektoniczne
oraz ich ceny. Podobnie jak w poprzednim
roku najwięcej badanych uważa, że sytuacja
w roku 2017 nie powinna ulec zmianie.
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WYKRES 1 Ocena obecnej sytuacji rynkowej biura architektonicznego
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WYKRES 2 Ocena obecnej sytuacji rynkowej: biura o zatrudnieniu do 3 architektów
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Podyskutujmy
o tym na Forum Z:A

www.zawod-architekt.pl/forum
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Dominująca grupa (42,5%) sądzi, że zapotrzebowanie na usługi projektowe nie zmieni
się, co trzeci pytany architekt oczekuje wzrostu popytu, natomiast spadku spodziewa się
15,5% z nich (patrz wykres 4). Chociaż ponad
połowa badanych (56,5%) wskazuje, że ceny
usług nie zmienią się w porównaniu do ubiegłego roku, po raz kolejny wzrósł odsetek respondentów spodziewających się ich wzrostu
– 25% w stosunku do 18,7% w 2016 r. (patrz
wykres 5). To najwyższy zanotowany wynik
w tej kategorii w historii pomiarów.
Analizując wyniki badania nastrojów
architektów, warto przyjrzeć się także tzw.
metryczce próby badawczej. Struktura
form prowadzenia biur architektonicznych
wyglądała porównywalnie do roku ubiegłego.
Wśród wylosowanych do sondażu osób zdecydowanie dominują pracujący w niewielkich
pracowniach zatrudniających do 3 architektów
(78%). Struktura próby2 tegorocznego badania
pod względem wielkości biura prezentuje się
następująco:
	1 architekt w biurze – 37%,
	do 3 architektów w biurze – 41%,
	4 architektów i więcej – 21,5%.
Wśród 400 badanych 151 osób to kobiety,
a 249 – mężczyźni. Największy odsetek stanowili architekci poniżej 39 roku życia. Większość respondentów (69%) zadeklarowała
przynależność do Izby Architektów RP.
1_Metodologia badawcza: badanie realizowane w marcu 2017 r.,
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WYKRES 3 Ocena obecnej sytuacji rynkowej: biura o zatrudnieniu 4 architektów i więcej
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WYKRES 4 Przewidywane zmiany popytu
na usługi biur architektonicznych

WYKRES 5 Przewidywane zmiany cen usług
biur architektonicznych

WYKRES 6 Struktura próby 2: wielkość biura

WYKRES 7 Struktura
próby: uprawnienia

1 architekt
w biurze

członek Izby
Architektów RP

2-3 architektów
w biurze

4 architektów
i więcej w biurze

CAWI wśród 400 architektów projektujących budynki mieszkalne
i/lub niemieszkalne. Dobór próby prowadzony był metodą
warstwowo-losową, kontrolowaną ze względu na lokalizację
siedziby biura architektonicznego (region geograficzny). Losowanie
firm prowadzono w oparciu o branżowe bazy teleadresowe
posiadane przez BCMM – badania marketingowe sp. z o.o.
odpowiedzi na pytanie dotyczące wielkości biura, w którym pracuje.
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techniką wywiadu telefonicznego CATI i ankiety internetowej

2_Struktura próby: 0,5% respondentów odmówiło udzielenia
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Pogromcy
architektonicznych mitów
/ zachodniopomorscy architekci
na targach Bud-Gryf
Zbigniew Pankiewicz, arch. Piotr Błażejewski, architekt IARP

Szczecińskie targi po raz kolejny były okazją dla architektów zrzeszonych w Zachodniopomorskiej Okręgowej
IARP do aktywnego udziału w tym wydarzeniu. Projektanci dzielili się swoją wiedzą i współtworzyli
istotne, merytoryczne punkty programu Bud-Gryfu. Podczas debaty w drugim dniu imprezy opowiadali,
jak wybudować dom taniej, szybciej i bez błędów proceduralnych. Udzielali też porad inwestorom
odwiedzającym targi i współorganizowali warsztaty architektoniczne dla dzieci.

2

26. edycja Targów Budowlanych Bud-Gryf odbyła się w hali MTS w Szczecinie w dniach od
31 marca do 2 kwietnia 2017 roku. To jedyne
na Pomorzu Zachodnim targi w całości dedykowane branży budowlanej i energetycznej.
Trzydniowej imprezie towarzyszyły wydarzenia takie jak: X Konferencja „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju
regionu”, konkurs „Wyróżniony Wyrób", pokazy zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy czy spotkanie z Dominikiem
Strzelcem prowadzącym telewizyjny program
Usterka. Swoją obecność zaznaczyli podczas
targów także architekci.

Dla świadomości inwestora
Głównym akcentem architektonicznym
w czasie Bud-Gryfu była debata zorganizowana przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę
Architektów RP zatytułowana „Pogromcy mitów w zawodzie architekta”. Jej temat został
wybrany celowo, a jego ideą było wyjaśnienie
początkującym inwestorom, z czym wiąże się
praca architekta, w czym może on pomóc oraz
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ile czasu, pieniędzy i nerwów można zaoszczędzić dzięki prawidłowemu prowadzeniu
inwestycji.
Podczas debaty architekci zrzeszeni
w Izbie – Rafał Szpilkowski, Gaweł Biedunkiewicz oraz Piotr Błażejewski – przekonywali
do opłacalności korzystania z usług lokalnych
pracowni i udowadniali, że „taniość” tzw. projektów gotowych (powtarzalnych), które
masowo zalały rynek, jest fałszywa. Dyskusji
przysłuchiwali się zwiedzający, wśród których
byli i tacy, którzy właśnie przymierzają się do
rozpoczęcia inwestycji i chcą uniknąć niepotrzebnych błędów.
Arch. Piotr Błażejewski podkreślał, że sam
koszt zakupu projektu „gotowego” to dopiero
skromny początek. Potem dochodzą jeszcze
wydatki związane z dostosowaniem go do
warunków miejscowych.
– Wskazane jest, żeby inwestor skontaktował się z architektem przed kupnem nie
tylko projektu, ale nawet działki budowlanej – mówił. – Na tym etapie architekt jest
bowiem w stanie ocenić, czy budynek, jaki

chce postawić inwestor, rzeczywiście uda się
w danym miejscu zrealizować.
Kilka przykładowych sytuacji, gdy inwestorzy kupili gotowe projekty, a potem mieli
mnóstwo problemów z wykorzystaniem ich
na swoich działkach, przywołał z kolei arch.
Gaweł Biedunkiewicz.
– Znam przypadek, kiedy inwestor kupił
projekt, który w praktyce oznaczał, że nie
da się usytuować domu na działce inaczej
niż tak, by okna salonu skierowane były
na północ – opowiadał architekt. – Proszę
postawić się na miejscu kogoś, kto przez
30 lat będzie spłacał kredyt za dom, który
ma taką wadę.
Rafał Szpilkowski przypomniał, że
uprawnienia, które posiadają członkowie
Izby Architektów, gwarantują, że są oni
właściwie przygotowani do prowadzenia
projektów inwestycyjnych i reprezentowania
interesów inwestora.
Należy odnotować, że po zakończeniu debaty osoby zainteresowane zostały zaproszone na dalsze rozmowy przy izbowym stoisku.
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Program projektu
„Warsztaty małego
architekta”, Bud-Gryf '17
Organizatorzy: Zespół Szkół
Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego
w Szczecinie, Zachodniopomorska
Izba Architektów RP
Moduł 1: Architektura, malarstwo,
plastyka, grafika, sztukatorstwo
/ „Zabawa technikami plastycznymi”
W ramach modułu zaproponowano
następujące zajęcia:
	malowanie farbami plakatowymi obrazu z elementami wielkanocnymi,
	wykonanie graficzne form roślinnych na kalce technicznej przy
użyciu kredek „sepia”,
	wydobywanie walorów krajobrazu
za pomocą czarnej plamy na kalce
technicznej,
	wyklejanie plasteliną detalu roślinnego i ozdobnego na szablonie,
	wykonanie oraz ozdobienie odlewu
gipsowego małych elementów
architektury.
Moduł 2: Budowlano-architektoniczny / „Buduj i baw się”
W ramach modułu zaproponowano
następujące zajęcia:
	wykonanie elementu budowlanego
przy użyciu atrapy cegły według podanej dokumentacji architektonicznej,
	wykonywanie minipiórników
– organizerów na biurko oraz ozdób
z elementów instalacji sanitarnej.
Moduł 3: Technologiczna podróż
w przyszłość / „Ciepło i światło
z przyrody”
W ramach modułu zaproponowano
następujące zajęcia:
	wyścigi samochodów hybrydowych
napędzanych paliwem wodorowym,
	wyścigi samochodów zdalnie sterowanych z napędem elektrycznym,
	prezentacja modeli wiatraków
napędzanych energią wiatru,
	zabawy przy użyciu kamer termowizyjnych – analiza ciepłoty ciała.
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Porady i prezentacje

Najmłodsi w roli architektów

Podczas targów przedstawiciele IARP udzielali też inwestorom indywidualnych porad.
W Strefie Architekta na zwiedzających czekali: arch. Jan Łukaszewski (przewodniczący
Zachodniopomorskiej Okręgowej IARP),
arch. Aleksandra Hamberg-Federowicz
(sekretarz Zachodniopomorskiej Okręgowej
IARP) oraz arch. Czesław Złotnik. Pytania
dotyczyły inwestycji w zakresie budownictwa indywidualnego, a szczególnie procedur
administracyjnych oraz zakresu opracowań
projektów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Architekci podpowiadali, jakimi kryteriami należy kierować się
przy planowaniu domu i wyborze projektu.
Zwracali uwagę na konieczność nawiązania
współpracy z projektantem na jak najwcześniejszym etapie. Odwiedzający byli
również zainteresowani kwestiami związanymi z aranżacją wnętrz, zwłaszcza kuchni
i łazienek.
Zachodniopomorska Okręgowa IARP
zorganizowała w czasie targów także „firmowe” stoisko, na którym prezentowano
„wizytówki” koleżanek i kolegów zrzeszonych w okręgu. Każda wizytówka oprócz
danych adresowych zawierała ilustracje
zrealizowanego projektu budynku jednorodzinnego.
Propozycję, by przedstawić swoją „wizytówkę” otrzymali wszyscy członkowie okręgu,
niestety jak to w praktyce bywa – wyznaczony był termin „dostarczenia” i nie wszyscy
zdążyli... Dodajmy, że nie mniej atrakcyjną
formą zaprezentowania się na targach była
możliwość dyżuru na stoisku. Obecność tam
stwarzała okazję do nawiązania bezpośrednich kontaktów z odwiedzającymi targi
aktualnymi i przyszłymi inwestorami.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również
„Warsztaty małego architekta” przeznaczone
dla najmłodszych zwiedzających – przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.
Dzieci mogły przekonać się, jak trudna i wieloaspektowa jest praca architekta
i obok zadań stricte architektonicznych,
takich jak wykonanie elementu budowlanego
przy użyciu atrapy cegły według podanej
dokumentacji architektonicznej, wykonywały
prace plastyczne związane z przestrzenią
i dowiadywały się o znaczeniu i korzyściach
płynących ze stosowania rozwiązań energooszczędnych. Zajęcia były podzielone na
trzy bloki tematyczne: „Zabawa technikami
plastycznymi”, „Buduj i baw się” oraz „Technologiczna podróż w przyszłość” (szczegóły:
patrz ramka obok). Wszyscy mali pasjonaci
architektury na zakończenie otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Warsztaty odbywały się w targowej
„Strefie Małego Architekta”, a przygotowane
zostały wspólnie przez Zachodniopomorską
Okręgową IARP i Zespół Szkół Budowlanych
im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie, który
od lat kształci kolejne pokolenia specjalistów
dla branży architektoniczno-budowlanej.
ZPOIA była incjatorem takiej formy edukacyjnej zabawy z dziećmi i zapewniła materiały
do prowadzenia warsztatów (oraz owocowosłodki poczęstunek dla uczestników), natomiast zajęcia prowadzone były przez uczniów
ZSB pod nadzorem nauczycieli przedmiotów
zawodowych.
Warto podkreślić, że to wspólne działanie
odbyło się w oparciu o podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy ZPOIA i ZSB,
obejmujące również program edukacyjny
„Kształtowanie Przestrzeni”. 

Felieton
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KOMENTARZ NIEPOLITYCZNY

arch. Sławomir Żak
architekt IARP
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Myślenie o przepisach prawa stało się
zawodową obsesją architektów zrzeszonych w Izbie. Odpowiedzialność zawodowa
przybrała obecnie oblicze ukierunkowane
na zgodność z obowiązującym prawem
każdej decyzji zawodowej, ostatnio zaś
– w odniesieniu do przywołanej w projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego
„koncepcji urbanistycznej” – także tej
związanej z lokalizacją inwestycji. Lokalizacja jest bowiem jedną z bardzo istotnych
cech, które nadają wartość architekturze
w relacji do kontekstu, czyli otoczenia.

Wrocław, 20.04.2017

To, co widać z okna Twojego domu,
mieszkania, biura – to wartość nie tylko
estetyczna. Kryteria estetyki przestrzeni to dziś kwestia nie tylko gustów, ale
również przepisów prawa. Może nawet
z przewagą prawa nad twórczością.
Oczywiście mowa jest w tym wypadku
o wielkościach statystycznych, a nie jednostkowych, na których zazwyczaj skupia
się uwaga mediów.
Hasło „porządna architektura” może
znaczyć tyle, ile „porządna urbanistyka”,
na którą architekci mają niestety coraz
mniejszy wpływ. Odrywanie prawne
urbanistyki od architektury w ramach
wydzielonej podmiotowo „koncepcji urbanistycznej” to strzał w kolano naszego
zawodu. To zamykanie naszych zawodowych oczu na otoczenie. To zaprzeczenie
logiki każdego standardu procesu projektowego. To dzielenie i tworzenie sztucznych prawnie podziałów w koniecznym
myśleniu o wszystkim jednocześnie, ale
w odpowiedniej skali przekazu informacji.
W przypadku projektowania architektonicznego nie ma mowy o eliminowaniu
z równoczesnego projektowania także
efektu przestrzeni – zarówno tej pu-
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blicznej, jak i prywatnej. Wpływ na taki,
a nie inny efekt przestrzeni ma obecnie
w ogromnej mierze wiedza o konsekwencjach wynikających z przepisów wprost
odnoszących się do warunków technicznych lokalizacji inwestycji, rozstrzyganych na poziomie zagospodarowania
terenu. Na tym przykładzie widać,
że wielowariantowość i poszukiwanie
rozwiązań optymalnych w obszarze
obejmującym urbanistykę i architekturę
muszą być realizowane bezwzględnie
spójnie. Jest to możliwe jedynie w przestrzeni zintegrowanej, a nie rozdzielonej.
Zawodowa rzetelność w tej sprawie musi
być oparta na przyznanych zawodowi architekta prawach kontrolowania
urbanistyki. Skutki rozwiązań prawnych,
podejmowanych na etapie urbanistki, są
brzemienne dla możliwości rozwiązań architektonicznych i bezwarunkowo z nimi
powiązane.
Nie da się prowadzić taktyki projektowania architektonicznego bez możliwości bezpośredniego regulowania przez
architekta strategii związanej z uwarunkowaniami urbanistycznymi. To jest
zasada działania związana z zawodem
zaufania publicznego architekta. Stanowi
ona, że poprzez projektowanie inwesty-

cyjno-urbanistyczne istnieje możliwość
dokonywania zmian w trakcie procesu
projektowego o charakterze indywidualnym w ramach ukonstytuowanych
warunków planistycznych. Organ władzy
administracyjnej w oparciu o merytoryczną wiedzę powinien jednak umożliwiać
funkcjonowanie rozwiązań urbanistycznych alternatywnych – konkurencyjnych,
a nie eliminować je do jedynej słusznej
linii wymiaru prawnego. Taka cecha prawodawstwa prowadzi bowiem do konkluzji, że wszystko, co nie jest zapisane, jest
niedozwolone. Nie da się opisać świata
w sposób skończony. A chęć taka zawsze
kończy się tomami makulatury, którą
czytają finalnie tylko ci, którzy wpadną
w sidła wymiaru postępowań sądowych.
Kontrakt architekta to, w prawie każdym
przypadku, gąszcz wymagań odnoszących się do postępowań administracyjno-prawnych, w których wiążące decyzje
dotyczące lokalizacji zapadają w coraz
większej części poza architektem. Jako
architekci powinniśmy zdawać sobie
sprawę ze skutków działań legislacyjnych, które paraliżują twórcze myślenie
o zawodzie architekta i o ochronie jego
klienta, zainteresowanego w jednakowej
mierze jakością, jak i nowatorstwem spojrzenia na wyzwania wynikające z okoliczności sytuacji przestrzeni. Im dalej
wybiegasz w przyszłość i postrzegasz
szerszy horyzont swojego działania
w przestrzeni, także tej urbanistycznej,
tym efekty twojej pracy będą trwalsze,
bardziej użytkowe, zrozumiałe.
Jeśli zamierza się jednak urbanistykę
przybić gwoździem do decyzji wiążącego
prawa miejscowego, a nie inwestycyjnego, w oderwaniu od architektury i architekta, to efekt może być „murowany”.

fot. ©istock.com/TolikoffPhotography

Efekt murowany...
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WSPOMNIENIE

Wacława Zalewskiego pamięci
Projektując nową
konstrukcję nie zapominaj
ani na chwilę o jej
sprawności, a materiału
użyj tylko tyle, ile jest
niezbędne. Spośród
kilku sprawnych, lecz
odmiennych konstrukcji
wybierz tę najlżejszą,
będzie ona najczęściej
najsztywniejsza
i najbardziej efektowna.

