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bezszprosowe akustyczne szklane ściany ppoż EI 30, EI 60

RW do 47 dB

advertorial

Ściany wewnętrzne
Aluprof – kompleksowe
rozwiązania dla firm
Na spójną identy�kację wizualną �rmy składa się bardzo wiele
elementów – od wyróżniającego
się logotypu, poprzez funkcjonalność strony internetowej, aż po
wygląd siedziby, do której przychodzą klienci. Dla każdej organizacji bardzo ważna zatem powinna być należyta estetyka biura
czy sklepu. Dlatego też, Aluprof
oferuje swoim klientom systemy ścian wewnętrznych umożliwiające tworzenie nowoczesnych
i funkcjonalnych konstrukcji przeszklonych, które z pewnością staną się wizytówką każdej �rmy.
Łatwa adaptacja i mody�kacja
Do konstruowania szklanych ścian działowych wykorzystywanych w przestronnych pomieszczeniach konferencyjnych i biurowych możemy wykorzystać
system MB-45 OFFICE. Są to lekkie
i zarazem bardzo wytrzymałe konstrukcje, w których elementem nośnym
może być szyba hartowana. Produkt
daje możliwość tworzenia ścian stałych,
wyposażonych w wyraźnie zaznaczone

drzwi rozwierane lub wahadłowe. Dodatkowo jego funkcjonalność pozwala
na zmianę aranżacji wnętrza poprzez
demontaż połączeń i ponowną ich instalację, dzięki czemu zmienimy kąt zabudowy czy też jej funkcję.
W pomieszczeniach biurowych, gdzie
konieczne jest wygłuszenie wnętrza,
warto zamontować ścianki dwuszybowe MB-80 OFFICE, nowość w ofercie
�rmy, w których jako wypełnienie można zastosować szyby, płyty meblowe
bądź płyty kartonowo gipsowe. Głębokość i konstrukcja systemu pozwala
na umieszczenie pomiędzy szybami
żaluzji, co dodatkowo umożliwi oddzielenie części przestrzeni od reszty wnętrza. Ponadto rozwiązanie to pozwala
na umieszczenie w środku ściany kabli
i montaż gniazdek elektrycznych oraz
na łączenie ze zwykłą ścianą wykonaną z karton-gipsu o grubości 75 mm.
W praktyce możliwości ich zastosowania w powierzchniach komercyjnych
są niemal nieograniczone również
z uwagi na fakt, iż kąt załamania ściany
może wynosić od 90 do 180 stopni. Pozwala to na kształtowanie zabudowy
w dowolny sposób do maksymalnej
wysokości 5,5 metra.

Estetyka i bezpieczeństwo
Kolejną nowością w asortymencie
ścian działowych jest rozwiązanie przeziernych ścian przeciwpożarowych na
bazie systemu MB-78EI, tzw. ścianek
bezszprosowych. Pozwalają one na
budowę przegród wewnętrznych bez
widocznych pionowych pro�li oddzielających poszczególne moduły ścianki,
a ponadto cechują się bardzo dobrą
odpornością ogniową. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wypełnienia
w postaci ogniochronnego materiału
pęczniejącego oraz niepalnego silikonu
w szczelinie pomiędzy ta�ami szkła,
która wynosi jedynie 4 mm. W celu
dopasowania kolorystycznego wypełniania silikon dostępny jest w trzech
wariantach kolorystycznych: czarnym,
szarym oraz białym. System bezszprosowych ścian MB-78EI umożliwia
projektowanie
przegród,
których
wysokość dochodzić może nawet do
3,6 metra, a moduły mogą osiągać szerokość do 1,8 metra. Badania ogniowe,
przeprowadzone w Instytucie Techniki
Budowlanej (ITB), obejmowały model
przegrody z tzw. swobodną krawędzią,
co oznacza, że nie ma ograniczeń długości maksymalnej konstrukcji ściany.

advertorial

Witryny sklepowe
na wysokim poziomie
W przypadku aranżacji przestrzeni
z wykorzystaniem szklanych ścian działowych, w których drzwi wykonane
są ze szkła, pomocne będą systemy
MB-EXPO i MB-EXPO MOBILE. Cechą charakterystyczną pierwszego
jest fakt, iż elementem nośnym w konstrukcji jest szyba hartowana mocowana w pro�lach zaciskowych. Produkt
pozwala tworzyć zabudowy, które osiągają wysokość maksymalną do około

4 metrów, a szerokość skrzydeł drzwi
wynosi 140 centymetrów. W przypadku drugiego rozwiązania maksymalna
wysokość paneli drzwiowych może
wynieść również 4 metry, natomiast
szerokość do półtora metra. W ramach
obydwu rozwiązań istnieje możliwość
użycia szyb hartowanych o grubościach
8, 10 i 12 mm. Dodatkowo MB-EXPO
pozwala na wykończenia powierzchni
aluminiowych pro�li dekoracyjnych
z obu stron zabudowy (tzw. dwukolor). Systemy dają również możliwość
łatwej reorganizacji pomieszczeń i po-

działu powierzchni wnętrza w nowy
sposób. W efekcie możliwe będzie
wykonanie konstrukcji ścianek stałych,
całoszklanych drzwi rozwieranych i wahadłowych, jak również segmentów
drzwi parkowanych i składanych, które znajdą swoje zastosowanie w sklepach, galeriach handlowych, centrach
targowych oraz pomieszczeniach biurowych.
Ściany działowe są nieodzownym elementem każdego współczesnego budynku biurowego czy galerii handlowej.
Nierzadko przez pryzmat ich estetyki
postrzegana jest renoma �rmy. Dlatego też przedsiębiorstwa powinny stosować produkty, które zagwarantują
im odpowiednią jakość wykonania, estetykę, a także wysoki poziom funkcjonalności. Produkty Aluprof zapewniają
wszystkie te cechy, jak również dają
mnóstwo możliwości ich adaptacji do
różnych wymagań i potrzeb �rm.

