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ADVERTORIAL

Aluminiowa bariera
dla włamywacza
Statystyki policyjne mówią o tym, że
włamywacze najczęściej dostają się
do budynków przez okna i drzwi balkonowe. Ale nie wybijają szyb. Do zadania podchodzą w ciszy, sprawnie
wyważając skrzydło okienne. Aby
zapobiec takiej sytuacji, warto skorzystać z rozwiązań poprawiających
bezpieczeństwo budynku.

Jeśli już dochodzi do włamania, naszym największym sprzymierzeńcem jest
czas. Im więcej czasu potrzeba do sforsowania zastosowanych zabezpieczeń, tym bardziej prawdopodobne, że włamywacz wycofa się lub zostanie
przyłapany. Sprawca często rezygnuje z próby wtargnięcia do środka, jeśli
zabezpieczenia mechaniczne wydają mu się trudne do pokonania. Można
zatem wnioskować, że znaczna część włamań nie dochodzi do skutku właśnie dzięki najrozmaitszym technikom zabezpieczeń w oknach i drzwiach.
Jednak tu rodzi się pytanie – po czym poznać, czy określony wyrób faktycznie spełnia wymogi klasy odporności na włamanie? Kilku rad w tym zakresie
udziela specjalista ﬁrmy Aluprof, która od niedawna partycypuje w programie
Dom Bezpieczny, a w jej ofercie systemów aluminiowych jest szereg rozwiązań wzmacniających bezpieczeństwo obiektu dzięki zwiększonej odporności zabudowy na włamanie.
Bezpieczeństwu trzeba pomóc
W średniowieczu okna czy drzwi wejściowe (w różnoraki, niekiedy bardzo
bolesny sposób) atestowali rycerze. Jedną z najpopularniejszych metod
była próba wyłamania drzwi własnymi siłami. Współcześnie istnieją bardziej
wyraﬁnowane metody potwierdzania antywłamaniowości danego produktu.

ADVERTORIAL

Antywłamaniowe drzwi i okna badane są przede wszystkim przez uprawnione do tego instytucje takie jak polskie ITB, IMP i ROMB S.A., niemiecki
PIV oraz holenderski SKG-IKOB. Przy zakupie danego wyrobu antywłamaniowego warto sprawdzić, czy posiada dokument, potwierdzający jego cechy, wydany przez odpowiedni instytut.
Do sforsowania okna najczęściej dochodzi poprzez jego wyważenie, dlatego kluczowa rola spoczywa po stronie systemów proﬁli okiennych i zastosowanych w nich mechanizmów. – W systemach Aluprof korzystamy
z najbardziej innowacyjnych rozwiązań, które ułatwiają komfortową obsługę
i regulację. Aluminium charakteryzuje się jedną z najwyższych odporności
spośród wszystkich materiałów, z których buduje się okna – mówi Bożena
Ryszka, Marketing Manager Aluprof S.A.
Konstrukcje aluminiowe okien i drzwi ﬁrmy Aluprof opierają się o standardowe rozwiązania systemowe: MB-60, MB-70, MB-86 i MB-104 Passive,
w których zastosowano elementy zwiększające odporność na ingerencję
zewnątrz,
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antywyważeniowe
 z 
 takie jak: szkło antywłamaniowe,
 /'53:7
# 49'31-1<>
4-398&'; &397+
oraz
okucia
dedykowane
tego
typu
zastosowaniom.
–
Nasze
systemy
 
78014+   %'058/'53:7 !obej23982#&
mują klasy odporności na włamanie od RC1 do RC3. Dostępne są także
-6 &36)+')1 3197+?9#0+# /#-48/#.0#
specjalistyczne rozwiązania okien w klasach RC3i oraz RC4, które znajdują
! 23982#&-6
#3#0=#%,+
239'4539'0+
7841-1<>
&397+178%*
zastosowanie
w sytuacjach,
gdzie wymagana
jest2#0'.+
odporność
na sforowanie/1='
978-139845#0+'/49-.#08%*<%+#0&9+#
3:70+'=
 /'538 0#51/+#45
okien od wewnątrz (klasa RC3i) lub 780+'<>
dla pomieszczeń
wymagających
pod;178%* 7 wyższonej
-5:38%* ochrony
&397+ 78-10#0'
(klasa RC4) – dodaje
Bożena
Ryszka.
49'31-1<>&12:;513#/'53#!3#/#%*

4? 9' 49-;# 21/1%0' $A&? 4845'/8
1$8&76 3197+?9#B +450+',' /1=.+71<>
drzwi
tarasowych
przeszkleń
MB-EXPO +Ochrona
MB-EXPO
MOBILE
' i dużych
6=8%+#498$*#3517#08%*1)36$1<%+#%*
Drzwi tarasowe to eleganckie i ponadczasowe rozwiązanie. Jeśli zdecydu%*? %*#3#-5'38458%90? 2+'3749')1
  +   // 1&#5-171 "
jemy się na duże przeszklenia, powinniśmy mieć gwarancję, że ich kon,'45(#-5+='.'/'05'/01<08/7-10
2197#.#
0# 78-1B%9'0+#
217+'39%*0+
strukcja będzie nie tylko stabilna, lecz
także bezpieczna.
Powinniśmy
zatem
4536-%,+,'45498$#*#3517#0#/1%17#
231C.+ przed
&'-13#%8,08%*
zwrócić uwagę na wytrzymały proﬁl#.6/+0+178%*
i okucia zabezpieczające
wła0# 7 231C.#%*
9#%+4-178%*
31&6-5
maniem.
– Konstrukcje
antywłamaniowe
możliwe
są
do
wykonania
w
ra9 1$6 45310 9#$6&178 597 &76-1
mach
rozwiązań
drzwi
tarasowych
podnoszono-przesuwnych
MB-77HS,
2197#.#571398>9#$6&178-5:3'14+?
.13 845'/8 &#,? 3:70+'= /1=.+71<>
a także
ścian słupowo-ryglowych
na systemie 21/+'49%9'B
MB-SR50N lub + 21
)#,? 7841-1<>
/#-48/#.0?
&1 1-1;1 bazujących
;#57', 3'13)#0+9#%,+
MB-TT50. Dopełnieniem dla tego typu produktów w portfolio Aluprof są rolety antywłamaniowe – dodaje Bożena Ryszka. Firma Aluprof jako pierwszy
polski systemodawca zaprojektowała innowacyjny system aluminiowych
rolet antywłamaniowych, który w wyniku specjalistycznych badań wykonanych w akredytowanym laboratorium badawczym zgodnie z normą PN-EN
1627:2011 otrzymał III klasę odporności na włamanie. Udało się to osiągnąć głównie dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji i wprowadzeniu
kilku nowatorskich rozwiązań, które gwarantują skuteczne zabezpieczenie
budynku. Wybór odpowiednich konstrukcji to jeszcze nie wszystko. Warto
pamiętać o fachowym montażu, za sprawą którego cała zabudowa będzie
prawidłowo osadzona w ścianie.

Przy decyzji o zastosowaniu konstrukcji antywłamaniowych trzeba mieć
świadomość, że w zależności od klasy zabezpieczają one głównie przed
okazjonalnymi włamywaczami, którzy używają siły lub powszechnie dostępnych narzędzi. W zderzeniu z „profesjonalistami”, odpowiednio wyposażonymi i posiadającymi wystarczającą ilość czasu, żaden produkt nie ma
szans. Zadaniem konstrukcji antywłamaniowych jest więc przede wszystkim skuteczne opóźnienie momentu ich sforsowania, ułatwiając interwencję
właścicieli czy policji.
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Widoki i refleksje
Nie da się ukryć – ten numer Z:A zdominowały nam Poznań i Wielkopolska.
Można nie przepadać za dużymi imprezami targowymi, ale aktywny w nich udział to
zupełnie inna kwestia. W tym roku w czasie poznańskiej Budmy istotne były dla nas
nie tylko wydarzenia współorganizowane przez Izbę Architektów RP, ale także prezentacja
podsumowania konsultacji publicznych dotyczących projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
Oprócz relacji z debaty na temat społecznej odpowiedzialności architekta oraz ogólnego
sprawozdania z aktywności architektów w czasie targów i żartobliwego felietonu Damy
z ostrym cienkopisem, znajdziecie więc wewnątrz Z:A_#54 także analizę ewolucji projektu
Kodeksu, jaka nastąpiła pomiędzy jego wersją z 30 września 2016 roku a prezentacją
przedstawioną przez Ministerstwo 8 lutego 2017.
To jednak jeszcze nie koniec informacji z Poznania. W dniach trwania targów Wielkopolska
Okręgowa IARP zaprosiła architektów na wernisaż wystawy „Architektura: realizacja myśli.
Wielkopolskie konkursy architektoniczne 2002-2017” oraz na prezentację architektonicznej
mapy miasta – wydanej drukiem i w wersji mobilnej. Obydwa te wydarzenia odbyły się
w ramach obchodów jubileuszu 15-lecia istnienia samorządu zawodowego architektów.
Publikując wszystko, co wymieniliśmy powyżej, ledwie wystarczyło nam miejsca, by
zaglądając do kalendarza – w okolicach marca – złożyć życzenia Wszystkim Paniom
(Wszystkiego Najlepszego!) i z tej okazji zaproponować lekturę kilku wywiadów
poruszających temat damsko-męskich relacji w procesie projektowania oraz udziałów
w sukcesach pracowni prowadzonych w duetach lub solo.
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A także, już zupełnym „rzutem na taśmę”, udało się nam nawiązać do zbliżającego się
sezonu wyjazdów i czasu spędzanego na łonie natury przez zaprezentowanie kilku obiektów
widokowych z całego świata. Okazuje się bowiem, że architektura może służyć nie tylko do
podziwiania jej samej, ale i widoków wokół.
Do łaskawszej aury (choć niestety tylko tytułem) nawiązuje także tradycyjny w Z:A tekst
śledzący defekty prawa inwestycyjnego, tym razem konkretnie – ilości słońca w paragrafach.
Wbrew tytułowi nie wszystko jest w nich przyjazne i zupełnie jasne.
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Betonowe,
lecz drewniane

Razem tworzą estetyczny i funk-

stała zaprojektowana. Poszczegól-

Oczywiście można je stosować

cjonalny system. Dwie wyrazi-

ne elementy, wykonane w techno-

także pojedynczo. Madera znajdzie

Madera z oferty firmy Libet to trzy

ste opcje kolorystyczne (grigio

logii wet-cast (formowane z ciekłej

swoje zastosowanie na tarasach,

elementy, które kolorem i fakturą

i bianco) w połączeniu z bogatym

mieszanki betonowej), są do siebie

ścieżkach, a także w projektach

nawiązują do drewna. Są to:

wzornictwem pozwalają na pod-

idealnie dopasowane, dzięki czemu

małej architektury jako element

płyta tarasowa, stopień schodowy

kreślenie walorów każdej posesji,

stanowią atrakcyjny sposób na

murka czy ławki.

i tegoroczna nowość – palisada.

niezależnie od stylu, w jakim zo-

komponowanie spójnych aranżacji.

> www.libet.pl

W księgarniach

• Homebook Design 2016 to

• Wspólne nie znaczy niczyje

• Architektura jako sztuka An-

• Ignaś Kitek, architekt Andrei

trzecia odsłona albumu zawiera-

Alicji Szyguły i Jakuba Głaza to

drzeja Basisty to zbiór refleksji

Beaty z ilustracjami Davida

jącego prezentacje najnowszych

książka dla młodszych i star-

i przemyśleń na temat architek-

Robertsa to książka o chłop-

trendów wnętrzarskich i setki

szych czytelników mówiąca

tury i doświadczeń związanych

cu, który od urodzenia pragnie

pomysłów aranżacyjnych oraz

o przestrzeni. Tekst właściwy

z jej oglądaniem i odkrywaniem.

zostać architektem i z dużą po-

podpowiedzi dekoratorskich.

stanowi historia Wojtka z ulicy

Autor, architekt i emerytowa-

mysłowością buduje najróżniej-

Książka przedstawia i opisu-

Wąskiej, pod którego kamienicą

ny profesor Akademii Sztuk

sze konstrukcje z przedmiotów

je kilkadziesiąt oryginalnych

inwestor chce wybudować dojazd

Pięknych w Krakowie, zabiera

codziennego użytku. Jego pasja

projektów wnętrz autorstwa

do parkingu. Fabułę dla dzieci

czytelnika w podróż po świecie,

zostaje jednak zanegowana przez

polskich biur architektonicznych.

uzupełniają teksty-eseje Głaza,

historii oraz oczywiście budyn-

nauczycielkę – przynajmniej do

Projekty obejmują zarówno

z których można dowiedzieć się

kach. Walorem wydawnictwa

czasu wypadku na wycieczce

30-, jak i 300-metrowe po-

wielu istotnych rzeczy o miejskiej

jest erudycja, wnikliwość

szkolnej... Książka mająca zachę-

wierzchnie mieszkań w blokach,

(i nie tylko) przestrzeni publicznej.

i szczególne traktowanie archi-

cać dzieci do zainteresowania się

kamienicach czy ekskluzywnych

Do tego wspaniałe ilustracje Oli

tektury: w sposób jednorodny,

zawodem architekta. Kategoria

apartamentowcach oraz wnętrza

Woldańskiej-Płocińskiej. Bardzo

bez podziału na historyczną

wiekowa: 3+.

domów.

potrzebna i mądra książka!

i współczesną.

> 39,90 zł / www.kinderkulka.pl

> 89 zł / www.homebook.pl/design2016

> 29,90 zł / www.nck.pl

> 59 zł / www.universitas.com.pl
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PIERWSZY POLSKI KOMIKS ARCHITEKTONICZNY / WWW.GRUPAARCHISLAWA.PL / WWW.FACEBOOK/GRUPAARCHISLAWA / scenariusz: BARTOSZ WOKAN / RYSUJE: WOJCIECH MALART

/ COPYRIGHT: ORIA MEDIA

PORZĄDEK PRZESTRZENNY
My architekci powinniśmy codziennie brać
udział w kształtowaniu przestrzeni
publicznej...

www.grupaarchislawa.pl

późną nocą...

scenariusz: bartosz wokan

RYSUJE: WOJCIECH MALART

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

PARTNERZY:

MECENAS ODCINKA:
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Świecąca nawierzchnia

bije niebieskie światło. Co istotne,

osiągnięcie wyjątkowo dekoracyjnych

wego od tych dla ruchu rowerowego

Kostka betonowa Lumia, która świeci

kostka do świecenia nie potrzebuje

aranżacji, zyskujących magiczną aurę

czy pieszego. Warto też dodać, że

po zmroku, to nowość w ofercie

dodatkowego źródła energii. Efekt

po zmroku. Kostka doskonale nadaje

kostka charakteryzuje się właściwą

firmy Polbruk. Za dnia materiał jest

ten jest zasługą kruszywa z dodat-

się też do porządkowania przestrzeni

dla betonu trwałością i wysoką

monochromatyczny, jednak w nocy

kiem luminoforów, którego użyto do

– za jej pomocą łatwo jest czytelnie

odpornością na obciążenia.

od ułożonej z Lumii nawierzchni

produkcji. Dzięki temu możliwe jest

oddzielić drogi dla ruchu samochodo-

> www.polbruk.pl

Lekka izolacja

ny trójwarstwowe, posadzki z ogrze-

Płyty Thermano to nowoczesny

waniem podłogowym, posadzki na

i efektywny sposób na izolację

gruncie, na stropie, tarasy na stropie

termiczną domu. Charakteryzują się

nad ogrzewanymi pomieszczeniami,

efektywnością energetyczną wyższą

balkony, „zielone dachy” i „dachy od-

od styropianu i wełny, a ich stosowa-

wrócone”, budownictwo inwentarskie

nie pozwala na oszczędności kosztów

i rolnicze czy parkingi na stropie nad

energii cieplnej nawet do 40%.

ogrzewanymi pomieszczeniami.

Nie bez znaczenia jest też

> www.thermano.eu

łatwość montażu lekkich płyt PIR.
Wyróżnić można
produkty przeznaczone na dachy
skośne (instalacje nakrokwiowe, międzykrokwiowe
i podkrokwiowe), dachy płaskie, ściarealizowanej w obszarze ścisłego

Automatyczny słupek parkingowy

centrum Warszawy. Zamontowano

Hydra 500 Led marki Rise wyróż-

już pierwsze sześć z nich.

nia łatwy montaż, przystosowanie do intensywnej pracy, duża
żywotność i estetyczny wygląd.

Rise jest włoską firmą wyspecjalizowaną w projektowaniu i produkcji automatycznych słupków

PRZEPRASZAMY!
Na łamach Z:A_#53 w artykule

parkingowych. Produkty tej marki

pochodzenie fotografii. Autorem

dostępne są na polskim rynku od

zdjęć z targów Budma 2016, wszyst-

ponad 7 lat. Rise należy do Grupy

kich, które wykorzystaliśmy w tej

Beninca.

publikacji, jest pan Marcin Jóźwicki.

skiego – inwestycji mieszkaniowej

> www.riseweb.pl

Najmocniej przepraszamy.
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IZBA ARCHITEKTÓW .

arch. Izabela Klimaszewska, architekt IARP, pełnomocnik KR IARP ds. Targów Budma

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej po raz szósty patronuje największym
branżowym targom w Polsce, współorganizując, w nieco odmienionej formie, wydarzenia
już znane i lubiane, ale też proponując nowe pozycje w targowym harmonogramie.
Co w tym roku zobaczymy, usłyszymy i gdzie porozmawiamy na Budmie?

M

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury Budma 2017 odbędą się w dniach
7-10 lutego, po raz kolejny pod rozszerzoną
nazwą, podkreślającą szczególną rangę architektury w procesie budowlanym, tworzącym
otaczającą nas przestrzeń.
Poznańska impreza to największe tego
typu targi w Europie Środkowo-Wschodniej,
będące miejscem prezentacji najnowszej
oferty ponad 1000 wystawców dla ponad
50 tysięcy zwiedzających. A przede wszystkim okazją do spotkań architektów z twórcami innowacyjnych rozwiązań materiałowych i technologicznych. Dzięki efektywnej
współpracy z Izbą Architektów RP, targi
corocznie przyciągają coraz liczniejsze rzesze
architektów.
Szczegółowy program wydarzeń towarzyszących targom i adresowanych do
projektantów zawiera broszura załączona
do Z:A. Poniżej opisujemy szerzej tylko te,
w których organizacji bierze udział IARP
i które szczególnie polecamy architektom.
Zaczynajmy więc…

Ścieżka architektury i dizajnu
Podczas poznańskiej imprezy, spacerując
ścieżką ArchiStrady, będzie można obejrzeć
prezentację najbardziej kreatywnych produktów, wyróżniających się unikatowym dizajnem
i innowacyjną funkcjonalnością. Trasa ta poprowadzi nas przez Forum Architektury, gdzie
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się w tym roku w obrębie Portu Pra-

Z:A

Poznań zaprasza
architektów

(str. 026) błędnie wskazane zostało

układ hydrauliczny.

014

Z:A

Fotografie przedstawiają wydarzenia podczas
międzynarodowych targów Budma 2016.
W szczególności wydarzenia organizowane
i współorganizowane przez Izbę Architektów RP

„Poznań zaprasza architektów”

Hydra posiada zintegrowany
60 słupków Hydra ma pojawić

IZBA ARCHITEKTÓW

FOT. PAWEŁ MIECZNIK (ARCHIWUM IARP)

Rise w Porcie Praskim

odbędzie się wiele wydarzeń dla projektantów
– debata, wykłady, spotkania z architektami,
a także wystawy.

Gwiazda w Sali Ziemi
Tradycyjnie już, w ramach Forum Architektury,
będzie okazja by spotkać się z architektami
o uznanej renomie, których projekty zdobyły
wiele krajowych, jak i międzynarodowych
nagród, i których twórczość może stanowić
inspirację dla młodych adeptów sztuki architektonicznej.
Dzięki współpracy zarządu MTP i Izby Architektów RP tegoroczne targi Budma uświetni hiszpański architekt architekt Fernando
Menis i drugiego dnia imprezy w Sali Ziemi wygłosi wykład zatytułowany „Reason and Emotion – the special case of an Opera in Toruń”.
Hiszpański projektant to jedna z ciekawszych
postaci współczesnego świata architektury.
W swoich projektach często nawiązuje do
kształtów natury i chętnie wykorzystuje drewno, kamień oraz beton, zestawiając ich kolory
i faktury oraz wydobywając ich strukturalne
walory grą światła i cienia. W Polsce znany jest
przede wszystkim z wygranego konkursu na
projekt Centrum Kongresowo-Kulturalnego
Jordanki w Toruniu. Jego propozycja okazała się
najlepsza spośród 22 nadesłanych prac. Zrealizowana koncepcja wielofunkcyjnej sali, która
częściowo zagłębiona została pod ziemią,
zyskała uznanie w całej Europie.

Tuż przed spotkaniem z Menisem zgromadzeni będą mogli też wysłuchać opowieści
arch. Jacka Lenarta, współpracującego z Hiszpanem przy projekcie toruńskiego centrum.

Debata o odpowiedzialności
Kolejny interesujący punkt programu to
debata architektoniczna pt. „Społeczna
odpowiedzialność architekta”, która moderowana będzie przez krytyka architektury
Jakuba Głaza.
W dyskusji na temat jakości realizowanej
przestrzeni publicznej – dzielnic, osiedli,
domów i domków w Polsce – postawione zostaną pytania na temat społecznej
odpowiedzialności architekta w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej i przestrzeni
publicznej. Czy architekt może mieć jeszcze
wpływ na tworzenie przyjaznych, właściwie zaprojektowanych osiedli, dzielnic,
przestrzeni między budynkami? Jakie atuty
ma w ręku? A może o wszystkim decydują
deweloper, inwestor i cena? Czy możliwy
jest sprzeciw w sytuacji, w której przestrzeń
i jakość zamieszkania tworzone są pod
dyktando „niewidzialnej ręki rynku”? Co ma
większy sens – działania indywidualne czy
sprzeciw środowiska? Jak można zewrzeć
szyki z mieszkańcami, którzy oczekują lepszych, zdrowszych i bardziej ekonomicznych
miejsc życia? Z których wzorów na świecie
korzystać?
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Stworzona
do mycia elewacji

tus I pozwala na jego rozbudowę o do-

Maszyna Lautus I opracowana w fir-

datkowe funkcjonalności, np. szczotki

mie Proteco Machines pozwala na

horyzontalne domywające poziome

wydajne mycie elewacji budynków

zagłębienia i przeszkody, suszenie

(nawet do 1000 m2/h). Wyposażona

elewacji poprzez wydmuch wody

została w system dozowania dwóch

ze szczelin elewacji czy domywanie

rodzajów środków chemicznych,

wewnętrznych krawędzi budynku

zależnie od cyklu mycia. Zmia-

poprzez zastosowanie dodatkowej

na rodzaju środka chemicznego

szczotki krańcowej.

może być realizowana w każdej

fot.Messe München

Konstrukcja urządzenia Lau-

Dla architektów ważna może być
informacja, że aspektem determinu-

wysokości. Daje to możliwość

jącym możliwość wykorzystywania

pokrywania elewacji specjalistycz-

takich wysokowydajnych maszyn do

nymi preparatami zmieniającymi

mycia elewacji jest uwzględnienie

Monachium otwarte
na architektów

napięcie powierzchniowe elewacji,

takiej opcji już na etapie projektu

2120 wystawców z 45 krajów

co utrudnia osadzanie się zanie-

dachu i elewacji.

i 250 tys. odwiedzających – te liczby

2-letnim, ale zwykle już na rok

czyszczeń.

> www.protecomachines.pl

najlepiej pokazują rozmach Targów

wcześniej mają pełną obsadę wy-

Architektury, Materiałów i Syste-

stawców. Mimo tego, że kompleks

mów Budowlanych Bau 2017. Przez

targowy liczy sobie aż 19 hal, nie dla

sześć styczniowych dni w halach

wszystkich chętnych starcza miej-

monachijskiego kompleksu tar-

sca. Na tegorocznym Bau mieliśmy

gowego można było zapoznać się

32 wystawców z naszego kraju.

fot. archiwum Proteco Machines

chwili pracy urządzenia i na każdej

z najnowszą ofertą firm o profilu

Krzesła
Ultra-funkcjonalne

nych wariantów architektonicznych
wycieczek po Monachium.
Targi odbywają się w cyklu

Kolejną imprezą w Monachium,

budowlanym z całego świata. Jedna

która może zainteresować archi-

z ważniejszych grup, do jakiej targi

tektów, są targi Heim+Handwerk

są kierowane, to architekci. Po raz

„Wszystko dla domu”. Odbędą się

kolejny specjalnie dla nich zorganizo-

w dniach od 29 listopada do 3 grud-

wano Długą Noc Architektury. Chęt-

nia 2017 roku.

ni mogli wybierać aż z 11 alternatyw-

> www.targiwmonachium.pl

nowanie krzesła dla najbardziej

domowych. Fotel ma kubełkowy

mocowana do oparcia, która

wymagającego użytkownika.

kształt, natomiast krzesło cechuje

„dopasowuje” je do anatomicznej

prosta, minimalistyczna forma.

budowy pleców. Dopełnieniem

Krzesła i fotele Ultra z kolekcji

Dzięki swej uniwersalności

MDD Seating powstały według

meble Ultra znajdują zastoso-

Wiele uwagi projektanta skupiło

ciekawej formy mebli jest szeroki

projektu Krystiana Kowalskiego.

wanie w przestrzeniach biuro-

się na detalach wpływających na

wachlarz rodzajów i kolorów

Dostępne są dwa rodzaje siedzisk,

wych, w strefach użyteczności

komfort i wygodę użytkownika, jak

tkanin, które można wykorzystać

kilka typów podstawy i podłokiet-

publicznej, ale nadają się też

np. podłokietniki odciążające koń-

na obicie.

ników, co pozwala na skompo-

do aranżowania pomieszczeń

czyny w trakcie pracy czy poduszka

> www.mdd.pl
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Biotechnologia
z centralami D+H

informacje

przyciski przewietrzania, przyciski

na sterowanie linią sygnalizacji alar-

sować można w małych, średnich

oddymiania, czujki pożarowe, czujki

mu lub uszkodzenia. W powiązaniu

lub dużych obiektach, np. portach

W nowym gmachu Instytutu Bio-

pogodowe oraz regulatory tempera-

z nim stosowany jest panel grupowy

lotniczych, halach produkcyjnych

technologii w Gdańsku sterowanie

tury pomieszczenia.

GE 628 V2, który zasila napędy

czy centrach handlowych. Panelowa

elektryczne, reguluje czas i stopień

konstrukcja centrali umożliwia

systemem oddymiania i naturalnej

Niezbędny do realizacji funkcji

wentylacji odbywa się za pomocą

pożarowych jest panel liniowy

otwarcia skrzydeł okiennych do

elastyczne projektowanie systemu,

central RZN firmy D+H. W skład

LE 513. Umożliwia on podłączenie

wentylacji, a także wysuw napędów.

a także jego rozbudowę w razie

tych systemów mogą wchodzić

maksymalnie 14 czujek i 8 przyci-

takie elementy, jak napędy okienne,

sków oddymiania. Ponadto, pozwala

Dębowa kostka brukowa

potrzeby.

dowania, centrale z serii RZN sto-

> www.dhpolska.pl

Bąbelki z kranu

specjalnej chłodnicy z wbudowanym

Chapel Abbey to seria dębo-

Sztorcowe podłogi to elementy

wych elementów (o wymiarach

z drewna przeciętego w poprzek

70 x 700 mm) dostępnych w 14 kolo-

włókien, które są układane „na

rach. Warstwowe podłogi powstają

sztorc”. Cechują się nie tylko nie-

z drewna selekcji jakościowej Prime.

tuzinkowym wyglądem (przypo-

W zależności od stopnia rozbu-

Wszystkie podłogi marki Chapel

minającym kostkę brukową), ale

Parket są zabezpieczone olejem

przede wszystkim bardzo wysoką

woskowym wzbogaconym o związki

trwałością. Dawniej montowano je

krzemu. Preparat podnosi odpor-

w stajniach, stolarniach i budynkach

ność drewna na uszkodzenia i zde-

przemysłowych. Są trwałe, a jed-

cydowanie ułatwia konserwację

nocześnie naturalnie ciepłe, dlatego

podłogi (nie trzeba jej cyklinować,

wracają w wielkim stylu... prosto

wystarczy okresowe olejowanie).

na salony.

> www.chapelparket.pl

Kuchnia jest świetnym miejscem do

filtrem i saturatorem, które umożli-

rozpoczęcia życia według zasady

wiają otrzymanie idealnie gazowanej,

smart living. Łatwo tam zauważyć,

chłodnej wody w jednej chwili.

jak wiele czynności jesteśmy w stanie

Co więcej, ceramiczne głowice

zastąpić prostszymi i szybszymi roz-

wykonane w technologii Grohe Silk-

wiązaniami. Przykładem jest Grohe

Move® czynią baterię wyjątkowo

Blue® Home – innowacyjny system,

precyzyjną i łatwą w obsłudze.

dzięki któremu staje się możliwe

Grohe Blue® Home to jednak nie tylko

otrzymywanie krystalicznie czystej,

wyjątkowa funkcjonalność. Bateria

gazowanej i idealne schłodzonej

została ubrana w kompaktową, sty-

wody prosto z kuchennej baterii.

lową formę, którą z łatwością wpi-

W dodatku z funkcją wyboru natęże-

szemy w każdą kuchenną aranżację.

nia bąbelków! Bateria składa się ze

> www.grohe.pl
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4. edycja wrocławskiego
turnieju tenisowego
Architekci z pracowni ASPA już po raz
czwarty zapraszają na korty Stadionu
Olimpijskiego we Wrocławiu. Tegoroczna edycja turnieju tenisowego WOFA
Wroclaw Open For Architects rozpocznie
się w piątek 12 maja 2017 r. o godzinie
15:00. Turniejem głównym, podobnie
jak przed rokiem, będą rozgrywki deblowo-mikstowe bez podziału na kategorie
wiekowe i płeć. Turnieje singlowe będą
rozgrywkami towarzyszącymi.
Udział w WOFA jest okazją do
wspólnej zabawy w duchu sportu
i rekreacji oraz do szerokiej integracji, a rozgrywkom tradycyjnie już
towarzyszyć będzie sobotnie Player’s
Party.Do zawodowców organizatorzy
apelują o potraktowanie spotkania
jako solidnego przetarcia przed innymi
zawodami.
Do turnieju deblowo-mikstowego
można zgłaszać się w zestawionych
parach, a także pojedynczo. Nie ma
opłaty wpisowej.
Szczegółowe informacje i link do
formularza zgłoszenia dostępne są na
stronie:
> www.olimpijskiclub.pl

Toaleta lśniąca
czystością

szklenia dodawane jest wyjątkowo
gładkie i wytrzymałe wykończenie,

Toaleta myjąca Grohe Sensia®

które uniemożliwia namnażanie

Arena ułatwia zachowanie

się bakterii. Ważnym czynnikiem

nienagannej czystości w łazience.

w kwestii zachowania higieny jest

Technologia HyperClean wykorzy-

również kształt muszli. Projekt

stuje naturalne antybakteryjne

Grohe Sensia® Arena został tak

jony srebra, aby chronić przed

opracowany, aby na toalecie nie

drobnoustrojami, a zarazem

było trudno dostępnych, niewi-

powstawaniem plam i nieprzyjem-

docznych dla użytkowników miejsc.

nych zapachów. Podczas procesu

> www.grohe.pl

Estetyczny
i ogniochronny
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układów dachowych z gontów lub
wiórów osikowych. Dodatkowo

Ogniochronny lakier dekoracyj-

Fobos zapewnia ochronę przed

ny Fobos® Z-LAK do drewna to

działaniem czynników atmosfe-

nowość w ofercie firmy Luvena S.A.

rycznych, umożliwiając zarazem

Zapewnia on uzyskanie jednocześnie

barwienie drewna w szerokiej palecie

skutecznej, 5-letniej ochrony przed

kolorów. Skuteczność tego produktu

ogniem oraz atrakcyjnego wyglądu

została potwierdzona w badaniach

drewna użytkowanego na zewnątrz

wykonanych w Instytucie Techniki

budynków. Stosowanie tego lakieru

Budowlanej zgodnie z normą

pozwala osiągnąć najwyższą klasę

PN-90/B-02867+Az1:2001

nierozprzestrzeniania ognia (NRO)

(AT-15-9704/2016).

dla drewnianych elewacji oraz

> www.impregnatyfobos.pl

przewodzenie
ciepła

KLASA IZOLACYJNOŚCI

ZASTOSOWANIE

Z:A

informacje

Poukładane pod sufitem
Ecophon Master Matrix to system
sufitowy doskonale nadający się do
dużych pomieszczeń. Dzięki kombinacji kwadratowych i prostokątnych
elementów można uzyskać na
suficie ciekawą kompozycję. System
jest szybki i łatwy w montażu.
Dźwiękochłonne płyty o grubości
4 mm montowane są na precyzyjnej
konstrukcji Connect. Wyjątkowość
Ecophon Master Matrix polega właśnie na tym, że poszczególne panele
są umieszczone dokładnie na swojej
pozycji. Co więcej, każdy z nich może
pełnić rolę włazu inspekcyjnego.
Licowa powłoka płyt Akutex FT zapewnia wysoki współczynnik odbicia
światła, a rdzeń z wełny szklanej 3.
generacji – klasę pochłaniania dźwięku A. Ecophon Master Matrix został
opatentowany.
System zastosowano m.in. w auli
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Łódzkiego, w której zapewnia nie
tylko interesujące wrażenia wizualne, ale przede wszystkim dobrą
zrozumiałość mowy i ograniczenie
pogłosu.
> www.ecophon.pl

Nowe jak stare
Wienerberger wprowadził do

Zaprojektuj
toaletę publiczną

swojego portfolio matowe cegły

Trwa 19. edycja konkursu na projekt

uznaniem społeczna inicjatywa

klinkierowe o wyjątkowej struk-

koncepcyjny budynku z funkcją

firmy Geberit.

turze lica i w niestandardowych

toalety miejskiej, organizowanego

formatach. Cegły Stockholm, Narva

przez markę Koło. Tegoroczna

upływa 8 maja 2017 r., a wyniki zo-

i Bergen dostępne są w odcieniach

lokalizacja znajduje się w północnej

staną ogłoszone 22 czerwca 2017 r.

czerwieni i brązu. Ich estetyka

części Starego Koryta Warty, obok

Konkurs ma charakter otwarty.

zbliżona jest do cegieł ręcznie

boiska sportowego przy ul. Est-

Uczestnicy będą ubiegać się o na-

formowanych, przy zachowaniu

kowskiego w Poznaniu. Partnerem

grody o łącznej wartości 40.000 zł.

wszystkich parametrów technicz-

konkursu jest Miasto Poznań, które

Oprócz laureatów wyłonionych

nych cegieł klinkierowych.

deklaruje chęć budowy toalety we-

przez jury konkursowe swojego

dług zwycięskiego projektu. Uczest-

faworyta wybiorą też internauci

budzi skojarzenia z niedoskona-

nicy mają za zadanie zaprojektować

w głosowaniu, które trwać będzie

łymi cegłami ze starych cegielni,

budynek toalety z funkcjami do-

w dn. 5-15 czerwca 2017 r.

cegły są mrozoodporne, a ich

datkowymi oraz jego bezpośrednie

> www.konkurskolo.pl

nasiąkliwość nie przekracza 6%.

otoczenie. Budynek ma

Nowością jest zmniejszenie sze-

być niezwiązany trwale

rokości cegieł Stockholm, Narva

z gruntem, a funkcje

i Bergen do 85 mm, dzięki czemu

dodatkowe mają za-

można wykonać cieńszą ścianę lub

chęcić mieszkańców do

położyć grubszą warstwę izolacji

aktywnego korzystania

termicznej. Cegły z nowej oferty

z boiska.

Mimo że wygląd materiału

Wienerberger idealnie nadają się do

Konkurs Koło od

konstrukcji elewacji obiektów osa-

kilkunastu lat zwraca

dzonych w starej tkance miejskiej.

uwagę na problem

> www.wienerberger.pl

deficytu toalet publicz-
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nych w polskich miastach. Jest to
rozpoznawalna i ciesząca się dużym

Termin nadsyłania projektów

wjazdy i parkingi
pod kontrolą

szlabany
BENINCA
i słupki
automatyczne
RISE

NIEZAWODNE SZLABANY BENINCA:

SZYBKIE ODBLOKOWANIE
– dzięki zewnętrznemu odblokowaniu zapewniają
maksymalne bezpieczeństwo w przypadku zaniku napięcia.
JAKOŚĆ KOMPONENTÓW
– blisko 40 lat doświadczenia w produkcji
doprowadziło do wyboru najlepszych komponentów
stosowanych w produkcji – stali hartowanej, brązu.
Gwarancja długoletniej i niezawodnej pracy.
PRECYZYJNA REGULACJA
– szybkości, siły, spowolnienia pracy w fazie
otwarcia i zamknięcia, wyważenia ramion.
INTENSYWNA PRACA
– szlabany BENINCA produkowane wyłącznie w wersji
24V, przeznaczone są do intensywnego użytkowania.
BEZPIECZEŃSTWO
– wyposażone w amperometryczne
wykrywanie przeszkód.

Słupki RISE INOX w Darłówku

Słupki RISE w Pabianicach

Szeroka oferta chowanych w ziemię
słupków automatycznych, tripodów,
furt. Słupki sterowane drogą radiową,
gazowe i stałe. Zabezpieczają przejazdy,
drogi pożarowe, miejsca parkingowe.

BENINCA POLONIA Sp. z o.o.
www.beninca.pl
www.riseweb.pl
dz.handlowy@beninca.pl
tel. 798 859 859

IZBA ARCHITEKTÓW

TARGI BUDMA 2017

PUB WP

Debata architektoniczna.
„Społeczna odpowiedzialność architekta”.
zorganizowana przez Izbę Architektów RP.
Poznań, 8 lutego 2017.
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Społeczna
odpowiedzialność
architekta...
Jakub Głaz, redaktor, krytyk architektury, moderator debaty
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Czym jest dziś społeczna
odpowiedzialność architekta
w kształtowaniu zabudowy
mieszkaniowej i przestrzeni
publicznej? Czy architekt ma
jeszcze wpływ na tworzenie
przyjaznych, właściwie
zaprojektowanych osiedli
i przestrzeni między budynkami?
A może o wszystkim decydują
deweloper, inwestor, przepisy,
urzędnicy i cena?
To tylko kilka pytań, na które
starali się odpowiedzieć
uczestnicy debaty „Społeczna
odpowiedzialność architekta”
podczas tegorocznych targów
Budma w Poznaniu.