Wacław Zalewski
(1917-2016)

2

29 grudnia 2016 roku w Bostonie w wieku
99 lat zmarł najwybitniejszy polski konstruktor XX wieku, Profesor Wacław Zalewski.
Urodził się w 1917 roku w Samogródku
pod Kijowem. W 1935 roku rozpoczął studia
inżynieryjne na Politechnice Warszawskiej.
W czasie wojny walczył w szeregach Armii
Krajowej na Czerniakowie i w Lesie Kabackim.
Dyplom inżyniera uzyskał w roku 1947 na
Politechnice Gdańskiej. Pracował w Biurze
Studiów i Projektów Budownictwa Przemysłowego w Warszawie. Tam powstały jego
najbardziej znane realizacje: Supersam w Warszawie i Spodek w Katowicach. Jednocześnie
konsultował wiele projektów, wśród nich
m.in. dworzec w Katowicach, wysokościowiec
w Gdańsku czy przystanki kolei WKD. Był także autorem nowatorskich konstrukcji szedowych zakładów włókienniczych i magazynów
o systemie słupowo-głowicowym.
W 1962 roku wyjechał do Wenezueli, gdzie
podjął pracę jako profesor na uniwersytecie
w Meridzie i wykonał cały szereg realizacyjnych projektów, będących często kontynuacją
jego prac w Polsce. Systemy słupowo-głowicowe zastosował w projektach Muzeum
w Caracas, Uniwersytetu w Meridzie i szkole
w Walencji. Podziw wzbudzają jego realizacje
sal sportowych w Maracaibo i Barcelonie.
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W roku 1965 został zaproszony jako profesor
do Massachusetts Institute of Technology
(MIT) w Cambridge. Koncentrował się tam na
dydaktyce, ale udało mu się także zrealizować rozkładaną konstrukcję pawilonu
Wenezueli na światową wystawę w Sewilli
w 1992 roku i salę sportową Keum Jung w Korei Południowej.
W czasie pobytu w Polsce w 2000 roku,
Wacław Zalewski zaproponował mi współpracę przy teoretycznych projektach budynków wysokościowych o nowej, wymyślonej
przez niego, zasadzie konstrukcyjnej „wspornika Mitchella”. Rezultatem tej współpracy
były projekty wieżowców skrzydlatych, tulipanowych i spiralnych. Konsultowaliśmy się
zwykle telefonicznie lub faksem. Pogarszający się z wiekiem stan zdrowia nie ograniczył
energii twórczej Wacława. Na miesiąc przed
odejściem dzwonił do mnie z prośbą o narysowanie jego koncepcji przekrycia wielkiej hali
lekkoatletycznej w Warszawie. Chciał także,
żebym sprawdził, czy można u nas dostać
odpowiednie długości blach...

Jakość konstrukcji
z każdego punktu
widzenia zależy od klasy
jej autora, a nie od marki
komputera.

Bardziej cenię taką
konstrukcję, która
unaocznia swój
wysiłek, od takiej,
z której wywnioskować
mogę jedynie wysiłek
projektanta.

aforyzmy prof. Wacława Zalewskiego,
zaczerpnięte z publikacji „Konstrukcje
Wacława Zalewskiego”, W. Zabłocki,

arch. Wojciech Zabłocki
architekt IARP

Warszawa 2015

fot. Wojtek Laski/EastNews
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Forma Spodka (1971) powstała w odpowiedzi na kilka założeń, z których najważniejsza była taka konfiguracja
widowni, aby zmniejszyć powierzchnię styczności pomiędzy konstrukcją i podłożem. Zastosowanie
miski w kształcie odwróconej kopuły pozwolić miało na równomierne osiadanie całego budynku, wznoszonego
na terenie szkód górniczych. Równoważnie sił ściskania i rozciągania było charakterystyczne dla wielu
konstrukcji Zalewskiego, w tym przypadku nacisk „miski” przejmować miały dachowe kable obwodowe.
Przed rozpoczęciem budowy, po wyjeździe konstruktora z Polski, nowatorski projekt dachu zastąpiono jednak
innym, łatwiejszym w wykonaniu rozwiązaniem.
na podst. „Konstrukcje Wacława Zalewskiego”, W. Zabłocki, Warszawa 2015

fot. Zbyszko Siemaszko/Forum

budowa: 1964–1971
data otwarcia: 9 maja 1971
architektura: Maciej Krasiński, Maciej Gintowt, Jerzy Hryniewiecki
konstrukcja: Wacław Zalewski, Stanisław Kuś, Andrzej Żórawski, Aleksander Włodarz, Jan Koca

Dla Supersamu początkowo proponowano klasyczny dach podwieszany. Wymagałby on jednak wprowadzenia
ukośnych kabli kotwionych poza budynkiem, które zajęłyby cenną powierzchnię terenu i byłyby podatne
na uszkodzenia. Opracowane rozwiązanie eliminowało ukośne kable kotwiące, dzięki wprowadzeniu
uzupełniających się wzajemnie kabli i łuków o podobnej krzywiźnie parabolicznej lecz odwróconej względem
siebie. Składowe sił w łukach i kablach równoważyły się, pozostawiając jedynie składowe pionowe,
przekazywane na słupy podpierające konstrukcję na zewnątrz. Przeplatanka „wklęsłych” kabli i „wypukłych”
łuków tworzyła bogatą, splecioną formę dachu.
na podst. „Konstrukcje Wacława Zalewskiego”, W. Zabłocki, Warszawa 2015
budowa: 1960–1962
data otwarcia: 6 czerwca 1962
architektura: Jerzy Hryniewiecki, Maciej Krasiński, Ewa Krasińska
konstrukcja: Wacław Zalewski, Stanisław Kuś, Andrzej Żórawski, Aleksander Włodarz
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Od redakcji
Wspomnienia opublikowano w oryginalnym
brzmieniu, zgodnie z wolą ich autorów.

Jerzego Kuźmienko pamięci

W

Wyszliśmy z Beatą zobaczyć, czy magnolie już
kwitną. I właśnie wtedy Jurek zmarł. Nie ma
sensu mówić, że Jerzy Kuźmienko był wielkim
architektem. To należało powiedzieć za jego
życia. Teraz będziemy mówić o tym, czego
jeszcze nikt nie wie. Wszyscy wiemy, że dom
na Karowej, dom na Koziej, kościół w Kaliszu (razem z Andrzejem Fajansem), kościół
w Ząbkach, że Służew nad Dolinką…
Nikt nie wie o tym, że w 1959 roku było
bardzo smutno. Wtedy jednak pojawiło
się otwarcie. Coś w rodzaju Ligi Mistrzów:
międzynarodowe konkursy architektoniczne.
To było dla nas niesłychanie ważne. Można
powiedzieć, że to otwarcie oznaczało, paradoksalnie, odrodzenie dla polskiej architektury. Wcześniej żyło się tylko mitem architektury międzywojennej, która się rozsypała pod
ciężarem narzuconego socrealizmu. Tak więc
te konkursy na nowo otworzyły architektoniczną wyobraźnię. Umożliwiły młodym polskim architektom porównanie tego, co robią,
z trendami na świecie.
Myśmy Jurkowi pomagali w realizacji tych
projektów. W mieszkaniu na Siennej było
miejsce na tapczan. W nocy tapczan był
tapczanem, ale w ciągu dnia wychodziła schowana w nim deska kreślarska i pokój zamieniał się w pracownię. Czasem w tej pracowni
szalała Elżbieta, gdzieś między tapczanem
a deską kreślarską prasowała mu jego ulubione białe koszule.
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arch. Jerzy Kuźmienko
(18.09.1931-08.04.2017)

W 1959 roku Kuźmienko wysłał projekt
na konkurs w Montevideo na rzeźbę – kwiat
wolności. Został sklasyfikowany jako 9 na
600 prac i zaproszony do drugiego etapu.
Nic z tego niestety nie wyszło… Potem był
projekt na centrum Tunisu, bardzo chwalony
wieżowiec w Bagdadzie i wiele, wiele innych.
Wicemistrzem olimpijskim w rzucie oszczepem był Janusz Sidło z Oliwy – i to uratowało
Polskę. A Kuźmienko był takim naszym architektonicznym Januszem Sidłą.

J

Ponieważ Bóg istnieje i posiada biura
studiów zdolne narysować zwierzęta udające
suche gałązki oraz magnolie, oraz miliardy
wzorów liścia trawy, to na pewno zatrudni
Jurka.

Jurka poznałem w czasie kiedy zaczynałem
studia. Był jak guru i geniusz, fascynującym
mówcą charyzmatycznie oddziałującym na
wyobraźnię.
Jego „TAK JAK” (np. „motyl”) w odniesieniu
do budowli z jednoczesnym przenikającym
spojrzeniem przez fizykę budowli ukierunkowywało poszukiwanie symboliki form w konkretnych materiałach i technologii realizacji.
Jego i Fajansa Kościół w Kaliszu uważam za
dzieło światowe wśród budowli Sakralnych jak
i modernistycznych. Takiej Postaci wielkiego
Mistrza Architektury dramatycznie zabrakło.
Jego Osoba umożliwiła mi wydobycie wiele
z nieskończoności trwającej w każdym.

Stanisław Fiszer

Marek Budzyński

Warszawa, 13 kwietnia 2017 r.

Warszawa, 13 kwietnia 2017 r.

fot. piotr krajewski

fot. galeriawielkopolska.info
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Kościół Miłosierdzia Bożego w Kaliszu (1967-79)
– współautor Andrzej Fajans

Budynek wielorodzinny
przy ul. Karowej w Warszawie (1978)
– współautorzy: Janusz Nowak, Adam Snopek,
P. Sembrat i Henryk Dąbrowski
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KURS ZAAWANSOWANY
SEZON 1, ODCINEK 1

Revit. Zestawienia
/ arkusz kalkulacyjny 3D

KURS ZAAWANSOWANY
SEZON 1, ODCINEK 1

KURS ZAAWANSOWANY
SEZON 1, ODCINEK 1

KURS ZAAWANSOWANY
SEZON 1, ODCINEK 1

Krzysztof Adach

BIM to obecnie gorący temat w branży architektoniczno-budowlanej, a jednym z popularnych
narzędzi, które pozwalają wkroczyć w ten świat, jest Revit®. W kolejnych artykułach postaram się
przybliżyć wybrane funkcjonalności, które według mnie najlepiej obrazują przydatność Revita®
w procesie BIM-owskim. Zaczynamy od zestawień, które pokazują, jak kompleksowym narzędziem
projektowym (nie rysunkowym!) jest ten program.

C

Czy warto poświęcać cały artykuł samym
zestawieniom? Moim zdaniem nawet trzeba,
gdyż całościowe poznanie możliwości zestawień może znacząco poprawić produktywność
i koordynację powstającego modelu.
Litera „I” w słowie BIM oznacza information, a właśnie zestawienia są kluczem
otwierającym drzwi do skarbca informacji
gromadzonych przez program. Pozwalają nimi
zarządzać, a także na bieżąco je analizują,
ułatwiając kontrolę nad projektem.
Zestawienia przedstawiają tę samą bazę
danych projektowanego budynku co rzuty,
przekroje, elewacje, widoki 3D itd. Robią to
jednak inaczej – w postaci tabelarycznej, ale
można powiedzieć, że również są widokami.
I tak traktuje je Przeglądarka projektu, gdzie
mają swoją odrębną kategorię 1 .
Dostęp do zestawień jest uproszczony,
ponieważ są one niezależne od sposobu konfiguracji przeglądarki i projektant ma je zawsze
„pod ręką”. Odpowiednio zdefiniowane i zapisane w szablonie projektowym nie wymagają
naszej ingerencji. Każdy kolejny projekt
oparty o ten sam szablon będzie zawierał
skonfigurowane tabele zestawcze, które
w trakcie modelowania będą się automatycznie uzupełniały elementami spełniającymi
określone kryteria.
W Revicie® można zestawić praktycznie
wszystkie kategorie obiektów płaskich i 3D,
które zostały umieszczone w modelu. W zależności od tego, co chcemy zestawiać, mamy do
dyspozycji kilka typów zestawień (patrz tab. 1),
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z których część jest przeznaczona wyłącznie
dla określonej branży i uwzględnia jej specyfikę.
Większość jest jednak uniwersalna.
Bez względu na typ, wszystkie zestawienia
mają jedną wspólną cechę: są tabelami, które
wyświetlają wartości określonych parametrów
przypisanych do wybranej kategorii obiektów
(np. okna, drzwi, ściany, stropy) w sposób uporządkowany, określony przez użytkownika.
Parametrami mogą być zarówno informacje o wymiarach (długość, szerokość, wysokość,
powierzchnia, objętość), jak i metadane pełniące głównie funkcję informacyjną, opisową
np.: cena, producent, model, informacje
materiałowe itd.

Parametry „użytkownika”
Mimo że lista dostępnych parametrów jest
rozbudowana, bardzo często (prawie zawsze!)
zdarza się, że nie jest jednak wystarczająca
i pojawia się konieczność dodania nowego, własnego parametru, który pozwoli na wprowadzenie dodatkowych informacji do zestawienia,
a co za tym idzie, do obiektów. Nieważne czy
dokonamy tego za pomocą narzędzia Parametry projektu, czy poprzez dodanie parametru
z poziomu zestawienia, efekt będzie ten sam
– możliwość uzupełnienia bazy projektu o własne dane. Pokazuje to istotną cechę Revita®:
lista parametrów, informacji opisujących model
jest nieskończona i w pełni otwarta do edycji
projektanta. To stwarza olbrzymie możliwości
analizy danych projektowych, ich zgodności
z założeniami i wytycznymi.