www.aluprof.eu
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Wszystko się działo
Według znanej już w starożytnym Egipcie koncepcji filozoficznej
„wiecznego powrotu” świat powtarzał się będzie wciąż w tej samej postaci
nieskończenie wiele razy. Na sposób półamatorski można wysnuć z tego
wniosek, że ludzkość w ciągu swojego istnienia cały czas dokonuje tych
samych odkryć, osiąga podobne sukcesy, ale też popełnia te same błędy.
Bo jak inaczej wyjaśnić dzisiejszą świeżość starożytnych,
witruwiańskich konstatacji, które pojawiają się w felietonie
Wojciecha Gwizdaka (str. 048)?
Nie bez powodu też miasta, od zarania dziejów, powstawały nad
rzekami. W Polsce często się od tych rzek odgradzaliśmy, ale dzisiaj
coraz częściej wracamy, schodzimy, wkładamy nogi do wody, wylegujemy
się na przybrzeżnych trawnikach. Jak choćby we Wrocławiu, gdzie
zagospodarowanie nadodrzańskich bulwarów przywraca to, co tak dobrze
funkcjonowało przed wojną (str. 052).
Kiedy myślę o tym nieskończonym powtarzaniu się świata, dostrzegam je
także w innych tekstach tego numeru Z:A. Wszak zawsze organizowaliśmy
zawody i plebiscyty, by nagradzać laurami i chołubić zwycięzców (str. 026),
zawsze walczyliśmy z upływem czasu (str. 036) i zawsze honorowaliśmy
swoich mistrzów, stawiając im różne formy pomników (str. 020).
Od wieków też staramy się opracować idealne prawa i zasady
i od wieków widzimy, jakie to trudne (str. 076, str. 082).
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Lada w Białym Domu

aluminium i kolorowe laminaty. Blat

matowy) i dodatkowe przeloty ka-

Z pewnością nie każda firma może

wykonany został z hartowanego,

blowe zaprojektowane w miejscach

wielką wodą – pierwsze meble z fa-

pochwalić się taką realizacją. Lada

białego szkła, które dobrze współ-

wskazanych przez klienta. Model

bryki trafiły tam w 2010 roku. Lada

Valde zaprojektowana i wypro-

gra z połyskującym frontem lady,

Valde został wybrany przez archi-

do Białego Domu to z pewnością

dukowana przez Fabrykę Mebli

a poziomo biegnące aluminiowe li-

tektów aranżujących przestrzeń

realizacja prestiżowa, ale podobne

Biurowych MDD trafiła do... Białego

stwy delikatnie podkreślają kształt

White House. Mebel miał dobre

stoją dzisiaj także w muzeum World

Domu. Tak, tego w Waszyngtonie.

oraz nowoczesny charakter bryły.

rozmiary, zmieniono tylko laminat,

Trade Center czy muzeum Johna

który został zamówiony u ze-

Kennedy’ego w Bostonie.

wnętrznego dostawcy z Francji.

> www.mdd.pl

Linia lad recepcyjnych Valde

„Projekt waszyngtoński” wy-

To nie jedyna realizacja MDD za

łączy w sobie trzy materiały: szkło,

różnia kolor frontu (orzech włoski

W księgarniach

• Miasto Archipelag. Polska

• Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto

• Rudolf Arnheim to autorytet

• Pochwała cienia Jun’ichirō Tani-

mniejszych miast Filipa Springera

u progu XXI w. Doroty Wantuch-

w psychologicznej interpretacji

zakiego to słynny esej z 1933 roku

to pokłosie projektu reporterskiej

Matli opowiada o przeobrażeniach

sztuk wizualnych. W swojej kla-

poświęcony japońskiej estetyce.

podróży po dawnych stolicach wo-

współczesnej przestrzeni między

sycznej książce Dynamika formy

Pisarz próbuje zdefiniować jej

jewództw. Autor przejechał cały

budynkami, ale też omawia

architektonicznej (1977), po raz

podstawy, odwołując się do

kraj od Słupska po Krosno i od

w zarysie historyczne stadia jej

pierwszy wydanej w Polsce,

kategorii cienia jako metafo-

Suwałk po Wałbrzych, żeby zoba-

rozwoju. Trzy główne rozdziały:

zwraca się w stronę wizualnych

ry wieloznaczności, ulotności

czyć, jak żyje się dziś w miastach,

„Ewolucja”, „Hybrydyzacja” i „Po-

aspektów budowli, przykładając

i przemijalności. Wychodząc od

które w 1999 roku utraciły status

limorfizm” podejmują rozważania

swoją teorię do specyficznych

spostrzeżeń dotyczących budowy

stolicy województwa. Poznał ich

na temat obserwowanych na

cech medium, jakim jest archi-

japońskiego domu czy kształtu

historię, rozmawiał z mieszkań-

początku XXI wieku przekształ-

tektura. W kręgu jego zaintereso-

przedmiotów codziennego użytku,

cami. Spotykał przedsiębiorców,

ceń miast oraz znaczenia, funkcji

wań znalazła się m.in. analiza po-

autor zastanawia się nad tym, co

artystów, aktywistów i nauczy-

i form dzisiejszej przestrzeni

rządku i nieporządku w dizajnie,

charakteryzuje estetykę Kraju

cieli. Efekt – zbiór reportaży

publicznej. Pozwala to całościowo

natura wizualnego symbolizmu,

Kwitnącej Wiśni, i jak wyraża się

od ogółu do szczegółu.

prześledzić złożony proces prze-

relacja między funkcjonalnością

w niej stosunek do egzystencji.

Zawsze warto.

mian przestrzeni miejskiej.

a percepcyjną ekspresją.