A

Architekci, socjologowie, urzędnicy i społecznicy zastanawiali się także, czy możliwy
jest sprzeciw, gdy przestrzeń i mieszkania
tworzone są pod dyktando „niewidzialnej ręki
rynku”. Co ma większy sens? Działania indywidualne, organiczna edukacja czy sprzeciw
środowiska? Szybka i dynamiczna wymiana
myśli nie przyniosła, oczywiście, jednoznacznych odpowiedzi, ale wśród wielu wątków
jak bumerang powracały przede wszystkim
sprawy relacji inwestor – architekt oraz realiów
prawnych, w których się poruszają. Dyskutowano też nad rolą architekta miejskiego,
właściwie prowadzonych konsultacji i edukacji
adresowanej zarówno do społeczeństwa, jak
i samych architektów.
Przed debatą uczestnicy zobaczyli prezentację, w której jako moderator dyskusji przypomniałem dawne dobre przykłady kształtowania przez ambitnych architektów osiedli
spółdzielczych, takich jak przedwojenne WSM
czy stołeczne Sady Żoliborskie oraz lubelskie
os. Słowackiego z lat 60. XX wieku Zestawiłem je z patologiczną, „łanową” zabudową
Białołęki oraz ze współczesnym budownictwem komunalnym o wyjątkowo złej jakości
architektonicznej 1 . Zaznaczyłem, że pod
każdym z tych projektów podpisał się architekt
i dodałem, że nie są to odosobnione, substan-
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dardowe przypadki. Jako kontrastowy wyjątek
posłużyły działania architektów, którzy
(wychodząc przed szereg) sami zaproponowali
rozwiązania o wysokiej jakości. Rezultatem
jest m.in. osiedle dla poszkodowanych w wyniku osunięcia ziemi w Lanckoronie autorstwa
pracowni JEMS Architekci oraz cywilizowana
termomodernizacja bloków zainicjowana
w Poznaniu przez pracownię Ultra Architects.
Jako pozytywny wyjątek przedstawiłem też
bloki komunalne na warszawskiej Pradze Północ. Za tło dla polskich działań prospołecznych
posłużyły m.in. dokonania Alejandro Araveny
oraz komunalne budownictwo Holandii.

Architekt jest samotny?
Dyskusja zaczęła się od mocnej tezy socjologa, profesora Rafała Drozdowskiego 2
z poznańskiego UAM: – Architekci stali
się narzędziami w rękach deweloperów,
a projektowanie przestało być oparte na
współdziałaniu. Architekt jest sam, nie
współpracuje dzisiaj z planistami, z samorządowcami, socjologami oraz użytkownikami
tego, co projektuje – mówił profesor. Dodał,
że architektom brakuje na ogół świadomości,
że dom to nie tylko maszyna do mieszkania,
ale i uspołeczniania jego mieszkańców oraz
element większej struktury miejskiej.
– Architekt jest samotny, ale na pewno
nie jest mu z tym dobrze – odpowiedział
profesorowi Piotr Fokczyński 3 , wrocławski architekt miasta i dyrektor Wydziału
Architektury i Budownictwa. Jako przykład
odmiennego i unikatowego podejścia przedstawił wzorcowe osiedle Nowe Żerniki budowane właśnie we Wrocławiu. – Marzę, że
zastosowana tu metoda planowania i wcielania w życie będzie wzorem do naśladowania.
Chcemy pokazać, że do właściwego efektu
może doprowadzić współpraca trzech środowisk: urbanistycznego, architektonicznego
i samorządowo-budżetowo-infrastrukturalnego. Dzięki niej na wrocławskich Żernikach
powstaje nowy osiedlowy kompleks zgodny
z tym, czego uczyli nas na studiach. Odkryć
nie ma – jest szkoła, przedszkole, żłobek,
odpowiedni procent przestrzeni zielonych,
większy niż wynika z przepisów. Żeby tak
projektować, samotny dziś architekt musi

mieć silnego partnera po drugiej stronie
– mówił Fokczyński. Tłumaczył, że tym partnerem jest właśnie architekt miasta – koordynator, który słucha także społeczności
lokalnej i ułatwia tym samym tworzenie
architektury odpowiedzialnej społecznie.
W sens istnienia stanowiska miejskiego architekta powątpiewał z kolei ostrożnie Adam
Popielewski 4 , dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa toruńskiego magistratu.
Zastanawiał się nad możliwością realizacji
prawideł sztuki architektonicznej w sytuacji,
gdy i tak nadrzędna jest w tym zakresie polityka władz miasta. – Działamy w granicach
przyzwolenia, oczekiwań i zadań stawianych
przez przełożonych – twierdził.
– Architekt miejski jest niezbędny jako koordynator procesów i moderator. Każdy wójt,
burmistrz czy prezydent potrzebuje pośrednika dialogującego z architektami i mieszkańcami – ripostował Fokczyński. Wtórował mu
Mirosław Hagemejer 5 z lubelskiego Urzędu
Miasta, dodając, że problemem są odpowiednie kompetencje przypisane do takiego
stanowiska. – Nie wystarczy dodanie tytułu
architekta miasta do dyrektora wydziału
architektury, zajmującego się de facto administracją – mówił i apelował o lepsze umocowanie architekta miejskiego w przepisach.

Potrzeba nowej edukacji
Poruszony przez Fokczyńskiego aspekt mediacji rozwijała z kolei Jola Starzak 6 , architekt
z Atelier Starzak Strębicki, pracowni działającej zarówno w Polsce, jak i w Belgii. – Mediator
to być może nawet najważniejsza rola architekta w dzisiejszych czasach – potwierdziła.
Swoje uwagi o społecznej odpowiedzialności
zaczęła od rozważań nad współczesną rolą zawodu: – To już nie jest twórca, esteta, artysta,
który tworzy dzieła, tylko osoba, która musi
być humanistą, psychologiem, socjologiem,
antropologiem, ekonomem oraz również projektantem – wyliczała. Wtórował jej profesor
Drozdowski: – Muszą zajść zmiany w kształceniu architektów. Mediacja to kompetencja,
którą trzeba stale rozwijać.
Drozdowski zwrócił też uwagę na potrzebę edukowania architektów w innej odpowiedzialnej społecznie kwestii. – Chodzi o pod-
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trzymywanie jakości architektury, o to, co
dzieje się z nią po latach. Życie architektury po
zakończeniu inwestycji jest niezwykle ważne
i ulokowane w innej perspektywie czasowej,
liczonej dziesięcioleciami lub wiekami, co wiąże się z ogromną odpowiedzialnością – mówił
socjolog. Stwierdził, że wobec tego architekci
muszą uświadamiać społeczeństwo w kwestii
istnienia standardów i wymagań, jakie musi
spełniać architektura.
Temat edukacji powracał kilkakrotnie,
w różnych aspektach: – Architekci muszą lepiej docierać do odbiorcy – mówiła Katarzyna
Podlewska 7 z Wydziału Urbanistyki i Architektury poznańskiego magistratu, przez
odbiorcę rozumiejąc zarówno inwestorów, jak
i społeczeństwo. Apelowała o wykształcenie
komunikatywnego języka przełamującego
bariery środowiskowe, którym można przekonywać do swoich racji.
– Obudzenie architektonicznej świadomości obywatela, z którym chcemy prowadzić
dyskurs, jest długotrwałym przedsięwzięciem
– mówił Hagemejer. – Jako Izba podjęliśmy
się tego zadania, realizując program dla szkół
pod nazwą „Kształtowanie przestrzeni”.
Musimy uczyć ludzi, jak rozumieć przestrzeń,
by zaczęli sobie zdawać sprawę z tego, jak
oddziałuje na nich otoczenie i w jaki sposób
mogą je zmienić – przekonywał. – Są architekci, którzy mają dużo wolnego czasu oraz
dobre podejście do najmłodszych. To oni
mogą zająć się edukacją już na etapie szkół
podstawowych lub nawet wcześniej. Zdarzają
się zajęcia już w przedszkolach albo ferie
o profilu architektonicznym – proponował
Andrzej Poniewierka 8 z Krajowej Rady Izby
Architektów RP.
Wątek uzupełnił Paweł Głogowski 9 ,
prawnik i społecznik, prezes stowarzyszenia
Ulepsz Poznań: – Ludzie chcą żyć w dobrej
przestrzeni, ale nie zawsze wiedzą, jak do
tego doprowadzić. Dyskusja z nimi ogranicza się często do sytuacji, w której stawia
się mieszkańców przed faktem dokonanym
i prosi o opinię, która ma już mały wpływ na
rezultat – mówił i apelował, żeby konsultować z mieszkańcami zamiary od samego
początku procesów prowadzonych przez
inwestorów.
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Architekt miejski
jest niezbędny
jako koordynator
procesów
i moderator. Każdy
wójt, burmistrz czy
prezydent potrzebuje
pośrednika
dialogującego
z architektami
i mieszkańcami
Arch. Piotr Fokczyński
architekt miasta WrocławiA

Niepowodzenia
tłumaczy się zwykle
uwarunkowaniami
prawnymi lub
finansowymi.
Inicjatywa architekta
może jednak pokonać
te ograniczenia
Arch. KATARZYNA PODLEWSKA
WUiA UM POZNAŃ

Inwestor niejedno ma imię
Słowo „inwestor” pojawiało się podczas
debaty bardzo często.
– Odpowiedzialność w znacznym stopniu
zależy też od zamawiającego. Gdy prywatni
przedsiębiorcy nakładają na projektantów duże
ograniczenia, obarczanie architekta odpowiedzialnością uważam za błąd – ciągnął Głogowski. Projektantów brał w obronę także dyrektor
Popielewski: – Rozumiem optykę architektów
pracujących na rzecz deweloperów. Dla nich

etyka oznacza jak najlepsze wykonanie postawionego przed nimi zadania – stwierdził.
– Jest inaczej, gdy inwestorem jest
podmiot publiczny, który realizuje projekt
w ramach otwartego procesu, gdzie jest
miejsce na dialog projektanta i inwestora
z mieszkańcami. Wtedy można wymagać,
by architekt był społecznie odpowiedzialny
za to, co zostanie zrealizowane – uzupełnił
Głogowski.
– W Belgii przykład daje klient publiczny –
rozwijał wątek Dawid Strębicki 10 . – Tworząc
szkoły, urzędy i inne instytucje, pokazuje
inwestorom prywatnym, jak dbać o społeczność, że budynek jest odpowiedzialny za relacje
społeczne, stanowi część miasta. Dobre przykłady publiczne przekładają się na inwestycje
prywatne. Społeczeństwo oczekuje wtedy
od deweloperów równie wysokiego poziomu
– mówił i, wspólnie z Jolą Starzak, przytaczał
przykłady z innych krajów, m.in. Albanii, w której poprzez miękkie formy oddziaływania przez
władze czy też architekta miasta można wpłynąć na poziom oferty sektora prywatnego.
– Trzeba zacząć rozróżniać inwestora i mecenasa – dopowiedział Hagemejer. – Zwykły
inwestor działa ze względu na potrzebę osiągnięcia zysku. Inwestor publiczny powinien być
mecenasem, choć oczywiście trudno to pogodzić z ustawą o zamówieniach publicznych.
Katarzyna Podlewska skierowała z kolei
uwagę na determinację architekta w relacji
z klientem. Zauważyła, że w komfortowych
sytuacjach, gdy współpracuje dobry inwestor
i projektant, można oczekiwać wspaniałych
rezultatów, ale w trudniejszych przypadkach
niepowodzenie tłumaczy się uwarunkowaniami prawnymi lub finansowymi. Inicjatywa
architekta może jednak pokonać to ograniczenie, tak jak stało się w przypadku działań
pracowni JEMS w Lanckoronie lub Ultra
Architects w Poznaniu. – Udane warszawskie
domy komunalne także powstały w tych samych warunkach prawnych, co wiele gorszych
realizacji – zauważyła.

Architekt jako planista
Na innego typu zamówienia zwrócił uwagę
Łukasz Mikuła 14 , naukowiec, specjalista
od gospodarki przestrzennej z UAM i radny,
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przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej poznańskiej Rady Miasta. Rozpoczął tym
samym dwa kolejne wątki: planistyczny i odpowiedzialności architekta za kształtowanie
przestrzeni w skali makro. – Architekt, który
jest twórcą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ma najtrudniejszą
rolę. Jego działanie wykracza zdecydowanie
poza relację inwestor – projektant. Znajduje się w swoistym trójkącie bermudzkim:
między władzą publiczną, inwestorami
i właścicielami na danym terenie oraz lokalną
społecznością, która się mocno w ostatnich
latach emancypuje i uaktywnia – zauważył
i, jak pozostali, uwypuklił mediacyjną rolę
projektanta.
Mikuła podkreślił też problem z ekonomiczno-prawnymi uwarunkowaniami
tworzenia planów miejscowych. Społeczną
odpowiedzialność środowiska architektów dostrzegł tu w powstrzymywaniu
samorządowców przed zbyt pospiesznym
wycofywaniem się z korzystnych rozwiązań
urbanistycznych lub, przeciwnie, wskazywaniu przypadków, w których nie warto
upierać się przy zbyt rygorystycznych
wymaganiach planu.
Inaczej kwestię planowania naświetlił
wrocławski architekt Jacek Miller: – Około
85% planów w Polsce powstaje bez udziałów architektów. To jest chyba przyczyna
pewnego braku zrozumienia relacji budynku
jako przestrzeni publicznej mikro, z przestrzenią publiczną makro – mówił i zauważył, że
w tworzonym Kodeksie urbanistyczno-budowalnym, w dziale poświęconym planowaniu
przestrzennemu nie ma słowa o architekcie.
Są natomiast uwzględnieni prawnicy nienawykli do postrzegania przestrzeni w trzech
wymiarach.
Nie zgodził się z nim Adam Popielewski,
twierdząc, że większość członków dawnej
Izby Urbanistów stanowili architekci. Przyznał jednak, że plany tworzone nawet przez
architektów potrafią uniemożliwić realizację
wybitnych projektów. Zauważył przy okazji,
że projektantom z trudem przychodzi dopasowanie się do urbanistycznego kontekstu.
Ryszard Gruda 15 , prezes Izby Architektów RP, dostrzegł inny problem: – Mamy
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Gdy inwestorem
jest podmiot
publiczny, wtedy
można wymagać,
by architekt
był społecznie
odpowiedzialny
za to, co zostanie
zrealizowane.
PAWEŁ GŁOGOWSKI
ULEPSZ POZNAŃ

W Belgii przykład
daje klient publiczny.
Tworząc szkoły,
urzędy i inne
instytucje pokazuje,
że budynek jest
odpowiedzialny za
relacje społeczne,
stanowi część miasta.
Społeczeństwo
oczekuje wtedy od
deweloperów równie
wysokiego poziomu.
Arch. DAWID STRĘBICKI

plany miejscowe z bardzo ogólnymi zapisami,
od których przeskakujemy od razu do szczegółowego projektu budowlanego. Jednak nikt
nie wymaga od nas, żeby opracować pośredni
projekt urbanistyczno-architektoniczny
– zauważył i zaapelował, by projektant mógł
poświęcić więcej czasu na umiejscowienie
projektu w kontekście urbanistycznym.

Radny Mikuła podsumował wątek
pesymistycznie: – Mam wrażenie, że często
urbanistykę projektują nie tyle architekci czy
nawet samorządowcy, co przede wszystkim
geodeci, którzy tak naprawdę, w zależności
od zapotrzebowania, dzielą działki według
uznania. Dowodzi tego chyba wspomniany
przykład Białołęki.

Obrona i etyka
Może więc architekci powinni iść do polityki i zmieniać prawo? Zwłaszcza że – jak
zauważył prezes SARP Mariusz Ścisło – bywa
ono czasami ostatnią deską ratunku w relacji
z deweloperami: – Bronią przed żądaniami deweloperów bywa coraz częściej powoływanie
się na przepisy dotyczące np. przesłaniania
lub minimalnych odległości albo powierzchni.
W przeciwnym razie niektórzy inwestorzy
doprowadziliby do maksymalizacji zysku
kosztem wspólnej przestrzeni i jakości życia
– mówił, wspominając deweloperskie pomysły na „mikromieszkania” we Wrocławiu.
Mariusz Ścisło poruszył też wątek finansowy, twierdząc, że – mimo dobrych chęci
architektów – tam, gdzie tnie się maksymalnie ceny za projekt i wykonawstwo, nie
może być mowy o dobrej przestrzeni i dobrej
architekturze.
Niezależnie od wszystkich przeszkód
wyliczonych przez dyskutantów Jarosław
Bondar 21 , szczeciński architekt miasta,
postanowił przypomnieć wszystkim podstawowe zasady: – W Kodeksie Etyki Zawodowej Architektów czytamy, że architekt jest
odpowiedzialny wobec społeczeństwa i wobec
architektury jako sztuki i nauki. Nawet jeżeli
sytuacja społeczna nie stymuluje nas do
podejmowania najwyższej jakości decyzji
projektowych, to niezależnie od tego architekt powinien być wierny temu, co zapisano
w kodeksie. Mamy przywilej, ale i obowiązek
tworzenia kultury – podkreślił.

Jakub Głaz
redaktor, krytyk architektury,
absolwent Wydziału Architektury
Politechniki Poznańskiej
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KUB WP

Analiza ewolucji założeń
w projekcie Kodeksu
urbanistyczno-budowlanego
arch. Piotr Gadomski, wiceprezes IARP

Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, przedstawiony przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju 30 września 2016 r., został przekazany jeszcze w ubiegłym roku
do konsultacji skierowanych głównie do środowisk zawodowych. Podsumowanie tych
konsultacji nastąpiło 8 lutego 2017 r. podczas Targów Budma 2017.

R

Relacjonując pierwsze spostrzeżenia z zaprezentowanego przez wiceministra Tomasza
Żuchowskiego podsumowania i założeń do
dalszych wersji Kodeksu, warto przypomnieć
główne rozwiązania tego projektu, a na bazie
przedstawionych w Poznaniu nowych, pokonsultacyjnych tez, prześledzić ewolucję tego
dokumentu.
Dla lepszego zilustrowania naszych spostrzeżeń załączam do tekstu kilka schematów
blokowych, zaprezentowanych przeze mnie
na posiedzeniu Krajowej Rady IARP w dniu
8 marca 2017 r. Mam nadzieję że ułatwią one
śledzenie ewolucji głównych założeń Kodeksu, pozwolą także na sformułowanie kierunków pożądanych zmian + oraz identyfikację
głównych zagrożeń - .

Projekt Kodeksu w wersji
z dnia 30.09.2016 r.
Próbując syntetycznie ująć główne rozwiązania z pierwszego publicznie udostępnionego projektu KUB, należy wskazać
przede wszystkim na wzmocnienie narzędzi
planistycznych:

	wzmocniona rola studium, wprowadzenie zasady, iż także inwestowanie poza
planem musi być zgodne z ustaleniami
studium + ,
	wprowadzenie planu rozmieszczenia
Inwestycji Celu Publicznego (ICP) i w konsekwencji likwidacja specustaw + ,
	wprowadzenie, a właściwie przywrócenie
standardu urbanistycznego + (kto to
jeszcze pamięta?), choć w bardzo niskiej
randze legislacyjnej obwieszczenia ministerstwa - ,
	wprowadzenie miejscowych przepisów
urbanistycznych + , choć dotyczących
wyłącznie elementów drugorzędnych, jak
płoty, reklamy, mała architektura - ,
	nowe plany możliwe do przyjęcia
tylko tam, gdzie jest deficyt terenów
zurbanizowanych, czyli w konsekwencji
ograniczenie spekulacyjnego uchwalania
mpzp + oraz ograniczenie rozlewania
się miast + ,
	plan na życzenie inwestora pod warunkami zawartymi w umowie urbanistycznej, współfinansowanie infrastruktury

społecznej i technicznej + , zagrożenie
pomieszania materii planistycznej z inwestycyjną 1 - ,
	wynikające z ww. pomieszania materii
zagrożenie zjawiskami patologicznymi,
przede wszystkim korupcyjnymi w różnych
odcieniach tego zjawiska - ,
	ciągły monitoring procesów planistycznych, możliwość wygaszania planów
nieaktywnych + ,
	inwestowanie poza planem na precyzyjnych warunkach sąsiedztwa + ,
zgodnie z ustaleniami studium + , postępowanie w ramach indywidualnego
procesu projektowego + , ograniczenie
spekulacyjnego charakteru obecnej
decyzji wzzt + , etapowalne postępowanie projektowe z koniecznością
akceptacji koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na tzw. „półmetku” + ,
	wprowadzenie pozasystemowych
zasad lokalizacji inwestycji Narodowego Operatora Mieszkaniowego
bazujących na specjalnie dedykowanej
specustawie - .

Z:A _#54 01/02_2017

031

Z:A

IZBA ARCHITEKTÓW

KODEKS BUDOWLANY

STREFA LOKALIZACJI,
PROJEKTOWANIA
I REALIZACJI INWESTYCJI

STREFA
PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO

W odniesieniu do procesu inwestycyjnego
projekt Kodeksu proponował:
	wyłączenie z zapisów Kodeksu roli uczestników procesu inwestycyjnego - ,
zapowiedź uregulowania tych kwestii
w oddzielnej ustawie - / + ,
	wydzielenie z obecnego zakresu projektu
budowlanego części urbanistyczno-architektonicznej oraz części technicznej + ,
	próg administracyjny po złożeniu kompletu dokumentacji, łącznie z częścią
techniczną - / + ,
	wprowadzenie nowej instytucji Głównego
Projektanta (GP), odpowiedzialnego za
całość projektu + ,
	likwidację nadzoru autorskiego - ,
	możliwość wymiany projektantów, w tym
Głównego Projektanta „w biegu” - .
Projekt przewidywał także reorganizację
organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego:
	całkowita zmiana struktury Nadzoru, co
przy rewolucyjnym charakterze zmian
wprowadzanych Kodeksem doprowadzi
naszym zdaniem do chaosu kompetencyjnego i proceduralnego - ,
	zmiana na poziomie obecnych wzzt (postanowienie wydaje starosta, nie gmina,
co jednak zmieni sytuację tylko tam, gdzie
miasto nie jest na prawach powiatu) + .
Tak w syntetycznym ujęciu wyglądała
propozycja KUB z września 2016 roku. O ile
pozytywnie – co do głównych kierunków
– należy ocenić część planistyczną, to w części
inwestycyjnej po lekturze Kodeksu nasuwało
się spostrzeżenie, że rola architekta w tym
procesie zdefiniowana była zarówno przez
procedurę (pozwolenie po całości projektu,
próg administracyjny po projektach technicznych, wtedy też rejestracja dziennika
budowy), jak i przez funkcję (GP jako główny
odpowiedzialny za koordynację projektową od
ogółu do szczegółu, od początku do końca, wartościowe rozwiązanie). Można było
powiedzieć, że rola projektanta określona
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STREFA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – ustala reguły postępowania w określonym obszarze,
ma charakter prawno-regulacyjny i stanowi uwarunkowania dla strefy lokalizacji, projektowania i realizacji
inwestycji. Podmiotem jest tu społeczność a przedmiotem szeroko rozumiane środowisko tej społeczności.
STREFA LOKALIZACJI, PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI – jest procesem, którego
podmiotem jest inwestor a przedmiotem konkretny (mniej lub bardziej złożony) zamiar inwestycyjny.
Strefa ta ma charakter specjalistycznego procesu, który służy realizacji inwestycji a rozstrzyga się
przez jej projektowanie.

1 Systematyka procesów planistycznych i inwestycyjnych

UPIZP

PRAWO BUDOWLANE

STREFA
PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO

STREFA LOKALIZACJI, PROJEKTOWANIA
I REALIZACJI INWESTYCJI
PROJEKTOWANIE

• studium uwarunkowań
i kierunków rozwoju
• miejscowe plany zagosp.
przestrzennego
• decyzja o warunkach
zabudowy

faza
budowlana

decyzja
WZZT

REALIZACJA

faza
wyk.

nadzór
autorski
inwestorski

EKSPLOATACJA
nadzór
techniczny
eksploatacja

decyzja
p. bud.

zmiany
istotne / nieistotne

2 Obecny schemat procedur planistycznych i inwestycyjnych

była podwójnie, w sposób zdublowany 4 .
Dawało to pole do zaproponowania w naszych
stanowiskach bardziej elastycznego modelu
inwestycyjnego, polegającego na możliwości
etapowania procedury, jednak pod koordynacyjną kontrolą GP – architekta (dla obiektów
kubaturowych) 3 .

Założenia Kodeksu w podsumowaniu
z dnia 08.02.2017 r.
Prezentacja nowych założeń Kodeksu, przedstawiona w czasie targów Budma, odbiegała
od pierwotnych założeń tej ustawy. Przede
wszystkim pogłębiło się pomieszanie mate-

rii planistycznej i inwestycyjnej, tym razem
na bazie próby zdefiniowania tzw. Obszarów
Zorganizowanego Inwestowania (OZI). Obszary te zamiast zostać objęte wcześniejszą
fazą operacyjnego projektowania, zostały
przez Ministerstwo zakwalifikowane jako
późna faza procesu planistycznego. Doprowadzi to, w mojej ocenie, do kuriozalnej sytuacji, kiedy przewidziana dla tych obszarów
koncepcja urbanistyczna stanie się aktem
prawa miejscowego, zaś rola architekta
ograniczy się w ten sposób w tzw. utrwalonej
linii orzeczniczej do zaproponowania odcienia
kolorystyki elewacji(!). Teza, aby miejscowe
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STREFA
PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO

•u
 stawowe standardy
urbanistyczne
•m
 iejscowe przepisy
urbanistyczne
•m
 iejscowe plany zagosp.
przestrzennego

STREFA LOKALIZACJI, PROJEKTOWANIA
I REALIZACJI INWESTYCJI
PROJEKTOWANIE
faza
architekt.-urbanistyczna

REALIZACJA
nadzór
autorski
inwestorski

faza
budowlano-wykonawcza

EKSPLOATACJA
nadzór
techniczny
eksploatacja

zgoda
budowlana

oświadczenie
projektanta
o zgodności
projektu bud.-wyk.
z projektem
urb.-arch.

oświadczenie
projektanta
o zgodności
realizacji
z projektem
budowlanym

3 Model legislacyjny Izby Architeków RP
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• s tudium uwarunkowań
i kierunków rozwoju
•u
 stawowe standardy
urbanistyczne
•m
 iejscowe przepisy
urbanistyczne
•m
 iejscowe plany zagosp.
przestrzennego

STREFA LOKALIZACJI, PROJEKTOWANIA
I REALIZACJI INWESTYCJI
PROJEKTOWANIE

faza
budowlana

REALIZACJA
faza wykon.

STREFA
PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO

Identyfikacja i zdefiniowanie
zamiaru inwestycyjnego

plany zagospodarowania przestrzennego
miały realizacyjny charakter, niestety pogłębi chaos w tej materii.
Nowością jest z pewnością przywrócenie
zawodu urbanisty jako zawodu regulowanego. Przywrócone zostaną uprawnienia
urbanistyczne do projektowania, nadawane
jako uprawnienia państwowe. Wskazano na
konieczność ciągłego doskonalenia kwalifikacji. Wszystkie te regulacje mają w konsekwencji doprowadzić do lepszej jakości aktów
planowania przestrzennego.
W dalszej części prezentacji dowiedzieliśmy
się o rezygnacji z pojęcia projektu urbanistyczno-architektonicznego i zastąpienia go
definicją projektu inwestycyjnego. Przesunięto
decyzję administracyjną obecnego pozwolenia
na budowę (nowa nazwa: zgoda inwestycyjna) na wcześniejszy etap, a brakującą część
techniczną projektu należało będzie wykonać
przed wejściem na budowę i przed rejestracją
dziennika budowy. Taki ruch „prawie” odzwierciedla stanowisko Izby w tej sprawie, jednak
jak wiadomo „prawie” robi różnicę.
Etapowalność projektu warunkowana była
w naszych stanowiskach spinającą ten proces
funkcją Głównego Projektanta, odpowiedzialnego za skoordynowaną dokumentację.
Tymczasem podczas lutowej prezentacji zobaczyliśmy tendencję do rozproszenia procedury
przy przemilczeniu kwestii roli i kompetencji
głównego projektanta. Wzbudziło to nasze
obawy, potwierdzone liczną korespondencją
w tej sprawie przesłaną z Okręgowych Izb
Architektów.
Konkludując, należy wskazać, że nasze
początkowe nadzieje na elastyczny, dostosowujący się do dynamiki procesu inwestycyjnego proces projektowy, zintegrowany poprzez
koordynacyjną rolę głównego projektanta
(architekta dla obiektów kubaturowych) nie
potwierdziły się w podsumowaniu konsultacji społecznych przedstawionym w czasie
Budmy. Być może wynika to ze skrótowego
charakteru tego typu prezentacji, być może
też z niespójności przekazu naszych izbowych
komunikatów, adresowanych w ramach wza-

• s tudium uwarunkowań
i kierunków rozwoju

Identyfikacja i zdefiniowanie
zamiaru inwestycyjnego

KODEKS BUDOWLANY

nadzór
autorski
inwestorski

EKSPLOATACJA
nadzór
techniczny
eksploatacja

zgoda
budowlana

GŁÓWNY PROJEKTANT
4 Założenia Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, projekt Ministerstwa Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 30.09.2016

jemnych konsultacji i możliwych na tym polu
nieporozumień. Tak czy inaczej sprowadzenie
w tej prezentacji roli architekta do odpowiedzialnego wyłącznie za „lokalizację i formę”
stanowczo nie odpowiada roli naszego zawodu i wymaga dalszych konsultacji, opartych na
definicji zawodu, dzieła, nadzoru autorskiego
i jego wpływu na zakres zgodności projektu
z realizacją.
Końcowe slajdy ministerialnej prezentacji
odnosiły się do regulacji w zakresie zawodu
architekta i inżyniera budownictwa. Zapowiedziano objęcie tych zawodów jedną ustawą (nasze postulaty idą w kierunku dwóch odrębnych

ustaw), podtrzymano nadawanie uprawnień
w specjalności architektonicznej (tutaj nasze
postulaty od lat zmierzają do nadawania
uprawnień zawodowych, w zawodzie a nie
w specjalności). Nie znaleźliśmy też odniesień
do zaproponowanej przez nasz samorząd
zmian w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Piotr Gadomski

architekt IARP
> pg@izbaarchitektow.pl

Z:A _#54 01/02_2017

033

IZBA ARCHITEKTÓW

TARGI BUDMA 2017

WP

Architekci
na poznańskich targach
arch. Izabela Klimaszewska, architekt IARP, pełnomocnik KR IARP ds. komunikacji społecznej
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Izba Architektów RP już szósty rok z rzędu jako oficjalny patron honorowy
uczestniczyła w poznańskich targach Budma. Hasło przewodnie „Inspiracje,
Wiedza, Biznes”, podobnie jak w poprzedniej edycji imprezy, wskazywało na naturę
współpracy światów projektantów, nauki i przedsiębiorczości na rzecz architektury,
budownictwa i jakości przestrzeni. Na architektów czekało wiele dedykowanych im
wydarzeń, wykładów i konkursów, przygotowanych przez Izbę Architektów i Targi
Poznańskie, a także „I Forum Gospodarcze Budownictwa i Architektury” – nowa
inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
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Patronat honorowy nad targami Budma 2017
sprawowali: Izba Architektów RP,
Minister Infrastruktury i Budownictwa
oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
Jednym z głównych patronów medialnych
imprezy jest magazyn Zawód:Architekt.

O

Od wtorku 7 do piątku 10 lutego 2017 roku
do Poznania tłumnie przybywali przedstawiciele branży architektoniczno-budowlanej
z całej Polski. O skali tegorocznego wydarzenia w stolicy Wielkopolski świadczą liczby.
Na łącznej powierzchni 55 tys. m2 swoją ofertę zaprezentowało ponad 800 firm z 26 krajów świata, a ekspozycje targowe odwiedziło
blisko 45 tys. profesjonalistów, z czego 12%
stanowili architekci i projektanci.
W tym roku na targach pojawiło się
znacznie więcej studentów architektury, być
może zainteresowanych wydarzeniami, które
w szczególności dla nich przygotowała Izba
Architektów.

Uroczystość otwarcia
i Krajowa Rada IARP
W uroczystym otwarciu targów Budma 2017
wzięło udział liczne grono oficjalnych gości.
W Iglicy obecni byli przedstawiciele: Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury, władz
miasta Poznania, województwa wielkopolskiego i województw ościennych, korpusów
dyplomatycznych, a także urzędnicy resortowi i inne osobistości oraz grupy architektów
i inżynierów. Gości powitał prezes MTP Przemysław Trawa. Na uroczystości obecne były
władze Izby Architektów Rzeczypospolitej
Polskiej, a prezes Ryszard Gruda, w krótkim
wystąpieniu, nakreślił program działań izby
podczas targów i przypomniał o przypadającym na rok 2017 jubileuszu 15-lecia IARP.
Wśród gości otwarcia pojawili się m.in.:
Andrzej Adamczyk (minister infrastruktury i budownictwa), Tomasz Żuchowski (podsekretarz
stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa), Jacek Szer (główny inspektor nadzoru
budowlanego), Jacek Tomczak (poseł na Sejm
RP), Zbigniew Hoffman (wojewoda wielkopolski), Tomasz Łubiński (wicestarosta poznański),
Maciej Wudarski (wiceprezydent Miasta Poznania), Andrzej Roch Dobrucki (prezes Krajowej
Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa),
Mariusz Ścisło (prezes Stowarzyszenia Archi-

036

Z:A _#54 01/02_2017

tektów Polskich), Marek Szczęsny (prezydent
Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa) i Zenon
Kierczyński (prezes WIB).
Do uroczystego przecięcia wstęgi dyrektor
Targów Budma Dariusz Muślewski zaprosił
m.in. architektów – prezesa Ryszarda Grudę
oraz Izabelę Klimaszewską, pełnomocnika
KR IARP ds. komunikacji społecznej. Na ręce
przedstawicieli IARP prezes Trawa, minister
Andrzej Adamczyk i minister Tomasz Żuchowski przekazali także dyplom i statuetkę
„Z okazji jubileuszu 15-lecia Izby Architektów
RP z najlepszymi gratulacjami i życzeniami
dalszych sukcesów, Międzynarodowe Targi
Poznańskie, luty 2017”.
W przerwie spotkania Krajowej Rady IARP,
odbywającej się po uroczystości otwarcia
targów w gościnnej salce MTP, odwiedzili nas
wspaniali goście, składając na ręce prezesa
Ryszarda Grudy gratulacje z okazji 15-lecia
izby. Wraz z dyrektorem targów Dariuszem
Muślewskim, reprezentantem Prezydenta
Poznania Andrzejem Nowickim, prezydentem
WIB Markiem Szczęsnym, zastępcą przewodniczącego Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa Jerzym Strońskim
oraz z kolegą wiceprzewodniczącym Wielkopolskiej Okręgowej IARP arch. Grzegorzem
Cenckiem i przy udziale członków naszej izby,
wychyliliśmy lampkę szampana za pomyślne
funkcjonowanie samorządu zawodowego
w kolejnych latach i jego skuteczną pracę na
rzecz architektów wykonujących swój trudny,
zwłaszcza obecnie, zawód.

Debata architektoniczna
z elementami socjologii
Tegoroczny moderator debaty, Jakub Głaz,
znany krytyk architektury i dziennikarz,
stojąc pośród amfiteatralnie ustawionych
siedzisk, wprowadził publiczność w tematykę
„społecznej odpowiedzialności architekta” i zadawał zaproszonym dyskutantom
przygotowane przez siebie pytania, inicjując
wymianę poglądów.
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	Na czym polega dzisiaj społeczna odpowiedzialność architekta w kształtowaniu
zabudowy mieszkaniowej i przestrzeni
publicznej?
	Czy architekt może mieć jeszcze wpływ
na tworzenie przyjaznych, właściwie
zaprojektowanych osiedli, dzielnic, przestrzeni między budynkami? Jakie atuty ma
w ręku?
	A może o wszystkim decydują deweloper,
inwestor i cena?
	Czy możliwy jest sprzeciw w sytuacji,
w której przestrzeń i jakość zamieszkania
tworzone są pod dyktando „niewidzialnej
ręki rynku”?
	Co ma większy sens? Działania indywidualne czy sprzeciw środowiska?
	Jak można zewrzeć szyki z mieszkańcami,
którzy oczekują lepszych, zdrowszych
i bardziej ekonomicznych miejsc do życia?
	Z których wzorów na świecie korzystać?
Do dyskusji w formule „otwartego forum”,
więc nie na scenie, lecz wśród publiczności,
zasiedli Rafał Drozdowski (socjolog z UAM),
Jarosław Bondar (architekt miejski Szczecina), Adam Popielewski (architekt miejski
Torunia), Piotr Fokczyński (architekt miejski
Wrocławia), Katarzyna Podlewska (kierownik
z Wydziału Urbanistyki i Architektury w Poznaniu), Łukasz Mikuła (członek Rady Miasta
Poznania i przewodniczący komisji polityki
przestrzennej), Paweł Głogowski (stowarzyszenie Ulepsz Poznań) oraz architekci Jolanta
Starzak i Dawid Strębicki (Atelier Starzak
Strebicki).
Początkowo debata toczyła się w gronie
zaproszonych dyskutantów, jednak wraz
z rozwojem wątków w wymianie poglądów
żywo brali udział architekci zgromadzeni na
forum. Trudno wymienić wszystkich, którzy
zabrali głos w dyskusji. Na spotkaniu, mimo
napiętych kalendarzy, pojawili się minister
Tomasz Żuchowski (MIB) i minister Jacek Szer
(GUNB), a także przedstawiciele Polskiej Izby
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Jeden z oficjalnych momentów. Na podium stoją: minister Tomasz Żuchowski,
prezes Izby Architektów RP, pełnomocnik IARP, minister Andrzej Adamczyk oraz prezes MTP
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Inżynierów Budownictwa włącznie z prezesem Andrzejem Rochem Dobruckim. Z okazji
do wypowiedzi skorzystali prezes Izby Architektów RP Ryszard Gruda, architekt miasta
Lublina Mirosław Hagemejer, prezes SARP
Mariusz Ścisło oraz m.in. architekci Jacek
Miller i Andrzej Poniewierka...