Tabela 1. Rodzaje zestawień
Typ

Komentarz

Zestawienie/Ilości

Tworzy zestawienie wybranej
kategorii elementów

Zestawienie kluczy

Pozwala na stworzenie tabeli
z danymi użytkownika

Graficzne zestawienie
słupów

Dostępne w Revit® i Revit®
Structure. Dedykowane dla
kategorii Słupy konstrukcyjne

Przedmiar materiałów

Szczegółowe zestawienie
właściwości materiałów

Lista arkuszy

Zestawienie arkuszy wydruku

Zestawienie rewizji

Tylko na arkuszach wydruku
(dodawane w Edytorze rodzin)

Blok opisów

Zestawienie etykiet dodanych
narzędziem Symbol

Lista widoków

Zestawienie utworzonych
w projekcie widoków

Zestawienie paneli

Tylko w Revit® i Revit® MEP

fot. ©istock.com/goir
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Obliczona wartość
Wyobraźmy sobie przykładową sytuację:
chcielibyśmy obliczyć, ile palet materiałów ściennych, jakie wybrano w projekcie,
powinien zamówić inwestor w hurtowni.
W zestawieniu program automatycznie zlicza metry kwadratowe ścian zbudowanych
z wybranego materiału. Jeżeli zestawienie
uzupełnimy o parametr z informacją o ilości
materiału na jednej palecie, to tworząc parametr obliczeniowy jako iloraz sumarycznej
powierzchni ścian i pojemności jednej palety, otrzymamy oczekiwany wynik. W dalszej
kolejności rozbudowując listę o parametr
ceny, obliczymy koszty itd. Warto wiedzieć,
że działania można wykonywać tylko na parametrach uwzględnionych w zestawieniu.
Funkcjonalność ta działa bardzo podobnie jak arkusz kalkulacyjny, jednak odnosi
się bezpośrednio do modelu projektowanego budynku i żyje wraz z nim. Jeżeli model
jest modyfikowany, zestawienie również
jest aktualizowane automatycznie, co
sprawia, że w każdym momencie procesu
projektowego mamy do czynienia z aktualnymi danymi.
Tworząc tzw. Obliczoną wartość, poza
podstawowymi działaniami matematycznymi, możemy skorzystać z instrukcji
warunkowych takich, jak: If, If-And, If-Or.
Pełna lista działań i instrukcji, które można
wykorzystać we wzorach (formułach) oraz
ich składnia, którą Revit® rozumie i akceptuje, znajduje się w Pomocy programu.
Jest to swojego rodzaju słownik, który
warto wydrukować i mieć zawsze pod ręką,
zwłaszcza, że te same działania i formuły
mają zastosowanie w Edytorze rodzin 2 .
Parametry obliczeniowe dają ogromne
możliwości, jednak aby z nich swobodnie
korzystać, należy pamiętać, że podczas
obliczeń Revit® bierze pod uwagę jednostki,
które są przypisane do poszczególnych parametrów. Dobierając więc typ parametru wynikowego, musimy się upewnić, że jednostka
do niego przypisana będzie zgodna z wynikiem działania na jednostkach parametrów
składowych.
Po wykonaniu obliczeń dane z zestawienia można wyeksportować np. do pliku CSV,
a następnie zaimportować do dowolnego
arkusza kalkulacyjnego.

1 Zestawienia w przeglądarce projektu

2 Obliczona wartość
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3 Lokalizacja elementów w modelu z poziomu zestawienia

2

1

Formatowanie warunkowe
Bezpośrednią kontynuacją zagadnienia parametrów obliczeniowych jest formatowanie
warunkowe zestawień (Conditional Format).
Funkcjonalność, którą można nazwać
„revitowym stróżem”, pełni rolę typowo analityczną, tzn. sprawdza zgodność poszczególnych wartości wybranych parametrów
z samodzielnie zdefiniowanymi kryteriami.
Wszelkie odstępstwa od narzuconej przez
nas normy komunikowane są kolorystycznie
w tabeli, dzięki czemu na bieżąco wiemy, na
co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę.
Najciekawsze jest to, że w zakresie definiowania warunków mamy pełną dowolność. Zasadę działania narzędzia obrazuje
przykładowy zrzut ekranu 3 . Celem jest tu
„namierzenie” pomieszczeń, które nie są
wynajęte (wartość dla parametru najemca
nie została wprowadzona). Po zdefiniowaniu reguły wyraźnie widać, że odpowiednie
komórki w zestawieniu zostały podświetlone
na czerwono i to właśnie w tym kierunku
powinna być skierowana nasza uwaga.

Lokalizacja obiektów w modelu
Pojawia się w tym miejscu pytanie: jak zlokalizować obiekty w modelu, aby wyeliminować,
naprawić wykrytą niezgodność? Otóż mamy
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do tego dedykowane narzędzie. Po zaznaczeniu w zestawieniu pokolorowanej komórki, na
pasku narzędzi pojawia się ikona Podświetl
w modelu, która powoduje natychmiastową
lokalizację obiektu. Program wyświetli widoki,
w których dany element jest widoczny i dzięki
temu umożliwi wprowadzenie odpowiednich modyfikacji, które oczywiście zostaną
odzwierciedlone w zestawieniu.

Zestawienie kluczy
Mało popularnym rodzajem zestawień,
a dającym bardzo ciekawe możliwości, jest
Zestawienie kluczy (Key Schedule), będące świetnym uzupełnieniem zestawienia
komponentów. Ten typ zestawień pomaga
zautomatyzować proces wypełniania wielu
komórek należących do różnych kolumn jednocześnie. Na czym ta operacja polega?
Zestawienie komponentów pełni rolę
zestawienia głównego, do którego podpinane
jest zestawienie kluczy – jako dodatkowa,
„wewnętrzna” baza danych, którą można
własnoręcznie rozbudowywać i podpinać do
zestawień komponentów. Żeby to jednak
było możliwe, Zestawienie kluczy musi
spełniać jeden warunek: wybrana kategoria
obiektów powinna być taka sama, jak dla
zestawienia głównego.

W przeciwieństwie do zestawienia
komponentów, to my tworzymy zestawienie
kluczy od początku do końca. Nic nie uzupełnia się automatycznie. Wszystkie dane do
zestawienia kluczy wprowadzamy „ręcznie”.
Przykład zestawienia kluczy zawierający
różne standardy wykończenia pomieszczeń
przedstawia zrzut 4 .
Spięcie zestawienia kluczy z zestawieniem pomieszczeń następuje poprzez dodanie do zestawienia głównego, parametru
indeksowego, którego nazwę wprowadziliśmy w polu Nazwa indeksu zestawienia
kluczy. Od tego momentu wystarczy zmienić
wartość parametru indeksowego, a dane
z zestawienia kluczy zostaną wprowadzone do zestawienia pomieszczeń. Wartości
wprowadzone w zestawieniu pomieszczeń
za pomocą zestawienia kluczy widoczne
są również we Właściwościach samych
pomieszczeń.
Zestawienie kluczy może być również
wykorzystywane w inny ciekawy sposób,
a mianowicie jako tabela tekstowa zawierająca np. legendę skrótów stosowanych
w dokumentacji. Daje to kilka bardzo istotnych korzyści: automatyczne, alfabetyczne
sortowanie, grupowanie, a także możliwość
podziału tabeli na arkuszu wydruku.
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4 Definicja zestawienia kluczy

2

1

Zestawienia zagnieżdżone
Wspomniana kategoria pomieszczenia jest
jedną z kilku, dla których można utworzyć
tzw. Zestawienie zagnieżdżone (Embedded
Schedule), czyli zestawienie w zestawieniu.
Przykładem wykorzystania może być zestawienie mebli dla poszczególnych pomieszczeń, jak np. na zrzucie 5 .
Brzmi i wygląda naprawdę zachęcająco, jest
jednak „małe” ograniczenie, otóż lista kategorii
obiektów, dla których można tworzyć zestawienia zagnieżdżone, jest dosyć krótka i obejmuje:
pomieszczenia, strefy, systemy kanałów, systemy
rurowe oraz obwody elektryczne. Dla tych
kategorii w oknie Właściwości zestawienia
na samym końcu pojawia się dodatkowa
zakładka, która pozwala na dodanie zestawienia zagnieżdżonego. Po zaznaczeniu pola
wyboru Zestawienie zagnieżdżone, należy
wybrać kategorię obiektów i dalej postępować jak podczas tworzenia standardowego
zestawienia.
To tylko fragment możliwości zestawień
w Revicie®. Każdy, kto chce efektywnie pracować z tym programem, po prostu musi je znać.
W następnym odcinku omówiony zostanie
kolejny ważny temat – Wariantowanie, czyli
pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji.
Skutecznego revitowania!

5 Przykładowe zestawienie mebli w pomieszczeniach

Krzysztof Adach
trener i konsultant Revit/BIM
> krzadach@cadach.pl
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Technologie
ukryte w zabudowie
Olga Garabedian

Kuchnia musi być nie tylko ładna, lecz przede wszystkim wygodna i funkcjonalna,
a jej wyposażenie powinno stanowić integralną część aranżacji. Truizm? Oczywiście.
Spójrzmy więc na temat z drugiej strony i odpowiedzmy na pytania, dzięki jakim funkcjom
i technologiom nowoczesny sprzęt agd zapewnia komfort swoim użytkownikom?

W

Współczesne trendy w projektowaniu wnętrz
charakteryzuje ogromna różnorodność.
Producenci sprzętów kuchennych zwracają
więc coraz większą uwagę, by ich wyroby dały
się jak najłatwiej wkomponować w projektowaną przestrzeń. W ofertach bez problemu
znajdziemy linie minimalistyczne, klasyczne,
rustykalne oraz sprzęt do pełnej zabudowy,
który nie tylko pozwala na zainstalowanie go
we wnętrzach o dowolnym charakterze aranżacji, ale sprawia też, że kuchnia wizualnie
zatraca swój roboczy charakter, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku bezpośredniego
otwarcia na część wypoczynkową mieszkania.
Co istotne – chowając lodówkę czy zmywarkę wewnątrz mebli, nie rezygnujemy z ich
funkcjonalności. Nowoczesne kuchenne agd
wyposażane są bowiem w najnowsze technologie i wiele praktycznych funkcji.

Lodówka pełna świeżych technologii
Lodówka do pełnej zabudowy to nowa
propozycja w ofercie firmy Samsung. Przy jej
tworzeniu połączono funkcjonalność z estetyką wykończenia. Dzięki temu korzysta się z niej
nie tylko wygodnie, ale także przyjemnie.
Wnętrze urządzenia jest eleganckie, dzięki
umieszczonemu tam srebrnemu wyświetlaczowi i wysokiej jakości półkom z hartowanego szkła z metalowym wykończeniem. Idealnie komponują się one z metalowym panelem
zamontowanym na tylnej ściance, który eliminuje wahania temperatury, a jednocześnie
dodaje urządzeniu nowoczesnego charakteru.
Zastosowane w środku oświetlenie LED ma
delikatniejszą barwę niż standardowe, przez
co wnętrze nie tylko lepiej się prezentuje, ale
także jest odczuwane jako przyjemniejsze.
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Lodówka do zabudowy Samsung została
wyposażona we wszystkie cenione przez
klientów rozwiązania, dzięki którym przechowywane jedzenie dłużej zachowuje świeżość
i doskonały smak. Jednym z nich jest technologia pełnego No Frost, którą producent oferuje
we wszystkich typach i modelach chłodziarek.
Eliminuje ona powstawanie szronu wewnątrz
urządzenia, lodówka nie wymaga czasochłonnego i nieprzyjemnego rozmrażania, a dodatkowo zużywa mniej energii.
Interesujące, że pojemność lodówki Samsung jest większa, niż w innych dostępnych na
rynku produktach do zabudowy z technologią
pełnego No Frost o takich samych wymiarach
zewnętrznych. Jest to możliwe dzięki rozwiązaniu Space Max – wyjątkowemu, wysoce
wydajnemu systemowi izolacji, który sprawił,
że ścianki urządzenia są cieńsze.
Nową lodówkę Samsung docenią z pewnością miłośnicy sztuki kulinarnej, ponieważ
urządzenie pozwala na dopasowanie odpowiednich warunków chłodzenia do różnych
typów żywności. Sprawdzi się ona również
w kuchniach dużych rodzin, dzięki sporej
przestrzeni, ruchomym, regulowanym balkonikom na drzwiach oraz funkcji utrzymywania stałej temperatury wewnątrz nawet przy
częstym otwieraniu.
Lodówka wyposażona została także
w system Twin Cooling Plus™, który wydłuża
świeżość przechowywanej żywności. W części
chłodzącej i zamrażającej zamontowano
oddzielne obiegi powietrza, pozwalające
zachować odpowiednie poziomy wilgotności
w różnych komorach lodówki. Co więcej, zapachy nie przenikają między nimi. Rozwiązanie
Coolselect+ pozwala natomiast, w zależności

od potrzeb, sterować zadaniami dolnego
zamrażalnika. Dostępne są cztery tryby:
mrożenia (od -23oC do -17oC), lekkiego mrożenia (-5oC), chill (-1oC) oraz zamiany zamrażalnika w kolejną komorę chłodziarki (2oC).
Na uwagę zasługuje także zamontowany
w lodówkach silnik Digital Inverter. Dzięki
czujnikom zewnętrznym i wewnętrznym
kompresor automatycznie dostosowuje swoją
pracę do zapotrzebowania na chłodzenie. Jego
optymalna praca pozwala właścicielom obniżyć rachunki za prąd, zapewniając również
niezwykle cichą pracę urządzenia.

Fit alternatywa dla pełnej zabudowy
Warto zwrócić uwagę, że firma Samsung
posiada w ofercie lodówki Kitchen Fit™, które
bez problemu wkomponowują się w wystrój
każdej kuchni. Ich minimalistyczny dizajn nie
ingeruje w styl wnętrza i staje się jego integralną częścią. Możliwość zlicowania drzwi lodówki
z frontami mebli kuchennych to atrakcyjna
alternatywa dla lodówki do zabudowy.

Precyzyjna zmywarka
Samsung oferuje również praktyczne udogodnienia w zakresie zmywania. System
Waterwall™ likwiduje problem niedomywania
naczyń umieszczonych na brzegach zmywarki.
Opatentowana przez firmę Samsung technologia ściany wodnej różni się od tradycyjnych
rozwiązań tym, że strumień wody nie obraca
się po okręgu w środku urządzenia, ale precyzyjnie przesuwa od jednego do drugiego brzegu. Wszystkie naczynia myte są więc z taką
samą dokładnością. Bardzo praktycznym
w codziennym użytkowaniu rozwiązaniem
jest technologia Zone Booster™ – umożliwia
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Kiedy celem projektu jest przestrzeń
uporządkowana i czysta, najchętniej
wybierane są urządzenia z linii
o minimalistycznym wzornictwie
lub przeznaczone do pełnej zabudowy

Kuchenny sprzęt agd przeznaczony do
pełnej zabudowy, można ukryć za dowolnymi
frontami meblowymi. Sprawdza się więc we
wnętrzach o każdym stylu, a kuchnia wizualnie
zatraca wówczas swój roboczy charakter,
co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku
bezpośredniego otwarcia na część
wypoczynkową mieszkania

jednoczesne zmywanie bardziej i mniej zabrudzonych garnków oraz talerzy, gdyż dolny kosz
można rozdzielić na dwie strefy. Wystarczy, że
użytkownik wybierze część, w której ciśnienie
wody ma być zwiększone.

Innowacyjna płyta indukcyjna
Samsung przygotował także coś dla tych, którym w płytach indukcyjnych brakuje szybkiego
podglądu na moc, z jaką pracuje urządzenie.
Technologia wirtualnego płomienia Virtual
Flame™ za pomocą diod LED imituje płomienie
wyświetlane na garnku. W zależności od mocy
ustawionej w danym polu, LED-owe płomienie
są wyższe lub niższe. Wśród płyt indukcyjnych
na szczególną uwagę zasługują modele ze
strefą Flex Zone. To zarówno praktyczne, jak
i bardzo stylowe urządzenia, które ułatwiają
gotowanie. Duże, prostokątne, otwarte pole
na płycie mieści garnki i patelnie o różnych
kształtach i wymiarach. Świetnie sprawdza się
zwłaszcza w przypadku dużych naczyń.