> 42 zł / www.karakter.pl

> 49 zł / www.karakter.pl

> 54,90 zł / www.ksiezy-mlyn.com.pl

> 59 zł / www.officyna.com.pl
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A R C H I S Ł A W A

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

/ COPYRIGHT: ORIA MEDIA

COACHING ZAANGAŻOWANY
Wasz cel to walka
z własnymi słabościami,
bicie rekordów,
projektowanie szklanych
domów...

www.grupaarchislawa.pl

Coach jest wam niezbędny
jak trener osobisty! Na bieżni
rozwoju ludzkości architekt
powinien być sprinterem...

Nie bójcie się wyruszyć
w drogę, niech nie krępują
was kagańce zasad...

scenariusz: bartosz wokan

My nie wychodzimy?

Poczekajmy jeszcze...
za chwilę będzie musiał
zacząć wprowadzać
zmiany w przepisach
budowlanych.

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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Nie tylko do pałacu

z elementów w różnych odcieniach.

Dębowe kasetony podłogowe firmy

Mają 20 mm grubości, tworzy się je

Chapel Parket Polska montuje się

nie tylko z materiału litego, ale też

w zabytkowych budynkach objętych

warstwowego (inżynieryjnego), któ-

opieką konserwatora, obiektach

ry można stosować na ogrzewaniu

użyteczności publicznej, jak również

podłogowym.
Materiał ten, jak wszystkie

pel Basilica obejmuje 10 schematów

podłogi Chapel Parket, zabez-

kasetonów, ale standardowe wzory

pieczony jest olejem woskowym

mogą być modyfikowane. Istnieje

wzbogaconym o związki krzemu.

także możliwość stworzenia wła-

Olejowanie podnosi odporność

snego schematu lub odtworzenia

posadzki na uszkodzenia związane

elementów na potrzeby rewitalizo-

z codziennym użytkowaniem,

wanego wnętrza. Kasetony są do-

ułatwia także bieżącą pielęgnację

stępne w 16 intensywnych kolorach,

i konserwację.

przy czym mogą one składać się

> www.chapelparket.pl

Fot. Pałac Quadrille Conference & Spa, projekt arch. M. Czauderna

w prywatnych domach. Marka Cha-

Nowy kolor dachówki

wzornictwem i dużym formatem,

Kolor grafitowy będzie siódmym

który jednocześnie umożliwia

dostępnym w serii dachówek

szybkie krycie.

MonzaPlus, stanowiąc dopeł-

Dachówkę wyróżniają także do-

nienie oferowanych już kolorów

skonałe parametry techniczne. Jest

w ciemnej tonacji – glazurowa-

odporna na działanie warunków

nego Tobago i antracytowego

atmosferycznych, mrozoodporna,

angobowanego. Grafitowy odcień

nisko nasiąkliwa. Wyposażona

dachówki doskonale łączy się

została w specjalne „ząbki” przy

zarówno z chłodnymi, jak i cie-

bocznej krawędzi, umożliwiające

płymi kolorami elewacji. Oprócz

łatwe, szybkie, stabilne i trwałe

atrakcyjnego koloru, produkt

przypięcie do łaty.

przyciąga uwagę ciekawym

> www.roben.pl

stworzenie sufitu bardzo estetycz-

ale równocześnie akcentujący

indywidualnym potrzebom projek-

nego, a jednocześnie zindywidu-

atrakcyjną krawędź płyty. System

towym oraz akustycznym wnętrza.

Firma Armstrong wprowadziła

alizowanego w zależności od ocze-

pozwala na uzyskanie gładkiego,

na rynek system TechZone, który

kiwań klienta czy funkcji obiektu.

wręcz monolitycznego sufitu. Dzięki

się ze standardowych elementów

ułatwia uzyskanie ładu na suficie

TechZone porządkuje i ułatwia

możliwości dopasowania mineral-

dostępnych w zasadzie „od ręki”,

i pozwala na integrację płyt sufito-

proces projektowania sufitu wraz

nych płyt sufitowych o różnorod-

m.in. płyt mineralnych z linii Perla,

wych z oświetleniem i dyfuzorami

z poszczególnymi instalacjami.

nych wymiarach (od kwadratowych

Optima i Ultima+ wraz z systemem

powietrza. To pierwsze tego typu

Ruszt nośny może tu być

1200x1200 mm, po kilka wymiarów

zawieszenia.

rozwiązanie na rynku. Pozwala na

częściowo ukryty lub widoczny,

prostokątnych) system odpowiada

> www.armstrongsufity.pl

Bez bałaganu
pod sufitem
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Co istotne, rozwiązanie składa
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1200 m² kreatywnych
rozwiązań biurowych

informacje

było podzielone na strefy zgodne

krzesło Panthera umożliwiające

Przestrzeni Pracy dzielili się swoją

z różnorodnymi aktywnościami

siedzenie dynamiczne. Zaintereso-

wiedzą i przekonywali, że ważne

Na targach Orgatec w Kolonii,

pracowników. Zobaczyć można

waniem zwiedzających cieszyły się

jest stworzenie indywidualnego

które miały miejsce w dniach

było m.in. system mebli biuro-

także oryginalne modułowe pufy

projektu biura dla danej organizacji.

25-29 października 2016 r., Grupa

wych Levitate zaprojektowany

Tapa pomysłu Przemysława „Mac”

Podnosi on satysfakcję i efektyw-

Nowy Styl zaprezentowała swoje

przez studio WertelOberfell, który

Stopy, doskonałe do prowadzenia

ność zespołu, a co za tym idzie

premierowe produkty odpowiada-

nawiązuje do trendu home office

nieformalnych spotkań.