Gwiazda architektury z Teneryfy
W tym roku jako gwiazda zabłysnął w Sali
Ziemi hiszpański architekt Fernando Menis,
autor nagradzanego projektu Centrum Kongresowo-Kulturalnego Jordanki w Toruniu,
jedna z ciekawszych postaci współczesnego świata architektury. Każdy z jego
projektów jest niepowtarzalny, nawiązujący do kształtów zrodzonych przez naturę.
W swoich pracach często wykorzystuje
drewno, kamień i beton, zestawiając kolory
i faktury oraz wydobywając walory ich
struktury grą światła i cienia. Zaprezentowane w czasie wykładu projekty potwierdziły powyższą opinię.
Przed wykładem Fernando Menisa o swojej z nim współpracy przy Centrum Jordanki
ciekawie opowiadał arch. Jacek Lenart.
Właściciel szczecińskiej pracowni Studio
A4 wspominał 8 lat wspólnego budowania, a współpracę z zagranicznym biurem
porównał do intercyzy małżeńskiej jako
umowy, w której każda strona przyjmuje na
siebie określone zadania i obowiązki. W tym
przypadku hiszpański architekt „dał sztukę”,
a Studio A4 zadbało, żeby ta sztuka mogła
być w Polsce zrealizowana. Na koniec Jacek
Lenart przekazał na ręce gwiazdy Budmy
wyróżnienie w konkursie „Polski Cement
w Architekturze”.
Potem na scenę wszedł Fernando Menis.
Swoją opowieść rozpoczął od przypomnienia
pierwszej wizyty w Polsce w związku z toruńskim konkursem, przyznał, że wcześniej
nie był w naszym kraju, ale zafascynował
się nim. Opowiadając o Centrum Jordanki,
wyznał, że przy każdym projekcie stara się
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dobrze zrozumieć dane miejsce, jego klimat.
W swojej wypowiedzi nie ograniczył się
do pokazania toruńskiej realizacji. Zgromadzeni w Sali Ziemi mogli obejrzeć także
jego wcześniejsze projekty, niekoniecznie
spektakularne swoją skalą, lecz intrygujące
wypracowaną formą, m.in. centrum kultury
powstałe z przerobionego zbiornika na
benzynę, publiczny plac w górskim miasteczku w Szwajcarii czy basen w Berlinie, który
stworzono, przerabiając starą barkę.

Szkice architektoniczne – studencka
orgia barw w przestrzeni
Ogłoszeniem oficjalnych wyników zakończyła
się III edycja konkursu „Szkice Architektoniczne”, skierowanego do studentów szkół
architektonicznych (publicznych i prywatnych). Jego organizatorem są Międzynarodowe Targi Poznańskie, natomiast pomysłodawcą oraz partnerem merytorycznym – Izba
Architektów RP.
Udział w „Szkicach...” umożliwia studentom zaprezentowanie swoich umiejętności
artystycznych w tradycyjnej technice rysunku
odręcznego, niezbędnego w zawodzie architekta, a także przedstawienie zapisu własnych emocji i swojej wizji widzenia świata.
Tegorocznym zadaniem było wykonanie
szkicu przy użyciu więcej niż trzech kolorów,
dlatego hasło przewodnie brzmiało „Orgia
barw w przestrzeni”. Na konkurs wpłynęły
54 prace zgłoszone przez uczestników z całego kraju. Jury złożone z artystów i architektów
wyróżniło 10, a trzy najlepsze zostały uhonorowane nagrodami pieniężnymi w kwotach
6, 4 i 2 tysiące zł.
Laureatami III edycji konkursu „Szkice
Architektoniczne” zostali:
	miejsce 1: Maria Krupniak z Politechniki
Opolskiej,
	miejsce 2: Sara Mędrala z Politechniki
Opolskiej,
	miejsce 3: Julia Niemczyk z Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu.

Pamiątkowe dyplomy wyróżnionym wręczył
prezes Izby Architektów Ryszard Gruda, zaś
symboliczne czeki prezes MTP Przemysław
Trawa. Tegoroczną nowością był internetowy
wybór laureata Nagrody Publiczności. Został
nim Michał Ptak z Podhalańskiej Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu,
który z rąk prezesa MTP otrzymał pamiątkową statuetkę.

Gość specjalny z Warszawy:
Pracownia Bulanda, Mucha Architekci
W 2015 duet Andrzej Bulanda i Włodzimierz
Mucha zdobył Nagrodę Honorową Stowarzyszenia Architektów Polskich. „Architektura
BiM jest realna, dotykalna, operuje materiałem umiejętnie i z wielką wrażliwością na
kontekst miejsca” – napisano w jej uzasadnieniu. „Projekty zespołu Bulanda – Mucha
są stricte współczesne i z godną podziwu
konsekwencją odporne na populistyczne
gusty i okresowe mody” – podkreślali jurorzy.
Wśród wielu nagród należy podkreślić uznanie
w 2006 roku w konkursie SARP obiektu ich
autorstwa – Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski w Warszawie – za polską
ikonę architektury.
W czasie spotkania z młodymi adeptami
architektury przedstawiciel uznanego duetu
– Andrzej Bulanda przedstawił wykład „Odkrywanie przeszłości dla przyszłości". Po prezentacji , której przysłuchiwali się nawet
licealiści, pytaniom nie było końca, a dyskusja
trwała nawet dłużej niż wykład.

Gość niezwykły ze Śląska:
arch. Stanisław Niemczyk
Krótka notka, ale mówi o architekcie
wszystko: laureat Honorowej Nagrody SARP
w 1998 r., uhonorowany w 2000 r. przez Jana
Pawła II odznaczeniem Pro Ecclesia et Pontifice. Za zasługi dla budownictwa sakralnego
otrzymał 18 czerwca 2011 r. medal Per Artem
ad Deum (Przez sztukę do Boga), przyznawany przez Papieską radę ds. Kultury.
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Prace laureatów III edycji konkursu „Szkice Architektoniczne”
1_miejsce 1: Maria Krupniak (Politechnika Opolska)
2_miejsce 2: Sara Mędrala (Politechnika Opolska)
3_miejsce 3: Julia Niemczyk (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
4_nagroda publiczności: Michał Ptak (Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Nowym Targu)

Jury konkursu w edycji 2017
prof. dr hab. arch. Marian Fikus, architekt IARP (przewodniczący),
prof. dr hab. Marek Owsian, prof. dr hab. Andrzej Wielgosz,
art. grafik Elżbieta Radzikowska, art. malarz Katarzyna Zygadlewicz,
arch. Izabela Klimaszewska, architekt IARP, przedstawiciel IARP

Laureaci i jury konkursu „Szkice
Architektoniczne” z prezesami MTP i IARP
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Panel dyskusyjny podczas prezentacji projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego,
w ramach I Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury
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Spotkanie ze Stanisławem Niemczykiem
dla zasłuchanych uczestników tego wydarzenia stanowiło niecodzienne, wydawać się
mogło niemal metafizyczne przeżycie. Jego
charyzma i pasja, z jaką prezentował drogi
swoich dokonań twórczych, nie pozostawiły
słuchaczy obojętnymi.
Zamiast uwag o twórczości architekta,
zacytujmy fragment z bloga Katarzyny Antończyk (pisownia oryginalna – przyp. red.):
„Kościół jest jeszcze nieukończony, ale już
jest wspaniały (jest to charakterystyczne dla
Niemczyka, jego budowle to dużo więcej niż
betonowe szkielety, które dopiero „ubrane”
w tynk i szkło staną się estetyczne; są piękne
na każdym etapie).
Jasny kamień daje wrażenie, jakbyśmy
przenieśli się o kilka tysięcy kilometrów na
południe (zapewne do Asyżu) i o kilkaset lat
wstecz, do czasów średniowiecza. Kościół
wzniesiony jest z libiąskiego kamienia, dolomitu podobnego do tego w Asyżu. Kamienie są
nieregularne, nieidealne, mają już swoją historię, całość jest prosta i surowa (myślę, że taka
pozostanie). Bryła tego kościoła tworzy liczne
zaułki dzięki czemu wydaje się, że znajdujemy
się w uliczce jakiegoś małego południowego
miasteczka”.
Pytania i dyskusja uniemożliwiały Stanisławowi Niemczykowi opuszczenie forum,
w efekcie spotkanie przedłużyło się ponad
zwyczajową normę, zwłaszcza że pojawiło się
wielu przyjaciół i znajomych naszego gościa
z dawnych lat.

Udział architektów w I Forum
Gospodarczym Budownictwa
i Architektury
Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury podczas tegorocznych targów Budma
zainicjowało nową kategorię spotkań ze
środowiskiem. Przygotowanie „I Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury” postawiło przed ministerstwem i samorządem
architektów konieczność skoordynowania har-
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monogramu wydarzeń organizowanych przez
Ministerstwo i przez naszą Izbę. Cel był jeden
– aby zarówno architekci, jak i inżynierowie
mogli brać bezkonfliktowo udział w istotnych,
wybranych przez siebie wydarzeniach. W programie Forum znalazły się m.in.:
	Kodeks urbanistyczno-budowlany
W drugim dniu Budmy, podczas konferencji dotyczącej Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, na której min. Tomasz
Żuchowski z Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa prezentował podsumowanie konsultacji społecznych, pojawiło się
wielu zainteresowanych architektów. Po
prezentacji odbył się otwarty dla publiczności panel dyskusyjny, w czasie którego
na podium wraz z ministrem Żuchowskim
zasiadło kilku przedstawicieli środowisk
inżynierskich i samorządowych, a wśród
nich także kol. arch. Piotr Gadomski, wiceprezes Krajowej Rady IARP i jednocześnie
przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
	Kwalifikacje zawodowe w budownictwie
– debata z udziałem środowisk branżowych
Debata na temat kwalifikacji zawodowych
tylko częściowo dotyczyła warunków
wykonywania zawodu architekta, dlatego
obecni przedstawiciele izby – prezes Ryszard Gruda oraz arch. Izabela Klimaszewska – jedynie krótko zabrali głos na temat
przygotowania, wychowania i kształcenia przyszłych odbiorców realizowanej
przestrzeni. Poinformowali uczestników
debaty, że od kilku lat IARP prowadzi
w szkołach programy edukacyjne w tym
zakresie. Najlepiej zawodowo przygotowany architekt nie będzie mógł należycie
wpłynąć na jakość otaczającej przestrzeni,
jeżeli nie wychowamy świadomych odbiorców jej funkcjonalności i piękna.
Po zakończeniu debaty architekci zaprosili
przedstawicieli Izby Inżynierów, z prezesem

Andrzejem Rochem Dobruckim na czele, na
swoje stoisko, gdzie przy kawie odreagowywali wcześniejsze, poważne dyskursy.

Stoisko Izby Architektów
i magazynu Zawód:Architekt
W ramach wzajemnej i wciąż rozwijającej się
współpracy z zarządem MTP Izba Architektów
dysponowała stoiskiem większym i bardziej
funkcjonalnym niż w roku ubiegłym. Przez
cztery targowe dni miejsce to było oblegane
przez gości, nie tylko architektów. Zainteresowanym osobom architekci z Wielkopolskiej
Okręgowej IARP udzielali wszelkich informacji
dotyczących współpracy z architektami,
tłumaczyli zawiłości prawa budowlanego
oraz wyjaśniali, na czym polega działalność
Izby Architektów. Obecność dyżurujących
architektów znacząco wpłynęła na zainteresowanie stoiskiem, do którego goście targowi
podchodzili nie tylko z pytaniami, ale też
aby wypić w swobodnej atmosferze filiżankę
kawy serwowanej przez cztery uśmiechnięte
hostessy, studentki architektury z Politechniki Poznańskiej.
Jak co roku hitem stoiska był magazyn
Zawód:Architekt, rozpowszechniany również
w Sali Ziemi przed wykładem Fernando
Menisa oraz w strefie Forum Inspiracje podczas debaty i wszystkich wykładów – łącznie w ręce zainteresowanych gości trafiło
1000 egzemplarzy Z:A_#53, z nakładu specjalnie powiększonego na potrzeby ekspozycji
podczas targów.
Takiej liczby wydarzeń wartych uczestnictwa architektów dotąd jeszcze na Budmie
nie było. Czekamy zatem co dalej, czyli
w 2018 roku?

Izabela Klimaszewska
architekt IARP
pełnomocnik KR IARP
> klimaszewska@izbaarchitektow.pl
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arch. Piotr M. Glegoła
architekt IARP

Jak wytłumaczyć
zającowi

T

Tak zasadniczo to pomysł jest wredny – z tym
się zgadzam – dlatego od razu wyjaśnię jego
genezę, żeby nie było, że to wyłącznie moja
wina. Bo pomyślcie, jak inaczej wytłumaczyć
nam, architektom, że powinniśmy leczyć
się z pewnych zachowań, skoro racjonalne
argumenty do nas nie przemawiają? Zupełnie
jakby tłumaczyć martwemu zającowi...

1//
Zaczęło się w poczekalni u lekarza specjalisty.
Siedziałem w tym przedsionku vel korytarzu
już jakiś czas i zapowiadało się na drugie
tyle... Moja jaźń starała się rozpaczliwie stępić
wszystkie zmysły, atakowane intensywnie
tym, czym bym nie chciał, ze strony murów,
mebli, a szczególnie ze strony towarzyszących
mi tam współchorych.
Oczywiście wiem, że lepiej byłoby się leczyć
prywatnie, bo ładnie pachnie i jest szybciej, ale
na klasę premium trzeba mieć nadprodukcję
kolorowych papierków z podpisem skarbnika
NBP. A ja się pytam, jak mam osiągnąć ich
nadprodukcję, jeśli ścigam się w „konkursach”
ofert z wycenami typu 40% mojej?
Mogę domyślać się, że młody adept architektury, który składa ofertę za mniej niż połowę realnej ceny, przy okazji uważa, że taki
ja, jako osoba w wieku dojrzałym, już dawno
powinienem (gdybym miał oczywiście honor,
ale jak widać nie mam) poddać się eutanazji,
a teraz to generalnie marudzę, żeby nie użyć
bardziej męskiej formy oceny.
Ale do czasu, Młody Architekcie... do
czasu... Proszę pomyśl chwilę – praca oraz dyspozycyjność 24/7, stres na okrągło, nieprzespane noce, przepracowane bez wypoczynku
weekendy, złe, naprędce sklecone z byle czego
posiłki. Tak... To tylko kwestia czasu i będziesz
siedział obok mnie, w tej poczekalni, i to prawdopodobnie w młodszym niż ja wieku.
2//
Do podobnie mocnej refleksji nad przewrotnością przemijania i tworzenia, w trakcie którego
powoli znikamy, zainspirował mnie pewien
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performans1, który widziałem niedawno
w warszawskim Studium Teatralnym. Artystki
w genialny sposób zilustrowały, jak w trakcie
naszego istnienia znikamy, pozostawiając
coś po sobie lub nie... jednocześnie niejako
ilustrując sobą, co można zrobić z ciałem, aby
przekazać sztukę. Widowisko to nawiązywało
do innego performansu2 (miał miejsce ponad
50 lat temu), podczas którego artysta przez
trzy godziny nosił na rękach martwego zająca
i szeptał mu coś do ucha, chodząc po galerii
od obrazu do obrazu.
Analogie wydały mi się oczywiste, bo przecież jesteśmy związani ze sztuką, niezależnie
od tego jak traktujemy architekturę, to z definicji jest ona sztuką. A uprawianie naszego
zawodu również polega na (m.in.) ustawicznym i trudnym tłumaczeniu czegoś klientom,
wykonawcom, urzędnikom, ustawodawcom czy
wreszcie sobie nawzajem. Szczególnie uwielbiamy chyba to ostatnie, mając najgorsze w tym
wyniki. Jednocześnie cały czas robimy ze sobą,
swoim zdrowiem i ciałem przedziwne rzeczy
(np. te słowa piszę w nocy o 3:57, bynajmniej nie
z powodu bezsenności... a zaraz potem muszę
skończyć na rano opis do projektu).
3//
W ten oto sposób – sumując refleksje z poczekalni i obu performansów – przyszedł mi do
głowy pomysł, że potrzebę dbania o własne
zdrowie (zawodowe!) musimy zacząć wpajać
sobie jak najwcześniej, a skorupkę należy
nasączać odpowiednio długo, metodycznie
i systemowo.
Proponuję więc, abyśmy wprowadzili...
obowiązek przedłożenia, przed egzaminem na
uprawnienia zawodowe, kilku zaświadczeń od
lekarzy specjalistów. Co ważne dla powodzenia misji – muszą to być „glejty” uzyskane wyłącznie w ramach Publicznej Służby Zdrowia.
Dlaczego? Zróbmy sobie małą wizualizację...
Od lekarza pierwszego kontaktu w rejonowej przychodni (czas oczekiwania na wizytę:
2 tygodnie) adept architektury uzyskuje
skierowania do odpowiednich specjalistów.

Pierwszym niech będzie psychiatra (dziś wiem,
że od tego bym zaczął). Po pobudce o 5:00
rano i ustawieniu się w kolejce do rejestracji
adept uzyskuje upragniony termin wizyty (na
środę za 16 miesięcy).
Do ortopedy, bo bóle kręgosłupa to nasze
schorzenie zawodowe, można się niby umówić
telefonicznie, ale telefon przecież zajęty cały
dzień, a zapisów przez internet nie ma – wiadomo. Szczęśliwiec w okienku dowie się, że został zapisany na listę rezerwową pod numerem
1238 (lekarz przyjmuje 3 osoby dziennie), ale
oddzwonią mniej więcej za rok, bo może ktoś
zrezygnuje albo umrze i zwolni się miejsce.
Dodajmy jeszcze okulistę (czas oczekiwania 1,5 roku), zdjęcie RTG klatki piersiowej
(za 6 miesięcy) i laryngologa (już nawet nie
sprawdzałem terminów)...
Jakby nie liczyć, zebranie wymaganych
opinii specjalistów zajmie adeptowi nie mniej
niż 3-4 lata. Dlatego myślę, że tak przygotowany „zawodowo” młody człowiek (tzn. mam
nadzieję, że jeszcze młody) do końca życia
będzie pamiętał, że nie chciałby już musieć
korzystać z publicznej opieki zdrowotnej.
I w konsekwencji, po otrzymaniu uprawnień, tak będzie formułował swoje umowy
z klientami i tak wyceniał swoje projekty, aby
mógł przeznaczać stosowny procent wynagrodzenia na leczenie prywatne w przyszłości.
I jak myślicie – udałoby się?
*Tekst z gwiazdką, ale dużym drukiem
Tylko proszę, darujcie sobie stawianie mi zarzutu, że taką „ścieżką zdrowia” utrudniłbym
dostęp do naszego zawodu. Bo utrudnione
to jest jego wykonywanie. A zarzuty należy
postawić raczej wszystkim tym, którzy nie
szanują innych go wykonujących... Pomysł
jest wredny, uprzedzałem na początku. Ale jak
inaczej to wreszcie wytłumaczyć?
1_J ak umierają zające/Prywatna inwentaryzacja, performans duetu
TukaWach – Magdalena Tuka i Anita Wach, Studium Teatralne,
Warszawa, grudzień 2016
2_J ak wytłumaczyć obrazy martwemu zającowi, performans
Josepha Beuysa, Galeria Schmela, Düsseldorf, 26 listopada 1965

FOT. KUBA PAJEWSKI
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KOBIETY W ZAWODZIE

Pani i pan architekt
/ w duecie czy solo?
arch. Beata Stobiecka

Czy znana i odnosząca sukcesy kobieta-architekt jest dzisiaj zjawiskiem spotykanym
czy wyjątkowym? Jest szanowana i doceniana, czy traktowana protekcjonalnie
i zdominowana przez mężczyzn? Wzbudza podziw, a może niechęć koleżanek po fachu?
Łatwiej jej pracować z mężem albo partnerem życiowym, czy też ze wspólnikami/
wspólniczkami, kiedy w grę wchodzą wyłącznie relacje zawodowe?
Szybko okazuje się, że wymienione powyżej pytania to tylko preludium do tematu.
Zapraszamy do lektury krótkiego wprowadzenia na temat partnerstwa w sukcesie oraz
wywiadów z trzema paniami uprawiającymi zawód architekta w różnych okresach czasu
i w różnych układach osobisto-zawodowych.
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Zjawisko Zahy Hadid

Największa ze współczesnych kobietarchitektek, Zaha Hadid, dała swoim życiem
i pracą piękny przykład niezależności od
wszelkich reguł, w tym od męskiej dominacji,
i niewątpliwie przyczyniła się do wzmocnienia
pozycji kobiet w świecie architektury. Była kobietą-planetą albo raczej najmocniej świecącą
gwiazdą, która spaliła wszystkie stawiane
paniom w zawodzie architekta szlabany i zapory – stawiane oczywiście przez mężczyzn
– i pokazała światu, że może być od wielu
z nich lepsza, bardziej kreatywna, oryginalna,
podziwiana oraz pożądana jako projektantka
i autorytet najwyższej klasy.
Jako pierwsza i na razie jedyna kobieta
zdobyła indywidualnie nagrodę Pritzkera. Jako
pierwsza i na razie jedyna kobieta otrzymała
Królewski Złoty Medal Imperium Brytyjskiego
– RIBA Royal Gold Medal. Co ciekawe, otrzymała go z rąk Jane Duncan, obecnej prezydent
RIBA – Królewskiego Instytutu Brytyjskich
Architektów. Dodajmy, że Duncan jest w istniejącej od 1834 r. organizacji zaledwie trzecią
kobietą na tym stanowisku, a jednocześnie
trzecią w ciągu ostatnich 7 lat – po Ruth Redd
i Angeli Brady.
Zatem patrząc jedynie na Wielką Brytanię,
zauważyć można, że równolegle z nabierającym mocy zjawiskiem Zahy Hadid, przełamane zostały też inne bariery męskiego etosu
zawodowego. Kobiety nie tylko projektują
na równi z mężczyznami, ale też obejmują
najwyższe funkcje w organizacjach, do których
jeszcze niedawno nie miały wstępu. Ma to
miejsce również w polskim świecie architektonicznym. Panie coraz częściej obejmują
stanowiska przewodniczących okręgowych
IARP i prezesury oddziałów SARP.
Czy jest to sygnał, że coraz więcej dobrze
wykształconych, ambitnych kobiet pracuje
w tym zawodzie, czy też może działały one
już nawet sto lat temu, ale mało kto o nich
wiedział, bo na projektach podpisywali się
tylko panowie?

Kto za kim stoi?
Za większością pań architekt (lub obok) stali
i stoją mężowie albo partnerzy życiowi, ojcowie, czasami bracia – też architekci. Rodzinne
firmy i małżeńskie spółki to częsty i chyba
zrozumiały obraz, popularny w każdym
wolnym zawodzie, również w tym – jednym
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z najtrudniejszych. Z takiego podwójnego
układu zawodowo-prywatnego płynie dla obu
stron wiele korzyści – można się wzajemnie
inspirować i dzielić obowiązki. Ale płynie też
bardzo dużo niebezpieczeństw, szczególnie
dla kobiet i zwłaszcza wtedy, gdy zaczynają
one przerastać zawodowo mężów lub co
najmniej im dorównywać.
Do niedawna kobiety zajmowały z reguły
drugą pozycję w dwuosobowym teamie.
Marcin Kołakowski w artykule „Witruwiusz
była kobietą” (A&B, 3/2010) pisał swego
czasu: prawie zawsze pracując na chwałę
kogoś. (…) Wiedziały, podobnie jak Marion Mahony, Margaret Mackintosh, Aino
Aalto, Alison Smithson czy Helena Syrkus, że
kobiecie łatwiej pracować dla sławy swojego
nazwiska niż imienia.
I wbrew powszechnym opiniom, że to
kobietom łatwiej „wypłynąć” na projektach
robionych wspólnie z mężami, okazuje się,
że nawet za wieloma największymi architektami-mężczyznami stały w cieniu projektujące z nimi, a czasem też i za nich, żony lub
partnerki.
Nawet Mies van der Rohe miał przy
sobie genialną kobietę-projektantkę Lilly
Reich, która najprawdopodobniej pomogła
mu w stworzeniu słynnego pawilonu na
wystawę w Barcelonie. Badający historię ich
współpracy Albert Pfeiffer uważa za więcej
niż zbieg okoliczności fakt, że Mies rozpoczął prace projektowe równocześnie z nawiązaniem osobistej relacji z Lilly i że jedynie
w czasie trwania ich związku projektował
z powodzeniem nowoczesne meble, nigdy
przedtem ani potem.
W trochę lepszej sytuacji jest Denise Scott
Brown, która będąc żoną Roberta Venturiego,
przyczyniła się – może nawet w większej mierze niż on – do powstania postmodernizmu, co
nie jest wprawdzie przez słynnego architekta
ukrywane, ale też pozostaje wiadome tylko
nielicznym.

W pojedynkę lub w damskim duecie
Zaha Hadid nie stała nigdy za nikim ani też
nikt nie stał za nią, bo chyba trudno nazwać
„staniem za nią” jej najbliższego współpracownika Patrika Schumachera. Mimo to była
najbardziej znaną i utytułowaną kobietą-architektem. Pamiętajmy jednak, że nie jedyną
odnoszącą sukcesy. W Europie jest bardzo

dużo znaczących pracowni architektonicznych
prowadzonych przez kobiety – indywidualnie
lub np. w duecie.
Do jednego z najciekawszych dwuosobowych zespołów „szefowych” należą,
współpracujące ze sobą od prawie 40 lat,
Irlandki Yvonne Farrell i Shelley McNamara,
założycielki i właścicielki Grafton Architects.
Pracują bez „osobistej obstawy” męskiej, choć
w zespole zatrudniają wielu ważnych panów
(m.in. współdyrektorów – Gerarda Carty’ego i Philippe O’Sullivana). Odnoszą sukcesy
zarówno na polu projektowym, jak i naukowym – obie są profesorami na prestiżowych
europejskich i amerykańskich wydziałach
architektury. Wygrywają konkursy i realizują
zaprojektowane przez siebie obiekty w ważnych miejscach kontynentu (m.in. budynek
Uniwersytetu Luigi Bocconi w Mediolanie,
budynki uniwersytetu w irlandzkim Limerick,
biura Departamentu Finansów w Dublinie).
Z kolei Francine Houben, znana holenderska projektantka z Mecanoo, można w skrócie rzec – specjalizująca się w bibliotekach
(autorka m.in. słynnej biblioteki publicznej
w Birmingham i jeszcze kilkunastu innych
ważnych obiektów użyteczności publicznej
na całym świecie), od czasu, gdy rozwiodła
się z mężem architektem i związała z nie-architektem, zyskała lepsze zlecenia, wygrała
ciekawsze konkursy i zdobyła większą sławę,
a na swoje 60. urodziny, w dowód uznania,
nagrodę królowej holenderskiej.
Inna gwiazda Amanda Levete w wywiadach zawsze podkreśla, jak duży wpływ miał
na jej twórczość mąż architekt Jan Kaplický,
a jednak, pomimo to, ich drogi życiowe
i zawodowe po kilkunastu latach się rozeszły.
A Amanda nadal tworzy swoje „odlotowe”
obiekty z dużym powodzeniem.
Te panie, i co najmniej jeszcze kilka innych
sławnych, zaczynały kariery zawodowe kilkadziesiąt lat temu, z czego wynika, że już wtedy
kobiety miały coś do powiedzenia w architekturze i jednak mogły samodzielnie rozwijać
talenty projektowe i organizacyjne.

arch. Beata Stobiecka
architektka, publicystka
> b.stobiecka@zawod-architekt.pl
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Nie wiem, co znaczy
myśleć po damsku
rozmawia: Beata Stobiecka

> Było nas kilka na roku, ale jakoś rzadko
widywałyśmy się na zajęciach, w każdym razie
z żadną koleżanką się nie zaprzyjaźniłam.
Miałam więcej kolegów, nie odczułam też
nigdy żadnej dyskryminacji ani z ich strony,
ani ze strony prowadzących zajęcia mężczyzn.
Wręcz przeciwnie – zaraz na początku studiów
dostałam asystenturę w katedrze rysunku
u profesora Czajki. Byłam też pierwszą, która
skończyła studia, choć jedna studentka bardzo
chciała obronić się przede mną, ale oblała.
Wszyscy profesorowie byli bardzo kulturalni,
reprezentowali jeszcze przedwojenną klasę
– wtedy architekt to była tzw. dobra marka.
Projektowała pani we Wrocławiu
awangardową architekturę, nowoczesną,
dotąd nieznaną. Jak była pani odbierana
przez kolegów, przez zwierzchników?
Czy panujące w biurze projektów stosunki
sprzyjały awangardowej projektantce?

> Gdyby nie było między nami wszystkimi
równości, nie byłaby możliwa praca w zespole!
Byłam zawsze traktowana tak, jak wszyscy
inni. Nigdy nawet nie rozmyślałam nad tym,
że jestem kobietą, bo nigdy nie odczułam żadnych dysproporcji pomiędzy mną i kolegami,
nie odczułam, że mam gorzej niż mężczyźni. Było raczej odwrotnie – to ja dostałam
bardzo ciekawe zlecenie na zabudowę placu
Grunwaldzkiego, do dzisiaj nie do końca wiem,
dlaczego. Dyrektor przedsiębiorstwa budowlanego wiedział, że lubię projektować z betonu, a że nie mógł postawić ścian z cegły, bo
cegielnia została zamknięta, zwrócił się z tym
zleceniem do mnie.
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Nie miałam pracowni, ale mały zespół i robiłam to, co było możliwe. To był dla architektów dobry czas – dużo powojennych „dziur”
w zabudowie miasta do załatania nowymi
budynkami. W tej chwili bardziej to doceniam,
ale wtedy było to dla mnie zupełnie naturalne
– wszyscy dostawali zlecenia do opracowania
w zespołach, ja akurat dostałam coś może
najciekawszego.
Ale pani praca to była chyba ciągła walka
o przeforsowanie nowych idei, o ich
właściwą realizację?

> Mówiąc szczerze, ciągle miałam poczucie, że o wszystko muszę walczyć – przede
wszystkim o zrealizowanie tego, co zaprojektowałam. Ale to nie miało żadnego związku
z tym, że byłam kobietą. Od początku musiałam też uzgadniać każdy projekt z przedsiębiorstwem, które je realizowało. Aby chcieli
zaakceptować moje pomysły, musiałam robić
różne uniki, ale na szczęście załatwiałam
wszystko z kobietą – naczelną inżynier tej
firmy budowlanej, Hanką Kłosowską. Kiedy jej
dyrektor naczelny dowiedział się, że wszystko
mi zaakceptowała, był bardzo niezadowolony.
Powiedział: my nie jesteśmy zegarmistrzami,
żeby takie budynki budować.
Czy uważa pani, że aby konkurować
z mężczyznami w tym trudnym, bardzo
wielowątkowym zawodzie, trzeba myśleć
trochę tak, jak oni? Nie pytam o sprawy
projektowe, ale organizacyjne, o tę walkę
o wszystko?

> Nie wiem, co to znaczy myśleć po damsku czy po męsku. To może zależy od tego,
w jakich warunkach się pracuje – ja miałam
inną sytuację niż projektantki teraz. Byłam
postawiona w sytuacji trochę przymusowej, miałam zlecenia na desce, praca była
zorganizowana, nie musiałam się martwić

Fot. Mieczysław Michalak / Agencja Gazeta

B

Była pani pierwszą kobietą, która obroniła
po wojnie dyplom z architektury na
Politechnice Wrocławskiej. Jak wtedy
układały się pani relacje z kolegami
i prowadzącymi? Chyba studiujących pań
było bardzo mało?

arch. Jadwiga
Grabowska-Hawrylak
to liderka polskiej
architektury powojennej,
głównie lat 50., 60. i 70.
XX wieku. Projektowała
we wrocławskim
Miastoprojekcie.
Charakterystyczne,
wyraziste budynki jej
autorstwa powstawały
przede wszystkim na terenie
Wrocławia, z którym jest
ściśle związana. Echo jej
działań odbijało się w całym
kraju, a realizacje do dzisiaj
zachwycają entuzjastów
modernizmu.

o kontakty z inwestorem, branżystów miałam
w pokojach obok, miałam tylko projektować.
Robiłam to nie na zasadzie naśladowania czy
powtarzania po kimś, ale tworząc coś nowego,
indywidualnego. Ale to nas, architektów,
wtedy dużo kosztowało. Dostawaliśmy na
deskę tylko 30% należnego za projekt wynagrodzenia, w późniejszych latach PRL jeszcze
mniej. Reszta szła do branżystów i na opłaty
biurowe.
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fot. archiwum prywatne
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Co pani sądzi o duetach architektonicznych
w życiu i pracy z partnerem życiowym?
Pani przecież nie miała męża z branży
(profesor Henryk Hawrylak pracował
na Wydziale Mechanicznym PWr,
był przez wiele lat jego dziekanem
– przyp. B. Stobiecka).

> Bardzo z tego powodu byłam zadowolona! W małżeństwie, moim zdaniem, trudno
byłoby o uzyskanie jednorodności w podejściu
do projektu. Związek dwojga architektów
może dać większe możliwości, ale ja bym
się tego bała. Oczywiście, wszystko zależy
od cech charakteru, od tego, w jaki sposób
i w jakim zakresie para potrafi się wzbogacać,
a w jakim blokować. Dla mnie jednak moja
sytuacja była komfortowa, bo w domu – poza
normalnymi, rodzinnymi problemami – nie
było zawodowych.
Ale początkowo współpracowałam
z małżeństwem Marysią i Igorem Tawryczewskimi oraz Edmundem Frąckiewiczem.
Razem zaprojektowaliśmy Galeriowiec-Mezonetowiec i Dom Naukowca we Wrocławiu.
To się wtedy nazywało, że pracujemy u Tawryczewskich, bo oni, będąc małżeństwem,
zawsze mieli przewagę, a ja z Mundkiem
byliśmy co prawda też dwoje, ale nie jako
para, więc przegrywaliśmy. Już po zakończeniu obu projektów zaprosiłam Igora do
kawiarni i powiedziałam: Marysia musi na
twoją karierę pracować, ale ja – nie muszę!
I odeszłam z zespołu.
Pracowałam też krótko, po 89. roku,
z moim synem Maćkiem, też architektem,
i ta współpraca bardzo mi odpowiadała, ale
jemu nie. Uważał, że go nie dopuszczam do
podstawowych zagadnień, decyzji, więc zadowolenie było tylko jednostronne. Ale to był
układ matka – syn i chociaż Maciek był już od
dawna dorosły, nie była to do końca relacja
partnerska.
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Architektura nie ma płci
rozmawia: Beata Stobiecka

S

Skąd wybór architektury? Czy decydując
się na studia, miała już pani wizję przyszłej
pracy? Na studiach architektonicznych
było wtedy, na początku lat 80., trochę
więcej kobiet, ale przewaga nie była tak
miażdżąca jak dzisiaj.

> Zaczęło się od tego, że w liceum byłam
w supermatematycznej klasie i do dzisiaj
każdy nowy projekt rozwiązuję jak zadanie
matematyczne. Bardzo podobała mi się interdyscyplinarność zawodu architekta, również
to, że w jego uprawianie wpisane jest m.in.
zarządzanie zespołem ludzi.
To, ile kobiet studiuje architekturę, nie
ma większego znaczenia, bo później, na polu
zawodowym, zostaje ich z reguły mniej niż
mężczyzn. Często decydują się na poświęcenie rodzinie i nie wracają już do tego zawodu, który jest bardzo trudny i wymagający
całkowitej dyspozycyjności. Trzeba wykazać
się ogromną pracowitością i nie każda kobieta
jest na to gotowa. Sądzę jednak, że rozwój
nowych technologii pozwoli wracać kobietom
do wykonywania pracy architekta, np. przez
możliwość pracy w domu i łączenia życia
zawodowego z rodzinnym. Oczywiście jest to
bardzo trudne.
Jak to wygląda w pracowni? Pracuje pani
z asystentami i asystentkami – czy jest
jakaś zawodowa różnica między nimi?

> Nie ma żadnej różnicy, dziewczyny bardzo
dużo pracują, mają w sobie ogromną siłę
i ambicję. Nie ma podziału ze względu na
płeć. Pracujemy w bardzo dużych zespołach
i najbardziej twórcze działanie ma miejsce
w zróżnicowanych grupach, damsko-męskich,
jednak nie to jest najważniejsze, a kwalifikacje. W zespołach mamy dużo osób zróżnicowanych pod względem specjalności, konkretnej wiedzy i na tym bazujemy, podział na
dziewczyny i chłopców w kwestiach meryto-
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rycznych, finansowych i wszystkich innych nie
istnieje. Dla mnie architektura nie ma płci i nie
jest ważne, z kim pracuję, ale jak to robimy.
Kiedy zakładaliście z Mariuszem
Szlachcicem pracownię, jeszcze przed
transformacją ustrojową, własne
firmy projektowe miało bardzo mało
kobiet. Czy w bezpośrednich kontaktach
z inwestorami, branżystami, wykonawcami
nie było różnicy w traktowaniu ciebie
i męża?