Piekarniki do kompletu

Inteligentnie i ekologicznie

Linie urządzeń Samsung pozwalają na
zestawienie różnych sprzętów i stworzenie
spójnej całości. Oprócz świetnego dizajnu,
sprzęty zaskakują prostymi, ale bardzo
funkcjonalnymi rozwiązaniami. Piekarnik
Dual Cook™ ze specjalnym separatorem
pozwoli na przygotowanie dwóch różnych
potraw w tym samym czasie. Modele
z technologią Dual Fan™ zapewniają z kolei
idealne rozprowadzenie ciepła, dzięki
czemu potrawy są doskonale wypieczone.
Piekarniki kompaktowe to wyjątkowe
urządzenia, które perfekcyjnie łączą
w sobie funkcje tradycyjnego piekarnika i kuchenki mikrofalowej. Natomiast
kuchenki mikrofalowe, które można dobrać
do pozostałych sprzętów, wyróżnia bardzo
duża pojemność, a technologia czyszczenia
parą Steam Clean sprawia, że zachowanie
sprzętu w idealnym porządku jest niezwykle proste.

Innowacyjność urządzeń Samsung to także
możliwość korzystania z aplikacji Smart
Home. Pozwala ona na samodzielne sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i zdalne
sterowanie nimi, nawet podczas przebywania
poza domem. Projektując stylową, a zarazem
funkcjonalną przestrzeń, warto uwzględnić
sprzęty, które oferują nowoczesne technologie i eleganckie wykończenie. Najnowocześniejsze rozwiązania poza wygodą, dają
też oszczędności pod względem zużywanej
energii i wody.

Olga Garabedian
product manager kategorii built-in
Samsung Electronics Polska
> olga.n@samsung.com
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Brama jak lustro
Nowoczesna architektura wykorzystuje duże
przeszklone powierzchnie jako element nadający budynkom lekkości, przejrzystości i prestiżu.
Dlatego w ogrzewanych reprezentacyjnych obiektach znakomicie sprawdzają się wielkogabarytowe przeszklone bramy o świetnej izolacyjności
cieplnej. Hörmann oferuje szeroki wachlarz takich
rozwiązań.
Design na medal
Aluminiowa brama segmentowa ALR Vitraplan z przeszkleniem
tworzącym jednolitą powierzchnię (bez widocznych profili) to niezwykle elegancki element architektoniczny. Profil ramy pozostaje
zakryty, a przeszklony front stanowi harmonijną, zamkniętą całość.
Zarówno konstrukcyjnie, jak i estetycznie, brama wydaje się być
monolitem. To rozwiązanie zostało nagrodzone w konkursie Red
Dot Design Award.
Pełna integracja
Dodatkowym walorem bramy są dwa kolory przeszkleń: brązowy
lub szary, które wraz z profilem ramy w dopasowanym odcieniu
umożliwiają pełną integrację z elewacją budynku. Praktyczne zastosowanie znajduje też łączenie przez tę ekskluzywną bramę ciekawego efektu lustrzanego odbicia i przejrzystości: jasna przestrzeń
magazynowa i logistyczna może być dobrze doświetlona naturalnym światłem słonecznym, ale wgląd do wnętrza hali jest znacznie
utrudniony. Stąd brama ta stanowić może atrakcyjne zamknięcie garażu i wykończenie elewacji również w prywatnych rezydencjach.
Nie do zdarcia
Bramy ALR Vitraplan produkowane w wymiarach do 6,0 metrów
szerokości i 7,5 metra wysokości, w zakresie wodoszczelności
i odporności na obciążenia wiatrowe spełniają wymagania 3 klasy.

Firma Hörmann standardowo oferuje je z bardzo odpornym na zarysowania przeszkleniem Duratec z tworzywa sztucznego, które
długo pozwala utrzymać ich dobrą przejrzystość. Trwałą ochronę
przed zarysowaniami i śladami czyszczenia stanowi specjalna powierzchnia zewnętrzna szyby – taka sama jaką stosuje się w reflektorach samochodowych. Zapewniając wysoką izolacyjność cieplną, przeszklenie Duratec powoduje, że światło dzienne niemal bez
ograniczeń dociera do wnętrza hali.
Termoizolacja i energooszczędność
Aluminiowa brama ALR Vitraplan to przykład ekologicznego i funkcjonalnego produktu o ciekawym wzornictwie. Duże przeszklone
powierzchnie z jednej strony nadają budynkom estetycznej finezji, z drugiej zapewniają swobodny dostęp światła słonecznego,
co pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej. Co więcej,
stratom ciepła zapobiega specjalna konstrukcja bramy. Jej profile
Thermo o grubości 42 mm mają przegrodę termiczną, a brama,
która standardowo dostarczana jest z podwójną szybą, opcjonalnie może mieć 3-szybowe przeszklenie.
Tam jednak, gdzie przy zachowaniu maksymalnej przejrzystości
wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej są szczególnie wysokie, Hörmann proponuje bramy z profilami Thermo 67 mm z systemem 3-komorowym i 3-szybowym przeszkleniem w standardzie
– ALR 67 Thermo Glazing, idealne np. do ogrzewanych salonów
sprzedaży.
Oszczędności ciepła mogą być jeszcze większe, jeśli zlikwidujemy
mostki termiczne, jakie powstają między ościeżnicą a ścianą budynku. W tym celu producent zaleca, aby wraz z bramą montować
specjalny zestaw ThermoFrame, który może poprawić jej termoizolacyjność nawet o 21%.

www.hormann.pl
infolinia: 801 500 100
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Z pomysłem wokół domu
Bogactwo dostępnych form i kształtów
kostek brukowych, płyt tarasowych
czy elementów małej architektury
wykonanych z betonu dowodzi, że materiał
ten, znany jako praktyczny i wytrzymały,
coraz częściej doceniany jest także
za plastyczność oraz walory wizualne.
Estetyka nowych produktów – szlachetnych,
dizajnerskich i oryginalnych – to istotny
ważny prioryte
wyznacznikt
dla projektantów
działania
dla projektantów
z firmy Libet,
z firmy
którzy
Libet,
jakktórzy
o ją
inspirację częstoczerpią
niejednokrotnie
wskazują
inspiracje
świat przyr
ze świata przyrody.
ody.

1

P

Podstawowym produktem oferowanym
przez firmę Libet jest oczywiście kostka
brukowa, dostępna dzisiaj w szerokim portfolio, wprowadzanych stopniowo propozycji,
podzielonych na kolekcje. Dzięki technologii
produkcji i obróbki kostki tej marki wyróżniają się unikatowym wyglądem oraz konkretnymi walorami użytkowymi.

Efektowne faktury i barwy
Przyjrzyjmy się na przykład powstawaniu kostek z linii Decco Aspero. Procesy śrutowania
i szczotkowania sprawiają, że uzyskują one
charakterystyczną, chropowatą powierzchnię, co w efekcie daje połączenie wyrazistego
dizajnu z funkcjonalnością (są antypoślizgowe, a zarazem zmniejszają skutki urazu
np. przy otarciu kolan dzieci).
Chropowata faktura widoczna jest także
na kostkach z grupy Decco Elegante, przy
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czym w tym przypadku to rezultat wypłukiwania pod ciśnieniem drobin betonu z jego
wierzchniej warstwy i eksponowania grubszych ziaren szlachetnych kruszyw.
Wciąż poszerzany jest również zakres
kolorystyczny oferty Libetu. Dostępna jest
nie tylko rozbudowana kolekcja produktów
jednobarwnych (kolekcja Monocolor). Dużo
uwagi poświęcono także dwóm technologiom
barwienia:
	Colormix – pozwalający na niepowtarzalne
zestawienia/melanże uzyskiwane poprzez
łączenie odpowiednio zabarwionych
mieszanek betonowych, stosowanych do
warstwy wierzchniej,
	Color Flex 1 – umożliwiający barwienie
każdego elementu pełną paletą kolorów.
Od lat rozwijane są też produkty kolekcji
Decco Antico 2 z efektem postarzania,

wprowadzające do aranżacji urok antycznego
bruku. Efekt ten powstaje za sprawą obijania
ich w specjalnych bębnach lub na mobilnej linii
postarzającej, której działanie sprawia, że
na poszczególnych elementach pojawiają się
stylizowane rysy, spękania i ukruszenia.

Świat inspiracji naturą
W portfolio firmy Libet nie brakuje ciekawych
nawiązań do świata przyrody. Efekty widać
np. w płytach produkowanych techniką wetcast, która pozwala nadawać wyrobom naturalny wygląd kamienia lub drewna (np. Trawertyn,
Madera). Poszczególne elementy powstają
w specjalnych formach, w których oczekiwane
kształty i faktury są uzyskiwane metodą formowania z ciekłej mieszanki betonowej. Dzięki
temu po wyschnięciu mogą wykazywać różnice
w kolorach/odcieniach i wymiarach (głównie
w długości i wysokości), co jeszcze zwiększa
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wrażenie ich naturalności. Zagęszczenie betonu odbywa się w kilku etapach, na specjalnie
zaprojektowanych stołach wibracyjnych, które
pozwalają na bardzo precyzyjne dobranie
parametrów tego procesu (czas wibracji, jej częstotliwość itp.). Obecnie propozycje wet-cast
składają się na komplementarne zestawy płyt,
palisad i stopni schodowych.
Konsekwentnie poszerzany jest też
asortyment gresów porcelanowych, których
atrakcyjny, rozbudowany dizajn idzie w parze
z wyjątkową wytrzymałością oraz komfortem
użytkowania.

2

Wiele więcej niż kostka
Beton doskonale sprawdza się przy projektach
zagospodarowania terenu, wymagających
zastosowania praktycznych, często nieszablonowych konstrukcji. Oferta Libetu obejmuje
bardzo bogatą paletę rozwiązań umożliwiających tworzenie niebanalnych murków, ogrodzeń, rabat, kwietników, ław itp. (kolekcja
Libet Completto 3 ). Ich niepowtarzalny urok
to również efekt stosowania odpowiednich
metod wytwarzania (np. barwienie w masie,
wet-cast czy splitowanie).
Imponującym dopełnieniem projektów
aranżacyjnych może być też wykorzystanie
elementów małej architektury (kolekcja Libet
Stampo 4 ), łączących niebanalny kształt,
minimalistyczną kolorystykę i surowość
betonu architektonicznego z ogromną funkcjonalnością.
Dodatkowo ciekawą alternatywą dla chemii budowlanej i innych materiałów elewacyjnych będą propozycje Libet Fassade. A dla
miłośników sztuki użytkowej efektowną
kropkę nad „i” stanowić mogą grysy, otoczaki
oraz szkło dekoracyjne (kolekcja Patio).
Więcej inspiracji na www.libet.pl
i www.ceramic.libet.pl

3

Libet S.A.
ul. Powstanów Śl. 5,
53-332 Wrocław
tel. 801 542 381
www.libet.pl
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Laminat lepszy od szkła
Projektowanie mebli kuchennych wymaga inspiracji i innowacji, dzięki czemu powstają
nowe, oryginalne produkty. Polimerowy laminat szklany Rauvisio Crystal to ciekawa
interpretacja tematu frontów meblowych. Ten nowatorski produkt pozwala zapomnieć
o wadach prawdziwego szkła, łącząc jego zalety z zaletami termoplastycznych laminatów.

P

Polimerowy materiał Rauvisio Crystal powstał, by zastępować szkło w wykończeniach
frontów, wnęk i ścianek mebli dla wymagających klientów. Ma o wiele lepsze właściwości
od tego tradycyjnego materiału, a także
sporo dodatkowych zalet, które z pewnością
docenią użytkownicy i projektanci.

Odporny na przebarwienia
i zarysowania
Przez okno kuchenne światło słoneczne
wpada zwykle przez sporą część dnia, co może
przyczynić się do zmiany wyglądu bardzo
wielu materiałów. Mogą one zmieniać kolor,
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blaknąć, a w skrajnych wypadkach nawet się
odkształcać. Słońce nie stanowi zagrożenia
dla produktu firmy Rehau, jest on odporny na
działanie promieni UV, co sprawia, że fronty,
wnęki czy ścianki nie przebarwiają się i po
latach wciąż dobrze wyglądają.
Projektanci zwracają uwagę na jeszcze
jedną zaletę tego materiału – odporność na
zarysowania. To właściwość o strategicznym
znaczeniu w kuchni.
– Bardzo chętnie proponuję go swoim
klientom na fronty meblowe – mówi Lidia
Ostrowska, architekt i projektant wnętrz
z Ostrowscy Design. – Mimo iż nie przepadam

za imitacjami, w tym przypadku widzę same
zalety tego produktu. Wysoka odporność na
zadrapania i przebarwienia mocno przemawia
do inwestorów. Łatwość obróbki umożliwia
bezproblemowy montaż, a nam architektom
daje dużo swobody i możliwości projektowych. Od kiedy mamy do dyspozycji jeszcze
ultracienki wariant slim, owe możliwości
stały się niemal nieograniczone – dodaje
projektantka.
Laminat Rauvisio Crystal jest dziesięciokrotnie bardziej odporny na uderzenia niż
szkło tej samej grubości i formatu. Oczywiście
ma swoją wytrzymałość, po przekroczeniu
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której i on może pęknąć. Jednak kolejną jego
zaletą jest to, że rozpadając się, nie tworzy
odłamków grożących skaleczeniem.

„Sprytne szkło”
W skład laminatu wchodzą: barwiony kopolimer styrenu, przezroczysta warstwa PMMA
oraz lakier UV odporny na zarysowania. Rauvisio Crystal jest dostępny w wersji matowej
lub wysokopołyskowej, z wieloma typami
obrzeży. Na przykład w dwustopniowym
obrzeżu Raukantex Visions warstwa przezroczysta pozwala uzyskać efekt filigranowej
szklanej płyty, w innych przypadkach warstwa
ta, dzięki sfazowaniu krawędzi pod kątem
45 stopni, imituje szkło. Wszystkie obrzeża
dostępne są również w wersji do bezspoinowego okleinowania laserowego.
Jednak oprócz atrakcyjnych dla użytkowników właściwości, laminat Rauvisio
Crystal posiada również wiele zalet stricte
wnętrzarskich. Na przykład dobrze sprawdza
się w stosunkowo niewielkich pomieszczeniach kuchennych, które można optycznie
powiększyć, wykorzystując właśnie materiały
jasne i bardziej błyszczące. Dają one wra-

żenie większej przestrzeni, do tego milszej
w odbiorze, bo bezpieczniejszej i czystszej.
Rauvisio Crystal to takie „sprytne szkło”,
które np. w wersji śnieżnej bieli pasuje do innych użytych barw, podkreśla kolory frontów
meblowych i generuje błyszczący efekt głębi.
Do tego, dzięki brakowi spoin, łatwo utrzymać
je w czystości.

Łatwość obróbki
Do obróbki laminatu nie potrzeba żadnych
skomplikowanych, dedykowanych narzędzi. Można go bowiem docinać, wykonywać
otwory pod uchwyty lub okucia za pomocą
standardowych narzędzi do obróbki drewna.
Nie ma też problemu z zaginaniem laminatu
w celu dopasowania do projektu, wykonywaniem frezów czy łączeniem z elementami
systemu podświetlania. Jednocześnie można
wykorzystywać ten sam materiał w różnych,
coraz to nowych, a więc niepowtarzalnych
kombinacjach.

Wytrzymały slim
Laminat Rauvisio Crystal dostępny jest także
w wersji slim, czyli bardzo cienkiego panelu.