– przekłada się na lepsze wyniki

jące na wyzwania współczesnych

design. Sporą uwagę zwracało

Podczas targów przedstawi-

biur. Stoisko mierzące aż 1200 m²

stworzone przez Raya Cartera

ciele działu Badań i Konsultingu

Porozmawiajmy
o komforcie

biznesowe przedsiębiorstw.
> www.NowyStylGroup.com/mys

Stawickiego (zajmuje się pomocą
organizacjom w tworzeniu strategii

Myślenie przez projekt (design

usług, brandów i produktów), archi-

thinking) i pojęcie komfortu to

tekta Roberta Koniecznego i duetu

główne tematy konferencji „Styl to

projektantów Paprocki & Brzozowski

komfort”, która odbyła się 21 wrze-

(którzy dla firmy Urzędowski stwo-

śnia 2016 roku w Centrum Promocji

rzyli trzy linie produktowe okien:

Mody na łódzkiej ASP. Jednym

Pure, Love i Glamour). Zwieńczeniem

z organizatorów wydarzenia była

spotkania był panel dyskusyjny,

firma Urzędowski, producent stolarki

w którym wzięli udział wszyscy pre-

okiennej. W konferencji wzięli udział

legenci, przy dodatkowym wsparciu

specjaliści związani z ogólnie pojętą

merytorycznym prof. Małgorzaty

branżą projektową. Zgromadzeni

Siwek z ASP w Łodzi.

wysłuchali wykładów Henryka

> www.urzedowski.pl

Nowy wymiar wnętrz

System paneli stworzony jest

Panele ścienne Zicaro produkowane

z kompatybilnych elementów,

są z kompozytu gipsowo-polime-

które można ze sobą dowolnie łą-

rowego Crystal-X. Swoją strukturą

czyć. Różnorodne wzory, faktury

przypominają beton architektonicz-

i kolory, pogrupowane w pięć ko-

ny, lecz są od niego znacznie lżejsze.

lekcji, dają możliwość stworzenia

Co najważniejsze – nie wymagają

we wnętrzu niepowtarzalnego

impregnacji i malowania. Cechują

klimatu – od bardzo nowoczesne-

się powierzchnią odporną na

go do klasycznej elegancji z nutą

uszkodzenia i łatwą do utrzymania

egzotyki.

w czystości.

> www.zicaro.pl
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Siłowniki na lotnisku

dzenia umożliwiają bezobsługowe

do obsługi dużych i ciężkich okien

dla projektantów jest kompaktowa

Na przeszklonym patio, stanowią-

przewietrzanie obiektu. Modernizo-

dachowych – podnoszą skrzydła

budowa siłownika – montowany

cym jedną z części zmodernizo-

wany terminal był pierwszym obiek-

ważące nawet 300 kg. W warszaw-

równolegle do profilu nie odznacza

wanego Terminalu 1 na Lotnisku

tem w Polsce, w którym zastosowa-

skiej realizacji służą do codziennej

się na tle konstrukcji świetlika.

Chopina w Warszawie zastosowano

no napędy z serii CDP – najsilniejsze

naturalnej wentylacji, a ich obsługa

Co więcej, można zamówić go w do-

duże okna dachowe wyposażone

napędy łańcuchowe oferowane na

odbywa się za pomocą dedykowanej

wolnej wersji kolorystycznej.

w siłowniki CDP firmy D+H. Urzą-

rynku. Zostały stworzone specjalnie

centrali. Cechą szczególnie ważną

> www.dhpolska.pl

Ecophon promuje BIM

i firmą Autodesk, zaproponowały

Ecophon, marka specjalizująca

architektom program współpracy

się w dźwiękochłonnych syste-

mający na celu propagowanie BIM.

mach akustycznych, udostępniła

Ideą przewodnią tego projektu jest

za pomocą bimobject.com jeden

dostarczenie wiedzy produktowej

z największych zestawów obiektów

i praktycznej w zakresie projek-

BIM na potrzeby oprogramowania

towania w BIM oraz promocja

Revit i ArchiCAD. Dodane biblioteki

narzędzi informatycznych do tego

można dowolnie personalizować,

przeznaczonych. Więcej szczegó-

np. w zakresie rozmiaru, co zapew-

łów wkrótce.

nia możliwość dostosowania ich

> www.ecophon.com

do rozwiązań oferowanych przez
Ecophon. Pozwala to użytkownikom na efektywne
planowanie i realizację
rozwiązań sufitowych w różnorakich
projektach. Jakość,

Trwała jak dąb

imitująca strukturę oraz barwę

funkcjonalność

Segmentowa brama garażowa

złotego i ciemnego dębu jest bar-

i użyteczność

RenoMatic light oferowana przez

dzo trwała i odporna na działanie

obiektów Ecophon

firmę Hörmann jest dostępna

promieni UV. Podobnie trwałe są

BIM została nagro-

w nowym, drewnopodobnym

bramy o powierzchni Woodgrain.

dzona w konkursie

wzorze DecoColor. W sumie bramy

Brama RenoMatic oferowana jest

BIMobject Awards

te można zamówić aż w pięciu

w 15 wymiarach, z uchwytem lub

w Mediolanie.

kolorach, wszystkie w jednej cenie.

z napędem elektrycznym.

Nowa powierzchnia DecoColor

> www.hormann.pl
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Oprócz tego, Ecophon
i Rigips, w porozumieniu z SARP

Z:A

fot. M. Jóźwicki
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Szkice po raz trzeci

jest Izba Architektów RP. W tym

uczelni wyższych, posługujących

rozstrzygnięcie konkursu odbędzie

Do 20 grudnia można nadsyłać

roku hasło przewodnie konkursu

się techniką tradycyjną. Spośród

się oczywiście podczas najbliższej

prace na III edycję konkursu „Szkice

brzmi „Orgia barw w przestrzeni”

wszystkich prac jury konkurso-

edycji targów Budma 2017.

architektoniczne” skierowanego do

i umożliwia uczestnikom wykorzy-

we wytypuje 10 nominowanych,

studentów kierunków architekto-

stanie dowolnej liczby kolorów. Ce-

a spośród nich wybierze trzech zwy-

znańskie zapraszają firmy, które

nicznych, organizowanego przez

lem „Szkiców” jest pokazanie umie-

cięzców, którzy otrzymają nagrody

chciałyby wesprzeć organizację

Międzynarodowe Targi Poznańskie.

jętności warsztatowych studentów

finansowe, odpowiednio w kwotach:

konkursu i zostać jego partnerem.