> Zajmowanie się architekturą, szczególnie
we własnej firmie, wymaga od wszystkich
wielkiej pracowitości i poświęcenia, a efekt
pracy zależy od tego, jacy jesteśmy. Czytałam
wywiad z Kazuyo Sejimą, laureatką Pritzkera,
która na pytanie, jak wygląda jej dzień, odpowiedziała, że pracuje od godziny dwunastej do
trzeciej, co zostało skomentowane: o, to niedługo. Oczywiście chodziło o trzecią w nocy.
Sposób traktowania kobiet-architektów na
budowach czy w urzędach jest zależny od nas
samych. Jeżeli wykonawcy i urzędnicy czują
naszą wiedzę, kompetencje i doświadczenie,
mamy ich szacunek i przychylność. Jeśli zaś
widzą naszą słabość, brak pewności siebie,
jest źle. Kiedy projektowałam Afrykarium,
byłam jedyną kobietą w całym międzynarodowym zespole realizującym obiekt i nigdy nie
odczułam jakiegokolwiek złego traktowania.
Wręcz przeciwnie – Japończycy kłaniali mi się
w pas, od razu wyczuwali, kto jest projektantem, czyli najważniejszą osobą na budowie.
Jednym słowem – na szacunek trzeba sobie
zapracować.
Jak wygląda układ sił w waszej pracowni?
Kto był/jest szefem?

> Na początku Mariusz był szefem, ja
musiałam go bardzo, bardzo gonić. Miałam
mniejsze doświadczenie, mniej pewno-

arch. Dorota Szlachcic
wraz z mężem Mariuszem
Szlachcicem od 20 lat
prowadzi we Wrocławiu
pracownię ArC2 Fabryka
Projektowa. Nigdy nie
pracowała „u kogoś”,
doświadczenia nabierała
tylko we własnej firmie.
Jest autorką kilkunastu
zrealizowanych
i nagrodzonych dużych
osiedli i zespołów
mieszkaniowych oraz
kilku znaczących obiektów
użyteczności publicznej,
m.in. laureata wielu nagród
Afrykarium-Oceanarium
we wrocławskim ZOO,
Centrum Sportów
Lotniczych i Ekstremalnych
w Mirosławicach
i schroniska Himalayan
Mountain Hut w Nepalu.
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ści siebie. Teraz sytuacja się wyrównała.
W każdym zespole potrzebna jest współpraca, nie rywalizacja i należy bardzo
delikatnie poruszać się w materii pierwszeństwa, np. kto jest „bardziej” autorem
projektu. Trzeba jednak brać odpowiedzialność za swoją pracę i nie chować się
za czyimiś plecami, jak to robi wiele kobiet
będących wspólnikami w pracowniach
projektowych. O sukces trzeba zawalczyć.
W naszej pracowni jestem odpowiedzialna za cały proces realizacyjny każdego
projektu, za wszystko, co wiąże się z fazą
wykonawczą, choć wydawać by się mogło,
że to domena mężczyzn. Ale ja to bardzo
lubię i jestem w tym naprawdę dobra.
W ArC2 pracuje też z nami moja siostra,
Renata Gajer, która kieruje zespołem i zarządza projektami. Można więc powiedzieć, że
jest 2:1.
Sądzi więc pani, że nie ma żadnej różnicy
w myśleniu o architekturze z pozycji
projektujących ją kobiet i mężczyzn?

> Kiedyś ktoś powiedział mi: spójrz na to
kobiecym okiem. Wtedy zastanowiło mnie,
co to znaczy? Czy mam być bardziej ciepła,
czuła, wrażliwa? Czy mam przestać myśleć
o projekcie jak o zadaniu matematycznym,
przestać analizować? Nie rozumiem takiego
myślenia, a jednak udało mi się połączyć
życie zawodowe i rodzinne. Nasze dzieci
wychowywały się w atmosferze nieustająco związanej z pracą, ale to były bardzo
twórcze dyskusje, rozmowy o projektach,
konkursach, wystawach, trudnych zagadnieniach budowlanych. Nigdy nie uważałam,
że należy je z tego wyłączać, separować od
naszego życia zawodowego. Dzięki temu,
choć nie poszły w nasze ślady, wiele skorzystały i odnoszą sukcesy zupełnie niezależnie od nas.
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Misja społeczna jest mi bliska
rozmawia: Beata Stobiecka

J

Już po 3 latach od ukończenia studiów
założyła pani własną pracownię projektową.
Czy to znaczy, że bardzo szybko uznała pani,
że nie chce pracować „na czyjś sukces”?

> Bardzo ważne były dla mnie nauka i doświadczenie zdobyte zaraz po dyplomie, w dużej pracowni – Maćków Pracownia Projektowa.
Jednak od samego początku byłam przekonana, że w tym zawodzie istotna jest praca na
własny rachunek.
Ale pracownię założyła pani nie sama, lecz
z architektem, z którym tworzyliście też
parę w życiu...

> Poznaliśmy się na studiach i zarówno w czasie nauki, jak i mojej pracy zawodowej w MPP
robiliśmy razem projekty, ale głównym
bodźcem do otworzenia własnej działalności
był wygrany konkurs. To było duże zlecenie,
które pozwoliło nam „rozwinąć skrzydła”.
Projekt robiliśmy wspólnie z pracownią CH+,
z którą współpracujemy do dzisiaj. Chcę
podkreślić, że nawet mając własną firmę,
wszystkie projekty wykonujemy w zespole,
działającym na innej zasadzie niż tradycyjne
pracownie. Układ jest demokratyczny, nie ma
szefa, wszyscy są równi i odpowiedzialni za
to, co robią.
Z Łukaszem byliśmy też parą prywatnie,
ale życie tak się potoczyło, że w tej chwili
jesteśmy jedynie partnerami zawodowymi. Dość powszechnym zjawiskiem wśród
architektów jest łączenie życia prywatnego
z pracą. Wynika to zapewne z faktu, że jest to
zawód twórczy, a to łączy ludzi. Nasze życie
prywatne i zawodowe przenikało się bardzo
płynnie, ale przyszedł taki moment, że stało
się to nużące. Paradoksalnie – po rozejściu
się nasza wspólna praca z czasem ułożyła się
lepiej, górę wzięły obiektywizm, profesjonalizm, higiena psychiczna. Wcześniej ciężko
było utrzymać właściwą równowagę.
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Czyli nie zawsze to twórcze wpływanie
na siebie ma dobry skutek?

> W tej chwili widzę, że codzienna wymiana
myśli i spostrzeżeń z nie-architektami może
równie mocno inspirować, a dostrzeżenie
innego punktu widzenia jest bardzo ciekawe i rozwijające. Architekci mają zazwyczaj
podobne spojrzenie na wiele spraw.
Czy podczas pracy w MPP, 15 lat temu,
odczuwała pani w kontaktach z tzw.
światem budowlanym inne traktowanie
niż kolegów-architektów? Jak to wygląda
dzisiaj, kiedy jest pani swoją szefową?

> W MPP byłam zaraz po studiach, najmłodsza i bez doświadczenia, byłam też jedną
z nielicznych dziewczyn, dwóch lub trzech
– wtedy w pracowni odczuwało się znaczną
przewagę mężczyzn. Ale nigdy nie odniosłam
wrażenia gorszego traktowania, ani w pracowni, ani w kontaktach zewnętrznych. Inwestorzy – duże, znane firmy korporacyjne, często
zagraniczne – odnosili się bardzo profesjonalnie
i kulturalnie również do mnie, może nie tak
doświadczonej, ale przedstawicielki znanej,
prestiżowej pracowni projektowej.
Niestety, pracując we własnej pracowni
i mając do czynienia z różnymi inwestorami
i wykonawcami, borykam się z tym problemem. Zdarza mi się czasami odczuć lekceważenie i protekcjonalizm, głównie ze strony
starszych panów-inwestorów z instytucji
publicznych. Ma to miejsce najczęściej przy
pierwszym kontakcie, kiedy liczy się tylko
wizerunek zewnętrzny: o! młoda kobieta
– i on decyduje o nastawieniu.
Co poradziłaby pani studentkom, zanim
staną wobec tej rzeczywistości?

> Przede wszystkim, żeby nie wątpiły w siebie, żeby wiedziały, że zawód nie jest przypisany do płci. To daje siłę, żeby nie odpuszczać.

arch. Marta Mnich,
współzałożycielka pracowni
VROA Architekci działającej
od 2006 r. Jest współautorką
kilku ciekawych
realizacji – m.in. siedziby
Wrocławskiego Centrum
Kongresowego przy Hali
Stulecia we Wrocławiu
oraz przebudowy wnętrz
schronu przeciwlotniczego
na tymczasową siedzibę
Muzeum Współczesnego
Wrocław (realizacja
wielokrotnie nagradzana,
nominowana m.in. do
Mies van der Rohe Award
2013) – oba projekty
wspólnie z pracownią CH+.
Współlaureatka kilkunastu
prestiżowych polskich
i międzynarodowych
konkursów.
Współzałożycielka fundacji
zajmującej się rewitalizacją
wrocławskiej architektury
modernistycznej z lat 60.

Czy sądzi pani, że coraz większa liczba
kobiet w tym zawodzie może wkrótce
zmienić oblicze świata budowlanego
i naszej architektury?

> Wierzę, że w podejściu do wykonywania zawodu – nie tylko architekta – płeć nie odgrywa
roli. Oczywiście jesteśmy obciążeni kulturowo,
ale zarówno panowie, jak i panie mogą sobie
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w pracy radzić albo nie radzić, być bardziej
lub mniej ambitni, pracowici, twórczy. To, że
kiedyś było mniej kobiet-architektów, miało
swoje podłoże w sytuacji społecznej, nie
zawodowej. W tej chwili to się wyrównuje na
obu poziomach. Myślę, że będzie coraz lepiej
i architekci będą postrzegani jako profesjonaliści, a nie jako kobiety czy mężczyźni.
Należy pani do młodego pokolenia
architektów, przed którym stoją całe
zastępy starszych, bywa że wybitnych
i zasłużonych projektantów. Czy ma pani
wśród nich swoich idoli, a może idolki?

> Mam duży dystans do star-architektów.
Wiem, że każdy duży projekt można zrobić
jedynie w dużym zespole, a efekty z reguły
przypisywane są tylko szefostwu. To często
jest krzywdzące dla członków zespołu. Dlatego chcę, żeby u nas praca i zasługi rozkładały
się równo.
Dla mnie bardzo ważne jest też społeczne
podejście do architektury, przestrzeń publiczna i to, co wpływa na rewitalizację rejonów
miejskich nie tylko w sensie architektonicznym, ale i ludzkim. Nawet jeśli robię projekt
pozornie niezwiązany z programem społecznościowym, wiem, że przy głębszej analizie
można zawsze dostrzec przenikanie aspektów
socjalnych. Wszystkie biura projektowe, które
w swoich założeniach mają taką społeczną
misję do spełnienia, są mi bliskie i stawiam je
sobie za wzór.
Czasami trzeba dokonać wyboru – na co
w projekcie postawić nacisk: np. na materiał
wykończeniowy czy jakiś detal albo zagospodarowanie terenu wokół obiektu i wtedy
powinien dojść do głosu aspekt społeczny.
Myślę, że kobiety może częściej o tym myślą
od mężczyzn, są bardziej wrażliwe na ludzki
wymiar architektury, ale jak wszystko w sprawach płci to, także nie jest regułą.
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arch. Wojciech Gwizdak
architekt IARP

A wszystko dla
mojego dobra

P

Powszechnie wiadomo, że uprawianie zawodu architekta jest wspaniałym hobby, ale
biznesem ...(ocenzurowano)... Jak duża część
architektów jestem więc zawsze otwarty na
propozycje dodatkowego zarobku, by mieć
z czego dokładać do pracowni. Parę lat temu,
kiedy tworzyła się Katedra Architektury na
Wydziale Budownictwa Politechniki Świętokrzyskiej, zgodziłem się prowadzić wykłady
z „etyki zawodu architekta”. Zgodziłem
się, gdyż zawsze trzeba stawiać przed sobą
wyzwania i starać się przekraczać granice
własnych ograniczeń.
Przez pierwsze lata wszystko odbywało
się bez większych problemów. W kwestii
formalnej raz do roku (zwykle we wrześniu)
podpisywałem fakturę za rok poprzedni oraz
kolejną umowę na wykłady w roku przyszłym.
Dwa lata temu okazało się, że to nie wystarczy. Dzięki zmianom w prawie, dokonanym
przez poprzedni rząd, musiałem wypełnić
dodatkowe oświadczenie, że mam inne źródło
ubezpieczenia społecznego i, od moich zarobków na Politechnice, nie trzeba odprowadzać
składek. Klnąc pod nosem, wypełniłem kolejne formularze... Raptem 10 minut straty, bo
przecież rząd walczy z „umowami śmieciowymi” i o moją emeryturę.
Nadszedł semestr letni 2016. Po jego
zakończeniu i przeprowadzeniu egzaminów
pozostało mi tylko wpisać oceny do systemu
informatycznego USOS... Jak zwykle odkładałem to do ostatniej chwili. W kluczowy
dzień, widząc na zegarku 22:00, usiadłem
więc do komputera, wpisałem hasło... I nic.
Nie mogłem się zalogować. Jak to możliwe?
– zapytałem sam siebie. Przecież przez parę
lat nie miałem z tym problemów. Po godzinie
kombinowania poddałem się. Rano zadzwoniłem do katedry, potem do dziekana, wreszcie do informatyków i już po 30 minutach
wiedziałem, o co chodzi! Politechnika miała
audyt z ochrony danych osobowych, który
stwierdził, że tacy sezonowi pracownicy jak ja
nie mogą mieć stałego dostępu do systemu
informatycznego Politechniki i znać imion
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Pyrrusowe zwycięstwo
– sukces przynoszący
więcej strat niż korzyści,
osiągnięty kosztem
nieproporcjonalnym do
uzyskanych efektów
związek frazeologiczny
znany młodzieży szkolnej

i nazwisk studentów. Jak powszechnie wiadomo, ISIS dybią na takie informacje. Od teraz
będę otrzymywać co roku nowe kody do systemu USOS i za każdym razem muszę napisać
podanie do dziekana. Miałem ochotę kląć już
otwarcie. Musiałem przyjechać do dziekanatu,
podpisać wniosek i poczekać na nowe hasła,
ale przecież rząd walczy o odpowiednią ochronę danych osobowych.
Myślałem, że gorzej już być nie może.
Oczywiście wykazałem się wyjątkowym
brakiem wyobraźni i równie wielkim brakiem
wiary w twórcze możliwości biurokracji. Jakiś
miesiąc temu odebrałem telefon, że papiery,
które podpisałem we wrześniu, muszę
podpisać jeszcze raz, ponieważ zmieniły
się przepisy. Gdy po zmarnowaniu godziny
szczęśliwy wychodziłem z sekretariatu,
trzymając już rękę na klamce, usłyszałem
„Aha, zmieni się jeszcze jedno!...”. Otóż
nie będzie już, tak jak dotychczas, jednego
rocznego rachunku. Teraz będę musiał wypisywać rachunki co miesiąc, z rozliczeniem
liczby godzin za odbyte w danym miesiącu
wykłady. Jeśli się spóźnię z rachunkiem,
zostaną mi potrącone jakieś procenty
z wypłaty, bo rząd walczy ze skandalicznie
niskimi stawkami za roboczogodzinę...
Będę teraz dostawał za wykłady tyle
samo pieniędzy, ile dostawałem, zanim

rządy zaczęły tak bardzo się o nas troszczyć.
Będę jednak musiał poświęcić więcej czasu,
by je zarobić, ponieważ więcej czasu zajmie
mi papierologia. W dodatku nie tylko mnie
dołożono pracy, lecz także sympatycznej pani
Małgosi w sekretariacie katedry, pracownikom dziekanatu, informatykom, księgowym,
kadrowym i Bóg wie komu jeszcze...
A odczuwalny efekt? Moja realna stawka
godzinowa sukcesywnie spada. Kogo więc
znielubić? Zleceniodawcę? Tylko czy to on
mnie tu wyzyskuje? A jeśli czas wykonania i obsługi zlecenia wydłuży się tak, że
stawka spadnie poniżej dopuszczalnych
ustawowo 13 zł/godzinę, to co mam zrobić
i kogo winić?
Ale może ja czegoś nie rozumiem i „ludzcy
panowie”, którzy nami rządzą, wiedzą lepiej
niż ja sam, co jest dla mnie dobre...

Postscriptum
Król Epiru Pyrrus najechał swego czasu Italię w celu zniszczenia republiki rzymskiej.
Jako że działał na obcym terenie, miał
problemy z uzupełnianiem strat wojennych.
Kompensował te braki niewątpliwie nadzwyczajnym talentem wojskowym, jednak
po kolejnym krwawym triumfie (bitwa pod
Ausculum w roku 279 p.n.e) miał odpowiedzieć gratulującemu mu oficerowi: „Jeszcze
jedno takie zwycięstwo i będę zgubiony”.
Król Pyrrus miał bowiem świadomość,
że nie będzie prowadzić do sukcesu walka,
której kosztem jest systematyczne nadmierne
wykrwawianie swoich wojsk (współcześnie
czytaj: podatników).
Władza zapewne myśli to, co tak celnie
ujął jej przedstawiciel w filmie Juliusza Machulskiego „Kingsajz” Szyszkownik Kilkujadek: „Ja wiem, polokoktowcy nas nie kochają.
Ale my ich będziemy tak długo kochać, aż
oni nas wreszcie pokochają”. Tymczasem
niezmiennie społeczeństwo na próby uszczęśliwiania reaguje jak w powiedzeniu: „Rząd
ogłosił, że chce dobra obywateli. Obywatele
zaczęli w popłochu ukrywać swoje dobra”.

FELIETON
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Architektura
do podziwiania widoków
Bartosz Wokan, redakcja Z:A

W zachwycie nad efektownym widokiem z górskiego szczytu czy murów starego
zamczyska rzadko zwraca się uwagę na rozwiązania, które takie doznania
umożliwiają. Nowe schody, ścieżki, platformy, pawilony, balkony czy kładki – zwykle
wszystkie te elementy pełnią jedynie funkcję użytkową, czyli mają zapewniać pełniejszy
kontakt z naturą czy historią. Jak się jednak okazuje, takie „dodane” elementy potrafią
pozytywnie zaznaczyć swoją obecność w przestrzeni. A ponieważ zbliża się wiosna
i już wkrótce wiele osób opuści cztery ściany w poszukiwaniu doznań na łonie natury
– zapraszamy do Australii, Norwegii, Portugalii i Tajlandii na krótką prezentację
pięknych miejsc i całkiem ciekawej architektury.
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Elementy architektoniczne, które można
zwykle spotkać na górskim szczycie, w ruinach zamku czy w ogrodzie botanicznym,
służą przede wszystkim do tego, aby umożliwiać odwiedzającym satysfakcjonujące doświadczanie pięknego i ciekawego miejsca.
W Polsce w zasadzie nie zdarza się, żeby
charakteryzowały się one bardziej wyszukaną formą i wyrastały ponad przeznaczone
im zadania funkcjonalne. W chwilach podzi-

wiania rozległej panoramy czy przebywania
we wnętrzu średniowiecznej baszty zwykle
nie oczekuje się przecież dodatkowych
bodźców w postaci niecodziennych, ciekawych rozwiązań architektonicznych...
Przedstawione na kolejnych stronach
Z:A przykłady udowadniają jednak, że
zapewniając funkcję użytkową, wcale nie
trzeba rezygnować z walorów estetycznych.
Elementy, takie jak: schody, mostki czy

platformy widokowe, a nawet niewielkie
pawilony, jeżeli są dobrze przemyślane,
mogą stanowić wartościowe uzupełnienie
zabytkowej czy atrakcyjnej przyrodniczo
przestrzeni – nie dominować, wtapiać się
w tło, ale jednocześnie zachowywać własną
specyfikę. Przy tym wszystkim pozwalają
korzystać z widokowych czy historycznych
atrakcji nie tylko osobom w pełni sił, ale też
starszym, niepełnosprawnym czy dzieciom.
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Trasa widokowa w Narodowym
Parku Torndirrup (Australia)
Narodowy Park Torndirrup położony jest
w zachodniej Australii, w regionie Great
Southern (Wielkie Południe). Niedaleko stąd
do ponad 25-tysięcznego miasta Albany. Park
ulokowany został na niewielkim półwyspie,
na zachodnim brzegu Zatoki Króla Jerzego,
a słynie przede wszystkich z imponujących
granitowych formacji skalnych, które można
spotkać na wybrzeżu. Najbardziej znane
i najchętniej odwiedzane przez turystów to
The Gap i Natural Bridge. The Gap to ogromny
granitowy kanał wyżłobiony w brzegu przez
fale, a Natural Bridge jest skałą wyglądającą
niczym olbrzymi most, pod którym obserwować można kipiel fal Oceanu Południowego.
Obie te przyrodnicze atrakcje znajdują się
blisko siebie. Wcześniej istniejąca tu trasa
z wąskimi ścieżkami i małymi platformami
nie była w stanie obsłużyć ogromnego ruchu
turystycznego (teraz jest to ok. 240 tys.
osób rocznie). Często dochodziło do urazów, a nawet wypadków śmiertelnych. Stąd
decyzja o budowie nowej trasy, za projekt
której odpowiadali architekci z Departamentu
Parków i Dzikiej Przyrody Zachodniej Australii
(Department of Parks and Wildlife WA).
Zaprojektowali oni infrastrukturę łączącą oba
te punkty.
Podążający ku górze szlak prowadzi z parkingu i strefy piknikowej, skąd wygodnymi
ścieżkami pokrytymi betonowymi płytami
w kolorze podobnym do skały dotrzeć można
do dwóch punktów widokowych usytuowanych przy The Gap i Natural Bridge. Nowe

058

Z:A _#54 01/02_2017

szlaki w szczególnie newralgicznych miejscach
otoczone są barierkami, a poruszanie się nimi
nie tylko zabezpiecza przed wypadkami, ale też
chroni roślinność i naturalną powierzchnię skał.
Największą atrakcją jest widok z wysuniętego na 9 metrów tarasu zbudowanego na krawędzi The Gap. Pod nogami zieje 40-metrowa
przepaść, którą to ogromną przestrzeń można
zobaczyć i poczuć. Wrażenia te zapewnia
pokrycie wykonane z antypoślizgowych kratownic z tworzywa sztucznego wzmocnionego
włóknem szklanym. Przy samej krawędzi
platformy zastosowano natomiast kratownicę
stalową. Punkt widokowy jest utrzymywany
przez pięć stalowych belek wspornikowych
o prostokątnym przekroju, wykonanych ze
stali duplex 2205, które zostały zakotwiczone
z dala od krawędzi urwiska, gdzie skała jest
stabilna i nie ulega korozji.
Kształt i forma zarówno ścieżek, jak
i platform zostały zaprojektowane, aby
dopasować się do naturalnych cech terenu.
Materiały dobrano w taki sposób, żeby wytrzymały trudne warunki panujące na szczycie klifu. Elementy ze stali nierdzewnej mają
wyjątkowo wysoką wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne, barwienie,
korozję i pękanie.
– Dzięki przebudowie staraliśmy się dać
możliwość wspaniałych i satysfakcjonujących
wrażeń dla odwiedzających – mówią projektanci. – Osiągnęliśmy to, minimalizując zagrożenia i zwiększając dostęp, także osobom
mniej sprawnym. Wszystko dzięki odpowiedniemu projektowi i wykorzystaniu materiałów
odpornych na ciężki nadbrzeżny klimat.

1
2
3
4
5

6

7
8

1. Barierka ochronna o wysokości 1,2 m
2. Poręcz na wysokości 90 cm 3. Legary ze
stali nierdzewnej 4. Pokrycie z tworzywa
sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
5. Barierka ochronna o wysokości 1 m 6. Belki
o prostokątnym przekroju (skrzynkowe) ze
stali nierdzewnej 7. Punkt podparcia osadzony
w żelbetowym fundamencie 8. Tylna płyta
bazowa zakotwiona w skale
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Trasa widokowa w Narodowym Parku Torndirrup
Lokalizacja: Torndirrup National Park, Albany, zachodnia
Australia
architektura, architektura krajobrazu, identyfikacja
wizualna, nadzór budowlany: Department of Parks and
Wildlife WA
Inwestor: Department of Parks and Wildlife WA
KOnstrukcje, geotechnika, kierownictwo budowy:
GHD Pty Ltd Construction, BGC Construction
zarządzanie kontraktu: Building Management
and Works WA (Department of Finance)
Projekt: 2013-2014
Realizacja: 2015-2016
Obszar: 3600 m 2
Budżet: 5,1 miliona dolarów australijskich (ponad 15 mln zł)
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Zagospodarowanie szczytu
Dalsnibba (Norwegia)
Dalsnibba to szczyt w Górach Skandynawskich, leżący w norweskim okręgu Møre og
Romsdal, który wznosi się na wysokość ok.
1500 metrów n.p.m. Położony jest około
21 km na południe od turystycznej miejscowości Geiranger i słynnego fiordu Geirangerfjorden, który jest zresztą z góry widoczny.
Dalsnibba zawsze była lubiana przez
zmotoryzowanych turystów, ponieważ na
szczyt dało się w okresie letnim dojechać samochodem, co dawało możliwość podziwiania
widoków nie tylko osobom będącym w stanie
pokonać dosyć stromy szlak. Jednak wzrastająca liczba odwiedzających spowodowała, że
konieczne stały się zmiany – renowacja szlaków i ścieżek, rozbudowa parkingów i wreszcie
wybudowanie nowej platformy widokowej.
Projekt zagospodarowania terenu opracowała
norweska pracownia Østengen & Bergo Landscape Architects, biuro zajmujące się architekturą krajobrazu. Natomiast architekci z ART
arkitekter og ingeniører byli odpowiedzialni za
rozwiązania konstrukcyjne, takie jak: projekt
konstrukcji nośnej dla platformy i konstrukcji
betonowych, rozwiązanie kotwienia belek
w skale, detale balustrad i krat. Kierowali oni
także budową i pilnowali budżetu.
Projekt zmian musiał zostać stworzony
zgodnie z wymaganiami ochronnymi dla
szczytu i otaczającego krajobrazu, dlatego
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nowe miejsca parkingowe trzeba było dokładnie wpasować w istniejące przerwy między
skałami, nie mogło być mowy o żadnym
wysadzaniu czy wykuwaniu. Stąd nie zaplanowano jednego dużego parkingu, ale kilka
mniejszych. Z każdego można bezpośrednio wejść na ścieżkę prowadzącą na szczyt
i pomost widokowy. W niektórych miejscach
parking wydzielono, stawiając murki z lokalnego kamienia.
Szlak jest dosyć stromy, a idący nim
turyści stąpają bezpośrednio po skałach lub
skalnych stopniach ułożonych z kamieni
i wspierają się na poręczy. Platforma wisi nad
przepaścią o głębokości 500 metrów – widać
stąd nie tylko fiord i miasteczko Geiranger,
ale także góry i lodowiec Blåbreen. Wcześniej
istniejąca platforma była krótsza, teraz
wydłużono ją dzięki stalowym szynom, które
pokryto kratownicą z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Stalowe barierki
wykonano ze stali kortenowskiej, a balustradę ze szklanych tafli.
Projektanci chcieli nawiązać do krajobrazu,
jednocześnie włączając do projektu stare,
istniejące wcześniej ścieżki i kierując się wymaganiami ochrony tego obszaru. Ważna była
ochrona naturalnych, skalnych powierzchni,
wrażliwej polarnej roślinności i nawiązanie do
wyglądu górskiego szczytu. Kolory wykorzystanych materiałów także zostały dostosowane do otoczenia.

fot. Geiranger skysslag

fot. Østengen&Bergo

fot. Østengen&Bergo
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fot. 360AirCam _ Arild Solberg

Zagospodarowanie szczytu Dalsnibba (punkt widokowy
dla turystów, szlaki, ścieżki i parkingi)
Lokalizacja: Stranda, Møre og Romsdal, Norwegia
Klient: Geiranger skysslag
Architektura krajobrazu: Østengen & Bergo Landscape
Architects
Rozwiązania inżynierskie i kierownictwo budowy:
ART arkitekter og ingeniører
Wykonawca: Eide og Frilund AS,
Christie & Opsahl AS, Sherpas from Nepal
Obszar: 7,82 heKTARÓW
Realizacja: 2016
Koszt: OK. 13 milIONÓW koron norweskich (około 6 mln zł)
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pawilon do obsługi
zwiedzających na zamku
w Pombal (Portugalia)
Zamek w portugalskim mieście Pombal stoi
na wzniesieniu, z którego rozpościera się
malowniczy widok na miasto i dolinę rzeki
Arunca. Wzgórze zamkowe było zagospodarowane już w czasach imperium rzymskiego.
Z biegiem lat prowincjonalna warownia stała
się istotnym, w skali terytorialnej, punktem
obrony fortyfikacyjnej, a kiedy zmieniły się
metody prowadzenia wojen, zyskała status
znanej atrakcji turystycznej. Dzisiaj jest także
obiektem stanowiącym identyfikację dla
regionu. Natężony ruch turystyczny spowodował jednak, że trzeba było wprowadzić na
zamku pewne zmiany i modyfikacje. Wcześniej główną atrakcją był dostęp do wieży, na
którą prowadzą schody ze stali kortenowskiej
w kolorze rdzy. Po pokonaniu stopni dochodzi
się do minimalistycznej platformy widokowej
wykonanej z tego samego materiału. Można
też wejść do środka wieży, gdzie urządzono
przestrzeń wystawową.
Architekci z pracowni Comoco Arquitectos,
którzy zajęli się projektem zmian, mieli za
zadanie jeszcze bardziej otworzyć zamek na
turystów. Prace zaplanowali w kilku etapach.
Na początku uporządkowano teren zamku.
Odzyskane zostały wciąż istniejące stare
chodniki wykonane z wapiennych otoczaków,
a powierzchnie, na których pokrycie się nie
zachowało, zostały wypełnione żwirem. Potem
architekci wprowadzili niewielkie zmiany w istniejących stalowych barierkach oraz zaprojektowali ustawienie i wygląd mebli w pomieszczeniach wystawowych mieszczących się w wieży.
Jednak głównym wyzwaniem było zaprojektowanie zupełnie nowego obiektu na dziedzińcu, który miał służyć do obsługi zwiedzających. Zgodnie z wytycznymi w pawilonie tym
miały się znajdować trzy przestrzenie: recepcja, pomieszczenie, w którym dzięki technologii wirtualnej można zapoznać się z historią
zamku, i wreszcie strefa magazynowa.
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fot. FG+SG – Fotografia de Arquitectura
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Ponieważ powierzchnia zamku jest
stosunkowo niewielka (1200 m2), a w granicy jego murów znajduje się sporo
zabytkowych elementów i pozostałości,
nowa bryła musiała znaleźć dla siebie
miejsce i skonfrontować się z istniejącą
sytuacją. Architekci postawili na dialog
starego z nowym. Zaprojektowany przez
nich obiekt stanowi ucieleśnienie pewnej
ambiwalencji – z jednej strony wtapia się
w zastane otoczenie, ale z drugiej stanowi nowy, widoczny dodatek. Jest białym,
rzeźbiarskim monolitem, a jednocześnie
miejscem udzielającym schronienia odwiedzającym. Bryła została ukształtowana
w taki sposób, że z zewnątrz wydaje się być
integralnym elementem ruin – to prostopadłościan z jednej strony przecięty schodami
prowadzącymi na dach, który pełni funkcję
platformy widokowej. Schody, podobnie jak
rytm wapiennych cegieł w ścianach, nawiązują do rozwiązań wykorzystanych przez
dawnych budowniczych zamku. Novum stanowi kolor – budynek jest biały. Właściwie
tylko on sprawia, że pawilon odbierany jest
jako element dodany.
Budynek daje też możliwość doświadczania zabytku w nowy sposób – otoczony
barierką taras widokowy pozwala spojrzeć
na zewnętrz zamku przez okna w stylu
manuelińskim, które powstały w XVI wieku
i znajdują się od strony południowo-zachodniej. Wcześniej wyglądnięcie przez te późnogotyckie otwory okienne nie było możliwe.
Ze względu na swoją prostą konstrukcję
i oryginalny, asymetryczny kształt nowy
budynek łączy się z otoczeniem, nie tracąc
współczesnej tożsamości.
Działania architektów w Pombal to ciekawy sposób na odkrywanie dawnych budynków
– dodawanie nowych brył, kształtów i materiałów do istniejących warstw historycznych
spowodowało, że przed odwiedzającymi
otworzyły się nieodkryte wcześniej możliwości zwiedzania zabytku.
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fot. FG+SG – Fotografia de Arquitectura

Pawilon do obsługi zwiedzających
Lokalizacja: Pombal, Portugalia
Klient: Pombal Municipality
Architektura: Comoco Arquitectos (Luís Miguel Correia,
Nelson Mota e Susana Constantino)
Projekt / realizacja: 2011-2014
Site Area: 1200 m2
Konstrukcje, instalacje hydrauliczne, akustyka:
ABL – Gabinete de Projectos Lda
instalacje elektryczne: Luís Ribeiro
instalacje mechaniczne: João Gonçalves Madeira da Silva
wykonawcy: ALVAPE, Construção e Obras Públicas, Lda
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1. Strefa wejściowa 2. Przestrzeń wystawowa 3. Amfiteatr 4. Biuro
5. Toalety publiczne 6. Plac wielofunkcyjny 7. Kładka widokowa
8. Wodospad 9. Jaz 1 10. Jaz 2 11. Wieża widokowa 12. Mostek
13. Leśna ścieżka 14. Parking 15. Szkółka

infrastruktura w Ogrodzie
botanicznym w Bangkoku
(Tajlandia)
„The Metro – Forest Project” to ogród
botaniczny, który powstał we wschodnim
Bangkoku. Celem projektantów z Landscape
Architects of Bangkok (LAB) było stworzenie
lasu w mieście, miejsca, które ma uświadamiać „mieszczuchom” znaczenie drzew
i zachęcać odwiedzających do sadzenia roślin
przy swoich domach. Odwiedzający mogą
tutaj zobaczyć ok. 250 gatunków lokalnych
roślin leśnych (w sumie dokonano tutaj 60 tys.
nasadzeń!).
Teren ma około 12 akrów powierzchni,
z czego 75% zajmują lasy, 10% woda, reszta
została przeznaczona na powierzchnie wystawiennicze i pomieszczenia do obsługi. Efekt
gęstego zielonego lasu udało się osiągnąć już
3 lata po zasadzeniu roślin.
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Za projekt pawilonu wystawienniczego,
wieży widokowej i wiszących ścieżek odpowiadała pracownia Spacetime Architects. Pawilon
to wydłużony, jednopiętrowy budynek, który
został przecięty zakrzywionym korytarzem
o charakterystycznych ścianach ziemnych
w miedzianym kolorze. Po jednej stronie korytarza znajdują się biura i publiczne toalety,
po drugiej ulokowane zostało pomieszczenie
o funkcji wystawienniczej i amfiteatr – z obu
pomieszczeń można wyjść bezpośrednio na
wewnętrzny plac z drzewem. Dach pawilonu
obsadzono roślinnością. Budynek, dzięki
ścianom wykonanym z ziemi, dobrze pasuje
do klimatu tropikalnego lasu.
Atrakcją ogrodu jest także, oprócz tradycyjnych ścieżek naziemnych, wisząca trasa
prowadząca po kładce, na końcu której znajduje się stalowa, 23-metrowa wieża widokowa. Kładki zawieszone zostały na żeliwnych

słupach. Dzięki tym udogodnieniom odwiedzający otrzymują perspektywę obserwacji,
której z pewnością nie mieliby, spacerując
tradycyjnie po lesie.
Tajlandzki obiekt powstał na terenie dawnego wysypiska śmieci i jest to tylko pierwsza
cegiełka, która spowodowała, że w 2016 roku
uzyskał certyfikat Platinum LEED. Tytuł
został przyznany za wiele elementów, m.in.:
wykorzystanie wody i energii, materiałów ekologicznych i z odzysku, odnawialnych źródeł
energii, innowacyjnych rozwiązań i zapewnienie właściwego środowiska we wnętrzach.