Produktu tego używa się do wykańczania
wnęk, jako pokrycie ścian lub wykonywania
ścianek działowych. Jest bardzo lekki, o połowę lżejszy od szkła, można go też łatwo
i szybko montować, co w efekcie daje spore
możliwości przy aranżacji wnętrz.
Do listy plusów przemawiających za
stosowaniem laminatów wypadałoby dodać
analogiczne zestawienie minusów. Ale tu
możemy znaleźć tylko jeden i to – mówiąc
delikatnie – umowny. Rauvisio Crystal choć
pasuje do wielu już wcześniej zastosowanych
materiałów meblarskich, nie uznaje sentymentów. Może wiele z nich po prostu zastąpić,
trwając w pierwotnej formie bez odkształceń
i przebarwień przez wiele lat... 

Rehau Sp. z o.o.
Baranowo, ul. Poznańska 1 A
62-081 Przeźmierowo k. Poznania
tel.: +48 61 84 98 400
www.rehau.pl/crystal
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Osiedle Warzelnia w Poznaniu,
architektura: Autorska
Pracownia Projektowa
Sławomir Rosolski Architekt
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Dobrze sprawdzona
nawierzchnia
1

Bartosz Nowakowski

Odpowiednia aranżacja przestrzeni wokół domu – ścieżek, alejek ogrodowych czy podjazdów
– bez wątpienia stanowi dopełnienie dla jego architektury. Na rynku nie brakuje produktów
do wykonywania dekoracyjnych nawierzchni z betonu, dlatego wybór modelu kostki brukowej
czy płyty nie zawsze jest łatwy. Decydując o zastosowaniu konkretnego produktu warto
zwracać uwagę nie tylko na walory estetyczne i użytkowe gotowego wyrobu, ale też na sposób
jego produkcji, kontroli a nawet źródło pozyskiwania kruszyw.

Z

Ze sprawdzonych złóż
Na jakość gotowego wyrobu, szczególnie w przypadku produktów betonowych, bardzo duży
wpływ ma jakość surowca.
– Kruszywa do produkcji wydobywamy we
własnych, nowoczesnych kopalniach – mówi
Arkadiusz Sucharski, kierownik działu badań
i rozwoju firmy Pozbruk. – Dzięki temu jesteśmy
w stanie zapewnić ciągłość dostaw, co jest
podstawą terminowej współpracy z naszymi partnerami, bo nie jesteśmy zależni od
zewnętrznych dostawców. Własne źródła kruszywa gwarantują także stałą cenę, niezależną
od nastrojów na rynku czy podwyżek zewnętrznych dostawców. Nie bez znaczenia jest własny
transport kolejowy, rzeczny oraz samochodowy,
gwarantujący czystość kruszywa czy też używanie specjalistycznego sprzętu w kopalniach,
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dzięki któremu proces uszlachetniania i frakcjonowania piasku pozostaje na najwyższym
poziomie. Jakość jest dla nas najważniejsza,
dlatego dbamy o nią już od samego początku,
mając dzięki temu pełną kontrolę nad finalnym
produktem – podsumowuje Sucharski.

Efekt wielu prób
Firma posiada też własne laboratorium badawcze, w którym kilkunastu specjalistów, przy zastosowaniu wysokiej klasy aparatury, codziennie
kontroluje wszystkie etapy wytwarzania produktów. Analizie zostają poddane ich właściwości i parametry – nasiąkliwość, mrozoodporność,
wytrzymałość na ściskanie czy ścieralność.
To właśnie w laboratorium opracowywana jest
nie tylko kolorystyka, ale też specjalistyczne
produkty, tworzone na zamówienie.

– Przykładowo, podczas opracowywania prefabrykatów zaprojektowanych przez
pracownię MVRDV do budowy biurowca Bałtyk
w Poznaniu, samo stworzenie receptury trwało
dwa miesiące, w ciągu których przeprowadziliśmy 16 różnych prób – opowiada Arkadiusz
Sucharski. – Natomiast aż 20 prób potrzebowaliśmy, aby opracować idealny kolor pustaków
z kolekcji Amsterdam. To pokazuje, jak bardzo
skomplikowany to proces i jak wysokie standardy posiada firma. Każdy produkt jest dopracowywany w najmniejszym detalu.

Technologiczne możliwości
Podczas produkcji betonu stosowane są różne zaawansowane technologie mające wpływ
na jakość, trwałość, a nawet proekologiczność produktu.

Z:A

I tak dzięki technologiom H-plus i Vapore
kostki czy płyty są jeszcze lepiej zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci, a co za tym idzie
– mają zwiększoną odporność na warunki
atmosferyczne i środowiskowe, są łatwe
w utrzymaniu i wolniej się starzeją. Wspomniane technologie zapewniają też wysoką
mrozoodporność (dzięki czemu kostka zimą
nie pęka) oraz zabezpieczają pigment przed
szkodliwym działaniem promieni UV (na to
duży wpływ ma także technologia Nano),
zwiększając intensywność barw i odporność
na przebarwienia.
– Oprócz tego technologia Nano (nanotechnologia) redukuje nasiąkliwość – mówi
Arkadiusz Sucharski. – Struktura materiału
jest drobniejsza, a otwory kapilarne wypełnione szczelnie nanocząsteczkami. Dzięki temu
łatwiej można usunąć brud i zanieczyszczenia.
Ponadto dzięki technologiom H-Plus, Nano
i Vapore zmniejsza się do minimum ryzyko
wystąpienia białych nalotów, które często
można zaobserwować na nawierzchniach
niskiej jakości.
Kolejna grupa stosowanych technologii
wpływa na walory estetyczne finalnego produktu. I tak technologia Nova odpowiada za
uszlachetnienie nawierzchni poprzez odkrycia
kruszyw w procesie płukania, a technologia
Epoka umożliwia celowe postarzenie produktu w procesie wolnospadowym lub młoteczkowania. Wreszcie technologia Melanż
pomaga uzyskać niesamowity odcień i kolor
poprzez wybarwienia melanżowe, uzyskiwane
w procesie kontrolowanego rozprowadzenia
w wierzchniej warstwie produktu barwnych
mieszanek betonowych jeszcze przed procesem wibroprasowania.

W trosce o środowisko
Ciekawostką jest nowatorska technologia
proekologiczna TiO2 , przyczyniająca się do redukcji zanieczyszczenia powietrza spalinami.
– Beton fotokatalityczny dzięki zawartości dwutlenku tytanu TiO2 redukuje zawartość tlenków węgla w atmosferze, samoistnie oczyszcza pozostałości po reakcjach
chemicznych, a także neutralizuje tłuszcze
i bakterie – komentuje Sucharski. – Obecnie
technologia ta jest wykorzystywana głównie
przy produkcji ekranów akustycznych, niemniej powstała już kostka brukowa, która
posiada proekologiczne właściwości. Ze
względu na zawartość dwutlenku tytanu,
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produkty te są bardzo drogie w produkcji.
Prace nad optymalizacją kosztów trwają.
– Staramy się, aby ta przyszłościowa,
proekologiczna technologia była wykorzystywana także w regularnej produkcji, w tym
w produkcji kostki brukowej – mówi Sucharski.
– Obecnie jednak szersze wykorzystanie TiO2
traktujemy jako koncept.

Propozycje i inspiracje
– Dekoracyjne kostki i płyty firmy Pozbruk to
świetny materiał do aranżacji nawierzchni wokół domu – mówi Joanna Kędzierska, architekt
krajobrazu z firmy Pozbruk. – Szeroka gama
produktów pozwala na tworzenie ścieżek
ogrodowych, podjazdów, placów oraz alejek
spacerowych. Zróżnicowane rozmiary oraz
kolorystyka poszczególnych wyrobów dają
możliwość idealnego dopasowania produktów do otoczenia. Cały czas podążamy za
nowoczesnymi trendami i stale wprowadzamy
nowe wzory inspirowane kamieniem naturalnym, a nawet drewnem.
Właśnie drewno było inspiracją w powstaniu nowości w ofercie – kostki betonowej Kanada. Doskonale odzwierciedla ona
tradycyjny materiał pozyskiwany z lasu, przez
co dobrze sprawdza się na tarasach i ścieżkach
ogrodowych. Dostępna jest w czterech kolorach – brzozowym, dębowym, orzechowym
i mahoniowym. Ciekawą propozycję stanowi
też kostka Granit Nova – posiada trapezowy
kształt i niewielkie wymiary, które dają duże
możliwości aranżacji, zarówno w linii prostej,
jak i w formie łuków, tworząc efekt jednolitej
powierzchni. Ponadto warto zwrócić uwagę
na kostki Lido i Linea o bardzo nowoczesnym
kształcie. Te wzory najlepiej sprawdzą się
w modernistycznym otoczeniu, ponieważ ich
smukłe kształty optycznie poszerzają i wydłużają przestrzeń.
– Sztab architektów i konstruktorów
z naszego działu projektowego chętnie służy
pomocą i radą przy tworzeniu projektów
aranżacji przestrzeni wokół domu lub w infrastrukturze miejskiej – dodaje Kędzierska.
– Specjaliści wesprą przy doborze materiałów, kolorystyki, opowiedzą o zastosowanych technologiach czy wreszcie wykonają
kompleksowy projekt zagospodarowania
przestrzeni wraz z wyceną.
Wszystkie produkty firmy Pozbruk
prezentowane są na stronie internetowej
www.pozbruk.pl.

2

3

4

1_kostka Lido
2_kostka Kanada
3_kostka Linea
4_kostka Granit Nova

Bartosz Nowakowski
kierownik działu
projektowego Pozbruk
> bartosz.nowakowski@pozbruk.pl
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Dom prywatny,
Neuenkirchen, Niemcy;
architektura:
Dipl.-Ing. Anja Engelshove,
Dipl.-Ing. BDB Jochen Engelshove
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Nowy wymiar elewacji
mgr inż. Maciej Brzozowski

Elewacje klinkierowe to jedne z najbardziej trwałych rozwiązań wykończenia budynku. W Polsce
tradycyjnie stosuje się cegły elewacyjne w formacie 250x120x65 mm układane na spoinę grubości 10 mm
z przesunięciem murarskim stanowiącym połowę cegły. Nie jest to jednak jedyny możliwy sposób.
W krajach Beneluksu na przykład od lat stosowane są elewacje z cegieł układanych na cienką spoinę.
Czy takie rozwiązanie ma szansę przyjąć się także nad Wisłą?

Z

Zgodnie z normą murową PN-EN 1996-1-1
spoiny wsporne i spoiny pionowe wykonane
z użyciem zapraw zwykłych i zapraw lekkich
powinny mieć rzeczywistą grubość nie
mniejszą niż 6 mm i nie większą niż 15 mm.
Zapis ten uległ rozszerzeniu w stosunku do
poprzedniej polskiej normy murowej – dolną
wartość zmieniono z 8 na 6 mm. Spoiny wykonane z zapraw do cienkich spoin powinny mieć
grubość nie mniejszą niż 0,5 mm i nie większą
niż 3 mm. W przypadku elementów ceramicznych normowa cienka spoina (do 3 mm) może
być stosowana przy cegłach szlifowanych.
Ponieważ cegły klinkierowe nie podlegają procesowi szlifowania, wymagane jest zastosowanie nieco grubszej spoiny. Norma murowa
przewiduje zastosowanie spoin od 3 mm do
6 mm, jeżeli zaprawy zostały specjalnie przebadane do tego celu.
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Inne podejście do murowania
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom architektów, którzy szukają nowych, ciekawych,
a zarazem sprawdzonych rozwiązań, firma
Wienerberger zleciła przebadanie zastosowania cienkiej spoiny przy elewacjach ceglanych.
Przebadano dwa rodzaje cegieł klinkierowych: Pomerania (element w tradycyjnym
polskim formacie 250x120x65 mm) oraz
Marono (w formacie 288x88x48 mm). Obie
cegły charakteryzują się znormalizowaną
wytrzymałością na ściskanie równą 35 MPa.
W programie badawczym użyto zaprawy do
murowania i jednoczesnego spoinowania
Terca klinkier o znormalizowanej wytrzymałości
na ściskanie równej 10 MPa. Założona grubość
spoiny wynosiła 5 mm. Zastosowano zaprawę
tylko w spoinach poziomych, dosuwając cegły
główkami, bez użycia zaprawy w pionie. Próbki

wymurowane zostały przy cofnięciu zaprawy
o 10 mm. Nie zastosowano również fugowania,
pozostawiając cofnięte spoiny.

Parametry wyższe niż normowe
Procedura badawcza zakładała sprawdzenie
wytrzymałości murów na zginanie w płaszczyźnie równoległej do spoin wsporczych, prostopadłej do spoin wsporczych oraz wytrzymałości
na ścinanie. Pominięto badanie wytrzymałości
muru na ściskanie, ponieważ cegły elewacyjne
w większości przypadków przenoszą siły pionowe pochodzące wyłącznie od ciężaru własnego.
Przeprowadzone badania wykazały, że
otrzymane wartości są na wyższym poziomie
niż wskazania ogólne normy, a murowanie
cegieł klinkierowych na cienką spoinę jest
bezpieczne (patrz tab. 1, 2, 3). Mimo że spoiny
pionowe pozostały puste, otrzymano wysoką
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wartość wytrzymałości na zginanie w kierunku prostopadłym do spoin wsporczych.
Przebadane parametry zamieszczono w opinii
ITB nr 1424/13/R36NK.

Mróz im niestraszny
Pozostawiając cofnięte spoiny oraz niewypełnione szczeliny pionowe, trzeba liczyć się z tym,
że cegły będą bardziej narażone na zacinający
deszcz i zalegający śnieg. Czy jednak ma to znaczenie dla tak trwałych elementów jak klinkier?
Badanie trwałości wiąże się ze sprawdzeniem
cegieł na kolejne cykle zamrażania i odmrażania. Pojedyncze elementy murowe badane są po
25 takich cyklach. Ze względu na większą ekspozycję cegieł na warunki atmosferyczne w tym
wypadku zdecydowano poddać murki 100 cyklom zamrażania i odmrażania. Weryfikacja
badanej próbki wykazała, że żaden z elementów nie uległ zniszczeniu. Nie zaobserwowano
rys powyżej grubości 0,2 mm ani widocznych
ubytków zaprawy. W związku z poczynioną
procedurą badawczą wykazano, że elementy
murowe spełniają wymagania w przypadku
ekspozycji surowych dla kategorii F2.

Dodatkowe benefity
Stosując cienką spoinę do klinkieru, możemy
znacząco skrócić proces murowania oraz ograniczyć zużycie zaprawy. Dodatkowo pozostawione szczeliny pionowe pozwalają lepiej
wentylować przegrodę, dzięki czemu szybciej
zostaje odprowadzona wilgoć, która mogłaby
mieć negatywny wpływ na parametry cieplne
materiału termoizolacyjnego. Do murowania
nie są potrzebne specjalne narzędzia (zaprawę
można nakładać tradycyjną kielnią). Pracę
ułatwi zastosowanie sznurka, dzięki któremu
zachowamy równą wysokość spoiny. Jest on
łatwiejszy do usunięcia, niż powszechnie
stosowane przez wykonawców listewki.
Cienka spoina powoduje większe wyeksponowanie cegły i dodaje elewacji „charakteru”.
Szczególnie dobrze wygląda przy cegłach o wydłużonym formacie np. Marono czy Long John.
Elementy murowane na cienką spoinę to idealne rozwiązanie dla nowoczesnej architektury
utrzymanej w stylu minimalistycznym.