Partnerem merytorycznym MTP

kierunków architektonicznych

6000, 4000 i 2000 zł. Uroczyste

> www.szkicearchitektoniczne.pl

Międzynarodowe Targi Po-

Maksymalna higiena
Firma Delabie wprowadziła do
sprzedaży nowy elektroniczny
dozownik mydła. Ten estetyczny
model ścienny gwarantuje optymalną higienę i prostą konserwację.
Dzięki detektorowi na podczerwień
uruchamia się go bez kontaktu
przedmiotu z dłonią.
Jak większość akcesoriów tej
marki, korpus i płyta montażowa
są wykonane z bakteriostatycznego materiału – Inox 304. Jest to
szlachetny stop idealnie przystoso-

Zamiast
klasycznego szkła

wany do środowisk o najwyższych
się do wykorzystania w meblach

wymaganiach higienicznych (takich

kuchennych – łatwa obróbka kla-

jak szpitale, domy opieki dla osób

Rauviso Crystal to lekkie, nietłu-

sycznymi narzędziami stolarskimi

starszych, szkoły, zakłady żywienia

kące szkło polimerowe oferowane

zapewnia niemal nieograniczone

zbiorowego, sanitariaty publiczne).

przez firmę Rehau. Zostało pokryte

możliwości wykańczania frontów,

Na tego rodzaju stali nierdzewnej

Podświetlany wskaźnik niskiego

lakierem odpornym na promie-

wnęk i ścianek. Płyty Rauviso

tworzy się niewidoczna powłoka

poziomu baterii i okienko kontroli

niowanie UV i zarysowania, który

Crystal dostępne są w 8 ponadcza-

ochronna, która zapobiega rozwojo-

ilości mydła ułatwiają bieżącą kon-

doskonale zabezpiecza materiał

sowych kolorach w wersji matowej

wi bakterii. Powierzchnia pozostaje

serwację. Antywyciekowa pompa

przed wszelkimi uszkodzeniami.

oraz wysokopołyskowej i podobnie

błyszcząca, twarda i gładka, łatwo

dozująca środek czystości dostarcza

Przy tym jest lżejsze od szkła, a jed-

jak szkło we wnętrzach prezentują

się ją czyści. Nawet w przypadku

porcję, której wielkość można

nocześnie dużo bardziej odporne na

się nowocześnie i elegancko.

uszkodzeń mechanicznych dozow-

regulować.

pęknięcia. Materiał dobrze nadaje

> www.rehau.pl/rauvisio

nik jest chroniony przed korozją.

> www.delabie.pl
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Spain, Las Palmeras
Architect: Valentín de Madariaga

Muzealna posadzka
nie do zdarcia

barwionego piasku kwarcowego. Połączenie tych dwóch materiałów daje

Firma Flowcrete Polska, zajmująca

lekko antypoślizgową powierzchnię

się produkcją posadzek żywicznych,

o bardzo dużej wytrzymałości me-

dostarczyła technologię i materiał do

chanicznej – na ścieranie, zarysowa-

wykonania 2500 m2 posadzek Peran

nia, uderzenia oraz nacisk. Natomiast

STB Compact w interaktywnym mu-

dzięki zastosowaniu barwionych

zeum – Centrum Historii Zajezdnia,

piasków kwarcowych system Peran

które powstało we Wrocławiu. To

STB Compact jest atrakcyjny wizu-

nowoczesna placówka, która przy

alnie. W Centrum Historii Zajezdnia

wykorzystaniu innowacyjnych technik

zastosowano posadzkę z piaskiem

ekspozycyjnych prezentuje powojen-

w monokolorze RAL 7037 Dusty Grey,

ną historię Wrocławia i Dolnego Ślą-

co pozwoliło uzyskać efekt este-

ska. Peran STB Compact to posadzka

tyczny, który doskonale wpisuje się

wykonywana z żywicy epoksydowej

w postindustrialny charakter obiektu.

oraz zacieranego mechanicznie,

> www.flowcrete.com.pl

HI-FINITY
... I NIC NIE PRZESŁANIA CI WIDOKU ...

TOGETHER
FOR BETTER

spójną całość, która doskonale

Plaster miodu to betonowy element

wpisuje się szczególnie w nowocze-

z kolekcji Libet Stampo, który

sną stylistykę. Takie produktowe

dobrze sprawdza się zarówno jako

nawiązania do świata przyrody to

oryginalne siedzisko, jak rów-

znakomity sposób na połączenie

nież donica czy ciekawy element

pragmatyzmu z walorami este-

dekoracyjny. Firma Libet oferuje go

tycznymi, ponieważ kształty pod-

w dwóch wersjach – pełnej i ażuro-

patrzone w naturze są niebanalne,

wej. Geometryczny kształt idzie tu

ponadczasowe i mogą z powodze-

w parze z surową, minimalistyczną

niem pełnić rozmaite funkcje.

powierzchnią, składając się na

> www.libet.pl

Inspiracją do stworzenia systemu drzwi przesuwnych
Hi-Finity było bardzo proste założenie:
NIC NIE MOŻE PRZESŁANIAĆ WIDOKU
czyli największa możliwa powierzchnia szklana.
Dzięki wbudowaniu proﬁli aluminiowych w ściany,
szyba sięga od podłogi aż do suﬁtu, co daje niezwykle
minimalistyczny efekt.
Smukłe, eleganckie klamki pozwalają niemal bez
wysiłku otworzyć olbrzymie przesuwne skrzydła.
http://www.reynaers.pl/konsumenci/hi-ﬁnity
https://www.youtube.com/watch?v=_wwuaWOvSt0
https://www.youtube.com/watch?v=OgBf4fO05B0

rekl ama

Plaster różnorodności

www.reynaers.pl

Reynaers Polska Sp. z o.o., ul. Okulickiego 12, 05-500 Piaseczno
T: +48 22 715 77 77, F: +48 22 715 77 78
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Skandynawski design
nowego sufitu

wysoki współczynnik odbicia światła na poziomie 87%. W praktyce

Znany i ceniony sufit akustyczny

oznacza to, że światło dzienne

Rockfon Fusion® doczekał się

dociera dalej w głąb pomieszczenia.