Bartosz Wokan
redaktor prowadz cy Z:A
> b.wokan@zawod-architekt.pl
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infrastruktura w Ogrodzie
botanicznym „The Metro – Forest Project”
Lokalizacja: Bangkok, Tajlandia
Inwestor: PTT Public Company Limited
Czas powstania (od projektu
do realizacji): 2012-2015
Obszar: 19.200 m²
Architektura krajobrazu: Landscape
Architects of Bangkok (LAB)
Architektura i wnętrza: Spacetime Architects
Projekt wnętrza amfiteatru: designLAB NLSS
Konsultant ds. energii i zielonego
budownictwa: A49
Projekt przestrzeni wystawowej: PICO
Konsultant ds. oświetlenia: LD49
Konstrukcje: H. Engineer
Instalacje mechaniczne, elektryczne,
hydrauliczne: MITR
Specjalista ds. kosztów:
Langdon & Seah Thailand
Kierownictwo budowy: EDA Consultant
Główny wykonawca: RITTA
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WP
Dama z ostrym cienkopisem
architekt IARP

Perfumy
albo Budma

W

Wymarzyłam sobie pobyt zimą nad Bałtykiem, w moim ulubionym Kołobrzegu, w hotelu daleko od miasta. Zaplanowałam wyjazd
na początek lutego, aby odreagować wszystkie codzienne problemy, łącznie z tymi,
które dużymi literami atakują z nagłówków
wszystkich gazet. Już miałam się pakować,
gdy mój bliski kolega z Lublina zamejlował
i zadał retoryczne pytanie: „Oczywiście spotkamy się w lutym na Budmie?”.
W pierwszym momencie pomyślałam, że
właściwie dlaczego mam tam być? Co roku
jest podobnie, ci sami ludzie, wprawdzie
władze i politycy się zmieniają, ale oni nie byli
nigdy w sferze moich żywotnych zainteresowań. Oferty wystawców są w internecie,
a o targach i tak poczytam w czasopiśmie
wydawanym dla architektów. Przyjazd to
strata czasu i pieniędzy, lepiej kupić sobie
nowe perfumy...
Jak pomyślałam, tak... nie zrobiłam.
Uprzytomniłam sobie bowiem, że gdybym
w ubiegłym roku nie pojechała na Budmę,
być może nie miałabym innej okazji osobiście
poznać Roberta Koniecznego, świetnego architekta i celebrytę całą gębą. Okazał się być
przesympatycznym człowiekiem, prawdziwym pasjonatem tego, czym się zajmuje.
Podobnych doznań było wtedy więcej
i chyba dla takich chwil zdecydowałam się
jednak wybrać i w tym roku do tego całego
Poznania.
Pojechałam i nie żałuję. Miałam okazję
spotkać osoby znane z wielu publikacji, porozmawiać face to face, zaczepić na debatach
oraz wypić wieczorem lampkę wina z gwiazdą
tegorocznej Budmy, Fernando Menisem 1 .
Na uroczystości otwarcia było wyjątkowo
dużo znamienitych oficjalnych gości ze świata
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władzy i polityki. Wiele osób otrzymało z rąk
szefującego targom prezesa Trawy i ministra
budownictwa Andrzeja Adamczyka medale, dyplomy i wszelkie inne wyróżnienia.
Prezes Izby Architektów Ryszard Gruda oraz
pełnomocnik Krajowej Rady odebrali z okazji
15-lecia Izby Architektów dyplom i statuetkę,
co tak wzruszyło panią pełnomocnik, że gdyby nie silne ramię prezesa, połamałaby swoje
wysooookie szpilki, schodząc z podium 2 .
Odczułam coś w rodzaju Schadenfreude, że
jednak warto było przyjechać, aby coś takiego
zobaczyć.
Wśród polityków zwróciłam szczególną
uwagę na ministra Tomasza Żuchowskiego,
który, biegając z wydarzenia na wydarzenie,
poświęcił ułamek swojego czasu, by odwiedzić i przysłuchiwać się debacie architektonicznej 3 4 . Wiele zyskał w oczach wielu
osób, nie tylko w moich.
Byłam na spotkaniu Andrzeja Bulandy
z młodymi adeptami architektury. Wykład
jak wykład, natomiast późniejsza dyskusja, pytania zadawane na forum, riposty
Bulandy – to było coś wspaniałego. Nie
znałam go bliżej, ale widziałam, że słuchacze
byli wyraźnie oczarowani – kulturą bycia,
elokwencją, perfekcyjną polszczyzną, wiedzą
i urokiem osobistym. Dowodem fotka – dwa
czarusie 5 .
Interesujących wydarzeń było więcej niż
możliwości uczestnictwa w nich.
Podziwiałam, że i prezes MTP, i prezes
IARP 6 pojawili się na uroczystości ogłoszenia wyników konkursu dla studentów,
odbywającego się pod hasłem „Orgia barw
w przestrzeni”.
Ciekawe, co „brał” człowiek, który
wymyślił taki tytuł. Pewnie to ktoś spo-

śród artystów, ale im wiele się wybacza...
A skoro już piszę o artystach, to nie mogę
pominąć jednej z członkiń jury tego konkursu
– Katarzyny Zygadlewicz. Jest nie tylko fenomenalną malarką, ale przy tym całkowicie
niekonwencjonalną osobowością 7 . Choćby
dla możliwości spotkania się z kimś takim
jak ona – warto na Budmę przyjechać, nawet
kosztem ulubionych perfum, o których prawie
już zapomniałam.
Spacerując wśród targowych hal, stoisk,
ekspozycji i uczestnicząc w wielu wydarzeniach 8 - 12 , miałam „fokus” na różne indywidualności, takie jak „pląsający miłośnik
utrwalenia obrazu” 13 czy „Piękna i Bestia”
14 , bo chociaż on jest przystojnym facetem, to w kontraście z jej drobną, subtelną
sylwetką nasunęło mi się takie właśnie
skojarzenie.
Przypieczętowaniem poszukiwania
intrygujących osobowości był tajemniczy
przystojny Pan, który zabłąkał się na stoisko
architektów, być może z mrocznego świata podziemi 15 . Szkoda, że nie poprosiłam
o wizytówkę. Droga redakcjo, jeżeli ten Pan się
zgłosi, to proszę, aby go do mnie skierować.
I co? Znowu jakaś tam Budma? To samo
co roku?
Wszystko jednak tkwi w ludziach. To człowiek jest w stanie ubarwić naszą szarą rzeczywistość.
Wypada pogratulować organizatorom targów, Izbie Architektów, a także Ministerstwu
Infrastruktury, Budownictwa i Architektury
(o! a może taka pełna nazwa i tutaj powinna
zostać kiedyś przyjęta?), którzy potrafili zgromadzić podczas targów tyle interesujących
osobowości, podnoszących rangę organizowanych wydarzeń i wartych spotkania.
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Kilka refleksji o Planetarium
Śląskim Zbigniewa Solawy
/ na marginesie konkursu
arch. Dariusz Nowak, architekt IARP

Twórcą Planetarium Śląskiego, zrealizowanego w latach 1953-55, jest krakowski architekt
Zbigniew Solawa. Powszechnie uważa się, że obiekt jest przykładem panującego w tamtym
okresie stylu socrealistycznego i jako taki wpisany został do rejestru zabytków. Przyglądając się
jednak bliżej geometrii jego rzutu, bryle, osiom kompozycji i niektórym detalom – trudno oprzeć
się wrażeniu istnienia zupełnie innych inspiracji autora niż te oficjalne.

O

Ogłoszony przez katowicki SARP i rozstrzygnięty w 2016 roku konkurs na opracowanie
koncepcji architektonicznej modernizacji
i rozbudowy Planetarium Śląskiego w Chorzowie był dla większości startujących w nim
uczestników oraz zapewne i dla sędziów
konkursowych okazją do gruntowniejszego
zapoznania się z tym szczególnym dziełem
architektonicznym. Spróbuję przybliżyć je
także Czytelnikom Z:A.

Lokalizacja i forma
Zespół obiektów Planetarium Śląskiego
znajduje się na terenie Parku Śląskiego
w Chorzowie. Budowla złożona jest z trzech
części – dwóch o różnej wielkości rzutach
kolistych i jednego o rzucie ośmiokąta
foremnego. Każda z nich ma nieco inne
przeznaczenie, jednak funkcjonalnie
stanowią jedną całość. Od strony południowo-zachodniej zlokalizowane jest właściwe
Planetarium (A), w którym dla uczestników
seansów odtwarzany jest na półkulistym
ekranie wygląd nieba, w dowolnym czasie
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i z dowolnego miejsca na Ziemi. Od strony
północnej znajduje się nieco niższy obiekt
Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika (B), który został wzniesiony
na rzucie oktagonu, zwieńczony obrotową
i otwieraną częściowo półkopułą. W niej też
znajduje się teleskop służący do bezpośredniej obserwacji kosmosu.
Oba te obiekty połączone zostały trzecią
budowlą (C), pełniącą przede wszystkim
funkcję administracyjną i edukacyjną,
rozmieszczoną w parterowym „pierścieniu”
otaczającym podcieniem okrągły dziedziniec.
Pośrodku tego dziedzińca znajduje się również
okrągła niecka fontanny, a w niej ustawiona
została skośna stalowa iglica-wskazówka
zegara słonecznego projektu Tadeusza Przypkowskiego. „Tarczę” tego zegara zaaranżowano na wybrukowanej posadzce wokół
fontanny.
Całość zespołu Planetarium posadowiono
na usypanym wzniesieniu, tzw. Górze Parkowej, tj. w najwyższym miejscu Parku Śląskiego. Budowlę otacza intensywna, często zbyt

wysoka z uwagi na funkcję obserwatorium
astronomicznego, zieleń parkowa. Od południa znajduje się również niewielki staw. Dojazd do budynku zapewnia droga doprowadzona od zachodu, zakończona sporym placem
z okazałym pomnikiem Mikołaja Kopernika
autorstwa Jerzego Bandury. Główne wejście
do opisywanego zespołu znajduje się też od
zachodu i jest dostępne za pośrednictwem
szerokich, trójbiegowych, monumentalnych
schodów zewnętrznych.
Po stronie wschodniej, w odległości
ok. 40 m od głównego zespołu Planetarium
i nieco niżej na tym wzniesieniu, znajduje się
mniejsze, zbudowane już znacznie później,
obserwatorium astronomiczne im. Jana Palta.
Do całości założenia zalicza się również
oddalony o ok. 140 m parterowy obiekt Stacji
Meteorologii i Klimatologii, który znajduje
się na „osi kompozycji” wyznaczonej przez
główny zespół, jakby wręcz celowo tak było
ono usytuowane, w przeciwieństwie do dość
„swobodnej” lokalizacji mniejszego wolno
stojącego obserwatorium.

fot. Arkadiusz Ławrywianiec

STUDIUM PRZYPADKU

Właściwe Planetarium (bud. A) widziane od strony głównego wejścia.
Kopuła o średnicy 23 metrów służy jako ekran do projekcji obrazu nieba

fot. Adrian Ślązok/REPORTER

Z:A

Dziedziniec budowli C z widocznym budynkiem obserwatorium (B).
Średnica dziedzińca wynosi 33 metry, a wysokość wskazówki zegara 9 metrów
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B

oś kompozycji
A

C

Rys. 1. Heksagram ukryty w założeniu Planetarium Śląskiego

A

B
C

Rys. 2. Sfera wpisana w przekrój Planetarium Śląskiego

Precyzyjna geometria
Z analizy projektu i na podstawie oględzin można wywnioskować, że jego autor
przykładał niezwykłą troskę do geometrycznych współzależności poszczególnych
fragmentów budowli. Została ona też bardzo
precyzyjnie zorientowana w stosunku do
stron świata. Obserwatorium astronomiczne
Zbigniew Solawa usytuował dokładnie na
północnym brzegu kręgu części administracyjnej, złożonej z wielu dylatowanych
fragmentów, z których cztery zostały
szczególnie wyróżnione zarówno w rzucie,
jak i na elewacji. Zawierają one większe
pomieszczenia posiadające również dużo
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większe przeszklenia niż pozostałe. Są one,
wraz z Planetarium i oktagonalnym w rzucie
obserwatorium astronomicznym, regularnie
rozmieszczone na obwodzie, tworząc niejako
narożniki sześciokąta foremnego (heksagonu), w który można wpisać także heksagram,
czyli charakterystyczną gwiazdę złożoną
z dwóch zachodzących na siebie trójkątów
równobocznych 1 .
Zwraca też uwagę sama bryła Planetarium,
która w pewien sposób zdaje się nawiązywać
do projektu mauzoleum-cenotafu Izaaka Newtona, oświeceniowego konceptu monumentalnej budowli w kształcie kuli o średnicy 150 m,
z wizjonerskiego projektu francuskiego archi-

tekta Étienne'a-Louisa Boulléego 3 . Podobnie
jak w przypadku symbolicznego grobowca ku
czci tego wielkiego uczonego, także w przekrój Planetarium, choć nieco inaczej, można
„wpisać” sferę 2 . Może więc to właśnie idee
oświecenia, a nie realizmu socjalistycznego,
który zdaje się być tylko umownym kamuflażem, były inspiracją twórczą dla autora
Planetarium Śląskiego, w którym trudno doszukać się socjalistycznej w treści i narodowej
w formie doktrynalności?

Ślady oświecenia i konstruktywizmu
Projekty archiwalne zawarte w materiałach wyjściowych konkursu wskazują, że

STUDIUM PRZYPADKU

Planetarium Śląskie zbudowano na szczycie Góry Parkowej,
najwyższego wzniesienia chorzowskiego Parku Śląskiego

ŹRÓDŁO: GALLICA.BNF.FR / Biblioteka Narodowa Francji

fot. archiwum Parku Śląskiego
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Planetarium ŚLĄSKIE
/ Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
Lokalizacja: Chorzów, aleja Planetarium 4
architektura: ARCH. Zbigniew Solawa
KONSTRUKCJA: T. Bocheński, Z. Tombiński
POWIERZCHNIA: ok. 5000 m2
KUBATURA: ok. 19 000 m 3
KOPUŁA: ŚREDNICA 23 m
DZIEDZINIEC CENTRALNY: ŚREDNICA 33 m
Realizacja: 1953-1955
Oficjalne otwarcie: 4 grudnia 1955 r.
KONKURS NA REWITALIZACJĘ: 2016
ZAMAWIAJĄCY: Województwo Śląskie

Rys. 3. Mauzoleum-cenotaf Izaaka Newtona, niezrealizowany projekt francuskiego
architekta Étienne'a-Louisa Boulléego z 1784 roku (kula o średnicy ok. 150 metrów)

stworzone zostały dwie wersje Planetarium.
Ta, której ostatecznie nie zrealizowano, jest
monumentalna i przez to bardzo przypomina
wyżej wspomniany cenotaf Newtona. Wersja
zrealizowana jest dobrze znana. Dynamicznie wyniesiona ponad terenem sfera
Planetarium jest okolona nadwieszonym nad
ziemią pierścieniem westybulu, wspierającego się na regularnie rozmieszczonych
skośnych filarach w kształcie litery V. W tak
zdefiniowanej bryle budowli dostrzec można
zatem echa zwalczanego przez socrealizm
konstruktywizmu.
W książce „Księga zachwytów” na
str. 323 Filip Springer pisze: Zaskakuje

także brak typowych socrealistycznych
ozdobników. A trzeba pamiętać, że obiekt
powstał w czasach, w których sztuką i architekturą rządziła zasada, że mają być one
narodowe w formie i socjalistyczne w treści.
Solawie, mimo nacisków, udało się uniknąć
w tym budynku silniejszych socrealistycznych wątków. Było to możliwe ze względu
na supernowoczesną aparaturę, w jaką
obiekt został wyposażony. Wspomniany
projektor marki Zeiss w planetarium, największa luneta w obserwatorium, sprzęt do
prowadzenia pomiarów sejsmologicznych
i klimatologicznych, pracownie naukowe
i fotograficzne – wszystko to sprawiło, że

odpowiednie czynniki w Warszawie zakwalifikowały budynek Solawy do kategorii
obiektów technicznych. A te rządziły się
swoimi prawami, wśród których nie było
socrealistycznych dogmatów.
Co ciekawe, gdy tylko socrealizm się skończył, miesięcznik „Architektura” docenił budynek właśnie za wkład w ówczesną architekturę,
nazywając go jednym z niewielu obiektów
w Polsce powstałych w latach »przed Chruszczowem«, których »autor oparł się ozdóbkarstwu i eklektyzmowi«.
Mimo to Planetarium Śląskie w rejestrze
zabytków ciągle figuruje jako przykład „wysokiej klasy architektury socrealistycznej”.
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FOT. Magdalena Nowaczyk
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Hol obserwatorium astronomicznego z posadzką
w formie czarno-białej szachownicy

Inne jeszcze inspiracje
Przyglądając się planom Planetarium, można
zauważyć, że zasadnicza „oś kompozycji”
całego założenia przechodzi dokładnie przez
środek kręgu części administracyjnej i przez
środek Planetarium oraz przez środek usytuowanej dalej na północnym wschodzie Stacji
Meteorologii i Klimatologii. Linię północ-południe, przechodzącą przez środek obserwatorium astronomicznego i przez środek koła
wyznaczonego budynkiem administracji,
można uznać za „oś symboliczną”. Z takiego
założenia wynika, że to obserwatorium astronomiczne wraz z teleskopem umożliwiającym
widzenie prawdziwej rzeczywistości, przeciwnie niż w Planetarium, w którym można
oglądać tylko projekcje, a więc wyobrażenia,
jest najważniejszym miejscem w całej budowli, przestrzenią niejako sakralną.
Kierunek wschód-zachód związany jest
tradycyjnie z orientacją budowli sakralnych.
Wejście główne do zespołu Planetarium
zlokalizowane jest od strony zachodniej
względem wyznaczonej jw. „osi symbolicznej”. Jeśli dodać do tego, iż z holu wejściowego

072

Z:A _#54 01/02_2017

Planetarium na poziom sali głównej można
wspiąć się po 33 stopniach (tyle jest stopni
wtajemniczenia w wolnomularstwie), zaś posadzkę holu obserwatorium astronomicznego
ułożono w formie czarno-białej szachownicy,
to otrzymujemy kolejne, ciekawe przesłanki
do dalszych poszukiwań i rozwijania alternatywnych hipotez odnoszących się do inspiracji
autora obiektu, innych niż te oficjalne.
Mimo wskazanych wyżej obserwacji, bez
dotarcia do wiarygodnych źródeł trudno
udowodnić tezę o wolnomularskich inspiracjach twórców obiektu Planetarium Śląskiego.
Natomiast nie budzi wątpliwości niezwykła
dyscyplina geometrii założenia i poszczególnych jego części, dbałość o ukierunkowanie
ich wobec stron świata, a także troska o proporcje. Dokładne zbadanie budowli i przeanalizowanie projektu pod tym względem może
być owocne i bardzo ekscytujące.
***
Konkurs został rozstrzygnięty, wybrano zwycięzców i laureatów, zorganizowano wystawę
oraz przeprowadzono dyskusję pokonkur-

sową. Uczestnicy konkursu reprezentowali
dwa odmienne podejścia. Pierwsze to ukrycie
nowej funkcji pod ziemią, mniej lub bardziej
ingerując w istniejącą zabudowę. Drugie – to
próby skomponowania nowo projektowanego
obiektu z bryłą Planetarium i z uszanowaniem
integralności zabytkowej budowli. Zadanie
to trudne, ale i to wyzwanie podjęła część
uczestników konkursu.
Komisja konkursowa wyżej oceniła te
pierwsze, które lokowały projektowane kubatury pod ziemią i nie podjęły próby dialogu
nowej architektury z zabytkiem, choć konkurs
stwarzał idealną okazję do zaistnienia tego
rodzaju interakcji w tak szczególnej przestrzeni, jaką stanowi sześćsethektarowy Park
Śląski w Chorzowie.

Dariusz Nowak
architekt IARP
> dariuszjan_nowak@o2.pl
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Zakupy w komfortowej
atmosferze
Paweł Mosor

Ponad 100 tys. metrów kwadratowych powierzchni, 220 butików, kino, siłownia, 40 lokali gastronomicznych
oraz tyle samo sklepów średnio- i wielkopowierzchniowych. Posnania to największe, multifunkcyjne centrum
w Wielkopolsce i jeden z największych tego typu obiektów w Europie. Wrażenie robi nie tylko potężna bryła
o minimalistycznej formie, ale także najwyższa jakość materiałów wykończeniowych.

W

W poznańskim centrum Posnania mieszczą
się zarówno butiki rodzimych projektantów,
jak i międzynarodowych brandów. Dodatkowo
w specjalnie zaprojektowanej strefie premium
znaleźć można dwadzieścia luksusowych marek oferujących ubrania, akcesoria i biżuterię.
Tego rodzaju produkty wymagają nietuzinkowej oprawy.

Minimalizm na dużą skalę
– Budynek jest minimalistyczny w wyrazie
i bardzo powściągliwy w formie, a jakość użytych materiałów wykończeniowych dyskretnie
podkreśla jego charakter – mówi architekt Jakub
Adamiak, koordynator projektu architektonicznego w firmie Eiffage, która była generalnym
wykonawcą inwestycji. – Wnętrza o bardzo
zredukowanej palecie barw emanują spokojem
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i stanowią doskonałe tło dla eleganckich i przestronnych lokali. Jakość materiałów wykończeniowych plasuje Posnanię w ścisłej czołówce
poznańskich centrów handlowych – dodaje.
Koncepcję architektoniczną Posnanii stworzyła renomowana amerykańska pracownia
RTKL, znana z takich realizacji, jak Metropolis
w Moskwie czy Westfield w San Francisco. Ciekawym rozwiązaniem jest konstrukcja dachu
nad centralną częścią obiektu, który podtrzymują strzeliste, smukłe kolumny. Z myślą
o odwiedzających zaprojektowano liczne części
wspólne, wśród nich: Atrium, Forum i Rotundę,
które posłużą jako miejsca spotkań i relaksu.

Ważna rola akustyki
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Posnania jest jedną z pierwszych galerii handlowych

w kraju, w których kompleksowo opracowano
plan badań akustycznych i wdrożono szereg
zaleceń.
– Akustyka obiektu, mimo że niewidoczna
dla użytkownika, ma bardzo duże znaczenie
dla jego komfortu – mówi arch. Jakub Adamiak. – Odpowiednie środowisko akustyczne,
razem z kolorami, kształtami i zapachami,
tworzy przyjazną atmosferę, w której klient
chce spędzać czas i robić zakupy.
W przypadku wielkopowierzchniowych
galerii handlowych, mniejszych sklepów i butików akustyka jest niezwykle istotna. Nie chodzi tylko o wytłumienie hałasu. Równie ważny jest czas pogłosu. Im większy pogłos, czyli
odbijanie dźwięków od twardych powierzchni,
tym gorsze warunki akustyczne. W przestrzeniach handlowych znajdują się głównie twarde
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materiały takie jak: szkło, kamień, gips, metal, drewno oraz duże powierzchnie, które nie
sprzyjają akustyce. Pochłanianie dźwięków
i obniżenie czasu pogłosu poprawia ogólny
komfort pracowników i klientów, a także
zrozumienie mowy. Architekci nie ustają więc
w poszukiwaniu nowoczesnych i dizajnerskich
rozwiązań akustycznych.

Sufit do zadań specjalnych
By stworzyć odpowiedni klimat akustyczny,
w galerii Posnania zastosowano system sufitowy Rockfon® Mono® Acoustic na powierzchni ponad 6000 m2.
– Zdecydowaliśmy się na sufit Rockfon®
Mono® Acoustic ze względu na jego estetyczne
i minimalistyczne wykończenie, które idealnie
wpisywało się w projekt, oraz bardzo wysokie
parametry akustyczne, przede wszystkim
parametr αw czyli wskaźnik pochłaniania
dźwięku – podkreśla projektant. – Duże znaczenie miała również możliwość aplikacji na
już wykonany sufit – dodaje.
System Rockfon® Mono® Acoustic montowany był na płyty gipsowo-kartonowe.
– Taki sposób montażu gwarantuje dużą
stabilność, ułatwia kształtowanie powierzchni i instalowanie w suficie klimatyzatorów,
oświetlenia czy włazów rewizyjnych – wyjaśnia Sławomir Lehmann z firmy wykonawczej
Suf-System. – Sufit spełnia wyśrubowane
wymagania techniczne i charakteryzuje się
najwyższą klasą pochłaniania dźwięku (klasa A). Jest przy tym dyskretny, gładki i śnieżnobiały. Płyty Rockfon® Mono® Acoustic są
pokryte tynkiem akustycznym, co sprawia, że
udaje się uzyskać jednolitą, absolutnie gładką
powierzchnię dźwiękochłonną bez spoin,
stanowi więc idealną podstawę do aranżacji
tego typu wnętrz – opisuje wykonawca. 

Paweł Mosor
country sales manager
Rockfon Polska
> pawel.mosor@rockfon.com
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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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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...

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. 

Wielość elementów
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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Płyty akustyczne z linii Optima Canopy
w kształcie trapezów rozświetlają
pomalowany na czarno strop w sali
konferencyjnej biura Stanley Black & Decker

Biurowe trendy: nastawienie
na człowieka i jakość
Sebastian Staniewicz

Inwestorzy realizujący obiekty biurowe duży nacisk kładą obecnie na dwa aspekty: zadowolenie
przyszłych pracowników oraz długofalową atrakcyjność biurowca. Projektując tego typu budynki
i aranżując ich wnętrza, trzeba brać pod uwagę oba powyższe oczekiwania. Interesującym przykładem
jest nowy warszawski biurowiec Proximo i wnętrza zaaranżowane przez jego pierwszych najemców.

Z

Zapoczątkowane m.in. przez przez firmę Google
i coraz częściej „wymuszane” przez młodych
pracowników pokolenia Y zmiany aranżacji biur
wyzwoliły nowy trend w organizacji przestrzeni
firmowych. Dziś liczy się już nie tylko oryginalny
wygląd wnętrz, ale przede wszystkim komfort
użytkowników i funkcjonalność pomieszczeń.
Rośnie także znaczenie aspektu ekologicznego,
a w projektowaniu w coraz większym stopniu
uwzględniane są wymagania systemów certyfikacji, takich jak Well Building Standard.

Rodzime biura na światowym poziomie
Jednym z czynników, które odgrywają kluczową rolę w procesie projektowania zdrowych
biur, jest przyjazna akustyka. Hałas to bowiem jeden z najbardziej uciążliwych i dekoncentrujących elementów. Bardzo stanowczo
podkreśla to Julian Treasure – szanowany
na całym świecie ekspert akustyczny, który
twierdzi, że hałas to w biurach problem nr 1.
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Przykładem realizacji, w której zadbano
o ten aspekt, może być oddana właśnie do
użytku siedziba firmy Stanley Black & Decker
zlokalizowana w biurowcu Proximo (projekt
budynku: renomowana brytyjska pracownia
Rolfe Judd). Przestrzeń biurowa producenta
narzędzi podzielona została na kilka stref
pracy. W wystroju wnętrz uwagę przykuwa
różnorodność pomieszczeń, ich funkcji oraz
materiałów i rozwiązań użytych do wykończenia. Za koncepcję aranżacji oraz jej realizację
odpowiadali specjaliści z firmy Tétris. Jak
podkreślają, pomimo zastosowania bardzo
szerokiej gamy rozwiązań, proces przebiegał
sprawnie, gdyż odbywał się według schematu
Design & Build – kiedy partnerem dla najemcy
jest jeden podmiot odpowiedzialny zarówno
za zaprojektowanie, jak i urządzenie wnętrz.
Warto zwrócić uwagę, że w całym biurze
zastosowano akustyczne sufity podwieszane
Armstrong. Nie jest to jednak tylko typowa

siatka gładkich, białych płyt sufitowych.
Zastosowano tu bowiem aż 4 rodzaje sufitów.
Standardowe rozwiązanie pojawiło się jedynie
w części open space, gdyż biały sufit podwieszany pomaga doświetlić wnętrze – dla
zainstalowanych tu płyt współczynnik odbicia
światła wynosi aż 84 proc. W strefie, komunikacyjnej, wzdłuż pomieszczeń z biurkami,
zamontowano natomiast czarny sufit metalowy z perforacją. W salach konferencyjnych
odpowiednią akustykę, a jednocześnie nowoczesny dizajn zapewniają tzw. wyspy sufitowe.
W przestrzeniach ogólnodostępnych zamontowano pionowe wiszące panele Baffles.
Odważnych połączeń materiałów na suficie
nie bali się też projektanci z pracowni R&D,
urządzając przestrzenie warszawskiej siedziby
firmy AXA, która również mieści się w biurowcu Proximo. W zależności od typów pomieszczeń zróżnicowano nie tylko ich wyposażenie,
ale też rozwiązania akustyczne. Częstym
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błędem w aranżacji biur jest dążenie jedynie
do pochłaniania dźwięków w przestrzeniach
open space czy w kuchniach pracowniczych.
Tymczasem równie ważne jest izolowanie tych
dźwięków. Przy wyborze materiałów kierować
się więc należy nie tylko współczynnikiem αW
i klasą pochłaniania dźwięku, ale też izolacyjnością akustyczną wzdłużną (Dnfw) oraz
wskaźnikiem redukcji dźwięków (Rw), czyli np.
hałasów wpadających do pomieszczenia z instalacji technicznych biegnących nad sufitem.
Przykładowo, w salach konferencyjnych biura
firmy AXA użyto płyt sufitowych o klasie pochłaniania dźwięku A i izolacyjności wzdłużnej Dnfw = 27 dB. W przestrzeni open space
zamontowano natomiast wyspy sufitowe,
które nie tylko zapewniają dobre pochłanianie
dźwięku i odbicie światła, ale też stanowią
interesujący element wystroju wnętrza.

fot. szymon polański – Armstrong
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W biurze firmy Hines, które mieści się we wznoszonym przez nią kompleksie Proximo,
zastosowano ciemne sufity metalowe z siatki cięto-ciągnionej z linii Mesh Metal

Budynek musi się sprzedać
W ostatnich latach coraz wyraźniej zarysowującą się tendencją, obok troski o komfort pracowników, jest wzrost jakości realizowanych
obiektów i ich wykończenia. Nowe realizacje
pokazują, iż o inwestycji myśli się w kategoriach prestiżu i w perspektywie wieloletniego
funkcjonowania biurowca.
Dlaczego jakość, o którą często postulują
architekci, a którą czasami zabija kosztorys na
biurku inwestora, w końcu zaczyna być doceniana? W obliczu coraz silniejszej rywalizacji
na rynku biurowym, mocnego zaangażowania
funduszy inwestycyjnych w zakup nieruchomości w Polsce, a także w perspektywie
wejścia w naszym kraju funduszy typu REIT,
tak świadome i perspektywiczne myślenie
o budynku przez inwestora staje się konieczne.
Przykładem takiego podejścia do inwestycji jest właśnie biurowiec Proximo budowany
przez firmę Hines. Oddano już do użytku
pierwszą część kompleksu, druga jest obecnie
w budowie. Deweloper postawił zarówno na
światowej klasy architektów i projektantów
wnętrz (w projekt zaangażowane było m.in.
legendarne włoskie studio Pininfarina), jak
i na wysokiej jakości materiały. 

W częściach wspólnych biura Stanley Black & Decker na suficie zastosowano akustyczne,
pionowe panele z linii Armstrong Optima Baffles

Sebastian Staniewicz
doradca ds. projektów
> sstaniewicz
@armstrongceilings.com

Warszawska siedziba firmy AXA – wyspy sufitowe Optima Canopy wpływają na przyjazną akustykę
wnętrz, ale też niecodzienny wystrój przestrzeni do pracy
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W kwietniu
wznawiamy OC zawodowe
Robert Popielarz

To już coroczna reguła.
W kwietniu każdy architekt
powinien zaktualizować swoją
osobistą ochronę zawodową
na kolejne 12 miesięcy.
Aby uchronić się przed
przykrymi konsekwencjami,
jakie może spowodować brak
aktualnej polisy OC, nie wolno
przegapić daty 14 kwietnia.
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Obowiązkowe OC
architekta a czynności
wykonywane osobiście
• K ażdy architekt powinien pamiętać,
że w ramach obowiązkowej polisy
OC zawodowej architekta nie ma
odpowiedzialności za podwykonawców – stąd używane jest określenie
„czynności wykonywane osobiście”.

W

W tym roku ostateczny termin złożenia
wniosku graniczy ze świętami wielkanocnymi, tym bardziej warto dopełnić formalności
wcześniej, by spokojnie cieszyć się atmosferą świąt.
Dlaczego zachowanie ciągłości ubezpieczenia jest tak istotne? Ponieważ z perspektywy odpowiedzialności cywilnej kluczowy jest czas osobiście wykonywanych
czynności projektowych oraz pełnienia
nadzoru autorskiego. Nawet jednodniowa
przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę
ochrony. To z kolei wiąże się ryzykiem pełnej odpowiedzialności, także majątkowej,
za pokrycie ewentualnych roszczeń, oraz
możliwość nałożenia kary za brak polisy
OC zawodowej architekta przez Komisję
Nadzoru Finansowego.

Pełną ochronę
gwarantuje OC pracowni
Obowiązkowe ubezpieczenie OC daje architektom gwarancję skutecznej ochrony, ale
tylko w przypadku czynności wykonywanych
osobiście oraz asystentów pracujących pod
nadzorem, czyli zatrudnionych w oparciu
o umowę o pracę lub umowę zlecenie. Mówi
o tym wprost rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2003.220.2174).
Dlatego gdy przychodzi do realizacji
wielobranżowej dokumentacji projektowej
z udziałem podwykonawców, należy bardzo
poważnie rozważyć rozszerzenie ochrony
o ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej
i projektowej, ponieważ w ramach OC zawo-

dowej architekta nie ma odpowiedzialności za
podwykonawców (więcej: patrz ramka obok).
Wynika to z faktu, że duża część szkód
powstaje w wyniku błędów popełnionych
przez branżystów oraz podwykonawców, za których odpowiedzialność ponosi
architekt lub biuro projektowe (jako strona
umowy cywilno-prawnej względem inwestora), a ochronę przed roszczeniami w takim
zakresie zapewnia tylko OC pracowni.
Świadomość tych zagrożeń od dawna
jest obecna w IARP. Dlatego przedstawiciele
samorządu wynegocjowali z PZU specjalną
50% zniżkę na ubezpieczenie pracowni
prowadzonych przez architektów IARP. Jest
to propozycja szczególnie atrakcyjna dla
mniejszych biur, dla których koszt polisy jest
proporcjonalnie bardziej znaczącym obciążeniem, dlatego najniższa suma gwarancyjna, na jaką można zawrzeć ubezpieczenie
pracowni, wynosi 50 tys. zł, przy najwyższej
możliwej sumie równej 250 tys. zł. Co ważne, z promocji można skorzystać tylko raz
w roku, składając wniosek równocześnie
o ubezpieczenie obowiązkowe. Wiąże się
z tym jeszcze jedna korzyść – 15 proc. zniżka
na OC obowiązkowe właściciela firmy.
Promocja jest dedykowana przedsiębiorcom
prowadzącym jednoosobową działalność
gospodarczą, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników (szczegóły: patrz
ramka na kolejnej stronie).

Jesteś inżynierem,
wykonujesz świadectwa?
Architekci wykonujący świadectwa charakterystyki energetycznej budynków mogą,
w ramach obowiązkowego ubezpieczenia,

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

wykupić ochronę tych czynności. Podobnie
jest z członkami IARP należącymi jednocześnie do PIIB – mogą oni od razu wykupić
obowiązkowe OC inżyniera budownictwa.
W obu tych przypadkach składka jest symboliczna i wynosi 10 zł za rok.

Masz zaległości? Stracisz przywileje!
Przed wznowieniem polisy warto sprawdzić
status swoich płatności i w razie potrzeby
uregulować zaległości. W przeciwnym razie
system uniemożliwi złożenie wniosku. Takie
rozwiązanie zostało wymuszone wciąż dużą
liczbą osób, które zalegają z płatnościami
składek. Krajowa Rada IARP musiała więc,
podobnie jak przed rokiem, podjąć działania
mające na celu zmniejszenie należności wobec ubezpieczyciela. By zawrzeć ubezpieczenie, należy do dnia 14 kwietnia rozliczyć się
ze wszystkich zaległości wobec PZU.
Każdy architekt ma możliwość sprawdzenia stanu swojego salda. Wystarczy
zalogować się na swoje indywidualne
konto na stronie www.izbaarchitektow.pl,
a następnie po wyborze zakładki „Ubezpieczenia” przejść do zakładki moje dokumenty
i kliknąć w numer polisy. Informacji o stanie
salda udzielą także konsultanci iExpert.pl,
dostępni pod numerem tel. 22 100 26 08 lub
drogą e-mail: marta.smukowska@iexpert.pl.

Wniosek złożysz online
Procedura jest znana. W połowie marca
w systemie internetowym IARP zostanie
udostępniony wniosek na rok ubezpieczeniowy 2017/2018. Aby skutecznie wznowić
polisę, wystarczy wykonać kilka prostych
kroków:
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1. W
 ejdź na stronę www.izbaarchitektow.pl
i zaloguj się na swoje konto – login to numer
przynależności do Okręgowej Izby.
2. W ybierz zakładkę „Ubezpieczenia” i następnie „Obowiązkowe OC 2017/2018”.
3. W ypełnij wniosek o Obowiązkowe OC
i – jeśli chcesz – także wnioski dotyczące
dodatkowych ryzyk.
Uwaga: tylko teraz możesz skorzystać
z promocji na ubezpieczenie OC Pracowni
Architektonicznej.
4. Odbierz e-mail z potwierdzeniem złożenia wniosku.
5. Opłać składkę w ciągu 10 dni. W e-mailu
otrzymasz numer konta, na który należy
przelać płatność.
6. P obierz certyfikat. Po zaksięgowaniu
składki lub raty w systemie będzie
dostępny certyfikat w wersji elektronicznej potwierdzający zawarcie
ubezpieczenia OC.
Architekci ubezpieczający się na podstawową sumę ubezpieczenia 50 tys. euro
będą mogli opłacić składkę wynoszącą
156 zł wyłącznie jednorazowo.
***
W razie pytań zawsze można skontaktować się z firmą iExpert.pl pod numerem
telefonu 22 646 42 42.

Robert Popielarz
główny specjalista
ds. ubezpieczeń iExpert.pl SA
gsm 608 006 160
> robert.popielarz@iexpert.pl

Promocja 50% na OC
pracowni architektonicznej
Aktualna promocja adresowana
jest do podmiotów gospodarczych, które spełnią łącznie
3 warunki:
1. Prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą niezależnie od liczby zatrudnianych
pracowników (z warunków
promocji nie może skorzystać
żadna forma spółki prawa
cywilnego ani handlowego),
2. Wniosek o OC pracowni architektonicznej może być złożony
tylko jednocześnie z wnioskiem
o OC zawodowe architekta
(oznacza to, że z promocji może
skorzystać wyłącznie architekt,
na którego jest zarejestrowana
działalność gospodarcza),
3. W ramach promocji można
ubezpieczyć swoją działalność
gospodarczą w przedziale od
50.000 zł do 250.000 zł (jeżeli
architekt IARP dla swojej pracowni potrzebuje wyższej sumy
gwarancyjnej – nie skorzysta
z promocji, ale może skorzystać z warunków szczególnych
programu IARP w ramach
Umowy Generalnej z PZU).
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Wystawa i mapa
architektury w Poznaniu
Wystawa realizacji zwycięzców wielkopolskich konkursów architektonicznych i architektoniczna mapa
Poznania to istotne akcenty poznańskich obchodów 15-lecia Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.
Choć były niezależnymi projektami, a pomysły na ich realizację zrodziły się w różnych momentach
istnienia Wielkopolskiej Okręgowej IARP, to razem utworzyły spójną całość, promującą najważniejsze idee
środowiska architektonicznego. Ich prezentacja nastąpiła na wspólnym wernisażu w Holu Wielkim Centrum
Kultury Zamek w czasie trwania Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma 2017.
O obu inicjatywach z ich organizatorami, architektami z Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
rozmawia arch. Beata Stobiecka

W

Wystawa

Wystawa, choć trwała krótko, została
doceniona w środowisku i zauważona
przez mieszkańców Poznania. Jaka była
jej główna idea, o realizację jakich myśli
chodziło?