Przykładowe elewacje klinkierowe z cienką spoiną przy wykorzystaniu cegieł
Long John (na górze i po lewej) i Marono (na dole)

Tabela 1. Porównanie wyników badań wytrzymałości muru na ścinanie
ze wskazaniami normy*
Wartość zbadana fvko [MPa]
Zaprawa Terca klinkier M10
0,23

Wartości normowe fvko [MPa]
Zaprawa zwykła (wg klas wytrzymałości)
M15; M20

M5; M10

M1; M2,5

Zaprawa do cienkich
spoin

0,30

0,20

0,10

0,25

Tabela 2. Porównanie wyników badań wytrzymałości muru na zginanie
w płaszczyźnie równoległej do spoin wspornych ze wskazaniami normy*
Wartość zbadana fxk1 [MPa]

Wartości normowe fxk1 [MPa]

Zaprawa Terca klinkier M10

Zaprawa zwykła

Zaprawa do cienkich spoin

0,42

0,10

0,15

Tabela 3. Porównanie wyników badań wytrzymałości muru na zginanie
w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych ze wskazaniami normy*
Wartość zbadana fxk2 [MPa]

Maciej Brzozowski
konsultant techniczny Wienerberger
> maciej.brzozowski
@wienerberger.com

Zaprawa Terca klinkier M10
1,37

Wartości normowe fxk2 [MPa]
Zaprawa zwykła (wg wytrzymałości fm)
< 5 MPa

≥ 5 MPa

0,20

0,40

Zaprawa do cienkich spoin
0,25

* Wskazania wg normy PN-EN-1996
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Błędy przy obliczaniu
projektowego wskaźnika EP
Marcin Gasiński

Analiza aktualnie wykonywanych charakterystyk projektowych pokazuje, jak ważna jest poprawność
stosowania obowiązującej metody obliczeniowej. Dlatego zanim zaplanujemy w budynku baterie
słoneczne czy inne energooszczędne rozwiązanie (chcąc obniżyć wartość EP), powinniśmy upewnić się,
że obliczenia zostały wykonane poprawnie. Poniżej przyjrzymy się metodzie określania wskaźnika EP,
przede wszystkim w części poświęconej instalacjom wentylacyjnym.

O

Od 1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać
nowe wymagania WT [1] w zakresie zwiększonej izolacyjności termicznej przegród oraz
maksymalnej wartości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP. Choć wymagania te były znane od dawna (wprowadziła
ją zmiana do WT z 2013 roku) wzbudzały
umiarkowane emocje, przede wszystkim
z powodu niewielkich problemów związanych
z uzyskaniem wymaganych wartości. Sytuacja
zmieniła się w 2017 r., gdy obliczeniowe EP
okazuje się (coraz częściej) większe od wymaganej przepisami, maksymalnej wartości.

Przyczyny powstawania błędów
Na wstępie należałoby się zastanowić nad
źródłami błędów w obliczeniach. Pierwszy
powód, chyba najważniejszy, to ogólna niechęć
do wszystkich zagadnień związanych z charakterystyką energetyczną. Nastawienie „bo Unia
kazała” sprawiło, że już w 2008 roku, na etapie
tworzenia przepisów i w kolejnych latach przy
wprowadzaniu ich w życie oraz w późniejszej
egzekucji, przyjęto postawę bierną. Należało
wdrożyć dyrektywę, ale bez zainteresowania
jakością funkcjonowania przepisów. Nie ma się
co dziwić, że taka postawa ze strony władzy
centralnej przełożyła się na podobne traktowanie tych zagadnień przez środowisko budowlane. Ot kolejne, niezrozumiałe wymagania,
które trzeba wypełnić i tyle.
Drugi powód powstawania błędów wynika
z niezrozumienia stanu „energetycznego”
budynku, który opisuje wskaźnik EP. Otóż
nie jest to wartość energii pierwotnej w stanie
projektowym czy też w czasie rzeczywistego
użytkowania, ale wartość opisująca tzw. stan-
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dardowe warunki użytkowania. Warunki te
zostały ściśle określone w rozporządzeniu
[2] poprzez podanie konkretnych wielkości,
odnoszących się do parametrów technicznych instalacji oraz do sposobu użytkowania
budynku (np. średnie zużycie ciepłej wody czy
uśredniony poziom wewnętrznych zysków
ciepła).
Trzeci powód wiąże się z wrodzonym
lenistwem. Do obliczeń wskaźnika EP wykorzystuje się przede wszystkim programy komputerowe, z których użytkownicy korzystają
często bezrefleksyjnie, przyjmując do obliczeń
wpisane do nich dane domyślne, co nie zawsze
jest prawidłowe.

To znaczy, że jeżeli obliczamy wskaźnik
np. dla budynku biurowego niewyposażonego
w instalację chłodzenia, w którym oświetlenie
używane jest krócej niż przez 2500 godzin
w roku, to uzyskana w wyniku obliczeń wartość
EP, według wymagań dla roku 2017, nie może
być większa niż 110 [kWh/m2rok], bez względu
na to jaki będzie stosunek zapotrzebowania
energii dla celów ogrzewania i ciepłej wody do
energii na oświetlenie. Od projektanta bowiem
zależy jaki budynek stworzy i jakie wartości
składowe uzyska. Istotne jest, by nie została
przekroczona wartość całkowita.

Liczy się suma

Podstawę do obliczeń wskaźnika EP, wskazaną w § 328.1 WT, stanowi rozporządzenie
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376,
z późn. zm.), tzw. „metodologia” [2].
Ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej do powietrza wentylacyjnego jest jedną
ze składowych wskaźnika EPH+W, a wartością, od której bezpośrednio zależy wielkość
zużywanej energii, jest uśredniony w czasie
strumień powietrza zewnętrznego – V ve,k,n.
„Metodologia” pozwala na określenie tej wielkości dwoma sposobami, metodą domyślną
według rozporządzenia lub metodą obliczeniową według normy PN-EN ISO 13790 [3].
Metoda domyślna polega na określeniu
składowych strumienia powietrza zewnętrznego: strumienia podstawowego oraz dodatko-

Na co więc należy zwracać uwagę w czasie
obliczeń? Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami (§ 329.1 WT) obliczeniowe wskaźniki EP obl. muszą spełniać poniższe
warunki:
	dla budynków mieszkalnych:
EP obl. ≤ EP = EPH+W + ∆EP C
	dla budynków niemieszkalnych:
EP obl. ≤ EP = EPH+W + ∆EP C + ∆EPL
Należy zwrócić uwagę, że intencją przepisów WT jest, aby ocenie podlegała suma
składowych równania, a nie ich poszczególne
wartości. Ponieważ jednak zapisy budziły
wątpliwości interpretacyjne (rozporządzenie
określa także maksymalne wartości cząstkowych składowych), obecnie procedowana jest
zmiana, która jednoznacznie ustala, że spełniony powinien być tylko warunek dotyczący
maksymalnej wartości EP.

Strumień według rozporządzenia:
metoda domyślna

Z:A

wego spowodowanego infiltracją. Wartość
strumienia podstawowego wyrażona jest
w m3/sm2 powierzchni strefy i zestawiona
w tabeli z podziałem na kategorie budynków, sposób użytkowania i rodzaj instalacji
(dla instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej
wartość strumienia ustalana jest indywidualnie na podstawie dokumentacji projektowej).
Trzeba w tym miejscu podkreślić, że strumień
podstawowy nie jest tożsamy ze strumieniem
projektowym. Jest to strumień średni w danym
miesiącu, co oznacza, że instalacja zaprojektowana według aktualnych przepisów techniczno-budowlanych będzie traktowana przy obliczaniu EP tak, jakby pracowała ze strumieniem
średnim wskazanym przez „metodologię”.
Podane w rozporządzeniu wartości strumienia podstawowego są stałe dla danego
rodzaju instalacji wentylacyjnej. W tej metodzie nie można uwzględnić specyficznych
właściwości systemu, np. regulacji przepływu
zależnie od potrzeb.
Określając strumień powietrza infiltrującego, należy pamiętać, że wskaźnik szczelności n50 dla budynku projektowanego wynosi
4,0 (n=0,2 dla wentylacji grawitacyjnej). Przyjęcie innych wartości jest możliwe wyłącznie
po przeprowadzeniu próby szczelności, co dla
budynku znajdującego się na etapie projektu nie jest możliwe. Wykonujący obliczenia
bardzo często przyjmują wartości wskaźnika
szczelności zalecane przez rozporządzenie WT,
czyli: <1,5 dla wentylacji mechanicznej oraz
<3,0 dla wentylacji grawitacyjnej. W świetle
obowiązującej metody obliczeniowej takie
działanie należy uznać za nieprawidłowe.

Strumień według normy:
metoda obliczeniowa
Metoda obliczeń według normy wymaga
większego wysiłku analitycznego. Jednak
w zakresie podstawowego strumienia powietrza uwzględnia specyficzne cechy systemu,
tj. sposób regulacji strumienia powietrza,
nieszczelności przewodów i centrali, efektywność wentylacji czy zastosowanie recyrkulacji,
a wszystko to pozwala na lepsze oszacowanie
wartości strumienia średniego.
Obliczenia strumienia infiltracyjnego
wymagają jeszcze większego wysiłku, który
najlepiej wspomóc programem komputerowym albo chociażby arkuszem kalkulacyjnym.
Szczególnie czasochłonne obliczenia dotyczą
wentylacji naturalnej, dla której określa się
metodą iteracyjną przepływ przez każdy element powłoki budynku, tj. nieszczelności czy
nawiewniki powietrza zewnętrznego.
Chociaż perspektywa żmudnych obliczeń
może nie być zachęcająca, warto ją przepro-
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wadzić szczególnie dla instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Okazuje
się bowiem, że korzystając z metody podanej
w rozporządzeniu, dla instalacji z odzyskiem
ciepła o sprawności 80%, strumień powietrza
infiltracyjnego może być nawet większy niż
strumień podstawowy. W takim przypadku
dalsze zwiększanie sprawności odzysku ciepła
nie przyniesie wymiernych obliczeniowo
korzyści.

Energia w instalacji
Kolejną składową obliczeń, mającą istotny
wpływ na wielkość wskaźnika EP, jest zużycie
energii elektrycznej do napędu urządzeń
pracujących w instalacji wentylacyjnej.
W przypadku budynku nowego jedyne źródła
danych powinny stanowić projekt oraz dane
producenta urządzeń. Korzystanie z wartości
domyślnych, podanych w rozporządzeniu jest
błędne i prowadzi do przeszacowania. Należy
bowiem pamiętać, że współczynnik nakładu
nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii
elektrycznej z sieci wynosi 3,0. Oznacza to,
że zużycie energii przez urządzenia pomocnicze mnożone jest przez 3 w czasie przeliczenia
na energię pierwotną. Ta wartość może się
okazać znacząca dla osiągnięcia wymaganego
wskaźnika EP.
Podobna zasada obowiązuje w przypadku
pozostałych instalacji znajdujących się w budynku. Jeżeli istnieją dane dla urządzeń oraz
instalacji, należy korzystać wyłącznie z tych
parametrów, nigdy z danych domyślnych.

Istotne wartości rzeczywiste
Na co warto zwrócić uwagę poza obliczeniami
dla instalacji wentylacyjnych? Przede wszystkim należy poprawnie określić wymagany,
maksymalny wskaźnik EP, szczególnie dla budynków o funkcji użytkowej mieszanej. Często
bowiem zdarza się, że w budynkach mieszkalnych z częścią usługową nie uwzględnia się
funkcji niemieszkalnej, ustalając wymaganie
dla EP wyłącznie na podstawie wartości jak
dla budynku mieszkalnego. Warto przypomnieć, że w §329.3 WT podano procedurę obliczania wskaźnika EP dla budynków z funkcją
mieszaną.
W trakcie obliczania energii końcowej dla
potrzeb instalacji ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej nie należy korzystać ze współczynników sprawności podanych w treści
„metodologii”. Są one bowiem dedykowane
dla budynków istniejących, nieposiadających
dokumentacji projektowej lub gdy ustalenie
wartości rzeczywistych jest niemożliwe.
Dla budynku projektowanego wszystkie dane
potrzebne do obliczeń są dostępne. Niech

za uzasadnienie takiego działania, poza obowiązkami wynikającymi z przepisów, świadczy
prosty przykład. Sumaryczna sprawność dla
instalacji ciepłej wody użytkowej, według danych domyślnych znajdujących się w „metodologii” wynosi najczęściej ok. 60%. To oznacza,
że wartość energii końcowej musi być większa
od rzeczywistego zużycia o 40%, co naturalnie
przekłada się na większy wynik energii pierwotnej. Korzystając z wartości rzeczywistych,
osiągany wynik końcowy okaże się znacznie
korzystniejszy.
Stosowanie wartości rzeczywistych
okazuje się prawidłową praktyką, szczególnie istotną w przypadku współczynników
nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej
dla sieci ciepłowniczych. Wartości te, o czym
pisano w Z:A_#49 (patrz: Pisaliśmy o tym
w Z:A – przyp. red.), mogą w istotnym stopniu
wpłynąć na końcową wartość EP.
***
Ten krótki przegląd najczęściej popełnianych
błędów pokazuje, że spełnienie zaostrzających się wymagań będzie zależało również
od poprawności wykonywanych obliczeń.
Im mniejsza wymagana wartość EP, tym
większe znaczenie może mieć nawet kilkuprocentowa korekta, spowodowana usunięciem
błędów obliczeniowych.
Wreszcie sprawa najważniejsza. Na podstawie nieprawidłowych obliczeń bardzo
trudno podejmować decyzję o zastosowaniu
technologii odnawialnych, naturalnie zmniejszających wartość EP. Jeżeli już decydujemy
się na taką zmianę w projekcie, to należy
opierać się wyłącznie na prawidłowej analizie
aktualnego „stanu energetycznego”.

1_Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690, tekst jednolity Dz.U. 2015.1422)
2_Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego
2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015.376, z późn. zm.), tzw. „metodologia”
3_PN-EN ISO 13790:2009, Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia

Pisaliśmy o tym w Z:A
> Wentylacja a zaostrzone wymagania WT, Marcin Gasiński,
Z:A_#49, s. 092

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

Marcin Gasiński
specjalista ds. wymagań
technicznych i energetycznych
Aereco Wentylacja Sp. z o.o.
> gasinski@aereco.com.pl
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Winda dla penthouse’ów
/ wygoda czy problem?
Bożena Głowacka, radca prawny
Tadeusz Popielas, Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów

Apartamenty na najwyższych kondygnacjach budynków wielorodzinnych, do których mieszkańcy
wchodzą bezpośrednio z windy, stają się coraz bardziej popularne. Nikt nie prowadzi jeszcze dokładnych
statystyk, jednak z informacji PSPD wynika, że wyraźnie rośnie liczba wind instalowanych jako
bezpośrednie wejście do lokali. Konsekwencją jest wiele specyficznych problemów technicznych
i prawnych dotyczących kwestii projektowania, instalacji i eksploatacji takich dźwigów.

B

Bezpieczeństwo funkcjonowania windy
(dźwigu osobowego) leży w interesie każdego
mieszkańca budynku posiadającego ten
środek komunikacji pionowej. Warto zatem
dokładać wszelkich starań, aby windy służyły
bezpiecznie – były prawidłowo zlokalizowane,
użytkowane, poddawane regularnym przeglądom i konserwowane przez osoby odpowiedzialne i posiadające stosowne uprawnienia.
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi architektom, deweloperom,
właścicielom i zarządcom nieruchomości oraz
przyszłym właścicielom apartamentów (penthouse’ów) na problemy wynikające z projektowania oraz eksploatowania dźwigów osobowych w tego rodzaju lokalach mieszkalnych.
A także wskazanie rekomendacji, które mogą
pomóc architektom na etapie projektowania
penthouse’ów wyposażonych w bezpośrednie
windy osobowe.