premiery w Polsce. I to od razu

Natomiast zastosowanie alumi-

Słońce zamknięte
w oprawie

w nowej, ulepszonej odsłonie. Sufit

niowego profilu, pozwala uzyskać

System Transparent Circadian to

Rockfon Fusion® jest wyrazisty

efekt przecięcia idealnie białej

próba jak najlepszego odwzoro-

długotrwałego przebywania

dzięki zastosowaniu nowej, su-

powierzchni. Duński produkt cha-

wania światła słonecznego i jego

w zamkniętych pomieszczeniach.

perbiałej powierzchni akustycznej

rakteryzuje minimalistyczny styl,

pozytywnego wpływu na funk-

System, ze względu na swoje

płyty Rockfon Blanka®. Sekretem

który dobrze wpisuje się nie tylko

cjonowanie ludzkiego organizmu.

właściwości, przeznaczony jest

jej bielszej i gładszej powierzchni

w skandynawskie wnętrza. Dosko-

Efekt osiągnięto dzięki zastoso-

więc przede wszystkim do miejsc

jest specjalna farba stosowa-

nały dizajn idzie w parze z najwyż-

waniu dynamicznej zmiany widma

z ograniczonym dostępem światła

na w amerykańskim przemyśle

szymi parametrami akustycznymi.

światła. Lampy mogą automatycz-

dziennego, szczególnie do szpitali,

kosmicznym. Powłoka płyty składa

Atutem nowego sufitu jest także

nie dostosowywać się do strefy

domów spokojnej starości, biur

się z licznych mikro-ceramicznych

prosty i szybki montaż.

czasowej oraz pory dnia, wywierając

i obiektów użyteczności publicznej.

kulek, dzięki którym sufit osiąga

> www.rockfon.pl

odpowiedni wpływ na proces uwal-

> www.essystem.pl

Fotografia na betonie

sitodruku, który pozwala prze-

elementu i ściągnięciu folii, po-

logia Reckli Artico® używana jest

Firma Reckli, specjalizująca się

nieść dowolne zdjęcie lub grafikę

wierzchnia płyty jest wypłuki-

głównie na fasadach. Jej istotną

w kształtowaniu powierzchni

na powierzchnię betonu. Folie, na

wana. Odsłonięte w ten sposób

zaletą jest wytrzymałość. W po-

z betonu architektonicznego, po-

które nanoszony jest środek dez-

kruszywo daje efekt światłocie-

łączeniu z systemem antygrafitti

szerzyła gamę swoich produktów

aktywujący cement, wkładane są

nia, dzięki czemu na powierzchni

Reckli Graffix można uzyskać

o kolejną pozycję – Reckli Artico®.

do szalunku i zalewane mieszanką

powstaje obraz, wyczuwalny także

trwały i wyraźny obraz.

Technologia ta oparta jest na bazie

betonową. Po rozszalowaniu

pod opuszkami palców. Techno-

> www.reckli.pl
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niania melatoniny, podobnie jak pod
wpływem promieni słonecznych.
Ma to minimalizować skutki
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ul. Hansa Poelziga
Skwer Hansa Scharouna

ul. Krystyny i Mariana Barskich

ul. Maksa Berga

ul. Heinricha Lauterbacha

ul. Andrzeja Frydeckiego

Aleja Architektów

ul. Tadeusza Brzozy

ul. Ernsta Maya

ul. Witolda Lipińskiego

fot. M. Lulko

IZBA ARCHITEKTÓW
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IZBA ARCHITEKTÓW .

rozpoczęcie budowy osiedla Nowe
Żerniki: czerwiec 2014
data złożenia wniosku o nadanie
patronów ulicom: 24.05.2016
data głosowania radnych: 20.10.2016
data wejścia uchwały w życie: 12.11.2016

Na Maksa Berga, poproszę!
/ architekci na ulicach miasta
Nazwiska wybitnych architektów pojawią się wkrótce na mapach i tabliczkach oznaczających ulice
nowopowstającego osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu. Modelowe osiedle wzbogaca środowisko
architektów o jeszcze jedno doświadczenie, a miasto i jego mieszkańców o pamięć i honor oddany tym,
którzy wpływali na jego historię. Współczesny Wrocław wiele im zawdzięcza.
O inicjatywie wrocławskich architektów rozmawiamy z arch. Piotrem Fokczyńskim,
architektem miasta i koordynatorem prac nad projektem NŻ

S

Sebastian Osowski: Skąd pomysł, aby ulice
osiedla Nowe Żerniki nosiły nazwiska
architektów?

> Piotr Fokczyński: Zrodził się spontanicznie,
w trakcie warsztatów projektowych organizowanych w ramach prac nad osiedlem. Wniosek
oficjalny złożyły Dolnośląska Okręgowa Izba
Architektów i wrocławski oddział SARP.
Stwierdziliśmy, że nasze miasto dużo zawdzięcza architektom. I to w zasadzie na każdym z etapów najnowszej historii. Doszliśmy
do wniosku, że warto to podkreślić i uhonorować. A właśnie osiedle określane jako WUWA2
jest do tego idealnym miejscem. Ulice, których
patronami będą architekci, doskonale wpisują
się w ideę powstania Nowych Żernik.
Patroni zostali wytypowani według klucza
osiągnięć, czasu historycznego, związków
z miastem?