> Krzysztof Frąckowiak: Myśli przewodnich
było kilka – pierwsza to uczczenie jubileuszu
Izby Architektów RP. We wrześniu ubiegłego
roku Krajowa Rada Izby Architektów RP poprosiła Rady Okręgowe o włączenie się w obchody
15-lecia. Było wiadomo, że w Poznaniu odpowiedni moment nastąpi w czasie Budmy, więc
stało się jasne, że trzeba wziąć się w garść
i zrealizować to, co planowaliśmy od dawna
– czyli zrobić wystawę i sfinalizować Archiplan.
O wystawie myśleliśmy głównie dlatego,
że cały czas propagujemy, szczególnie wśród
inwestorów publicznych, ideę konkursów. Jest
to najlepsza i sprawdzona droga wyboru projektantów przyszłych inwestycji. Prezentując
pokonkursowe realizacje z Poznania i Wielkopolski, uhonorowaliśmy też architektów,
którzy popierają ten tryb pracy i biorą udział
w rywalizacji projektowej. Pokazaliśmy też jak
dużo świetnych obiektów powstało w niedługim przecież okresie 15 lat.
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W jaki sposób zgromadziliście zbiór
obiektów? Sprawdzenie rozstrzygnięć
wszystkich możliwych konkursów z okresu
15 lat było chyba niewykonalne?

> Katarzyna Wrońska: Aktualnie organizatorem konkursu może być każdy, jedyną
drogą było więc zgromadzenie informacji
bezpośrednio od członków Izby. Pytania dotyczące wygranych w konkursach, które były
organizowane w ostatnich 15 latach w Poznaniu i Wielkopolsce, wysłaliśmy więc do
wszytkich architektów IARP z naszego okręgu
i poprosiliśmy o to samo wszystkie pozostałe
Okręgowe Izby Architektów. Wystawa jest
efektem zebranych odpowiedzi.
> Bartosz Jarosz: Przy organizacji wystawy
posłużyliśmy się też zwyczajem konkursowym – opracowaliśmy schemat plansz
i autorzy musieli się do niego dostosować,
przysyłając zdjęcia i opis. Po przejrzeniu
materiałów doszliśmy do wniosku, że nie ma
sensu umieszczać jednej pracowni na jednej
planszy, ponieważ te, które wygrały kilka
konkursów, miałyby bardzo ograniczone miejsce i w związku z tym bardzo małe zdjęcia.
Zdecydowaliśmy więc, że każdy obiekt będzie
miał swoją planszę i uzbieraliśmy ich 36.

> Katarzyna Wrońska: Niektóre zgłoszenia
musieliśmy też poddać selekcji, ponieważ ich
autorzy przysłali listę wszystkich obiektów,
które zaprojektowali, nie zważając, czy są to
realizacje pokonkursowe, czy nie...
Wystawa to też dobry pretekst do
porównania tego, jak projektowano
i budowano 15 lat temu, a jak teraz. Jednak
ułożenie plansz nie było chronologiczne,
nie ułatwiało więc takiego porównania.

> Katarzyna Wrońska: Ułożenie zgodnie
z chronologią czasu byłoby trudne, ponieważ
nie każdy projekt – zwycięzca konkursu był
od razu realizowany. Jakie więc miałoby być
kryterium tej chronologii? Data konkursu
czy realizacji? Zrobiliśmy inaczej – plansze
zostały ułożone według kolejności zgłoszeń
poszczególnych pracowni lub autorów. Zatem
dorobek jednej pracowni, jednego autora
został zaprezentowany obok siebie, co daje
możliwość obejrzenia, porównania, jak różne
projekty powstały w ramach jednej pracowni,
pokazuje też jej sukcesy. Bo często okazywało się, że ta sama pracownia czy zespół
autorski zrealizowały w Wielkopolsce kilka
obiektów „pokonkursowych”.

Z:A
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Na fotografii od lewej:
arch. arch. Krzysztof Frąckowiak,
Aleksandra Kornecka, Magda
Lelonkiewicz, Dominik Banaszak,
Katarzyna Wrońska, Bartosz
Jarosz – członkowie zespołów
odpowiedzialnych za organizację
wystawy oraz projekt Archiplanu
Poznania

Formuła plansz, którą przyjęliście, dała
pracowniom możliwość wybrania zdjęć
i zamieszczenia autorskiego opisu.
Zatem każda pracownia w pewnym sensie
była współautorem swoich plansz?

> Bartosz Jarosz: Tak, nie chcieliśmy wpływać
ani na wybór zdjęć, ani na opisy ideowe. Nasza
„cenzura” polegała jedynie na wykluczeniu
rysunków, ponieważ wystawa nie przedstawiała prac konkursowych, ale ich realizacje.
Przygotowywałem grafikę plansz i założyłem, że optymalna liczba zdjęć to 5, 6 – kilka
widoków ogólnych, detal i wnętrze. Otrzymać je od pracowni nie zawsze było łatwo.
Niektórzy projektanci przysyłali np. zdjęcia
robione komórką, uważając, że są wystarczające. Wtedy nie pozostawało nic innego, jak
samemu zrobić sesję zdjęciową, bo na zamówienie profesjonalnego fotografa nie było już
czasu. Inni architekci z kolei nie czytali nawet
naszych wytycznych, tylko przysyłali wszystko, co zaprojektowali i my musieliśmy z tego
„wyciągać” interesujące nas materiały. Jednak
większość uczestników to zespoły aktywnie
działające i nie miały problemu z przygotowaniem zestawu planszowego. Poza planszami
obiektowymi jest też plansza startowa, ze
słowem wstępnym przewodniczącego Wielkopolskiej Okręgowej IARP.
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Ważną rolę w powodzeniu wystawy
odegrała też jej lokalizacja – Centrum
Kultury Zamek to prestiżowy adres
w Poznaniu. Co państwa skłoniło
do udostępnienia przestrzeni Holu
Wielkiego architektom z Wielkopolskiej
Okręgowej IARP?

> Zofia Starikiewicz, wicedyrektor CK Zamek:
Zrobiliśmy to z wielką przyjemnością, gdyż
tematyka prezentowana na wystawie jest
nam bardzo bliska, jak każda kwestia,
która dotyka życia miasta w aspekcie
społecznym, urbanistycznym i architektonicznym. Dodatkowo siedziba CK Zamek
została w ostatnich latach przebudowana
i zmodernizowana w drodze konkursu, co
też było zaprezentowane na wystawie.
Dla nas, jako instytucji publicznej, bardzo
ważna jest idea, by wszystkie projekty
wyłaniane były w ramach konkursów.
> Bartosz Jarosz: Wystawę odwiedziło
bardzo dużo osób, nie tylko architektów
(np. wycieczki szkolne), właśnie dlatego, że znajdowała się w Holu Wielkim
CK Zamek. To miejsce jest dostępne dla
wszystkich i wszyscy przychodzący tu na
projekcje filmowe, spektakle, warsztaty,
czy do kawiarni, musieli przejść przez hol
i zobaczyć naszą ekspozycję. Informacje

o wernisażu i wystawie dotarły też do
wielu osób m.in. dzięki informatorowi
CK Zamek, który jest rozpowszechniany
w dużym nakładzie.
> Krzysztof Frąckowiak: Naszym pierwszym
pomysłem na lokalizację było przejście
podziemne w centrum miasta, ale CK Zamek
okazało się dużo lepszym, bardzo prestiżowym adresem – jest długo otwarte, goście
przychodzili tu nawet ok. 22.00, widząc z ulicy
oświetloną wystawę.
Wystawie towarzyszył katalog,
prezentujący wszystkie plansze
i opatrzony wstępem przewodniczącego
Okręgowej Rady. Czy po wystawie ten
katalog będzie nadal dostępny, w jakiś
sposób rozpowszechniany?

> Aleksandra Kornecka: To jest publikacja, która pozostała po wystawie i która
pomaga nam w promowaniu konkursów
architektonicznych. Byliśmy np. na spotkaniu z komisją z Uniwersytetu Medycznego,
którą m.in. namawiamy na zorganizowanie konkursu, a nie przetargu na projekt
nowego obiektu. Mogliśmy więc wręczyć
taki realny zapis z wystawy, pokazujący
i wyjaśniający naszą ideę i rezultaty jej
wdrażania w życie.

Z:A
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Wystawa:
Zespół:
arch. arch. Krzysztof Frąckowiak,
Bartosz Jarosz, Katarzyna Wrońska
współpraca graficzna:
Agata Kulczyk (plakat, plansza tytułowa,
katalog), na podstAWIE materiałów
przygotowanych w ramach Krajowej Rady IARP
przez arch. Karola Fiedora
Partnerzy:
SARP (+wernisaż), CK Zamek (+wernisaż)
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Mapa architektury
Archiplan, czyli architektoniczna mapa
Poznania pokazuje lokalizację istotnych
obiektów architektonicznych i zespołów
urbanistycznych, zrealizowanych po 1945
roku w Poznaniu. Jest więc w pewnym
sensie szerszym uzupełnieniem wystawy
i przewodnikiem po powojennej, godnej
zauważenia, architekturze miasta.
Przygotowanie mapy podobno trwało dużo
dłużej niż można przypuszczać?

> Krzysztof Frąckowiak: To jest rzeczywiście
bardzo długa historia. Byłem w latach 80.
z wymianą SARP w Helsinkach i tam dostałem mapę architektoniczną miasta, która po
przywiezieniu do Poznania stała się pierwowzorem Archiplanu. Ale ponieważ były wtedy
trudne czasy, pomysł na zrobienie takiej mapy
był długie lata jednym z niezrealizowanych
i wciąż czekał. Po rozpoczęciu aktualnej
kadencji w Izbie Architektów pomysł powrócił
z szansą na dobry finał.
> Dominik Banaszak: Jednak za pierwszym razem nie zdołaliśmy otrzymać dofinansowania
i musieliśmy powtórzyć działania w następnym roku. Tym razem, w 2016 r., udało się
i mogliśmy uruchomić produkcję.
Czy to jest pierwsza mapa Poznania
z zaznaczonymi ciekawymi obiektami
architektonicznymi?

> Katarzyna Wrońska: Jest w sprzedaży plan
miasta z wyróżnionymi zabytkami, ale zamieszczono tam zaledwie kilkanaście budowli.
Na naszej mapie zaznaczonych zostało 158
obiektów z lat 1945–2016, a 27 z nich zostało
opisanych bardziej szczegółowo i przedstawionych na fotografiach. Mapa papierowa
ukazała się w nakładzie 5 tys. egzemplarzy,
w tym 4 tys. w języku polskim i 1 tys. w języku
angielskim. Będzie dostępna w różnych
widocznych punktach miasta, w centrach
informacji itp. Jej dystrybucją zajmą się
Wielkopolska Okręgowa IARP i Wydawnictwo
Miejskie Posnania.
> Magda Lelonkiewicz: O zabytkach Poznania
dowiedzieć się można z wielu wydawnictw
książkowych i albumowych, ale korzystanie
z nich bardziej interesuje koneserów i jest nie-
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wygodne w czasie zwiedzania miasta. Nasza
mapa ma kieszonkowy format i przyjazną,
czytelną grafikę, co jest zasługą Wydawnictwa Miejskiego Posnania, które było bardzo
pomocne przy tej publikacji.
Oprócz tradycyjnej formy papierowej,
którą można nazwać wręcz ekskluzywną
– bibliofilską, przygotowaliście wersję
dostępną na urządzenia mobilne. Czy to też
efekt podróży po świecie?

> Dominik Banaszak: Pierwotnie Archiplan
miał być wyłącznie drukowany, ale ze względu na ograniczenia, jakie to niesie, podjęliśmy
decyzję o poszerzeniu projektu o aplikację na
urządzenia mobilne. Teraz projekt jest wciąż
otwarty i możemy go rozwijać, uzupełniając
mapę o nowe, dopiero powstające obiekty
i kompletne listy obiektów z innych epok
historycznych. Ważne też dla nas było, by
zarówno mapa, jak i aplikacja były bezpłatne,
zatem nie ekskluzywne, ale jak najbardziej
dostępne.
> Katarzyna Wrońska: To jest dopiero druga
tego rodzaju mapa w Polsce dostępna w formie aplikacji na urządzenia mobilne. Dotychczas taką miała tylko Warszawa, teraz ma też
Poznań, następny przygotowuje się Wrocław
i zapewne kilka innych miast.
> Krzysztof Frąckowiak: I to jest forma, której
wartość użytkowa prawdopodobnie z czasem
przerośnie wartość tradycyjnej mapy. Będzie
mogła być łatwo aktualizowana i uzupełniana.
Jak można skorzystać z aplikacji?

> Magda Lelonkiewicz: Aplikacja działa w najbardziej popularnych systemach, czyli pod
Androidem oraz iOS-em. Można ją ściągnąć
bezpłatnie w sklepie internetowym z aplikacjami, np. „App store”, pod hasłem Archiplan
Poznań. Jest to jedyna taka nazwa, nie ma
więc problemu z jej wyszukaniem.
Czym kierowaliście się przy wyborze
obiektów zaznaczonych na mapie?

> Aleksandra Kornecka: Lista obiektów z lat
1945-1989 została utworzona przez radę
programową, powołaną do tego celu w 2015 r.
przez Wielkopolską Okręgową IARP. Zesta-
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wienie to powstało na podstawie wcześniej
opracowanego zbioru obiektów, opublikowanego w wielu książkach, autorstwa pracowników Wydziału Architektury Politechniki
Poznańskiej – prof. arch. Piotra Marciniaka,
dr arch. Grażyny Kodym-Kozaczko i historyka
sztuki dr hab. Hanny Grzeszczuk-Brendel.
W tym kanonie znalazły się obiekty
wybitne, ale nie tylko – również typowe dla
danego okresu, czyli takie, które powinny być
zauważone i przejść do historii jako przykłady
ówczesnego stylu projektowania i sposobu
budowania. Potem do tej listy dokładaliśmy
obiekty nam współczesne, a kryterium wyboru były nagrody Prezydenta Miasta Poznania
w konkursie im. Jana Baptysty Quatro, realizacje projektów będących wygranymi konkursów
i te, które z racji jakości były publikowane
w mediach.
> Dominik Banaszak: Skupiliśmy się na okresie powojennym, co oczywiście nie znaczy, że
architektura współczesna zaczęła się po wojnie. Musieliśmy jednak przyjąć jakąś wstępną
cezurę czasową, która będzie się rozwijać tak,
by swoim zasięgiem objąć również wcześniejsze okresy, np. modernizm.
Obydwa projekty: wystawa i mapa
urzeczywistniły się dzięki sponsorom
i partnerom, bez pomocy których nie
byłoby dobrego efektu końcowego. Z kim
współpracowaliście przy obu realizacjach?

> Dominik Banaszak: Większość kosztów
pokryła Wielkopolska Okręgowa IARP, która
nie tylko inicjuje działania, ale też je finansuje.
Dostaliśmy też dość duże dofinansowanie
z Urzędu Miasta Poznania – dotację uzyskaną
za pośrednictwem SARP. Dzięki temu mapa
zachowała bezpłatny charakter w obu wersjach. Trzeba więc podkreślić, że choć inicjatywa wyszła ze strony Izby, projekt miał ogromne wsparcie poznańskiego oddziału SARP. Jest
to w zasadzie wspólny projekt, przykład wręcz
modelowego dobrego współdziałania. Udało
nam się też zaangażować organizacyjnie władze miasta. Zaowocowało to zaufaniem władz
do naszych współdziałających instytucji – już
pojawiają się ze strony Urzędu pytania o dalsze
projekty, publikacje i aplikacje. 
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Archiplan:
Zespół:
arch. arch. Krzysztof Frąckowiak,
Aleksandra Kornecka, Dominik Banaszak,
Magda Lelonkiewicz,
Katarzyna Wrońska, Magdalena Wypusz
współpraca:
architekt Rafał Hodyra
(fotografie uzupełniające do archiplanu)
Aleksandra Piekoszewska
(tłumaczenie na jęzYK angielski)
Rada Programowa:
	dr hab. arch. Piotr Marciniak,
prof. WA PP, architekt IARP,
członek SARP Oddział w Poznaniu
	dr hab. Hanna Grzeszczuk–Brendel,
historyk sztuki, wykładowca na WA PP,
działaczka Stowarzyszeń Prawo
do Miasta i Piękne Jeżyce
	dr arch. Grażyna Kodym–Kozaczko,
nauczyciel akademicki na WA PP,
członek Zarządu SARP Oddział w Poznaniu
	dr arch. Gabriela Klause – nauczyciel
akademicki na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu (architektura
krajobrazu), członek SARP Oddział
w Poznaniu
	arch. Aleksandra Kornecka – sekretarz
Rady Wielkopolskiej Okręgowej IARP,
członek SARP Oddział w Poznaniu
	arch. Dominik Banaszak – członek Rady
Wielkopolskiej Okręgowej IARP, członek
SARP Oddział w Poznaniu 
Partnerzy:
SARP, Wydawnictwo Miejskie Posnania
Na wydanie Archiplanu SARP pozyskał
dotację z Urzędu Miasta Poznania, która
pokryła część kosztów.
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Architektura: realizacja myśli
Wielkopolskie konkursy architektoniczne 2002-2017
Wystawa w Centrum Kultury Zamek, Poznań, 9-26.02.2017
arch. Krzysztof Frąckowiak, słowo wstępne do wystawy

W

Wystawa poświęcona architektonicznym
realizacjom pokonkursowym w Poznaniu
i Wielkopolsce pokazuje obiekty wybudowane
w ciągu ostatnich 15 lat. Ta cezura wynika z faktu, że ekspozycja jest elementem
obchodów jubileuszu 15-lecia Izby Architektów RP. Wiemy jednak, że konkursy architektoniczno-urbanistyczne były organizowane
już wcześniej, a ich efektem było powstanie
wielu interesujących obiektów. Pamiętamy,
że gdyby nie wygrany niegdyś konkurs, to
pewnie nasze środowisko byłoby uboższe
o tak wybitnych architektów, jak Marian Fikus
czy Jerzy Gurawski.
Naszą intencją było wskazanie i przypomnienie Inwestorom, ze szczególnym
uwzględnieniem publicznych Zamawiających,
ścieżki konkursu jako najlepszej drogi wyboru
projektantów przyszłych inwestycji. Prawo
Zamówień Publicznych sugeruje unikanie ceny
jako jedynego kryterium wyboru wykonawcy
w przetargach. Trzeba jednak powiedzieć,
że w przypadku prac projektowych, przy
najlepszej woli Zamawiających, ustanawianie
innych kryteriów jest samooszukiwaniem się.
Wymagania dotyczące energooszczędności,
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innowacyjności, terminów płatności, doświadczenia i czego by jeszcze nie wymyślić,
wszyscy oferenci spełniają w podobny sposób.
W praktyce wszystko sprowadza się znów do
wyboru najtańszego kota w worku. Niektórzy
optymiści sięgają po mechanizm „zaprojektuj
i wybuduj”. Zapominają przy tym, że w ten
sposób sami pozbawiają się naturalnego
sojusznika w procesie realizacyjnym, jakim
powinien być projektant. Podobnie jak Churchill powiedział o demokracji, my możemy
powiedzieć o konkursach, nie jest to może
mechanizm idealny, ale od czasów renesansu
nie wymyślono nic lepszego. W chwili wyboru
pracy konkursowej Zamawiający wie, jak będzie funkcjonować, jak będzie wyglądać jego
przyszły obiekt.
Na początku napisałem o naszych intencjach
dotyczących propagowania konkursów. Z ekspozycji wynika jednak, że grono mądrych,
odpowiedzialnie wydających publiczne środki
Zamawiających nie jest małe. Wśród nich wyróżnia się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Uczelnia współtworzy polską kulturę nie
tylko jako wybitny ośrodek naukowo-badawczy. Jest także wyróżniającym się mecenasem

architektury, organizatorem wielu konkursów.
W ich wyniku krajobraz wielu wielkopolskich
miast trwale i pozytywnie się zmienia.
Wielu z nas, architektów, bierze udział
w rywalizacji konkursowej. Poświęcamy temu
tygodnie pracy, ponosimy znaczne koszty.
Nikt, kto nie brał w tym udziału, nie zna
emocji towarzyszących ogłoszeniu wyników.
Nie zna smaku porażki lub radości z wygranej.
Z różnych przyczyn nie udało się nam pokazać
wszystkich obiektów, które być tu powinny,
pokazujemy jednak ich większość. Ta wystawa
jest także próbą uhonorowania architektów,
którzy biorą udział w takiej rywalizacji. Są na
niej prace Koleżanek i Kolegów z całej Polski.

arch. Krzysztof Frąckowiak
Przewodniczący
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
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arch. Sławomir Żak
architekt IARP

KUB

Do ucha Ministra
/ mój list otwarty

S

Szanowny Panie Ministrze,
W odniesieniu do przedstawionych założeń
Kodeksu urbanistyczno-budowlanego,
jak również propozycji nowych regulacji
w zakresie zawodu Architekta jako zawodu
zaufania publicznego, pragnę wskazać na
istotne cechy tego zawodu, który w regulacjach europejskich został uznany za zawód,
któremu społeczeństwo powierza wyjątkową rolę w obszarze budowania rozwoju
cywilizacji opartej na technologii i jakości
środowiska zbudowanego.
Pragnę także podkreślić, że tak istotne
pojęcia – dla rozwoju społeczeństwa i uszanowania jego wartości humanitarnych – jak
ład przestrzenny, rozwój zrównoważony
oraz jakość życia, wywodzą się i wiążą
nierozerwalnie z pojęciem architektury jako
dobra wspólnego.

Wrocław, 22.02.2017

Interdyscyplinarność zawodu Architekta,
obejmująca wymagane cechy wykształcenia i praktyki zawodowej, staje się
jednocześnie gwarancją do pełnienia roli
zawodu zaufania publicznego, którego
zakres wykracza zdecydowanie poza obszar
związany wyłącznie z pojęciem wąskiej
specjalności inżynierskiej.
Sytuacja ta stawia Architekta, jego uprawnienia i wykonywany przez niego zawód
w pozycji szczególnej: jako odpowiedzialnego i niezbędnego we wszystkich procesach
inwestycyjnych związanych z planowaniem,
projektowaniem, realizacją i bezpośrednim
nadzorem autorskim nad powstawaniem
dorobku cywilizacyjnego, jakim jest przestrzeń zbudowana w każdej skali.
W tym znaczeniu, dotyczącym interdyscyplinarności zawodu Architekta
i jego bezpośredniej odpowiedzialności zawodowej wobec społeczeństwa,
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pragnę podkreślić, że rola Architekta jako
koordynatora i głównego projektanta jest
zawsze konieczna dla spełnienia przez
obiekt zarówno oczekiwań inwestora (cele
prywatne), jak i aspektów ochrony ładu
przestrzennego (cele publiczne). A także
wielu innych zbiorowych i indywidualnych
potrzeb: egzystencjalnych, społecznych,
kulturalnych i gospodarczych. Uwzględniając przy tym szeroki zakres zagadnień
użytkowych, bezpieczeństwo publiczne,
zdrowie publiczne, dziedzictwo historyczne
i wreszcie – zrównoważony rozwój.
Musimy bowiem pamiętać, że bezpieczeństwo funkcjonowania ludzi, zarówno
w pojęciu przestrzeni, jak i realizowanych
w tej przestrzeni obiektów budowlanych,
to nie tylko bezpieczeństwo i statyka konstrukcji. Dopiero powiązanie funkcji obiektu
z konstrukcją i instalacjami daje obraz jego
użyteczności i bezpieczeństwa, zaś funkcję
określa i projektuje Architekt – od pierwszej
kreski w projekcie.
Wpis w dyplomie Architekta obejmuje
również tytuł inżyniera. Jednak nie można
wywodzić z tego, że Architekt to tylko
jedna ze „specjalności inżynierskich”. Jest
dokładnie odwrotnie. Zawód Architekta
ma w swoim zakresie wiedzy również
interdyscyplinarną wiedzę inżynierską, ponieważ jest to niezbędne do koordynowania projektu jako użytecznej i bezpiecznie
funkcjonującej całości.
Wiele zagadnień dotyczących bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów dotyczy
prawnych i administracyjnych postępowań
i analiz związanych z przygotowaniem
i projektowaniem inwestycji. Większość
z nich, ze względu na koordynacyjną funkcję
Architekta, dotyczy także jego zadań zawodowo-organizacyjnych. Wszystko to musi

w konsekwencji wiązać się z przyznaniem
temu zawodowi praw głównego projektanta, bez których podjęcie odpowiedzialności
za pełnienie funkcji koordynacyjnej nie jest
możliwe do przyjęcia.
Podsumowując: fundamentalne dla rozwoju
kraju znaczenie zamierzenia legislacyjnego,
jakim jest anonsowany i prezentowany
w swoich założeniach nowy Kodeks urbanistyczno-budowlany, pozwala mi wierzyć, że
analiza dotycząca roli zawodu Architekta,
jak również architektury jako elementu kultury planowania, projektowania i budowania
stanie się faktem dostrzeżonym w odniesieniu do naszych kompetencji zawodowych,
organizacyjnych i społecznych.
Takiego podejścia spodziewałbym się
w zapisach nowego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, jako dokumentu o wymiarze europejskim, otwierającym równolegle
ścieżkę dla tak niezbędnej innowacyjności
w budownictwie.
Dlatego jeszcze raz zwracam uwagę szanownego Pana Ministra na wielowymiarową
rolę zawodu Architekta w społeczeństwie,
w planowaniu przestrzennym i urbanistyce
oraz w procesie inwestycyjnym w wymiarze
projektowania i realizacji budowy.
Mając na względzie pozytywny wpływ
Kodeksu urbanistyczno-budowlanego na
rozwój gospodarki kraju, pozwalam sobie
również na podkreślenie konieczności
uwzględnienia w anonsowanych przez
ministerstwo dokumentach praw i obowiązków zawodowych Architekta w bezpośrednim związku z jakością architektury, którą
tworzymy.
Z poważaniem
arch. Sławomir Żak
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Akustyka. Wymagania
normy pogłosowej
/ czas pogłosu
arch. Mikołaj Jarosz

Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 dotycząca akustyki wnętrz w budynkach użyteczności publicznej
i zamieszkania zbiorowego formułuje wymagania, używając różnych parametrów akustycznych:
chłonności akustycznej, czasu pogłosu czy wskaźnika transmisji mowy. O chłonności akustycznej
pisaliśmy w numerze Z:A_#53. Teraz czas na omówienie zjawiska pogłosu i opisujących go wielkości.

N

Norma PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka
budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące
warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy
w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań” została opublikowana w czerwcu
2015 r. To pierwsza polska norma odnosząca
się wprost do akustyki wnętrz. Co ważne,
projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadza ją do wykazu polskich norm
powołanych w WT. Warto więc zapoznać się
z jej wymaganiami. W tym artykule skupimy
się na czasie pogłosu.

Pogłos
Pogłos jest zjawiskiem stopniowego zanikania energii dźwięku w pomieszczeniu
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po wyłączeniu źródła dźwięku. Związany
jest z występowaniem dużej liczby odbić fal
dźwiękowych od powierzchni ograniczających to pomieszczenie oraz od przedmiotów,
które się w nim znajdują. Jeżeli odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi odbiciami docierającymi do słuchacza jest mały (przyjmuje się
zwykle, że mniejszy niż 50 ms), zlewają się
one w jeden ciągły dźwięk. Ponieważ każde
kolejne odbicie fali dźwiękowej i każdy metr
pokonywanej przez nią przestrzeni oznacza
pewną utratę energii (wskutek pochłaniania
dźwięku przez powietrze oraz odbijające powierzchnie i obiekty), kolejne odbite dźwięki
docierające do słuchacza są coraz cichsze.
Z tego powodu każdy impuls dźwiękowy
w pomieszczeniu nie urywa się nagle jak
w przestrzeni otwartej, tylko stopniowo zanika. Tempo tego zaniku zależy od wielkości,
ukształtowania i wykończenia pomiesz-

czenia. Im mniejsza kubatura i im większa
chłonność akustyczna pomieszczenia, tym
pogłos jest słabszy. Słabszemu pogłosowi
sprzyja także równomierne rozłożenie w pomieszczeniu powierzchni dźwiękochłonnych,
a także obecność elementów rozpraszających dźwięk.

Czas pogłosu
Pogłosowość pomieszczenia mierzona jest
wielkością zwaną czasem pogłosu T [s]
– w uproszczeniu jest to czas potrzebny na
zmniejszenie, po wywołaniu impulsu dźwiękowego, poziomu ciśnienia akustycznego we
wnętrzu o 60 dB. Wartości czasu pogłosu
dla różnych pasm częstotliwości (dla tego
samego pomieszczenia) mogą się znacznie
od siebie różnić.
Czas pogłosu jest parametrem najczęściej stosowanym do opisu akustyki wnętrz.
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Na zdjęciu po lewej: hala basenu pływackiego
w kompleksie Term Maltańskich w Poznaniu.
Materiały dźwiękochłonne podwieszone pod
dachem i umieszczone na ścianach. Obustronne,
wysokie trybuny dają dobre rozproszenie dźwięku.
Mimo olbrzymiej kubatury (ponad 100.000 m 3) czas
pogłosu utrzymuje się na poziomie T 20śr = 2,26 s.
Projekt akustyczny: Sonitus, Wrocław

fot. mikołaj jarosz

Mimo że niedoskonały, mówi nam dużo
o charakterze akustycznym pomieszczenia.
Jeśli wnętrze charakteryzuje się relatywnie
krótkim czasem pogłosu, to znaczy, że jest
cichsze, panują w nim lepsze warunki do
komunikacji słownej (naturalnej czy z użyciem nagłośnienia), a w odbiorze subiektywnym wydaje się bardziej przytulne. Z kolei
w przypadku wielkich pomieszczeń długi
czas pogłosu wzmaga wrażenie monumentalności wnętrza.

Skutki dla użytkownika

Bazylika Mariacka w Gdańsku. Wielka kubatura (ok. 100.000 m 3) i twarde wykończenie skutkują
czasem pogłosu na poziomie 12,4 s (500 Hz). Długi czas pogłosu, choć sprawia pewne problemy
związane z nagłośnieniem, nadaje wnętrzu klimat właściwy monumentalnym budowlom i stwarza
optymalne warunki dla muzyki organowej
fot. Hugo de Jong

Jeżeli w pomieszczeniu o odczuwalnym
pogłosie (długim czasie pogłosu) zamiast
dźwięków impulsowych (np. klaśnięcia)
wytwarzany jest ciągły sygnał dźwiękowy
(np. przemowa), mamy do czynienia ze stale
utrzymującym się pogłosem, który zwiększa
poziom dźwięku i niekorzystnie wpływa
na zrozumiałość mowy. W pobliżu źródła
dźwięku dominuje dźwięk bezpośredni (mówimy wtedy o polu swobodnym), a w dalszych partiach pomieszczenia przeważają
dźwięki odbite (mamy wtedy do czynienia
z polem pogłosowym).
O ile w polu swobodnym zrozumiałość mowy i czytelność innych sygnałów
dźwiękowych emitowanych przez źródło
jest zwykle bardzo dobra, o tyle w polu
pogłosowym gwałtownie się pogarsza.
Odległość od źródła, w której zaczyna
się pole pogłosowe, zależy od kubatury
pomieszczenia i czasu pogłosu. Im dłuższy
jest czas pogłosu, tym pole swobodne jest
mniejsze. Ma to konkretne znaczenie dla
funkcjonalności pomieszczeń. Na przykład
w typowej hali sportowej, charakteryzującej
się czasem pogłosu na poziomie 6-7 s, pole
swobodne jest tak małe, że prowadzenie
rozmowy jest możliwe najwyżej na dystansie 3-4 m. Podobnie będzie w przypadku
nagłośnienia – jeżeli w takiej hali najbliższy
słuchaczowi głośnik będzie znajdował się
w odległości większej niż 4 m od niego, to
sygnał dźwiękowy (czy to mowa, czy muzyka) nie będzie czytelny.

Sala kinowa. Miękkie i porowate materiały: dźwiękochłonny sufit podwieszany i panele ścienne,
wykładzina dywanowa, tapicerowane fotele. Czas pogłosu ok. 0,5 s
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Zjawisko pogłosu i jego uciążliwość najłatwiej wytłumaczyć na przykładzie obiektów o dużej kubaturze i twardym wykończeniu, jakimi zwykle są sale sportowe czy hale
basenowe. Pogłos sprawia jednak poważne
problemy także w dużo mniejszych pomieszczeniach. Norma określa maksymalny czas
pogłosu w salach lekcyjnych o kubaturze do
250 m3 jako 0,6 s (patrz tabela 1), a w przypadku klas do nauczania początkowego czy
językowego nawet 0,5 s. Tymczasem typowo
wykończony i wyposażony gabinet przedmiotowy w podstawówce cechuje się czasem
pogłosu na poziomie 1,2-1,4 s, chociaż
zdarzają się i takie, w których przekracza 2 s.
Takie pomieszczenia są bardzo głośne, co
jest szczególnie uciążliwe dla uczniów nadwrażliwych na bodźce sensoryczne. Gorsze
jest jednak to, że w takich klasach uczniowie
w tylnych ławkach rozumieją nie więcej niż
70-75% sylab wypowiadanych przez nauczyciela stojącego przy tablicy… I tu dochodzimy
do zrozumiałości mowy, która będzie tematem kolejnego artykułu.
***
Na stronie www.ecophon.pl/PN dostępny
jest przewodnik do normy. Definiując rodzaj
pomieszczenia, można sprawdzić, jakie są dla
niego wymagania i zapoznać się z zaleceniami
projektowymi. Pod adresem www.ecophon.pl/
przyklady-edu znajdują się filmy pokazujące
rezultaty adaptacji akustycznych przeprowadzonych w różnych pomieszczeniach.

Pisaliśmy o tym w Z:A
> Akustyka. Wymagania normy pogłosowej / chłonność akustyczna,
Z:A_#53, s. 106

Tabela 1. Maksymalne poziomy czasu pogłosu w wybranych typach
pomieszczeń według normy PN-B-02151-4:2015-06
Typ pomieszczenia
Sale i pracownie szkolne, sale audytoryjne, wykładowe w szkołach
podstawowych, średnich i wyższych, pomieszczenia do nauki
przedmiotów ogólnych w szkołach muzycznych i inne pomieszczenia
o podobnym przeznaczeniu2

Wymiary
pomieszczenia

Minimalna chłonność
akustyczna A [m2]

V ≤ 250 m3

≤ 0,61

250 m3 < V ≤ 500 m3

≤ 0,81

500 m3 < V ≤ 2000 m3

≤ 1,01

Sale w żłobkach i przedszkolach2

≤ 0,6

Świetlice i stołówki szkolne2

≤ 0,6

Pokoje nauczycielskie, socjalne i inne pomieszczenia
o podobnym przeznaczeniu w szkołach i przedszkolach

≤ 0,6

Czytelnie, wypożyczalnie oraz pomieszczenia księgozbiorów
z wolnym dostępem w bibliotekach2

H≤4m

≤ 0,8

H>4m

≤ 0,6

Sale gimnastyczne, hale sportowe i inne pomieszczenia
o podobnym przeznaczeniu

V ≤ 5000 m3

≤ 1,5

V > 5000 m3

≤ 1,8

V ≤ 5000 m3

≤ 1,8

V > 5000 m3

≤ 2,2

H≤4m

≤ 1,2

4 < H ≤ 16 m

≤ 1,5

H > 16 m

≤ 1,8

H≤4m

≤ 1,5

4 < H ≤ 16 m

≤ 2,0

H > 16 m

≤ 2,5

V ≤ 250 m3

≤ 0,8

500 m3 < V ≤ 2000 m3

≤ 1,0

Hale basenowe pływalni, parków wodnych i innych obiektów
o podobnym przeznaczeniu
Atria, hole, foyer i inne pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu,
wielokondygnacyjne strefy komunikacji ogólnej w centrach handlowych.
Terminale pasażerskie portów lotniczych, dworce kolejowe i autobusowe:
obszary komunikacji ogólnej, strefy odpraw pasażerów, odbioru bagażu,
kas i informacji, poczekalnie
Galerie wystawowe, sale ekspozycyjne w muzeach
i inne pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu3

Sale rozpraw sądowych, sale konferencyjne, audytoria
i inne pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu2
Pokoje biurowe i inne pomieszczenia o zbliżonej funkcji

≤ 0,6

Gabinety lekarskie i zabiegowe oraz inne pomieszczenia
o podobnym przeznaczeniu

≤ 0,8

1_W pomieszczeniach przeznaczonych do zajęć z osobami z ubytkami słuchu lub innymi problemami z komunikacją słowną
maksymalny czas pogłosu nie powinien być dłuższy niż 0,4 s. W pomieszczeniach do nauczania początkowego lub językowego zaleca
się zmniejszyć czas pogłosu o 0,1 s w stosunku do podanych wartości.

Mikołaj Jarosz
concept developer, Ecophon
> mikolaj.jarosz@saint-gobain.com
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2_Dotyczy pomieszczeń wykończonych, umeblowanych i wyposażonych w sposób typowy dla przeznaczenia, łącznie z ruchomymi
meblami i wyposażeniem, bez obecności ludzi.
3_Jeżeli pomieszczenie jest przeznaczone do komunikacji słownej lub instalacji dźwiękowych, należy zapewnić możliwość
okresowego zmniejszenia czasu pogłosu o 0,5 s.
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Zwycięzca konkursu
„Miedź w Architekturze”
w 2015 roku
– kopenhaski budynek
Trollbeads House
po rewitalizacji.
Architektura:
BBP Arkitekter

Znów nagrodzą za miedź
Już po raz 18. do rywalizacji zgłaszać można projekty architektoniczne wykorzystujące miedź i jej stopy.
Europejski konkurs „Miedź w Architekturze” jest szansą na zaprezentowanie prac przed międzynarodowym jury
i publicznością, jak również na szeroką promocję. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2017 r.