Winda i jej właściciel w świetle prawa
Pojęcie nieruchomości w Polsce regulują
przepisy ustawy Kodeks cywilny [1], o gospodarce nieruchomościami [2] oraz o własności
lokali [3].
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny w art. 46 § 1 określa pojęcie nieruchomości następująco: „Nieruchomościami
są części powierzchni ziemskiej stanowiące
odrębny przedmiot własności (grunty), jak
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również budynki trwale z gruntem związane lub
części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu
przedmiot własności”. Według powyższej
definicji budynki i urządzenia z gruntem stale
związane stanowią jedną nieruchomość. Budynki i urządzenia jako części składowe gruntu
na podstawie definicji art. 46 § 1 Kodeksu
cywilnego nie mogą być przedmiotem odrębnej
własności i innych praw rzeczowych. Jednak
art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego zastrzega, iż
przepisy szczególne mogą stanowić inaczej.
Stosownie do art. 47 Kodeksu cywilnego
częścią składową rzeczy jest wszystko, co
nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez
uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu
odłączonego.
Winda stanowi część składową rzeczy
(budynku), wobec powyższego windy, które
funkcjonują w naszych budynkach, należą do
właścicieli nieruchomości.
Pojęcie „właściciela nieruchomości”
jest jednak niejasne i trudno określić, jakie
podmioty można zaliczyć do tej grupy. Chociaż
intuicyjnie jest to zrozumiałe, to precyzyjne wskazanie konkretnego „właściciela
nieruchomości” będzie w wielu przypadkach
bardzo trudne. Jest to istotna wada przyjętych
rozwiązań, bowiem te podmioty są ważnym
elementem systemu.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach [4] używa pojęcia „właściciel nieruchomości” w niezmienionej formie od chwili
jej uchwalenia, czyli od 1996 r. Zgodnie z art.
2 ust. 1 pkt 4: „ilekroć w ustawie jest mowa
o właścicielach nieruchomości – należy przez
to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością”. W świetle tej definicji
właścicielem nieruchomości jest:
	zarówno posiadacz nieruchomości, czyli
ten, kto włada nią jak właściciel (posiadacz
samoistny),
	jak i użytkownik, zastawnik, najemca,
dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad
cudzą nieruchomością (posiadacz zależny).
Interpretację jeszcze bardziej utrudnia treść art.
2 ust. 3 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, „jeżeli
nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną
własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów
Ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został
wybrany”. Przy czym dochodzi tu w zasadzie
nieistotny fakt, że polskie prawo nie zna pojęcia
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Typowa pułapka
dla użytkownika windy
prowadzącej do penthouse’u
(przykład niewłaściwego
rozwiązania)
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Dźwigi obsługujące penthouse’y / przykładowe rozwiązania

+

drzwi zamykane
na zamek patentowy,
klucz dostępny
dla konserwatora
w każdym momencie

Penthouse

PRZEDSIONEK
wolna
powierzchnia
do konserwacji
500x700

Penthouse

–

Klatka
schodowa

MAP

MAP

Rozwiązanie niewłaściwe

Rozwiązanie 1

• brak dostępu do MAP*
• brak drogi ewakuacyjnej dla konserwatora wykonującego prace
konserwacyjne w obrębie napędu
• brak możliwości uwolnienia osób uwięzionych w kabinie
• podnoszenie przeciwwagi w podszybiu nie zawsze jest
rozwiązaniem wystarczającym

• na ostatniej kondygnacji przed drzwiami szybowymi jest
przedsionek
• konserwator posiada nieograniczony dostęp do przedsionka
(kwestia dyskusyjna)
• dostęp do MAP z klatki schodowej przez przedsionek
• drzwi szybowe są drogą ewakuacyjną dla konserwatora
wykonującego prace konserwacyjne w obrębie napędu
• u wolnienie osób z kabiny może odbyć się swobodnie przez drzwi
szybowe ostatniej kondygnacji (przeciwwaga cięższa od kabiny,
luzowanie hamulca)
• konieczność zastosowania kurtyny 3D, gdy drzwi do apartamentu
są dalej niż 150 mm od drzwi szybowych (lokalnie)

*MAP –system awaryjnego uwalniania pasażerów

„budynku wielolokalowego”, a posługuje się
jedynie pojęciem „budynku mieszkalnego wielorodzinnego”, zawartym w Prawie budowlanym.
Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku
zawarte są m.in. w art. 62 ustawy z 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006.156.1118,
z późn. zm.), która określa też, jak często różne
kontrole mają być przeprowadzane.

Odpowiedzialność
za użytkowanie windy
Każdy właściciel nieruchomości oprócz przywilejów wynikających z prawa własności ma
również wiele obowiązków. Są one określone
przepisami cywilno-prawnymi i administracyjnymi. Ich nieprzestrzeganie może być źródłem
konfliktów. Może także narazić właściciela na
odpowiedzialność cywilną i karną.
Dźwigi osobowe, które zatrzymują się bezpośrednio w penthouse’ach (apartamentach)
i stanowią od nich jedyne lub jedno z wejść,
również należą do właściciela nieruchomości
(niezależnie czy znajdują się w budynkach
wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych czy w budynkach na wynajem).
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane (art. 61),
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w razie wystąpienia działań człowieka lub sił
natury, mogących spowodować zagrożenie
życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, to na właścicielu budynku
lub zarządcy ciążą obowiązki zapewnienia
bezpiecznego użytkowania obiektu.
Oczywiście w przypadku świadomego
uszkodzenia windy przez jej użytkownika
(osobę trzecią, ale także np. właściciela
mieszkania, czyli współwłaściciela nieruchomości) to na sprawcy ciążyć będzie odpowiedzialność, w szczególności materialna, za
wyrządzoną szkodę. Jeżeli na skutek wadliwego działania dźwigu szkodę poniósł jeszcze
ktoś inny, to obowiązek jej naprawienia ciąży
również na osobie, która uszkodziła windę.
Roszczenia właściciela apartamentu
(penthouse’u) kierowane do właściciela lub
zarządcy budynku w zakresie eksploatacji
dźwigu mogą również obejmować:
	zbyt głośną pracę zespołu napędowego,
	nieprzyjemne zapachy z szybu,
	nieoczekiwane, ale możliwe wjazdy osób
trzecich i konsekwencje z tym związane,
	uciążliwości podczas naprawy i konserwacji,

	przeciąg ze szczelin drzwiowych,
	drzwi szybowe nie są antywłamaniowe
(kłopoty z ubezpieczeniem mieszkania).

Obowiązki w zakresie eksploatacji
i konserwacji dźwigu
Bezpieczną eksploatację wszystkich dźwigów
osobowych w Polsce reguluje Ustawa o dozorze technicznym z 2000 r. oraz przepisy wykonawcze do niej [5]. Ustalają one, iż przeglądy
konserwacyjne dźwigów powinny odbywać
się nie rzadziej niż co 30 dni, o ile instalator
(producent) dźwigu nie określi tego inaczej
w instrukcji eksploatacji. Rozporządzenie nakazuje również przeprowadzenie raz do roku
badań okresowych dźwigu przez uprawnioną
jednostkę inspekcyjną odpowiedzialną za
dozór techniczny dźwigów
W przypadku apartamentów (penthouse’ów), do których wchodzimy bezpośrednio
z windy, pojawiają się problemy z praktyczną
realizacją tych wymagań. W jaki bowiem
sposób firma, z którą właściciel/zarządca
nieruchomości podpisał umowę na konserwację tego dźwigu, ma ją przeprowadzić
w sytuacji, gdy konserwator musi wejść do
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Dźwigi obsługujące penthouse’y / przykładowe rozwiązania

+

+

drzwi awaryjne w kabinie
700x2000 otwierane na
klatkę schodową

wolna
powierzchnia
do konserwacji
500x700

MAP

drzwi awaryjne w kabinie
700x2000 otwierane do
wnętrza kabiny

MAP

Rozwiązanie 2

Rozwiązanie 3

•n
 a ostatniej kondygnacji dźwig posiada pełny przelot
•d
 ostęp do MAP z klatki schodowej
•d
 rzwi szybowe są drogą ewakuacyjną dla konserwatora
wykonującego prace konserwacyjne w obrębie napędu
•u
 wolnienie osób z kabiny może odbyć się swobodnie przez drzwi
szybowe ostatniej kondygnacji (przeciwwaga cięższa od kabiny,
luzowanie hamulca)
•k
 onieczność zastosowania kurtyny 3D, gdy drzwi do apartamentu
są dalej niż 150 mm od drzwi szybowych (lokalnie)

• na ostatniej kondygnacji dźwig posiada drzwi awaryjne na klatkę
schodową o wymiarach min 700x2000 mm
• w kabinie dźwigu należy wykonać drzwi awaryjne o wymiarach
min. 700x2000 mm
• dostęp do MAP z klatki schodowej (wymagane jest przeniesienie MAP)
• drzwi awaryjne na klatkę schodową są drogą ewakuacyjną dla
konserwatora wykonującego prace konserwacyjne w obrębie napędu
• u wolnienie osób z kabiny może odbyć się swobodnie przez drzwi
awaryjne na ostatniej kondygnacji (przeciwwaga cięższa od kabiny,
luzowanie hamulca)
• konieczność zastosowania kurtyny 3D, gdy drzwi do apartamentu są
dalej niż 150 mm od drzwi szybowych (lokalnie)

czyjegoś mieszkania, żeby ją wykonać? Wiele
apartamentów nie ma odpowiednio przystosowanego pomieszczenia (przedsionka) pomiędzy windą a pozostałą częścią mieszkania,
które można by zamykać na czas konserwacji
i zapewnić tym samym intymność i bezpieczeństwo mieszkańców oraz ich dobytku.
Dodajmy, że brak takiego przedsionka wynika
ze zwykłego nieuwzględnienia go na etapie
projektowania budynku.
Co zatem może zrobić właściciel/zarządca
nieruchomości i firma konserwująca dźwig,
jeżeli właściciel apartamentu/penthouse’u
nie zgadza się na wejście konserwatora
do lokalu? Właściciel/najemca penthouse’u musi mieć świadomość, że zgodnie
z Ustawą o własności lokali (art. 13 pkt. 2)
na żądanie zarządcy nieruchomości właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na
wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do
przeprowadzenia konserwacji, remontu albo
usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej.
Podobnie reguluje problem Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych [6], która w art.
6 1 przewiduje, że „w razie awarii wywołującej
szkodę lub zagrażającej bezpośrednio po-

wstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu
jest obowiązana niezwłocznie udostępnić
lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta
jest nieobecna lub odmawia udostępnienia
lokalu, spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu
w obecności funkcjonariusza policji, a gdy
wymaga to pomocy straży pożarnej – także
przy jej udziale”, w tym do wyważenia drzwi
w sytuacji uwięzienia ludzi i konieczności ich
ewakuacji. Warto znać te przepisy, a uniknie
się przykrych niespodzianek czy problemów.
Zdaniem autorów, nie warto ograniczać czy
utrudniać konserwacji windy i ryzykować
wspólnego bezpieczeństwa.

Przepisy szczegółowe dotyczące
wind w penthouse’ach
Spośród przepisów dotyczących urządzeń
dźwigowych w budynkach, w obszarze odnoszącym się do instalacji dźwigów w penthouse’ach należy przytoczyć zapisy z następujących dokumentów:
1. Rekomendacja NB-L/REC 02/024 wersja
v.9 z dnia 15.01.2015 (Rekomendacja Europejskiej Koordynacji Jednostek Notyfikowanych ds. Dźwigów),

2. D yrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/33/UE [7] w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich
dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów, zwana dyrektywą
dźwigową,
3. N
 orma PN-EN 81-20 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi przeznaczone
do transportu osób i towarów – Część 20:
Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe,
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz.U. 2010.109.719), oraz
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002.75.690 z późn. zm.) [8].
Zapisy pierwszych czterech dokumentów
dotyczą ewakuacji uwięzionych osób oraz
konserwacji dźwigów, natomiast piąty
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odnosi się do wielu aspektów instalowania
i eksploatacji dźwigów w budynkach. Zacznijmy od omówienia pierwszej grupy:
ad 1. Rekomendacja NB-L/REC 02/024 v.9
dotyczy odpowiedzi na pytanie: Jakie
kryteria, mogą być stosowane do zaakceptowania dźwigów bez maszynowni
w tzw. penthouse’ach? NB-L w odpowiedzi uzgodniło, iż w takiej sytuacji
przed rozpoczęciem instalowania
dźwigu istotne jest, aby „osoba odpowiedzialna za prace w budynku (nowym
lub istniejącym) lub na konstrukcji
oraz instalator dźwigu, z jednej strony
informowali się nawzajem o niezbędnych działaniach, a z drugiej – podejmowali właściwe kroki w celu zapewnienia
właściwego i bezpiecznego korzystania
z dźwigu”. Gdy w danym przypadku
zainstalowanie dźwigu prowadzi do
odchylenia od normy zharmonizowanej,
konieczne jest, aby Jednostka Notyfikowana uczestniczyła w odpowiedniej
procedurze oceny zgodności, zgodnie
z dyrektywą 95/16/WE. Dalej NB-L
stwierdziło, iż rozwiązania z tzw.
penthouse’ami mogą być akceptowalne
pod warunkiem, że tryb awaryjny (włączając ewakuację i uwalnianie podczas
uwięzienia, konserwację i kontrolę/
inspekcję) może być zrealizowany za
pomocą odpowiednich środków podejmowanych w celu utworzenia swobodnego wejścia i wyjścia z dźwigu (nawet
do części dźwigu), które znajdują się na
terenie prywatnym. Ponadto wymagane środki techniczne (które mogą być
jednymi z niżej wymienionych lub ich
kombinacją) to:
	zapewnienie dostępu do panelu obsługowego, np. przesuwając go do strefy
publicznej,
	rozszerzenie dwudrożnej komunikacji
z dźwigu również do przystanków,
które znajdują się w prywatnych
pomieszczeniach,
	inne środki techniczne na podstawie
indywidualnych przypadków.
ad 2. W dyrektywie dźwigowej 2014/33/UE
przepisy odnoszące się do instalacji
dźwigów w penthouse’ach znaleźć
można w Załączniku nr 1. Załącznik
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ten określa (w przytoczonych poniżej
punktach) zasadnicze wymagania
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa,
które odnoszą się również do dźwigów
w penthouse’ach, a dotyczą ewakuacji
osób uwięzionych w dźwigu:
	„Pkt 4. Inne rodzaje ryzyka / (…)
pkt. 4.4. Dźwigi muszą być wyposażone
w środki umożliwiające uwolnienie i ewakuację ludzi uwięzionych w kabinie.
Pkt 5. Napisy / (…)
pkt. 5.2. Jeżeli dźwig jest zaprojektowany tak, aby ludzie uwięzieni
w kabinie mogli wydostać się bez
pomocy z zewnątrz, w kabinie muszą
znajdować się odpowiednio zrozumiałe
i widoczne instrukcje”.
ad 3. R
 ównież norma PN-EN 81-20, chociaż
nie jest przywołana rozporządzeniem
ws. warunków technicznych (...), to
będąc normą zharmonizowaną z ww. dyrektywą dźwigową, określa wymagania
w zakresie uwalniania uwięzionych osób,
dotyczące również omawianych w tym
artykule dźwigów:
	„Pkt. 5.2.1.6 Uwalnianie w sytuacji
awaryjnej. Jeżeli dla osoby (osób) uwięzionej(-ych) w szybie nie przewidziano
środków ewakuacyjnych, należy zainstalować urządzenie uruchamiające
alarm systemu alarmowania zgodnego z EN 81-28 w miejscach, w których
istnieje ryzyko uwięzienia (patrz pkt.
5.2.1.5.1, 5.2.6.4 i 5.4.7), obsługiwane
z przestrzeni bezpieczeństwa.
Jeżeli istnieje ryzyko uwięzienia w obszarach poza szybem, zaleca się przedyskutowanie takiego ryzyka z właścicielem
budynku (patrz pkt. 0.4.2 e)”.
ad 4. Rozporządzenie MSWiA w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków odnosi się do kwestii ewakuacji:
„§ 15. 1. Z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania
ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy
zagrożonej lub objętej pożarem,
dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji
i wymiarów, a także zastosowanie

technicznych środków zabezpieczenia
przeciwpożarowego (…)”.
Piąty z wymienionych dokumentów, czyli
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych do dźwigów, w tym również do
dźwigów instalowanych w penthouse’ach
odnosi się w wielu artykułach. Niektóre
z tych przepisów mogą jednak rodzić pewne problemy – w celu łatwiejszego zobrazowania tych zagadnień cytaty paragrafów
rozporządzenia oraz komentarze autorów
zestawione zostały w formie tabeli (patrz:
tabela 1).