> Nowe Żerniki mają swoją genezę w osiedlu
modelowym WUWA, które powstało we Wrocławiu przed wojną (pisaliśmy o tym: Osiedle

oparte na współpracy, w Z:A_#38, str. 018
– przyp. red.). Naturalne więc było sięgnięcie
do nazwisk z tamtego okresu. Zastanawiając
się nad wyborem architektów z historii powojennej, przez pewien czas rozważaliśmy też
gigantów architektury z całej Polski, takich jak
np. Hryniewiecki, Skibniewska czy Leykam.
Stwierdziliśmy jednak, że mamy do dyspozycji
zbyt mało ulic. Postanowiliśmy trzymać się
więc naszej lokalności.
Jakie argumenty towarzyszyły wnioskowi
złożonemu do rady miasta? Czym
przekonywaliście, że architekci są godnymi
pretendentami?

arch. Piotr Fokczyński
architekt IARP, architekt
miasta Wrocław,
wiceprzewodniczący
Dolnośląskiej Okręgowej IARP

> Michał Duda z Muzeum Architektury,
pracujący w naszym zespole od początku
projektu, przeprowadził dokładną kwerendę i przygotował spis nazwisk architektów
związanych z Wrocławiem. Ale mając siedzibę Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów
w dawnym przedszkolu, w samym centrum
osiedla WUWA, wystarczyło rozejrzeć się
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dookoła. Otaczają nas budynki zaprojektowane przez wielkich architektów o bardzo
zacnym dorobku – m.in. Hansa Scharouna,
Heinricha Lauterbacha, Hansa Poelziga,
Adolfa Radinga. Natomiast niedaleko
powstających Nowych Żernik znajduje się
świetnie zachowane osiedle zaprojektowane
przez Ernsta Maya – autora planu ogólnego
Wrocławia, który opracował po wygranym
konkursie w roku 1921. Przypomnijmy tylko,
że architekt zafascynowany ideą miasta
ogrodu zaproponował koncepcję rozbudowy
Wrocławia jako systemu miast satelitarnych.
Trudno sobie też wyobrazić Wrocław bez
Maksa Berga. W zasadzie każde z wymienionych tu nazwisk to osobna opowieść. Te historie i biografie zostały opisane w załączniku do wniosku i w skrócie zaprezentowane
radnym podczas sesji, na której odbyło się
głosowanie.
Pomysł uhonorowania niemieckich
architektów sprowokował jednak
grupę mieszkańców do protestu przed
ratuszem...

> Rzeczywiście na sesji rady miasta pojawiło
się kilka osób próbujących zrobić niepotrzebne zamieszanie. Ale zarzut o „germanizację
miasta” jest przecież całkowicie niepoważny.
Fakt, iż Wrocław jest dziś takim nowoczesnym miastem, ma swój oczywisty początek
przed wojną. Staramy się więc o tej przeszłości pamiętać. Obecny prezydent miasta, Rafał
Dutkiewicz, nigdy nie uciekał od historii,
wręcz przeciwnie otwarcie się o niej we
Wrocławiu mówiło i mówi. Niewykluczone, że
pomogły też kryminały Marka Krajewskiego
o komisarzu Eberhardzie Mocku, ich akcja
dzieje się przecież w niemieckim Wrocławiu.
Dziś nie odczuwamy dyskomfortu, mówiąc
o tym, że dawniej był tu Breslau. Zwłaszcza
my, architekci, czerpiemy z tych wzorców.
Niemieccy, przedwojenni moderniści to
część kroniki Wrocławia, na jej kolejnych
stronach zapisali się już polscy architekci,
przybyli do miasta po roku 1945 i kolejni,
związani z coraz nowszą historią…

> Tak, wymieńmy chociażby Andrzeja
Frydeckiego i Tadeusza Brzozę. Założyli po
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Główna ulica
Nowych Żernik
to Aleja Architektów.
Oprócz tego mamy
tam obecnie dziewięć
ulic, którym patronują
polscy i niemieccy
projektanci.
Przypisano je
geodezyjnie
wydzielonym ulicom
I etapu. Powstanie też
skwer imienia Hansa
Scharouna i deptak
Adolfa Radinga.
Pełna lista obejmuje
15 nazwisk, kolejni
patroni zostaną
przypisani ulicom
wraz z kontynuacją
drugiego etapu
budowy.

Max Paul
Eduard Berg
(1870-1947)

/ architekt, urbanista i polityk komunalny (SPD),
miejski radca budowlany (architekt miejski)
we Wrocławiu w latach 1909–1924. Jeden ze
słynniejszych architektów początku XX wieku.
Znany przede wszystkim jako autor Hali
Stulecia oraz współautor radykalnej koncepcji
urbanistycznej miasta (1919-1920)

Marian
Barski

(1927-2005)
/ architekt i wykładowca akademicki, absolwent
WA Politechniki Wrocławskiej, wspólnie z żoną
Krystyną jest autorem wielu ważnych budynków
powojennego Wrocławia, które oprócz bardzo
wyrazistej i czystej urbanistyki stanowią
podręcznikowe wręcz obiekty architektoniczne
(patrz także: Krystyna Postawka-Barska)

Krystyna
Postawka-Barska
(1925-1999)

/ architekt, absolwentka WA Politechniki
Wrocławskiej, wspólnie z mężem Marianem jest
autorką wielu ważnych budynków powojennego
Wrocławia, m.in. Domu Asystenta, Audytorium
Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego czy
charakterystycznych akademików Kredka
i Ołówek, (patrz także: Marian Barski)

wojnie Wydział Architektury na Politechnice
Wrocławskiej i byli jego filarami. Budynek
Wydziału Mechanicznego PWr, zaprojektowany przez Frydeckiego, to przecież rzecz
zjawiskowa.
Jeśli spojrzymy na akademicką część osi
Grunwaldzkiej, to gdzie byśmy się nie obrócili, trafimy na budynek zaprojektowany przez
Krystynę i Mariana Barskich. Począwszy
od Audytorium Wydziału Chemii, a skończywszy na ich ostatnich projektach, czyli
akademikach Kredka i Ołówek. A mówimy
o fragmencie Wrocławia, który w trakcie