O

Odbywający się co dwa lata europejski konkurs „Miedź w Architekturze” służy uhonorowaniu najlepszych współczesnych projektów
zrealizowanych z zastosowaniem miedzi.
Prezentuje i nagradza architektoniczne
koncepcje, w których wykorzystano elewacje,
pokrycia dachowe lub inne elementy architektoniczne wykonane z tego materiału.
– Początkowo konkurs organizowany był
wyłącznie dla architektów brytyjskich, lecz
stopniowo rozszerzano zarówno jego formułę, jak i grono uczestników – mówi Michał
Ramczykowski, prezes Europejskiego Instytutu Miedzi, współorganizującego konkurs.
– W ostatniej edycji napłynęło ponad 50 zgłoszeń z 17 europejskich krajów.
W aktualnej edycji zgłaszać można zrealizowane w Europie budynki każdego typu
i wielkości, ukończone od stycznia 2015 do
kwietnia 2017 roku, zawierające elewacje,
pokrycia dachowe lub inne elementy architektoniczne wykonane z miedzi lub stopów
miedzi. Mogą to być projekty o dowolnej skali,
od dużych obiektów po skromne realizacje
– w 2015 roku zwyciężył kopenhaski Trollbeads
House, wspaniale zrewitalizowany biurowiec
z lat 60. Prezentacje zrealizowanych projektów

(zawierające fotografie i rysunki objaśniające
projekt i podkreślające zastosowanie miedzi)
powinny być umieszczone na jednej lub dwóch
planszach formatu A1. Zgłoszenie powinno
zawierać opis obiektu w języku angielskim
o objętości ok. 250 słów, umieszczony na
planszy lub dołączony oddzielnie. Do każdego
zgłoszenia musi być dołączona cyfrowa wersja
wszystkich obrazów (o rozdzielczości minimum 300 dpi) na płycie CD oraz opis obiektu
w postaci dokumentu w formacie Word,
a także wypełniony i wydrukowany formularz
zgłoszeniowy z danymi uczestnika. Każdy
uczestnik może zaproponować więcej niż jedną
realizację.
Kompletne zgłoszenie, zawierające plansze
i płytę CD, należy przesłać na adres Copper in
Architecture w Wielkiej Brytanii tak, aby dotarło nie później niż 30 kwietnia 2017 r. Adres
oraz formularz zgłoszeniowy w języku angielskim można znaleźć w broszurze konkursowej
na stronie www.copperconcept.org w zakładce
Publication.
Status konkursu bez wątpienia wyznacza
zespół wpływowych architektów i krytyków
wchodzących w skład jury. Do prac w jury
zapraszani są architekci wybrani spośród zwy-

cięzców poprzednich edycji konkursu. Skład
jury zostanie podany wiosną. Kryteria oceny
będą zasadniczo koncentrować się na jakości
projektu architektonicznego, a nie na samym
użyciu miedzi. „Krótka lista” realizacji wytypowanych przez jury zostanie ogłoszona w czerwcu 2017 r. Autorzy zwycięskiego obiektu oraz
wyróżnionych realizacji otrzymają pamiątkowe
statuetki. Oprócz tego nagrodzone prace,
wskazane przez jurorów do „krótkiej listy”,
będą szeroko promowane wśród międzynarodowej publiczności m.in. za pośrednictwem
specjalnej broszury poświęconej konkursowi,
magazynu Copper Architecture Forum czy
witryny internetowej www.copperconcept.org. 

Europejski Instytut Miedzi
ul. św. Mikołaja 8-11
50-125 Wrocław
tel. 71 78 12 502
www.instytutmiedzi.pl
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Membrany o wielu funkcjach
Izabela Duchnowska

Elastyczne materiały kompozytowe produkowane przez francuską Grupę Serge Ferrari
znajdują szerokie zastosowanie w architekturze, przemyśle oraz produkcji przedmiotów
codziennego użytku. Sztandarowy produkt – elastyczna membrana kompozytowa
– najczęściej wykorzystywany jest przy budowie stadionów. Ale nie tylko – doskonale
sprawdza się także w przypadku lekkich zadaszeń membranowych, ochrony przed
słońcem czy rozwiązań akustycznych.
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Zdjęcie po lewej i po prawej:
kompleks Gardens by the Bay w Singapurze,
architektura: Wilkinson Eyre Architects

G

Grupa Serge Ferrari specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji trwałych, elastycznych, a zarazem przyjaznych środowisku
materiałów kompozytowych. Jej działalność
zorientowana jest na trzy główne sektory:
	architekturę (zadaszenia membranowe,
osłony przeciwsłoneczne, rozwiązania
akustyczne, membrany wodoodporne
i paroprzepuszczalne),
	materiały dedykowane firmom specjalistycznym (od konstrukcji modułowych po
narzędzia komunikacji wizualnej),
	materiały do użytku ogólnego (tkaniny
kompozytowe na potrzeby przemysłu
meblowego, jachtów).

Stadiony, stacja metra i budynek FBI
Kluczowymi produktami Serge Ferrari są
elastyczne membrany kompozytowe, które
dzięki unikatowemu procesowi produkcji
umożliwiają uzyskanie lekkich, łatwych w instalacji, trwałych wyrobów. Wśród produktów
przeznaczonych dla budownictwa warto
zwrócić uwagę na zadaszenia stadionów.
Firma jest wyraźnie zaangażowana w duże
wydarzenia sportowe o charakterze międzynarodowym, m.in. dostarczyła wyposażenie
dla 80% tymczasowych obiektów sportowych podczas Igrzysk Olimpijskich w 2012 r.

Została też zaproszona przez organizatorów
igrzysk w Brazylii do udziału w budowie pięciu
głównych obiektów. Do ciekawych realizacji
należy monumentalne zadaszenie stadionu
w Lyonie oraz rozsuwane zadaszenie Stadionu
Narodowego w Warszawie.
Jednak obiekty, jakimi pochwalić się może
Grupa Serge Ferrari, są związane nie tylko ze
sportem. Z ważnych realizacji wymienić można np. osłonę przeciwsłoneczną olbrzymich
szklarni Gardens by the Bay w Singapurze
oraz przeszkolonego dachu budynku WTO
w Genewie, akwakulturę Ecomerden w Norwegii, najnowsze projekty rzeźbiarza Anisha
Kapoora, zadaszenia estakad stacji metra
w Santiago de Chile czy elewację siedziby FBI
w San Diego w Kalifornii. Grupa jest także
obecna na rynku produktów związanych
z ochroną przeciwsłoneczną (jest jednym ze
światowych liderów w dziedzinie tkanin typu
screen) oraz z materiałami tapicerowanymi do
zastosowań outdoor/indoor.

Jak to się zaczęło?
Na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat
oferta Serge Ferrari znacznie się poszerzyła.
Wszystko zaczęło się jednak od opracowania
autorskiej technologii – Précontraint®, która
umożliwiała projektowanie membran kompo-

zytowych o unikalnej stabilności wymiarowej,
wytrzymałości i trwałości. Serge Ferrari,
który założył firmę w 1974 r., sam zaprojektował linie produkcyjne, gdyż żadna dostępna
na rynku maszyna nie była w stanie spełnić
wymagań procesu technologicznego.
– Sukces naszej marki opiera się na dwóch
filarach: technologii i innowacyjności – podsumowuje Sébastien Ferrari, syn założyciela
firmy, od 1992 r. jej prezes. – Każdego roku
ponad 3% obrotów przeznaczamy na badania
i rozwój. Jest to dział, w którym zatrudniamy
aż 5% wszystkich naszych pracowników.
Dzięki temu nasza firma może się pochwalić
licznymi patentami, które zapewniają nam
przewagę konkurencyjną. W procesie produkcyjnym wspomagają nas zakłady przemysłowe m.in. we włoskiej Ferrarze. Ta wyjątkowa
na skalę światową fabryka umożliwia ponowne wykorzystanie naszych zużytych produktów. Przetwarzamy membrany w wysokiej
jakości włókna poliestrowe lub granulki PVC
– opowiada.

Produkcja na światową skalę
Grupa Serge Ferrari oprócz fabryki we Włoszech posiada trzy zakłady produkcyjne (jeden
we Francji, dwa w Szwajcarii), działa w 80 krajach za pośrednictwem czterech oddziałów
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1_Budynek FBI w San Diego, architektura: HGA Architects
2_Longitude 131 Hotel w Uluru (Australia), architektura: Cox Richardson
3_Siedziba Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Genewie, architektura: Wittfoht Architekten
4_Stadion Parc OL w Lyonie, architektura: Populous

(w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Chinach
i Brazylii) oraz pięciu biur przedstawicielskich
(w Hiszpanii, Turcji, Chinach, Singapurze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich). Posiada też
sieć zrzeszającą ponad 100 dystrybutorów.
Skonsolidowane obroty Grupy Serge Ferrari
wynoszą 148,4 mln euro (w tym 40% w obszarze innowacyjnych materiałów kompozytowych na potrzeby sektora architektonicznego,
34% w obszarze specjalistycznych materiałów
kompozytowych oraz 26% w obszarze tkanin
kompozytowych na potrzeby branży meblowej
i wyposażenia jachtów). Ponad 75% obrotu
jest realizowane poza granicami Francji.
– Ekspansja zagraniczna szybko wydała
się nam koniecznością, gdyż działamy na dość
wąskim, niszowym rynku – wyjaśnia Sébastien Ferrari. – Począwszy od lat 80. ubiegłego wieku, każdego roku poszerzamy eksport
o trzy nowe kraje.
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W 2014 roku Grupa Serge Ferrari weszła na giełdę, co zapewniło jej dostęp do
dodatkowych środków umożliwiających
rozwój, w szczególności wzmocnienie zespołów handlowych na poziomie europejskim
i globalnym. Narzuciło to również Grupie
ambitniejszy biznesplan. Przedsiębiorstwo
opracowało dwa lata temu plan rozwoju
na lata 2014-2018, z łącznym budżetem
w wysokości 100 mln euro. Plan przewiduje
inwestycje w wysokości 40 mln euro w narzędzia przemysłowe, 25 mln euro w badania
i rozwój, a pozostałą części budżetu – w rozwój działalności handlowej.
– Nasze lekkie, trwałe, łatwe w recyklingu materiały są cenione, zwłaszcza
w sektorze architektonicznym i przemysłowym – mówi Sébastien Ferrari.
– Szacujemy, że do 2018 roku oba te segmenty powinny zwiększyć swoją wartość

z 3 do 4 mld euro. Wzrost ten nie uwzględnia jednak nowych zastosowań naszych
materiałów, które z powodzeniem mogą
konkurować z drewnem, aluminium, stalą
lub szkłem – dodaje.
Aby zaprezentować swoje portfolio, Grupa
otworzyła na początku 2015 roku showroom
w Paryżu. Salon o powierzchni 144 m2 mieści
się w modnej wśród architektów i projektantów 12. dzielnicy. Serge Ferrari pokazuje w nim
możliwości zastosowania wszystkich swoich
produktów. 

Izabela Duchnowska
country manager Poland
Serge Ferrari
> izabela.duchnowska@sergeferrari.com
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fot. ©S.U.V. Yapı Turizm San. ve Tic. AŞ

Restauracja Le Prao w Sainte Maxime (Francja)

Mi’Costa Hotel w Izmirze (Turcja),
architektura: Uras X Dilekci Architects
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Zastępstwo dla drewna
Jaki materiał najlepiej nadaje się na pokrycie tarasu, balkonu, pomostu czy obrzeża
basenu? Tradycyjnie bardzo często wykorzystywane jest tam drewno, będące
materiałem pięknym, ale też wymagającym. Tymczasem na rynku dostępne są już
rozwiązania o identycznych walorach estetycznych, a jednak trwalsze i niepotrzebujące
tak wielu zabiegów pielęgnacyjnych.
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Ciekawą propozycją tego rodzaju jest
kompozytowa deska tarasowa Bergdeck.
Produkt powstający z mączki drzewnej i PVC
(tzw. WPC) nie posiada w swoim składzie
metali ciężkich, zawiera natomiast uszlachetniacze i filtry UV dla zachowania głębi
koloru. Charakteryzuje się antypoślizgową
powierzchnią, bez drzazg i sęków. W odróżnieniu od powierzchni drewnianych,
które rokrocznie należy impregnować lub
lakierować, kompozyt wystarczy wyczyścić
myjką ciśnieniową bądź delikatnymi środkami czyszczącymi. Deska Bergdeck bardzo
dobrze znosi też zmieniające się warunki
atmosferyczne, wahania temperatur czy
deszcz na przemian ze słońcem. Materiał
nie odkształca się i nie pęka. Jest odporny na
działanie insektów i grzybów, a także ognia.
Wykonana z mączki drzewnej oraz nowoczesnych polimerów deska kompozytowa
uzyskała klasyfikację w zakresie reakcji na
ogień dla posadzek według PN-EN135011+A1:2010: Bfl z dodatkową klasyfikacją
wydzielania dymu s1. Są to bardzo wysokie
parametry dla materiału budowlanego tej
kategorii. Według Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. Nr. 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla
zastosowań końcowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz jak dla
posadzki „trudno zapalnej”.

Ważne wykończenia
Inwestorzy wybierający deski drewniane
często napotykają na problem braku kompletnego systemu wykończeniowego, a już
największą bolączką jest brak pomysłu na
zaślepienie końców desek, przez co taras wygląda nieestetycznie. System Bergdeck ofe-

Poprzez zastosowanie ćwierćwałka system Bergdeck umożliwa idealne
łączenie schodków na tarasie

ruje kilka możliwości i rodzajów zakończenia.
Listwa kątowa wykonana z kompozytu WPC
o wymiarach 30 x 35 mm doskonale zasłania
obrzeża tarasu nadając mu elegancki i nowoczesny kształt. Również specjalnie zaprojektowane zaślepki pozawalają zakryć otwarte
komory deski, a zaślepki ćwierćwałka umożliwiają wykończenie całości tego elementu.
Kolejnym wartym wymienienia rozwiązaniem
dostępnym w ramach systemu jest listwa
maskująca 60 x 5 mm, która nie tylko doskonale ukrywa końce desek, ale także nadaje
pokryciu harmonijny wygląd. Sześć centymetrów szczotkowanej bądź nieszczotkowanej
listwy, z odpowiednim ryflem, wpasuje się
i zamknie całość w lekką konstrukcję.
Z kolei ćwierćwałek to element systemu
tarasowego, który uzupełnia lukę na rynku.
Pozwala on na idealne połączenie stopnicy
z podstopnicą. Nie ma tutaj miejsca na szczeliny, niedociągnięcia i nieestetyczny wygląd.
Zaokrąglona część ciekawie i zgrabnie
komponuje się z całością. Łagodne przejście

między poziomami to doskonała odpowiedź
dla tych, którzy szukają wygodnego sposobu
na ułożenie schodów.

Kolorowa przestrzeń
System Bergdeck dostępny jest w wielu
kolorach. W ofercie są zarówno barwy tradycyjne (np. kasztan czy orzech), jak i antracyt,
czerń oraz klon. Do wyboru jest także wersja
nieszczotkowana i szczotkowana, która do
złudzenia przypomina drewno. Dodatkową
cechą podkreślającą charakter jest szerokość
ryfla (wąski lub szeroki). 

Salag Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Szafirowa 5, 16-400 Suwałki
tel. 87 565 42 22
e-mail: info@bergdeck.com
www.bergdeck.com
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Dachówki na elewacji
mgr inż. Maciej Brzozowski

Elewacja to wizytówka każdego budynku. Powszechnie stosowana metoda BSO
coraz częściej ustępuje częściowo bądź w całości innym rozwiązaniom, takim jak okładziny
ceramiczne, kamienne, drewniane. Ciekawym estetycznie zabiegiem, który może wyróżnić
budynek, jest zastosowanie na ścianach dachówek.

Administrative Centre, Houthalen-Helchteren, Belgia;
arch. Holistic Architecture, Hasselt
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Od pewnego czasu na rynku ceramicznych
pokryć dachowych daje się zauważyć dwa
podstawowe trendy. Pierwszym kierunkiem,
w którym podążyli producenci, jest zwiększanie formatu pojedynczego produktu. Nie są
to zmiany bardzo radykalne, niemniej odkąd
została przekroczona symboliczna granica
zużycia poniżej dziesięciu sztuk na jeden metr
kwadratowy połaci dachu, można mówić o nowej grupie wyrobów – dachówkach wielkoformatowych. Produkty takie zostały przez rynek
dobrze przyjęte i z biegiem lat zyskały szerokie
grono odbiorców. Drugim kierunkiem, w którym w ostatnich latach podążył sektor pokryć
ceramicznych, są płaskie modele ceramicznych
dachówek zakładkowych. Trend ten najczęściej występuje wspólnie z opisaną powyżej
tendencją do zwiększania rozmiarów pojedynczych elementów. Z całą pewnością dachówki
płaskie doskonale sprawdzają się w realizacji
nietuzinkowych i nowoczesnych wizji architektonicznych.

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Brede School De Waterhoef, Oisterwijk, Holandia;
arch. DAT architecten, Tilburg

Dachówka nie tylko na dach
Płaska dachówka zakładkowa to coraz częściej
materiał nie tylko na pokrycie dachowe. Skoro
dach nazywany bywa piątą elewacją, to czemu
nie rozwinąć tego sformułowania w drugą stronę i nie spróbować potraktować ścian na równi
z dachem? Wielu architektów zadało już sobie
to pytanie, a odpowiedzią na nie stały się zaprojektowane przez nich obiekty, których całe
fasady, lub ich części, pokryte są tego rodzaju
dachówkami. Bardzo dobrze w opisany trend
wpisują się dachówki płaskie marki Koramic
produkowane przez firmę Wienerberger.
Orea 9 to całkowicie płaska dachówka,
która wyróżnia się wzornictwem szczególnie
atrakcyjnym dla współczesnej architektury. Jej
duży format, proste krawędzie i wyraźne linie
podziału dają architektom wspaniałe możliwości kształtowania estetyki budynku, doskonale
sprawdzając się na obiektach o nowoczesnej
stylistyce.
Actua 10 wyróżnia się spośród innych modeli
płaskich dachówek delikatnym przełamaniem,
które w wyraźny sposób podkreśla kierunek
poziomy na połaci lub elewacji.
Oba produkty dają możliwość montażu
zarówno w klasyczny sposób – dachówka pod
dachówką, jak też mijankowo – z przesunięciem
o połowę szerokości w kolejnych rzędach.

Szczegóły konstrukcyjne
Projektowanie elewacji z wykorzystaniem
dachówki ceramicznej nie odbiega szczególnie
od projektowania dachu. Układ warstw zachowujemy podobny jak na połaci. Elementem
konstrukcyjnym zamiast krokwi jest ruszt
mocowany do ściany za pomocą konsol.
Konstrukcja ta może być drewniana bądź metalowa (stalowa lub aluminiowa). Ze względu
na specyfikę rozwiązania oraz aspekty ekonomiczne najczęściej stosowane są konsole
stalowe zabezpieczone przed korozją oraz
ruszt drewniany. Całość uzupełnia materiał
izolacyjny oraz membrana.
Opisane rozwiązanie elewacji projektuje się
podobnie jak każdą inną fasadę wentylowaną,
biorąc po uwagę ciężar własny konstrukcji
oraz pokrycia, parcie/ssanie wiatru oraz inne
obciążenia rzadziej występujące (np. parcie
tłumu, szczegóły instalacyjne itp.). Oprócz
obliczenia konstrukcji rusztu, rozstawu konsol

i doboru odpowiednich kotew, wymagane
jest obliczenie liczby łączników termoizolacji.
Minimalna liczba łączników wskazana jest
w załączniku normy PN-EN 1996-1-1 1 i wynosi
4 szt./m2 (jeżeli producent izolacji nie posiada
innych wytycznych zawartych w aprobacie
technicznej).
Jeśli w budynku są dodatkowe wymagania
pożarowe, również musimy je uwzględnić
w projekcie elewacji. Dachówka jako produkt
niepalny przypisany klasie A1 nie pogarsza
klasyfikacji ogniowej przegrody.

Zamocowanie dachówek
Zarówno na dachach stromych (powyżej
60o), jak i na elewacjach, wymagane jest
mechaniczne mocowanie każdej dachówki.
Poszczególne elementy układamy z zachowaniem delikatnego luzu (pamiętając o wysokiej
estetyce), aby ewentualne zmiany materiałowe, wynikające z rozszerzalności termicznej,
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Ściana konstrukcyjna Porotherm gr. 25 cm
Membrana dachowa Koramic Premium
Kontrłata 50x30
Kołek systemowy do mocowania termoizolacji
Dachówka ceramiczna Orea 9
Przekładka rozdzielająca PE 1 mm
Konsola (stal ocynk 3 mm) wg obliczeń statycznych
Kotwa stalowa M10x110/30

36,2-39,8

Rozstaw zgodny z obliczeniami statycznymi

Wełna mineralna F ≥80kg/m3/ słupek drewniany

Wkręt A2 -4,8x45
Wkręt systemowy SturmFix
Wkręt A2 -4x80
Łata 60x40

Przekrój przez ścianę z przykładowym rozwiązaniem elewacji
wentylowanej wykonanej przy użyciu dachówki Orea 9

nie powodowały awarii konstrukcji. Zaletą
elewacji wykonanych z dachówek z takim
ułożeniem jest brak konieczności stosowania
dodatkowych dylatacji lub znaczne ograniczenie ich liczby.
Bardzo dobrym sposobem mocowania
dachówek jest użycie spinek SturmFix. Jest
to specjalny system mocowania dachówek
Koramic, opracowany przez firmę Wienerberger, który wyróżnia się tym, iż jeden model
spinki pasuje do wszystkich zgodnych z tym
systemem modeli dachówek, co jest niewątpliwym ułatwieniem dla dekarzy. Rozwiązanie to
składa się z wkrętów posiadających uszczelkę,
połączonych ze specjalnie wyprofilowanymi,
metalowymi klamrami. Wysokiej jakości
elementy wykonane ze stali nierdzewnej zapewnią trwałość przez długi czas eksploatacji.
Dodatkową zaletą systemu jest mocowanie
dwóch dachówek za pomocą jednej spinki
SturmFix – wkręt mocuje dachówkę do łaty,
a metalowa klamra zapewnia umocowanie
dolnej krawędzi dachówki znajdującej się
w kolejnym rzędzie. Rozwiązanie to zabezpiecza przed „podrywaniem” dachówek przez
wiatr. System SturmFix możemy stosować
wraz z przystosowanymi do niego dachówkami
zakładkowymi Koramic, które posiadają specjalne gniazdo potrzebne do osadzenia klamry.

Obliczenia termiczne
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie2, wymagany współczynnik przenikania ciepła dla przegród w budynkach mieszkalnych nie powinien być wyższy
niż Uc(max)=0,23 W/(m2K). Współczynnik
108
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przenikania ciepła oblicza się zgodnie z normą
PN-EN ISO 69463 dla przegrody niejednorodnej.
Dodatkowo uwzględniamy pustki powietrzne w warstwie izolacji (sytuacja ma miejsce
wówczas, gdy występuje jedna warstwa
termoizolacji łączonej do czoła) oraz łączniki
metalowe przechodzące przez warstwę izolacji.
Jeżeli poprawka nie przekracza 3% wartości
współczynnika U, nie jest uwzględniania.
Przy odpowiednich szczelinach wentylacyjnych zgodnie z normą pomijamy opór cieplny
szczeliny oraz warstw występujących za pustką powietrzną, a opór przejmowania ciepła
na zewnątrz zwiększamy z wartości 0,04 do
wartości 0,13 m2K/W.
Kluczowym elementem jest estetyczne
połączenie dachu i elewacji. Najczęściej realizowane jest ono poprzez zastosowanie ukrytej rynny. Ważne jest, aby w miejscu połączenia nie było mostków termicznych, dlatego
w niektórych przypadkach konieczne będzie
zastosowanie wkładek z materiału izolacyjnego o lepszych parametrach termicznych.

Ograniczenia w stosowaniu
Wymagania, jakie powinien spełniać budynek,
narzucone są przez przepisy budowlane, zapisy planu zagospodarowania przestrzennego
czy warunków zabudowy. Plan zagospodarowania przestrzennego, w którym najczęściej
podaje się maksymalną wysokość budynku,
dopuszczalny przedział nachylenia połaci
itp., niezwykle rzadko ogranicza możliwości
kreowania elewacji.
Ze względu na zawarte w przepisach
wymagania podstawowe sam system może
być stosowany na terenie całej Polski we

Mocowanie dachówek przy pomocy
spinek SturmFix

wszystkich strefach wiatrowych, oczywiście
z przygotowaniem wcześniejszego projektu
konstrukcyjnego.

Trwałość główną zaletą
Oprócz wysokiej wartości estetycznej i oryginalności, elewacja z dachówek, przy zachowaniu relatywnie niskiej ceny w stosunku do innych fasad wentylowanych, odznacza się dużą
trwałością. Dachówki ceramiczne nie niszczą
się pod wpływem warunków atmosferycznych,
czego dowodem są istniejące od lat budynki
z dachami pokrytymi dachówkami ceramicznymi. Dodatkowo kolor dachówek uzyskiwany
jest w procesie wypału, dzięki czemu zachowuje stabilność w długim okresie czasu.
System elewacji wentylowanych wykonanych przy użyciu dachówek ceramicznych to
nowoczesne rozwiązanie architektoniczne.
Przy niewielkich dodatkowych nakładach
finansowych można otrzymać wyjątkową,
trwałą i wyróżniającą się fasadę, która zachwyca swą prostą formą. 
1_Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1:
Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
2_Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.
3_P N-EN ISO 6946 – Komponenty budowlane i elementy budynku
– Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda
obliczania

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

fot. Wienerberger

fot. DigiDaan
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Watergemaal Uithoorn, Holandia;
arch. Oostindie Architecten and Buro van der Goes architects

Villa Vathorst, Amersfoort, Holandia;
arch. Van Veen Architecten
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System gładkiej elewacji
Andrzej Wojciechowski

Fasada to zwracająca szczególną uwagę, reprezentacyjna część każdego budynku. Dobierając
materiał, którym ma zostać pokryta trzeba więc brać pod uwagę zarówno właściwości techniczne,
jak i estetykę. W takich przypadkach dobrze sprawdza się Qbiss One – system elewacyjny o wysokiej
szczelności i optycznie gładkiej powierzchni. Został on wykorzystany między innymi na fasadach
dwóch obiektów: salonu wystawowego w Starachowicach i gdyńskiej galerii handlowej.

Q

Qbiss One produkowany przez firmę Trimo to
prefabrykowany, metalowy system elewacyjny stanowiący alternatywę dla tradycyjnych
rozwiązań wentylowanych. Tworzony przez
w pełni zrobotyzowaną linię produkcyjną
posiada cechy, które sprawiają, że za jego
pomocą można stworzyć prawdopodobnie
najbardziej płaską i gładką metalową fasadę
w swojej klasie.

Zaokrąglone narożniki
Dzięki możliwościom produkcyjnym może się
dopasować do większości konstrukcji na rynku
– długość poszczególnych elementów mieści
się w zakresie od 530 mm do 6500 mm. Montaż zaś odbywa się w układzie 1-przęsłowym,
co ogranicza ilość potrzebnej podkonstrukcji.
Izolacja termiczna z wełny mineralnej umieszczona jest wewnątrz elementów i umożliwia
uzyskanie współczynnika U do 0,16W/m2K.

110

Z:A _#54 01/02_2017

Moduły systemu wyróżniają się unikalnym,
opatentowanym i zaokrąglonym narożnikiem.
Uniknięto dzięki temu konieczności nacinania
i nitowania powłoki zewnętrznej podczas
produkcji paneli, a są to zwykle miejsca sprzyjające powstawaniu korozji i przecieków.		
		

Komfortowy i bezpieczny

W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań
Qbiss One jest systemem szczelnym. Nie wymaga szczeliny wentylacyjnej, a nawet ściany
jako elementu wsporczego od tyłu. Może być
montowany do konstrukcji stalowej lub żelbetowej. Dzięki wysokiej szczelności (w teście
CWCT przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii
uzyskano wynik wodoszczelności na poziomie
1200 Pa, wiatroszczelność n50=1,2h-1) zapewnia wysoki komfort ludziom przebywającym
wewnątrz obiektu oraz znaczne oszczędności
podczas ogrzewania budynków zimą. Brak

pełnej ściany przynosi oczywiście również
inne wymierne korzyści takie jak niższe koszty
budowy, krótszy czas montażu niezależnego
od warunków pogodowych i zwiększa ilość
przestrzeni wewnątrz. Jednakże wysoki komfort byłby niczym bez poczucia bezpieczeństwa. System zapewnia odporność ogniową
EI120 już od grubości 150 mm i klasę palności
A2-s1,d0 obejmującą całą gamę dostępnych
grubości.

Kolory, biblioteki, wsparcie
Spełniając wysokie wymagania techniczne
i estetyczne system firmy Trimo oferuje
wieloletnią trwałość i gwarancję. Na powłokę zewnętrzną wykonaną z blachy stalowej
Prisma Coloroat® producent udziela gwarancji
na okres do 30 lat, która obejmuje odporność
na korozję i UV. Wysoka jakość stosowanych
materiałów pozwala montować system
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w miejscach o podwyższonej szkodliwości
korozyjnej – aż do C5-M (morska) lub C5-I
(przemysłowa). Qbiss One nie jest oczywiście
zoptymalizowany pod kątem hal produkcyjnych, ale budynków wymagających podwyższonej estetyki. Jako materiał wierzchni może
być zastosowana stal nierdzewna gładka
i szczotkowana, stal powlekana drewnopodobna lub w wysokim połysku. Natomiast
wytłoczenie ArtMe pozwala przedstawić na
panelach prawie dowolny wzór, od napisów po
znaki firmowe i abstrakcyjne formy.
Poprzez swoje całościowe podejście Qbiss
One pozwala zoptymalizować koszty budowy
już we wczesnym stadium projektu, a tym
samym zracjonalizować budżet i sprawniej prowadzić inwestycję. Oprócz samego produktu
firma Trimo oferuje szeroki wachlarz dodatkowych materiałów dla projektantów takich
jak detale dostępne w dwg i biblioteki BIM dla
użytkowników Revit i ArchiCad. Ponadto firma
zapewnia ciągłe wsparcie techniczne (również
podczas okresu realizacji), a jej własny dział architektoniczno-techniczny służy pomocą przy
tworzeniu nowych, nietypowych rozwiązań.

W salonie i galerii
W Polsce Qbiss One stosowany jest dotychczas głównie na obiektach biurowych,
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galeriach handlowych i obiektach użyteczności publicznej. Wielu inwestorów zaczęło stosować ten system, ponieważ szukali fasady
estetycznej, trwałej, unikatowej i optymalnej
kosztowo.
Jednym z ciekawych przykładów zastosowania produktu jest salon wystawowy firmy
Man w Starachowicach. Ukończony w 2016
roku budynek służy jako salon wystawowy
dla autobusów przy fabryce. Zastosowano
tam Qbiss One zarówno na podkonstrukcji stalowej, gdzie panele są widoczne od
wewnątrz, jak i na ścianie żelbetowej.
Powstała spójna, jednolita fasada z czytelnymi podziałami poszczególnych części. Jak
wspomina architekt Jaromir Jasek z firmy
Tebodin Poland:
– Zaprojektowane budynki są wizytówką
zakładu i marki w naszym kraju. Klientowi
zależało na estetyce i jakości stosowanych
materiałów. Po rozpoznaniu rynkowym i poznaniu walorów systemu firmy Trimo inwestor
zadecydował o wykorzystaniu go. Szczególnie
ważne były wizualne aspekty. Sposób wykonania poszycia zewnętrznego dawał gwarancję gładkiej powierzchni nawet przy wielkogabarytowych elementach. Nie bez znaczenia
była również elastyczność systemu i łatwość
jego dostosowania do formy obiektu.

Innym przykładem zastosowania systemu
na fasadzie jest galeria handlowa Riviera
w Gdyni. Tutaj również jednym z głównych
determinantów wyboru tego rozwiązania
była estetyka wykończenia. Moduły zamontowano tam w dosyć nowatorskim układzie
pionowym – mijankowym. Specjalnie dla
gdyńskiego obiektu opracowany został nowy
sposób wykonania wielkoformatowych powierzchni łukowych wklęsłych i wypukłych.
Dodatkowo poprzez panele Qbiss przeprowadzone zostały zamocowania do konstrukcji
stalowych pod planowaną roślinność. Całość
fasady tworzy łagodne przejścia z płaskiej
części w łuk, a poprzesuwane łączenia
elementów tworzą wrażenie lekkości fasady
pomimo zastosowania wielkogabarytowych
elementów. 
1_W porównaniu do tradycyjnych systemów gdzie wiatroszczelność
jest na poziomie n50 =3,0h -1

Andrzej Wojciechowski
Qbiss, sales manager for Poland
> andrzej.wojciechowski
@trimo-group.com
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Wszystkie podkreślenia i wytłuszczenia w treści
cytowanych dokumentów pochodzą od autorów artykułu

Ile słońca w paragrafach?
arch. Bożena Nieroda, architekt IARP, arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP

Walory promieniowania słonecznego trudno przecenić i nie dziwi, że jest ono pożądane przez właścicieli
działek budowlanych. Wraz z zagęszczaniem zabudowy kwestia dostępu do naturalnego światła staje się
zagadnieniem wymagającym coraz to bardziej precyzyjnego unormowania. W poszczególnych krajach
problem ten jest odmiennie rozwiązywany. W wielu państwach Europy przyjęte są bardziej transparentne
niż w naszym kraju zasady zapewniające poprawniej skonstruowany ryczałtowy dostęp do światła.
W Polsce od wielu lat funkcjonują przepisy, które wymuszają skomplikowane obliczenia i wywołują konflikty
międzysąsiedzkie. Defekty tych regulacji należy jak najszybciej usunąć. Jak powinny brzmieć nowe przepisy
– warto się wspólnie zastanowić.

Z

Zacienianie, przesłanianie
W Polsce obowiązującymi regulacjami
odnoszącymi się do kwestii naturalnego
oświetlenia są paragrafy: § 13, § 57 i § 60
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z dnia
2015.09.18):
	§ 13 zajmuje się ustalaniem odległości
między obiektami z uwagi na naturalne
oświetlenie pomieszczeń,
	§ 57 ustala proporcje powierzchni okien
do powierzchni podłogi,
	§ 60 odnosi się do czasu bezpośredniego
oświetlenia pomieszczeń przez słońce.
Zawarte w nich przepisy posługują się takimi
pojęciami, jak „naturalne oświetlenie”, „pomieszczenie przesłaniane”, „obiekt przesłaniający”, „wysokość przesłaniania”, „zacieniająca
krawędź”, „oświetlenie dzienne”, „powierzchnia okien”, „czas nasłonecznienia”. W powszechnym odczuciu rezultaty działania ww.
paragrafów nie są zadowalające. Prowadzone
w ostatnim roku ministerialne prace nad
stworzeniem nowych regulacji to okazja do
wymiany obecnych przepisów na odpowiadający aktualnym potrzebom model. Pierwszym
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krokiem w pracach legislacyjnych winno być
opracowanie katalogu ideologicznych defektów, jakie zawierają: § 13, § 57 i § 60.

Natura światła
Przed rozpoczęciem szczegółowych analiz
przepisów prawa, warto zwrócić uwagę na
sposób w jaki światło słoneczne dociera do
powierzchni terenu. Profesor Dorota Chwieduk
wyjaśnia: „Do granicy atmosfery ziemskiej
dociera promieniowanie bezpośrednie. W atmosferze ziemskiej fotony nie mogąc rozerwać
cząsteczek atomowych atmosfery ulegają rozpraszaniu (inne zjawisko, które ma miejsce, to
pochłanianie), w wyniku czego do powierzchni
Ziemi dociera promieniowanie słoneczne
bezpośrednie i rozproszone” [1]. Ta sama
ekspertka tłumaczy także: „Promieniowanie
bezpośrednie jest to promieniowanie, które
dociera wzdłuż linii prostej od tarczy słonecznej
do wybranego dowolnego punktu na Ziemi,
będącego miejscem obserwacji. Natomiast
promieniowanie rozproszone dociera z różnych
kierunków” [2].
Jeżeli na polskie przepisy spojrzymy
przez pryzmat zasad rozchodzenia się światła słonecznego, to okazuje się, że kwestie
dochodzącego ze wszystkich stron światła
rozproszonego reguluje § 13 WT. Natomiast

§ 60 WT rozpatruje promieniowanie bezpośrednie, docierające do powierzchni Ziemi
wzdłuż linii prostej. By zapewnić odpowiednią ilość światła, § 57 nakazuje projektowanie otworów okiennych o odpowiedniej
wielkości.
Proporcje promieniowania rozproszonego
i bezpośredniego w ogólnym bilansie światła
warto rozpatrzeć w oparciu o publikowane
dane. Prof. D. Chwieduk pisze: „W Polsce
w promieniowaniu całkowitym przeważa
promieniowanie rozproszone przez atmosferę
ziemską, które stanowi około 55% całkowitego promieniowania słonecznego. Udział
promieniowania rozproszonego zmienia się
w poszczególnych miesiącach i w grudniu osiąga maksimum 75-80%. Promieniowanie bezpośrednie tylko latem stanowi więcej niż 50%
promieniowania całkowitego. Innym istotnym
parametrem opisującym warunki nasłonecznienia jest usłonecznienie, wyrażające liczbę
godzin w danym przedziale czasu z widoczną
tarczą słoneczną” [1].
Na podstawie prowadzonych badań
statystycznych [3] sporządzona została
mapa usłonecznienia Polski. Stwierdzono, że
„Najwyższa wartość zaobserwowanej średniej
rocznej ilości godzin usłonecznienia w Polsce
wyniosła ponad 1250 h/rok i notowana jest
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Analiza obowiązujących w Polsce przepisów
regulujących kwestie naturalnego oświetlenia
światłem słonecznym wykazuje, że są one
obciążone wieloma wadami. Oprócz tych
o charakterze technicznym, utrudniających
stosowanie prawa, występują błędy zasadnicze,
bo ideologiczne.
Poprawiając prawo, warto skorzystać zarówno
ze współczesnych doświadczeń innych krajów,
jak i naszych własnych, trochę zapomnianych,
bo od dawna nieobowiązujących.
Wydaje się, że śmiało można wprowadzić
system, w którym odległość od granicy działki
zależeć będzie od wysokości tych fragmentów
obiektu, które znajdują się od strony
danej granicy. Skoro takie zasady działają
z powodzeniem w innych krajach, nie ma
przeszkód, by zadziałały i u nas.
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w takich miejscowościach jak Racibórz czy
Tarnów. Najniższa wartość zaobserwowanej
średniej rocznej ilości godzin usłonecznienia
w Polsce wyniosła około 500 h/rok i odnotowana jest w takich miejscowościach jak
np. Kołobrzeg, Mława lub Ustka. Największe
obszary koncentracji usłonecznienia to Polska
Południowa i Południowo-wschodnia. Na Pomorzu ilość godzin jest najmniejsza” [3].
Warto też zwrócić uwagę na wpływ lokalnych warunków meteorologicznych. Według
prof. Krzysztofa Markowicza „Podczas pełnego zachmurzenia ilość energii promieniowania słonecznego docierająca do gruntu obniża
się średnio 5-10 razy w stosunku do bezchmurnych warunków. Poza zachmurzeniem
istotne znaczenie ma również zawartość pary
wodnej w atmosferze oraz stopień zanieczyszczenia powietrza” [4].