Zagrożenia i wskazania
nieobjęte przepisami
Okazuje się także, że istnieją jeszcze inne,
nie uwzględnione w Warunkach technicznych, potencjalne zagrożenia w przypadku
dźwigów instalowanych w mieszkaniach
o charakterze penthouse’ów:
	uwięzienie w kabinie bez technicznych
możliwości ewakuacji z zewnątrz i wewnątrz (instalacja dźwigowa nie jest wyposażona w środki umożliwiające ewakuację
ludzi uwięzionych w kabinie),
	uwięzienie w przedsionku lub mieszkaniu
bez możliwości ewakuacji z zewnątrz
i wewnątrz (utrudniony dostęp),
	brak możliwości skutecznego sprowadzenia pomocy w przypadku uwięzienia
pasażera w pomieszczeniu z ograniczonym
dostępem,
	brak możliwości sporządzenia listy zagrożeń (analiz ryzyka), które mogą wystąpić
w prywatnym mieszkaniu,
	uwięzienie konserwatora na dachu kabiny,
gdy kabina znajduje się w nadszybiu.
W tej sytuacji Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów opracowało „minimalne warunki konieczne” w zakresie bezpieczeństwa
w przypadku projektowania dźwigów do penthouse’ów – patrz tabela 2. Warto traktować
i spełniać te zalecenia jako rekomendowane
przez PSPD.
Należy także zwrócić uwagę, że zastosowane rozwiązanie techniczne (wymienione
w tabeli 2), należy uzupełnić wymaganiami
organizacyjno-prawnymi. Ich zakres zależy
od zastosowanego rozwiązania technicznego
i obejmuje:
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Tabela 1. Przepisy WT dotyczące dźwigów i związane z nimi problemy
Zakres
tematyczny

Treść paragrafu (cytat)

Komentarz autorów – problemy

§96. 1. Pomieszczenie techniczne, w którym są zainstalowane urządzenia emitujące hałasy
lub drgania, może być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych
na stały pobyt ludzi, pod warunkiem zastosowania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych,
zapewniających ochronę sąsiednich pomieszczeń przed uciążliwym oddziaływaniem tych
urządzeń, zgodnie z wymaganiami §323 ust. 2 pkt 2 i §327 rozporządzenia oraz Polskich Norm
dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu
drgań na budynki i na ludzi w budynkach.

• Poziom hałasu dopuszczalny przez PN to 25 dB.
• Dźwigi emitują poziom hałasu wyższy, min. 55-60 dB.

Dojścia do
urządzeń
technicznych

§ 99. 1. Dojściami i przejściami do dźwignic i innych urządzeń technicznych mogą być korytarze,
pomosty, podesty, galerie, schody, z zastrzeżeniem § 68 ust. 1, drabiny i klamry, wykonane z materiałów
niepalnych

Paragraf ten podaje wymagania dot. dojść do dźwigu nie od strony
lokalu. Natomiast w przypadku penthouse’u dojście do dźwigu jest
przez ten lokal, tj. prywatne pomieszczenie w tym mieszkanie

Dylatacje,
drgania
i hałas

§ 196.
1. Szyby dźwigów z napędem elektrycznym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i zamieszkania
zbiorowego powinny być oddylatowane od ścian i stropów budynku.
2. W budynkach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się instalowanie dźwigów z napędem elektrycznym
bez wykonywania dylatacji szybów dźwigowych, pod warunkiem ich oddzielenia od pomieszczeń
mieszkalnych pomieszczeniami nieprzeznaczonymi na stały pobyt ludzi oraz zastosowania
w nieoddylatowanym szybie dźwigowym zabezpieczeń przed przenoszeniem drgań z prowadnic jezdnych na
konstrukcję budynku, tak aby poziomy hałasu i drgań przenikających do pomieszczeń mieszkalnych
nie przekraczały wartości określonych w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości
poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach.
3. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy dźwigów z napędem hydraulicznym, dźwigów
towarowych małych, dźwigów z maszynownią dolną lub boczną oraz dźwigów z wciągarkami
bezreduktorowymi, z zastrzeżeniem § 96 ust. 1, w szczególności zastosowania w nieoddylatowanym
szybie dźwigowym zabezpieczeń przed przenoszeniem drgań z prowadnic jezdnych na konstrukcję
budynku, tak aby poziomy hałasu i drgań przenikających do pomieszczeń mieszkalnych
nie przekraczały wartości określonych w Polskich Normach, o których mowa w ust. 2.

• Dźwigi do penthouse’u z natury rzeczy są instalowane
w szybach bez dylatacji. W takim przypadku nie spełnione
są wymagania tego paragrafu, a tym bardziej ochrony
przeciwko drganiom i przenoszeniem się hałasu (jak opisano
w komentarzu do § 96.1).
• Instalator dźwigu może narazić się na żądanie ze strony
właściciela mieszkania lub zarządcy nieruchomości
ograniczenia poziomu hałasu w mieszkaniu.

Dylatacje,
drgania
i hałas

§ 197.
1. Zespoły napędowe dźwigu powinny być zamocowane w sposób uniemożliwiający przenoszenie się drgań
na konstrukcję budynku.
2. Sytuowanie maszynowni dźwigów obok pokojów mieszkalnych jest zabronione. Nie dotyczy to
kondygnacji nadbudowanej lub powstałej w wyniku adaptacji strychu na cele mieszkalne, z zachowaniem
warunków określonych w § 96.

§ 197.2. Sytuowanie pokoi mieszkalnych obok maszynowni jest
zabronione. Instalator dźwigu może narazić się na żądanie ze
strony właściciela mieszkania lub zarządcy nieruchomości na
ograniczenie poziomu hałasu w mieszkaniu oraz inne roszczenie
w przypadku dokonania kradzieży, gdy złodziej dostanie
się do mieszkania z dachu kabiny poprzez drzwi szybowe.
Właściciel mieszkania penthouse’u może mieć problem z jego
ubezpieczeniem. Żądania skierowane do instalatora mogą pojawić
się na etapie odbioru dźwigu lub po oddaniu do użytkowania
w okresie gwarancji i rękojmi.

§ 327
1. Zabrania się sytuowania przy pomieszczeniach mieszkalnych pomieszczeń technicznych
o szczególnej uciążliwości, takich jak szyby i maszynownie dźwigowe lub zsypy śmieciowe.
Wymaganie to nie dotyczy przypadków, o których mowa w §196 ust. 2 oraz w § 197 ust. 2 – przy
nadbudowie lub adaptacji strychu na cele mieszkalne.
2. Instalacje i urządzenia, stanowiące techniczne wyposażenie budynku mieszkalnego, zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej, nie mogą powodować powstawania nadmiernych hałasów i drgań,
utrudniających eksploatację lub uniemożliwiających ochronę użytkowników pomieszczeń przed ich
oddziaływaniem.

§ 327.1. Wymóg wyraźnie zabrania sytuowania przy
pomieszczeniach mieszkalnych szybów dźwigowych.
Zagrożenia dla instalatora dźwigu jak opisane wcześniej.

Hałas
i drgania

Instalator dźwigu może narazić się na żądanie ze strony
właściciela mieszkania/administratora budynku na ograniczenie
poziomu hałasu w mieszkaniu.
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1. Dołączenie do umowy sprzedaży dźwigu oraz lokalu załącznika zawierającego
oświadczenie inwestora (treść ustalana jest
indywidualnie, istotne jest by dla inwestora
i właściciela lokalu było jasne, że należy
zapewnić ciągły dostęp konserwatora do
dźwigu).
2. Dołączenie do umowy sprzedaży dźwigu
załącznika zawierającego wzór oświadczenia, jakie powinien podpisać inwestor
z właścicielem mieszkania.
3. Analiza ryzyka wykonana przez instalatora
– inna dla każdego obiektu (dostarczana
inwestorowi/właścicielowi dźwigu przez
instalatora/producenta dźwigu, może zostać przywołana w umowie z właścicielem
penthouse’u).
4. Instrukcja uwalniania – inna dla każdego
obiektu, uwzględniająca specyfikę zastosowanego rozwiązania, kontakt do właściciela mieszkania oraz sposób postępowania
na wypadek braku kontaktu z właścicielem
mieszkania w przypadku konieczności
uwolnienia uwięzionych osób w kabinie
(wezwanie Państwowej Straży Pożarnej)
oraz w przypadku rutynowego przeglądu
konserwacyjnego i naprawy (instrukcja
uwalniania dostarczana jest właścicielowi
obiektu/inwestorowi przez instalatora/producenta dźwigu i nie musi być załącznikiem
do umowy).

Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, że instalacja dźwigów
osobowych prowadzących do apartamentów
(penthouse’ów) w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych wiąże się z pewną ilością
specyficznych problemów technicznych i prawnych dotyczących kwestii projektowania,
instalacji i eksploatacji tego rodzaju rozwiązań.
Jak widać z przywołanych w artykule uregulowań prawnych oraz komentarzy do nich,
wiele ze wskazanych problemów nie znajduje
jednoznacznego i spójnego odzwierciedlenia
w obowiązujących przepisach. Tym bardziej
należy podkreślić wagę bliskiego współdziałania architekta, firmy dźwigowej, dewelopera
oraz firmy, która przejmie w przyszłości zarządzanie i administrowanie daną nieruchomością
oraz przyszłego właściciela takiego lokalu
mieszkalnego lub biurowego. Warto również,
aby architekci na etapie projektowania dźwigów do penthouse’ów korzystali z zamieszczonych w niniejszym artykule rekomendacji.
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Tabela 2. Zalecenia do projektowania dźwigów w penthousE’ach
rekomendowane przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów
1. 

Przedsionek przed drzwiami szybowymi umożliwiający pasażerowi wyjście z niego
na klatkę schodową oraz dojście do drzwi szybowych z klatki schodowej. W przedsionku przewiduje się drzwi do mieszkania, które otworzyć może tylko lokator.
W przypadku uwięzienia pasażer powinien mieć do dyspozycji system alarmowy
zgodny z PN-EN 81-28. W przypadku konieczności dojścia do drzwi szybowych z zewnątrz konserwator powinien mieć dostęp do kluczy znajdujących się na portierni
lub w pomieszczeniu ochrony, ewentualnie określony w umowie konserwacyjnej
dostęp do tego klucza.

2. 

Przedsionek przed drzwiami szybowymi z możliwością wejścia do niego poprzez
drzwi awaryjne lub przez właz (w stropie). Dostęp przez konserwatora do włazu
i drzwi awaryjnych nie powinien być ograniczony, zaś sposób dostępu określony
w umowie konserwacyjnej. Rozwiązanie podobne jak w punkcie 1.

3. 

Właz w nadszybiu z dodatkową drabinką. Klapa włazu i drabinka uwzględniona
w obwodzie elektrycznym dźwigu. W przypadku ewakuacji przez dach budynku
musi być możliwość wejścia na dach z klatki schodowej dla konserwatora, sposób
dostępu do włazu powinien być określony w umowie konserwacyjnej. Dodatkowo
kabina powinna posiadać właz ewakuacyjny w dachu (ryzyko: ograniczona możliwość ewakuacji osób starszych, niepełnosprawnych, otyłych). Przed każdą wizytą
konserwacyjną należy powiadamiać właściciela mieszkania z uwagi na możliwość
wejścia do mieszkania poprzez drzwi szybowe. Czas konserwacji powinien zostać
odpowiednio wydłużony.

4. 

Drzwi awaryjne w bocznej lub tylnej ścianie nadszybia i w ścianie kabiny (konieczna modyfikacja kabiny i schematu elektrycznego). Przed każdą wizytą konserwacyjną należy powiadamiać właściciela mieszkania z uwagi na możliwość wejścia do
mieszkania poprzez drzwi szybowe. Czas konserwacji powinien zostać odpowiednio
wydłużony. W przedsionku należy zapewnić środki alarmowania zgodne z PN-EN
81-28, zaś dla wariantów omawianych w pkt. 3 – 4 w mieszkaniu.

1_Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964.16.93 z późn. zm.
2_Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. 2004.261.2603 tekst jednolity z późn. zm.
3_Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Dz.U. 2000.80.903 tekst jednolity.
4_Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. 1996.132.622 z późn. zm.
5_Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2003.193.1890)
6_Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz.U. 2013.1222 tekst jednolity
7_D yrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw
państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów
8_Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690 z późn. zm.)

Bożena Głowacka
radca prawny
> glowacka@counsel.pl

Tadeusz Popielas

Polskie Stowarzyszenie
Producentów Dźwigów
> popielas@stowdzwig.pl

Niezawodna izolacja akustyczna.
Schöck Tronsole®.

Schöck Tronsole® zapewnia doskonałą izolację akustyczną we wszystkich
klatkach schodowych, zarówno tych prostych, jak i zabiegowych.
www.schock.pl/tronsole

Schöck Sp. z o.o. | ul. Jana Olbrachta 94 | 01-102 Warszawa | telefon: 022 533 19 16 | www.schock.pl
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• Zgodność z obowiązującymi normami oraz standardami
• Biblioteki branżowe
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skład_niebudowlany

Archetypiczna skóra

Luksus i przemysł

El piel (Skóra) to instalacja powstała w ramach warsztatów Sesiones Arquetípicas (Sesje Archetypiczne),
które odbywały w roku 2016 i 2017 w Chile. Autorem El piel jest pracownia Estudio Invasivo. Zdaniem twórców ich realizacja powstała w celu sprawdzenia możliwości dopasowania pewnej określonej materii (w tym
wypadku tkaniny, liny i kamieni wspomaganych siłą ludzkich mięśni i wiatrem) do warunków przyrody
w określonym miejscu i można ją określić mianem archetypu skóry w architekturze.
www.estudioinvasivo.cl

Nie tylko dla niemowląt
Kołyska Memola rośnie wraz z dzieckiem,

Kozetka i krzesło Assembly powstały

wspierając jego rozwój sensomotoryczny od

w pracowni Moroso dla marki Diesel

dnia narodzin aż do 12 roku życia. Zaprojek-

Living. Meble łączą miękkie kształty,

towała ją Agnieszka Polinski we współpracy

uwydatnione aksamitem, filcem i lnem,

z lekarzem neurologiem. Memola jest okrągła,

z elementami przemysłowymi. Do tych

a jej boki wykonano z transparentnego mate-

ostatnich zaliczyć można widoczne sta-

riału. Produkt zdobył wyróżnienie w między-

lowe śruby i ogólny wygląd przypomina-

narodowym konkursie Red Dot Award 2017.

jący fragment uciętej w pobliżu łączenia

www.memola.eu

rury przemysłowej.
www.moroso.it

W kolorowej przestrzeni

Tea House to zastawa stołowa zaprojektowana przez

Runaway, mobilna, trójkolorowa instalacja ma letnią, wesołą formę i wchodzi w przemyślany

Christophera Jennera. Została wykonana ze słynnej

dialog z sielską, wakacyjną atmosferą. Trzy nieregularne bryły stworzone z metalowych siatek

ze swej gładkości, spójności i koloru gliny Zisha

są dziełem Grega Corso i Molly Hunker z Syrakuse w stanie Nowy Jork. Projektanci prowadzą

wydobywanej w okolicach miasta Yixing w prowincji

fimę o bardzo prostej nazwie Sports, zajmują się architekturą i dizajnem, a często robią to

Jangsu w Chinach. Materiał ten ma również doskonałą

w sposób swobodny, z lekkim przymrużeniem oka, chętnie wykorzystując intensywne barwy.

zdolność do utrzymywania ciepła. Zastawa była

Runaway to ich najnowszy wspólny projekt – powstał na konkurs Muzeum Sztuki Współczesnej

pokazywana na ostatnim Milan Design Week.

w Santa Barbara.

www.yixingceramics.com

www.sportscollaborative.com
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Gliniany dizajn