Słoneczny ryczałt
Pomimo powszechnego dostępu do informacji o niejednakowym obdarowywaniu „słońcem” poszczególnych części kraju – faktu
tego nie zauważa Rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy
nie uwzględniają różnic w usłonecznieniu,
pomijany jest też wpływ lokalnych uwarunkowań meteorologicznych oraz ukształtowania terenu.
Oznacza to, że po spełnieniu minimalnych kryteriów podanych w § 13, § 57 i § 60
budynki w pewnych regionach Polski uzyskają
bardziej korzystne warunki niż w innych
miejscach kraju. Taka sama odległość między
budynkami (§ 13) czy też taka sama wielkość okien (§ 57) spowodują wprowadzenie
odmiennych dawek światła dziennego do
budynków stojących w różnych częściach
Polski. Biorąc pod uwagę lokalną zmienność
promieniowania słonecznego oraz sztywny
zapis § 13, § 57 i § 60 WT, stwierdzić należy,
że prawodawca z jednej strony nakazał
wykonywanie skomplikowanych wyliczeń,
a z drugiej – pominął niejednorodność
i dynamiczną zmienność uwarunkowań
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świata przyrody, co ostatecznie prowadzi do
mocno zniekształconego wyniku. Mimo prób
wprowadzenia równych, ryczałtowych zasad
rezultat daleki jest od doskonałości.
Problematyka ta szczególnie widoczna
jest w § 60 WT, bowiem przepis akcentuje
czas równonocy, a przemilcza zarówno znaczne różnice w usłonecznieniu poszczególnych
części kraju, jak i wynikające z lokalizacji
zabudowy, np. na naturalnie zacienionych
północnych stokach. Być może z racji różnorakich komplikacji z reglamentacją nasłonecznienia bezpośredniego, a może z powodu
uznania, że promieniowanie bezpośrednie
to tylko część promieniowania całkowitego,
powszechnie w świecie uznaje się, że kluczowe winno być prawne zapewnianie tylko
promieniowania rozproszonego. W wielu
krajach europejskich przyjęto zasadę, iż regulacje państwowe gwarantować mają tylko
minimalny, ryczałtowy poziom doświetlenia
światłem rozproszonym. W tym celu określane są dopuszczalne zbliżenia budynków
do granic działek, na których są budowane,
oraz minimalne wielkości okien. Systemy te
zapewniają inwestorom takie same warunki
dostępu do rozproszonego światła słonecznego. Jeżeli inwestorzy chcieliby uzyskać dla
swoich budynków podwyższony komfort
świetlny, w tym nasłonecznienie promieniami bezpośrednimi, to mogą oni to czynić,
odsuwając własne budynki od granic działki
oraz powiększając rozmiary okien – ponad
określone w przepisach minima.
Przepisy mające zapewniać słoneczne
promieniowanie bezpośrednie (w Polsce
badane za pośrednictwem „linijki słońca”),
istnieją w niewielu systemach prawa inwestycyjnego. Według informacji zebranych
w opracowaniu autorstwa Macieja Lose
Nasłonecznienie mieszkań; przepisy, praktyka
i rzeczywistość [5]: „Przepisy definiujące jako
wymaganie explicite czas insolacji, są prawie
wyłącznie domeną krajów dawnego RWPG,
w których zostały wprowadzone za pośrednictwem ZSRR. Wspólną podstawą tych
regulacji jest wymóg spełnienia określonego
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czasu nasłonecznienia w dniu równonocy
oraz niezbywalne związanie tego wymogu
z lokalem mieszkalnym. (...) W niemieckim
prawie budowlanym nie określa się wymagań dotyczących nasłonecznienia mieszkań,
obowiązuje jedynie wymóg zapewnienia
w pomieszczeniach mieszkalnych minimalnej
powierzchni okien; w większości landów jest to
1/8 powierzchni podłogi. (...) We Francji w nowych budynkach mieszkalnych powierzchnia
okien musi wynosić minimum 1/6 powierzchni
budynku, wymagań dotyczących insolacji nie
określa się. (...) W Stanach Zjednoczonych
brak jest wymagań dotyczących nasłonecznienia”.
Warto podkreślić, że obowiązująca teraz
w Polsce konieczność zapewniania dostępu
także do promieniowania bezpośredniego jest
nie tylko spadkiem po czasach PRL, ale również po ideologii modernistycznej. Należałoby
w tym miejscu dodać, że wprowadzenie do
urbanistyki hasła Le Corbusiera „słońce, przestrzeń, zieleń” przyczyniło się do zwiększania
odległości między budynkami, a w konsekwencji do rozgęszczania i rozlewania miast.
W polskich realiach przełożyło się to na zanik
tkanki typowo miejskiej, a spowodowało
dramatyczny rozrost zabudowy o charakterze przedmieść nawet w centrach miast.
Podkreślić też trzeba, że zwiększenie dostępu
do oświetlenia bezpośredniego nie przekłada
się na takie podniesienie jakości mieszkania,
które rekompensowałoby straty wynikające
z rozproszenia zabudowy. Słuszną wydaje
się więc konkluzja, że stosowane w świecie
ryczałtowe podejście do kwestii dostępu do
rozproszonego promieniowania słonecznego
jest ze wszech miar zasadne.
Warto także wziąć pod uwagę, że intensyfikacja zabudowy skutkująca zmniejszaniem
możliwości doświetlenia światłem naturalnym – jest zjawiskiem występującym przede
wszystkim w centrach miast, gdzie niedostatek światła rekompensowany jest bliskością
szerokiej oferty usług. Takie tereny, pomimo
swoistych niedogodności, pozostają atrakcyjnym miejscem dla wielu mieszkańców.
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Gęstość zaludnienia w Polsce [6]

Możliwość korzystania z walorów bezpośredniego światła słonecznego nie jest traktowana przez ludzi jako kluczowa wartość przy
wyborze miejsca zamieszkania. Zauważyć to
można wyraźnie, porównując dwie mapy Polski: usłonecznienia 1 oraz gęstości zaludnienia 2 . Tereny o największym usłonecznieniu
nie są tymi, które są najgęściej zaludnione
w naszym kraju.

Człowiek nie jest najważniejszy?
Ponieważ generalnie kwestie oświetlenia
uznawane są za istotne, to z przepisów prawa
wynikać powinna nie tylko metoda ustalania
dostępu do światła naturalnego, ale i zakres
ochrony nieruchomości przed nadmiernym
zacienieniem przez wznoszone w sąsiedztwie
obiekty. Działania takie powinny odpowiednio zabezpieczać interesy właścicieli
działek i budynków. Natomiast lektura § 13
WT prowadzi do kilku swoistych wniosków.
W sferze zainteresowania § 13 nie pojawia
się kwestia doświetlanie całej przestrzeni,
w której przebywać mogą ludzie. Przepis
wybiórczo koncentruje uwagę wyłącznie
na zapewnianiu naturalnego oświetlenia
pomieszczeniom w budynkach. Takie same

wady regulacji ujawniają się podczas analizy
§ 60 WT, którego zadaniem jest spowodowanie zapewnienia co najmniej 3-godzinnego
nasłonecznienia – ale tylko pomieszczeń.
W takim ujęciu wszystkie potrzeby człowieka
nie są kryterium najważniejszym. Pomijana
jest konieczność doświetlenia terenów biologicznie czynnych, tarasów wypoczynkowych,
balkonów czy logii, zwyczajowo użytkowanych przez mieszkańców w celach rekreacyjnych, często przez wiele godzin dziennie.
Wyraźnie czytelny jest prymat niektórych
przestrzeni zamkniętych nad otwartymi.
Potrzeba korzystania z naturalnego światła przez osoby przebywające na terenie
działki nie jest tym przepisem zabezpieczona.
Należałoby spytać prawodawcę – dlaczego
te same osoby uzyskują prawo do światła
w momencie wkroczenia do „pomieszczeń
przeznaczonych na pobyt ludzi”. W rezultacie
człowiek, chcąc zapewnić odpowiednie doświetlenie promieniami słonecznymi terenu
swojej działki, powinien w tym miejscu
wybudować budynek.
Te wydawałoby się trochę filozoficzne
wątpliwości wiążą się z zasadniczą wadą
§ 13 i § 60, która generuje kaskadę nieko-

rzystnych zjawisk. Jest nią uzależnienie
możliwości zabudowy działki od istniejącego
sposobu zabudowy sąsiednich nieruchomości. Przepisy zostały tak skonstruowane, że
chroniąc wyłącznie przestrzeń w istniejących
obiektach, automatycznie pozbawiają możliwości zabezpieczenia tych nieruchomości,
które nie są jeszcze zabudowane. Działki
oczekujące na swoje inwestycje nie są objęte ochroną przed pozbawieniem możliwości
oświetlenia naturalnym światłem. Konsekwencją wyżej opisanego braku prawnej
ochrony są dążenia budujących do zbliżania wysokiej zabudowy do granic cudzych
niezabudowanych (lub zabudowanych mniej
intensywnie) działek, czego następstwem
jest utrata wartości gospodarczej sąsiednich
terenów i oczywiste konflikty.
Źródłem sporów stają się utrudnienia
w realizowaniu przez sąsiadów ich własnych
inwestycji, ponieważ sąsiedzi ci są przymuszani do ponadnormatywnego odsuwania
własnej zabudowy od granicy i świadczenia
usługi „nasłoneczniania” – tym inwestorom, którzy wybudowali się jako pierwsi.
Zasada: kto pierwszy buduje, ten może
wybudować więcej (wyżej i bliżej granicy),
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nie jest jednak sprawiedliwa i stoi
w sprzeczności z wartościami europejskimi,
w tym zapisanymi w Konstytucji RP. Warto
przypomnieć kilka jej artykułów, w tym:
Art. 21. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.
	Art. 32. Wszyscy są wobec prawa równi.
Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
Art. 64. Własność, inne prawa majątkowe
oraz prawo dziedziczenia podlegają równej
dla wszystkich ochronie prawnej.
Dodatkowym mankamentem, wynikającym
z zasady uzależnienia cech projektowanych
budynków od istniejącego sposobu zabudowy
sąsiednich nieruchomości, jest konieczność
poruszania się projektantów w sferze domysłów. Przecież by móc prawidłowo zaprojektować budynek, tak aby spełniał warunki
§ 13 i § 60 WT, tj. aby nie przesłaniał ani nie
zacieniał budynków sąsiednich, konieczna
jest szczegółowa wiedza o tych cudzych,
już istniejących budynkach. A pozyskanie
informacji o rozkładzie okien i grubości ścian
w budynkach innych właścicieli oraz o funkcji
i rozkładzie ich pomieszczeń – często w praktyce nie jest możliwe (nasze prawo budowlane
nie gwarantuje w żaden sposób dostępu do
tych informacji).
Szczegółowy opis różnego rodzaju nieprawidłowości i mankamentów wynikających
z obowiązujących § 13 i § 60 WT – przedstawiliśmy w artykułach publikowanych w Z:A:
„Sąsiad buduje” (Z:A 03_2012), „Z tej mąki
chleba nie będzie” (Z:A 04_2012), „Inwestycje
– gospodarka – prawo. Wszystko, co najważniejsze” (Z:A 02_2013).

Jak regulują to inni
Poszczególne kraje różnie fomułują przepisy
mające zapewniać doświetlenie nieruchomości światłem naturalnym [7].
Przykładowo niemieckie przepisy budowlane [8] mają m.in. za zadanie ochronę
terenów sąsiadujących z planowaną inwesty-
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cją. System posługuje się rodzajem „kładów”
służących do wyznaczania oddziaływań 3 .
„Kłady” w niemieckim prawie nazywane są
„obszarami dopuszczalnego zasięgu”, ich
wielkość zależy od wysokości „H” tych części
budynków, które położone są od strony granic
działki 4 .
Według ogólnej zasady tak wyznaczone
oddziaływania („kłady”) winny znajdować się
na działce inwestora. Spełnienie wymagań
„kładu” jest równoznaczne ze spełnieniem
wymagań oświetlenia światłem rozproszonym oraz nasłonecznienia traktowanych ryczałtowo. W systemie niemieckim
dodatkowe badania „przesłaniania” oraz
„linijki słońca” – są zbędne. Generalnie
(jeżeli plan miejscowy nie stanowi inaczej)
budynki są najczęściej odsuwane od granic na
odległość wynoszącą połowę ich wysokości mierzonej od strony granicy (1/2 H),
niezależnie od tego, czy na działce sąsiedniej stoją już jakieś obiekty, czy też jest ona
jeszcze niezainwestowana. Przyjęcie takiej
zasady ma na celu nie tylko zapewnienie
jednakowego (ryczałtowo potraktowanego)
oświetlenia, wentylacji oraz nasłonecznienia
– dla każdego z sąsiadów, ale pozwala na
lepsze zachowanie odpowiedniego „dystansu
społecznego” i zapewnienia „prywatności”
pomiędzy zabudową na działkach sąsiednich,
co zapobiega konfliktom. Natomiast w sytuacji wyrażenia przez sąsiada zgody oraz
braku sprzeczności z przepisami – inwestycja
może być realizowana w granicy działki lub
w zbliżeniu do niej.
Podobnie jak w prawie niemieckim kształtowane są relacje przygraniczne przez system
francuski [9]. Przepis francuski w miejsce
niemieckich „kładów” wprowadza zasadę,
według której badana jest odległość od
granicy każdego punktu budynku. Jeżeli plan
miejscowy nie przewiduje inaczej, odległość
ta ma wynosić połowę wysokości tego punktu, liczonej w relacji do rzędnej przygranicznej
(1/2 H). Ilustracją działania przepisu jest
rysunek 5 .

Efekt działania przepisów niemieckich
i francuskich regulujących odległości budynków mieszkalnych od granic działek – jest
praktycznie taki sam. Ten sam rysunek 6
może zilustrować zarówno prawo niemieckie,
jak i francuskie.
Podsumowując, warto podkreślić, że obowiązujące we Francji i w Niemczech przepisy
regulujące odległość budynków od granic
działek są proste, jednoznaczne i nie stymulują konfliktów sąsiedzkich. Zastosowane
są w nich transparentne kryteria, których
spełnienie jest równoznaczne z zapewnieniem
oświetlenia i nasłonecznienia na poziomie
wymaganym przez tamtejsze przepisy prawa
(zastępują polskie regulacje zawarte w: § 12,
§ 13, § 60 WT).

Jak w Polsce bywało
Porównując przepisy funkcjonujące w innych
krajach z tymi działającymi w Polsce, pojawia
się pytanie: czy zawsze stosowano w naszym
kraju regulacje obarczone tak poważnymi
wadami? Z pytaniem tym łączy się kolejne:
jak brzmiały przepisy, które funkcjonowały
wcześniej?
Lektura materiałów źródłowych pokazuje,
że z problemem nasłonecznienia budynków
mieszkalnych dobrze radziły sobie regulacje
z poprzednich epok. To niestety całkiem
zapomniana urbanistyka. Stosowane dawniej zasady wynikały z wiedzy opartej o obserwacje środowiska. Przykładowo – o takich
zwyczajach przeczytać można w książce Życie
polskie w dawnych wiekach autorstwa Władysława Łozińskiego, który pisze: „Mądrym
zwyczajem staropolskim przestrzegano, aby
dwór był budowany „na jedenastą godzinę”,
to jest, aby jego czoło czyli fasada frontowa
miała pełne słońce w tej porze dnia, kiedy
ono nie dobiega jeszcze samego południa.
Tym sposobem wszystkie strony domu miały
słońce o pewnej porze dnia, podczas gdy dwory
z czołem na pełne południe nie mogły go mieć
w tylnych, ku czystej północy zwróconych
pokojach”.
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3
W niemieckich przepisach budowlanych do wyznaczania oddziaływań
budynku służą „kłady” nazywane „obszarami dopuszczalnego zasięgu”.
Najczęściej głębokość kładu wynosi 1/2 H.
1/2 H

Przepisy prawa niemieckiego regulujące odległości budynku od granicy
działki po przetłumaczeniu na j. polski [8] mają brzmienie:
§ 6 (1) zdanie 1: Przed ścianami zewnętrznymi budynków naziemnych należy
zachować obszary dopuszczalnego zasięgu.
§ 6 (2) zdanie 1: Obszary dopuszczalnego zasięgu muszą znajdować się na
działce.
Te same przepisy w wersji oryginalnej:
BbgBO §6 (1) Satz 1: Vor den Außenwänden von Gebäuden sind
Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden freizuhalten.
BbgBO §6 (2) Satz 1: Die Abstandsflächen müssen auf dem Grundstück selbst
liegen.

1/2 H

4
Głębokość „kładu” stosowanego w przepisach niemieckich – oblicza się na
podstawie wysokości ściany od powierzchni terenu do jej górnego końca (H).
Przy obliczaniu głębokości „kładu” pomijany jest zasięg drobnych elementów
budynku, jak np. występy dachu czy balkony, jeżeli nie przekraczają wymiarów
precyzyjnie określonych w niemieckiej ustawie. Najczęściej głębokość kładu
wynosi 1/2 H.

H

H

(rysunek pochodzi z niemieckiego komentarza do prawa budowlanego [8])

(rysunek pochodzi z niemieckiego komentarza do prawa budowlanego [8])

min.

1/2 H1

min.

5
Zilustrowany rysunkiem przepis, regulujący odległości od granicy
poszczególnych części budynku, zawarto w art. R 111-18
francuskiego Kodeksu Urbanistycznego.

1/2 H1

W tłumaczeniu na j. polski oraz w j. francuskim brzmi on następująco:
1/2 H2

min.

1/2 H3
H1

min.

1/2 H4

H2

H2

min.

1/2 H2

H3

H1

min.

H4

min. 3 m

63,43 o
granica
max. 63,43 o max. 63,43 o

1/2 H

Art. R 111-18 – A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite
parcellaire, la distance comptée horizontalement de
tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire
qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la
moitié de la différence d’altitude entre ces deux points,
sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
(rysunek pochodzi z opracowania Zespołu ds. Legislacji Małopolskiej
Okręgowej Izby Architektów [7])

H

H

granica

granica

63,43 o

Art. R 111-18 – Poza sytuacją, gdzie budynek znajduje się na granicy
działki, odległość liczona poziomo z każdego punktu
owego budynku do najbliższego punktu granicy działki,
musi być równa co najmniej połowie różnicy rzędnych
pomiędzy tymi dwoma punktami i nie może być mniejsza
niż trzy metry.

1/2 H

6
Przestrzenne relacje oparte na proporcji wysokości H do odległości
od granicy wynoszącej 1/2 H – kształtują kąt o wartości ok. 63°.
(rysunek pochodzi z opracowania Zespołu ds. Legislacji Małopolskiej
Okręgowej Izby Architektów [7])
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Tradycja budowy „na godzinę jedenastą” trwała setki lat 7 . Idea świadomego
ustawiania budynków względem słońca była
stosowana także przy projektowaniu większych struktur urbanistycznych. Władysław
Czarnecki pisze (Planowanie Miast i Osiedli
Tom I): „Rynki średniowieczne sytuowano tak,
aby każda z pierzei otrzymywała oświetlenie
słoneczne. Usytuowanie na godzinę 11-tą było
uprzywilejowane. Nie spotyka się pierzei zwróconych na północ”.
Wiele interesujących informacji znajduje
się także w książce Zasady budowy miast
małych i miasteczek (inż. Artur Kühnel, wydanie z 1918 r.), w której przeczytać można, że:
„Ulica leżąca w południku nie użycza światła
słonecznego najlepszego, południowym ścianom frontowym i w ogóle dłuższym ścianom budynku. W bloku szczelnie zabudowanym należy
w tym celu, aby każda ściana otrzymała światło,
ustawić ściany dłuższe na godzinę 11. (...) Aby
rozłożyć dostęp słońca równomiernie na realności po obu stronach ulicy, a przez to wyrównać
wedle możności ich pokupność, należy dać
ulicy oryentacyę na 9 lub 10 godzinę, względnie
oryentacyę na 2 lub 3 godzinę, prostopadłą do
poprzedniej. Wtedy bowiem frontowe ściany połaci południowej otrzymają dużo słońca, a raczej
wszystkie ściany domu naświetlane są o pewniej
porze dnia. Ogólnie zatem dostęp światła
słonecznego wymaga, aby ulice nie biegły prosto ze wschodu na zachód, albo jeszcze gorzej
z południa na północ, lecz skośnie do tych
kierunków. Tak też założono rynki wielu miast,
a zatem i ulice śródmieścia. Oryentacyę 10 godziny mają między innemi: Dębica, Tarnobrzeg,
Sambor, nieco ku 11: Biecz, Głogów, Lubaczów,
Pilzno. Kraków ustawił ściany rynku na 1 (linia
A-B), Lwów na 11, a Warszawa na 9” 8 .
Wielowiekowe doświadczenia wykorzystywano przy opracowywaniu przepisów prawa.
Przykładem jest Rozporządzenie Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r.
o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli.
Według zawartych w nim regulacji ulice i place
winny być tak zakładane, aby zapewniały
dostęp promieni słonecznych (art. 15).
Podobnie jak regulacje niemieckie
i francuskie, polski system z 1928 r. stosował
zasadę uzależniania odległości od granicy
– od wysokości budynków. Reguła ta obowiązywała w miastach. Odpowiednie oświetlenie
pomieszczeń mieszkalnych zapewniano od
strony elewacji frontowych, tj. od ulicy (art.
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182, patrz: 9 ) oraz od podwórzy (art. 183,
patrz: 10 ). Warto zwrócić uwagę, że polskie
przepisy przedwojenne przewidywały większe
rozsunięcie budynków od strony elewacji
tylnych niż współczesne niemieckie i francuskie. Budynki sytuowano w granicach działek
biegnących w układach prostopadłych do
ulicy (art. 178). Zsunięcie budynków bocznymi
ścianami pozwalało budować zwarte miasto.
Proporcje wysokości pierzei do szerokości ulic
postrzegane były jako harmonijne.
Dla pełniejszego ukazania polskich regulacji warto przytoczyć także przepisy powojenne. Dobrym przykładem jest Rozporządzenie
Przewodniczącego Komitetu Budownictwa,
Urbanistyki i Architektury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
obiekty budowlane budownictwa powszechnego z dnia 21 lipca 1961 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 196)
wydane na podstawie ustawy z 1961 r. Prawo
budowlane. I w tym przypadku warto zacytować istotne dla naszych rozważań regulacje:
	§ 88. 1. Zabrania się projektowania i budowy: 1) mieszkań od strony północnej,
oświetlonych wyłącznie oknami w ścianach
od strony północnej, które tworzą z kierunkiem N-S kąt przekraczający 22,5°;
2. Odstępstwa od przepisu ust. 1 pkt 1
dopuszczalne są w budynkach o systemie
korytarzowym, z mieszkaniami przeznaczonymi dla jednej osoby, jeżeli usytuowanie
tego wymaga.
	§ 93. 1. Powierzchnia oświetlenia okiennego pomieszczenia przeznaczonego na
stały pobyt ludzi powinna o dpowiadać
potrzebom użytkowym, głębokości i szerokości pomieszczenia, położeniu okna oraz
wielkości kąta padania światła, zawartego
między linią poziomą na wysokości parapetu okiennego a linią łączącą zewnętrzną
krawędź nadproża z wewnętrzną krawędzią
parapetu.
2. Ściana lub dach przeciwległego budynku
nie mogą zmniejszać kąta padania światła
więcej niż o 27°, to jest przekraczać swoją
wysokością połowy odległości od okna,
jeżeli stanowi ono jedyny dostęp powietrza
i światła o niezbędnej powierzchni.
3. Jeżeli kąt padania światła został
zmniejszony więcej niż 27° przez wysokość
przeciwległego budynku albo przez podcień,
okap, loggie lub balkon, a także przez gęste
zadrzewienie, należy niezbędną powierzchnię okien proporcjonalnie zwiększyć.

Kolejnym istotnym dla naszych rozważań
aktem prawa jest Rozporządzenie Ministra
Administracji, Gospodarki terenowej
i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki (Dz.U. Nr
17, poz. 62) wydane na podstawie ustawy
z 1974 r. Prawo budowlane. Rozporządzenie to zawiera kilka interesujących nas
paragrafów, które dla przypomnienia warto
przytoczyć w całości:
	§ 7. 1. Budynki, w których znajdują się
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi,
powinny być sytuowane w sposób zapewniający tym pomieszczeniom wymagany
dostęp światła dziennego i słońca.
	2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli ze
względów technologicznych jest wymagane
inne rozwiązanie.
	§ 9. Wykonywanie mieszkań dla 3 i więcej
osób w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z oknami wyłącznie od strony
północnej jest zabronione.
	§ 15. 3. Odległość nowo wznoszonego
budynku, ograniczającego dopływ światła
dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna być równa
co najmniej wysokości budynku, lecz nie
mniejsza niż 3 m.
	§ 278. 2. Ogrodzenia nie mogą ograniczać
dostępu światła słonecznego do sąsiedniej
działki, ani utrudniać naturalnego spływu
wód opadowych, a ponadto winny być zharmonizowane z otoczeniem.

Propozycje legislacyjne
Analiza obowiązujących w Polsce przepisów regulujących kwestie naturalnego
oświetlenia światłem słonecznym wykazuje, że są one obciążone wieloma wadami.
Oprócz tych o charakterze technicznym,
utrudniających stosowanie prawa (zasługują one na osobny artykuł), występują
błędy zasadnicze, bo ideologiczne. Porównując § 13 i § 60 WT z przepisami funkcjonującymi współcześnie w europejskich
państwach, łatwo dojść do wniosku, że
nasze regulacje można i należy znowelizować (patrz tabela 1).
Poprawiając prawo, warto skorzystać
zarówno ze współczesnych doświadczeń
innych krajów, jak i naszych własnych, trochę zapomnianych, bo od dawna nieobowiązujących.
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7
Tradycyjny, staropolski sposób ustawiania domów w Polsce względem
stron świata i słońca, nazywany sposobem „na jedenastą godzinę”.
(rysunek pochodzi z książki Zasady budowy miast małych i miasteczek , Artur
Kühnel, Lwów, 1918)

8
Sambor w roku 1910, widoczna jest skośna orientacja względem kierunku
wschód-zachód, zapewniająca lepszy dostęp światła słonecznego do
budynków.
(rysunek pochodzi z książki Zasady budowy miast małych i miasteczek , Artur
Kühnel, Lwów, 1918)

Art. 15. Ulice i place powinny być zastosowane do terenu - i tak założone,
aby zapewniały dostęp promieniom słonecznym do budynków mieszkalnych,
tudzież do budynków, przeznaczonych dla inwentarza żywego.
Art. 178. Budynki powinny być wznoszone bezpośrednio przy granicy działki,
albo w odległości co najmniej trzech metrów od granicy.
Art. 182. Wysokość budynków nie powinna przekraczać od strony ulicy jej
szerokości albo odległości pomiędzy linjami zabudowania, gdy te ostatnie
ustalone zostały prawomocnym planem zabudowania. (...)

H

H

9
Zabudowa w miastach według polskiego prawa z 1928 roku
– dla elewacji frontowych, od ulicy

max. 63,43 o max. 63,43 o

1/2 H

ulica

(rysunek: opracowanie Zespołu ds. Legislacji Małopolskiej Okręgowej Izby
Architektów [7])

1/2 H

H

H

granica

10
Zabudowa w miastach według polskiego prawa z 1928 roku
– dla elewacji tylnych, od podwórza

max. 56,31o max. 56,31o

2/3 H

2/3 H

Art. 183. Wysokość budynków od strony podwórza nie powinna przekraczać
półtorakrotnej odległości od przeciwległej granicy działki, wysokość
zaś każdej z przeciwległych ścian w podwórzu nie powinna przekraczać
półtorakrotnej odległości między niemi.
Wysokość budynków mieszkalnych jednotraktowych (otrzymujących światło
z jednej strony) w podwórzu nie powinna przekraczać odległości ich od granic,
względnie odległości pomiędzy przeciwległemi ścianami. (...)
O ile działka ma prawnie zapewnione korzystanie ze światła na przyległej
działce sąsiada, wysokość budynku oblicza się według odległości od
przeciwległej ściany sąsiada.
(rysunek: opracowanie Zespołu ds. Legislacji Małopolskiej Okręgowej Izby
Architektów [7])
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Wydaje się, że śmiało można zastąpić
oba paragrafy (§ 13 i § 60 WT) jednym systemem, w którym odległość od granicy działki
zależeć będzie od wysokości tych fragmentów obiektu, które znajdują się od strony
danej granicy. Skoro takie zasady działają
z powodzeniem w innych krajach, nie ma
przeszkód, by zadziałały i u nas. Problemy
mogą pojawić się tylko na stykach pomiędzy
budynkami powstałymi według obecnie
obowiązujących regulacji a nowymi. Ponieważ
zmieni się zakres interesów faktycznych,
które są chronione prawem, pojawią się
przypadki, w których zmaleje czas nasłonecznienia istniejących mieszkań. Zdarzać się to
będzie w sytuacjach, gdy inwestor zbudował
swój budynek blisko granicy i wykorzystywał
działkę sąsiednią do nasłonecznienia swojej
nieruchomości. Słuszna wydaje się więc
zmiana przepisów, które umożliwiają takie
mało etyczne praktyki.
Opracowane na nowo regulacje, respektując prawa sąsiadów, winny także uwzględniać
kontekst urbanistyczny, odmienny w miastach i na terenach wiejskich. Oczywistą jest
przecież potrzeba kontynuowania – tam gdzie
to potrzebne i możliwe – zabudowy pierzejowej z ciągami budynków stojących w granicach
(działanie takie pozwala przywracać gęstość
miastom). Oczywista jest także potrzeba
zapewniania pozostałym terenom możliwości
„ażurowego” kształtowania zabudowy, akcentującego tradycyjną podmiejską i wiejską
tożsamość.
Przy opracowywaniu noweli prawa należy
także zwrócić uwagę, iż obowiązujące: § 13
i § 60 WT odnoszą się w jednakowy sposób
zarówno do budynków realizowanych przy
granicy działek, jak i relacji przestrzennych
między obiektami lokalizowanymi na tej
samej działce – a przecież są to odmienne
sytuacje prawne i projektowe. Dlatego nowe
przepisy winny regulować w sposób odrębny
te dwie kwestie.
Przepis nr 1 – powinien ustalać minimalne
odległości obiektów kubaturowych od granic
z innymi działkami w taki sposób, aby projektowanie obiektów mogło być uniezależnione
od sytuacji przestrzennej i prawnej na działkach sąsiednich (ustalony przepisem prawa
wpływ na otoczenie każdego obiektu nie powinien wykraczać poza granice działki, na której
obiekt ten będzie realizowany). Projektowane
obiekty winny być sytuowane w sposób umoż-
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Tabela 1. Zestawienie i porównanie kluczowych konsekwencji
wynikających ze stosowania polskich przepisów (§ 13 i § 60 WT)
oraz systemu „kładów”
Obecnie obowiązujące
przepisy: § 13 i § 60 WT

Propozycja „kładów”

Czy przepis działa wg zasady „kto pierwszy ten lepszy”?

TAK

NIE

Czy możliwość zabudowy działki zależy od sposobu
zagospodarowania działki sąsiedniej?

TAK

NIE

Czy przepis generuje konflikty międzysąsiedzkie?

TAK

NIE

Czy w postępowaniu o pozwolenie na budowę konieczne jest uznanie
sąsiada za stronę postępowania administracyjnego?

TAK

NIE

Czy rezultat jest łatwo wyznaczalny i sprawdzalny?

NIE

TAK

liwiający sąsiadom realizację ich zabudowy na
zbliżonych zasadach, dopuszczonych prawem.
W takich sytuacjach udział sąsiadów jako
stron postępowania – byłby zbędny (jednoznaczne, transparentne regulacje zapewniałyby ochronę praw sąsiadów „z urzędu”).
Budowa obiektów w granicy lub w zbliżeniu do niej powinna być dopuszczona albo
aktem prawa miejscowego (ustalającego
jednolitą urbanistyczną zasadę na większym
obszarze), albo (przy braku lokalnych przeciwwskazań prawnych) na bazie zgody wyrażonej
przez sąsiada.
Przepis nr 2 – powinien ustalać minimalne
odległości pomiędzy obiektami kubaturowymi na tej samej działce w celu umożliwienia
takiego zbliżania do siebie brył budynków,
które zapewniałoby odpowiedni poziom doświetlenia pomieszczeń światłem naturalnym,
biorąc pod uwagę, iż architekt projektujący budynki na jednej działce ma wpływ na ich formę
i układ funkcjonalny – a więc może wprowadzić między nimi najefektywniejsze relacje
przestrzenne, w tym możliwość zapewnienia
optymalnego poziomu doświetlenia.
Wprowadzenie do polskiego systemu
wyżej opisanych regulacji znacząco przyczyni
się do poprawy efektywności działania prawa
inwestycyjnego oraz radykalnie zmniejszy
konfliktogenność procesów budowlanych.

Bożena Nieroda

architekt IARP
> bozenanieroda@izbaarchitektow.pl

W tekście wykorzystano m.in.:
1_P rof. Dorota Chwieduk (Instytut Techniki Cieplnej, Wydział
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska),

Wybrane problemy energetyki słonecznej , Elektroenergetyka
nr 3(9)/2011
2_P rof. Dorota Chwieduk (Instytut Podstawowych Problemów
Techniki Polskiej Akademii Nauk), Modelowanie i analiza

pozyskiwania oraz konwersji termicznej energii promieniowania
słonecznego w budynku, Warszawa 2006
3_P aulina Śmierzchalska, Maciej Chmielowiec (Akademia
Pomorska w Słupsku), Mapa usłonecznienia w Polsce, Projekt

„Czysta Energia” 2015 . Do wykonania mapy wykorzystano
dane udostępnione przez Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju, które zostały zebrane w ciągu 30 lat na 61 stacjach
meteorologicznych znajdujących się na terenie całego
kraju. Pliki, z których korzystano, zawierały typowe lata
meteorologiczne oraz dane klimatyczne dla całego obszaru
Polski. Dane pochodziły z lat 1971-2000
4_P rof. Krzysztof Markowicz (Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki,
Uniwersytet Warszawski), Pomiary promieniowania słonecznego
5_M aciej Lose, Nasłonecznienie mieszkań; przepisy, praktyka

i rzeczywistość , Z:A_#44, str. 118
6_M apa obrazująca gęstość zaludnienia w Polsce, według danych
Narodowego Spisu Powszechnego 2011
7_Informacje (w tym rysunki) z przygotowanego przez Zespół
ds. Legislacji Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów opracowania „Budownictwo jednorodzinne – szczególne warunki

realizacji”, prezentowanego w dniu 21.10.2016 r. podczas
Konferencji w Krynicy-Zdroju „Dom dla Rodziny” – całość
dostępna w biuletynie pokonferencyjnym, wydanym przez Radę
Małopolskiej Okręgowej IARP
8_Informacje z niemieckiego komentarza wydanego do Brandenburskiej ustawy budowlanej (niem. BgbBO), przetłumaczonego
na j. polski na zamówienie Krajowej Rady Izby Architektów RP
( www.zawod-architekt.pl/bgbbo)
9_P rzepis przytoczony z francuskiego Kodeksu Urbanistycznego
(Code de l’urbanisme), przetłumaczonego na j. polski przez
współpracowników Zespołu ds. Legislacji Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów

Wojciech Gwizdak

architekt IARP
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Propozycja dla open space

Do wiosennych
prac ziemnych

Kikka Digga to uniwersalna nakładka na widły
albo szpadel, która znacznie ułatwia kopanie.
Wymyślił ją dizajner Nick Skaliotis. Narzędzie
wykonane zostało z wysokiej jakości stali
i zaprojektowane w taki sposób, aby zmniej-

aranżowania różnorodnych obszarów roboczych w przestrzeniach open space. W skład zestawu wcho-

szać obciążenie stóp. Niestety samo waszego

dzą: półka, lampa wisząca i biurkowa, stół, sofa i garderoba. Wszystko wykonane w lekkiej konstrukcji,

ogródka nie skopie...

w czarno-białym kolorze.

Cena: 35 €

www.eglistudio.com, www.matthieugirel.com

www.kikkadigga.com

Ze świeczką w nosie

fot. Stéphanie Derouaux

Hypercollection to system mebli i lamp zaprojektowany przez Egli Studio i Matthieu Girela. Służy do

Nose to minimali-

Robot zamiast walizki

styczny świecznik
zaprojektowany
przez belgijskiego dizajnera
Quentina de
Costera. Składa
się z dwóch wyciętych laserowo,
zespawanych
ze sobą płytek.
Ze świecą czy bez
ski przedmiot

Firma Piaggio, znana przede wszystkim z produkcji legendarnych skuterów Vespa,

stanowi ciekawy

wymyśliła jeżdżącego robota o nazwie Gita, który przemieszcza się za właścicielem,

element każdego

a kształtem przypomina trochę robota BB-8 z nowej części sagi Star Wars. Koniec

wnętrza.

z dźwiganiem ciężkiej walizki, ale to nie wszystko. Jak zapewniają wynalazcy, robot bę-

www.quentindeco-

dzie nawet w stanie wyprowadzić psa na spacer. Ciekawe czy sprząta po czworonogu?

ster.com

www. gita.piaggiofastforward.com

Kawałek domu dla nomadów.
Nomadic Life to zestaw przedmiotów inspirowanych japońskimi religiami (buddyzm
i shinto), kulturą i rękodziełem. Jest wygodny
do przenoszenia i można za jego pomocą tworzyć znaną przestrzeń w różnych miejscach.
Za projekt odpowiadał Gerardo Osio. W skład
zestawu wchodzą m.in. naczynia i sztućce, mata oraz wazon. Wszystko wykonane
z naturalnych materiałów przez rzemieślników
z Kyoto, Fukui i Okayamy.
www.gerardoosio.com
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