Kazimierz
Bieńkowski
(1924-2011)

/ architekt, absolwent WA PWr, zaprojektowana
przez niego zabudowa wokół placu Legionów
oraz zabudowa budynkami wielorodzinnym
przy Lipowej i Jaworowej to przykłady nowej
wrocławskiej urbanistyki, na długie lata
definiującej tożsamość miejsca, świadczącej
o wyczuciu skali i znakomitej architekturze
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Tadeusz
Brzoza
(1911-1985)

Heinrich
Lauterbach

Adolf Peter
Rading

(1893-1973)

(1888-1957)

/ architekt, wykładowca akademicki, absolwent

/ architekt, członek Werkbundu,

/ architekt modernistyczny, był członkiem

WA Politechniki Lwowskiej, od 1947 roku we

współorganizator i jeden z projektantów

Werkbundu i wziął udział w jego dwóch

Wrocławiu, filar powojennej wrocławskiej szkoły

wrocławskiego osiedla WUWA, od 1925

wystawach: w Stuttgarcie-Weißenhofie

architektury, autor projektów budynków D1

roku pracował jako niezależny architekt,

i we Wrocławiu, w stolicy Dolnego Śląska

i D2 Politechniki Wrocławskiej, a oprócz tego

realizował budynki głównie na Śląsku,

w ramach wystawy WUWA zaprojektował

m.in. Domu Turysty w Zakopanem i kościołów

w ramach wystawy WUWA zaprojektował

dom mieszkaniowy wybudowany na

w Groniu-Leśnicy i Tęgoborzu

dwa budynki (w tym własną willę)

ul. Tramwajowej

Andrzej
Frydecki
(1903-1989)

Witold
Lipiński

(1923-2005)

Bernhard Hans
Henry Scharoun
(1893-1972)

/ architekt, wykładowca akademicki, absolwent

/ architekt i wykładowca akademicki,

/ architekt modernistyczny, jeden z głównych

WA Politechniki Lwowskiej, jeden z głównych

absolwent WA Politechniki Wrocławskiej, autor

przedstawicieli architektury organicznej,

twórców wrocławskiej szkoły powojennej

nowatorskich opracować z dziedziny architektury,

działacz Werkbundu, wziął udział w wystawie

architektury, zaprojektowany przez niego

zaprojektował m.in. charakterystyczne

w Stuttgarcie-Weißenhofie i we Wrocławiu,

budynek Wydziału Mechanicznego PWr

Obserwatorium Wysokogórskie na Śnieżce

jego dom dla młodych par i osób samotnych to

jest przykładem świetnie zachowanego

w Karkonoszach i dom własny, słynne Igloo

podręcznikowa architektura organiczna i jeden

tzw. „kubizującego modernizmu”

przy ul. Moniuszki we Wrocławiu

z symboli Wrocławia

Paul
Heim

(1879-1963)

Ernst
May

(1886-1970)

Roman
Tunikowski
(1919-1982)

/ architekt działający głównie we Wrocławiu,

/ architekt i urbanista modernistyczny, w roku

/ architekt, urbanista, wykładowca, absolwent

współpracował z Albertem Kempterem,

1921 wziął udział w konkursie urbanistycznym

WA PWr, jego projekt Kościuszkowskiej Dzielnicy

od 1910 roku pracował w biurze Maksa Berga,

na nowy Plan Ogólny Wrocławia i zyskał rozgłos

Mieszkaniowej i placu Kościuszki to jedno

po 1945 roku wyjechał do Stuttgartu, współautor

dzięki awangardowej koncepcji limitacji obszaru

z wybitniejszych założeń urbanistyki lat 50.

planu osiedla Sępolno oraz budynków na osiedlu

zwartej zabudowy i rozbudowywaniu miasta

i zarazem bardzo charakterystyczny fragment

Księże Małe i osiedlu wzorcowym WUWA (dom

systemem miast satelitarnych liczących

śródmieścia, jest także autorem m.in. osiedla

galeriowy i przedszkole)

około 20 tysięcy mieszkańców

Południe we Wrocławiu i Piastów w Bolesławcu

Albert
Kempter
(1883-1941)

Hans
Poelzig

(1869-1936)

/ architekt działający głównie we Wrocławiu,

/ architekt wczesnego modernizmu, wykładowca,

współpracował z Paulem Heimem, od 1909 roku

scenograf teatralny i filmowy, działacz

pracował w biurze Maksa Berga, współautor

Werkbundu, we Wrocławiu zaprojektował dom

planu osiedla Sępolno oraz budynków na osiedlu

handlowo-biurowy przy ul. Ofiar Oświęcimskich

Księże Małe i osiedlu wzorcowym WUWA

i wystawowy Pawilon Czterech Kopuł, autor

(dom galeriowy i przedszkole), bez wspólnika

projektu Wieży Górnośląskiej na terenie targów

zaprojektował m.in. kościół Gustawa Adolfa

w Poznaniu i budynku radia w Berlinie

Źródła fotografii:
> Zenon Prętczyński „Pamięci architektów wrocławskich”
> www.commons.wikipedia.org
> www.alchetron.com
> www.foter.com
> www.sepolno.fotopolska.eu
> www.kadlub.com
> www.pinterest.com
> www.inmemoriam.architektsarp.pl
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wojny został niemal całkowicie wyburzony.
To zasługa tego wybitnego małżeństwa, że
obecnie jest on nowoczesny, ciekawy urbanistycznie i architektonicznie. Jedna z głównych przestrzeni Nowych Żernik musiała
więc nosić ich imię. Ulica, którą do tej pory
roboczo nazwaliśmy Bazarkową, stała się
ulicą Barskich.
Mamy tu już do czynienia z bardzo bliską
nam historią. Z profesorem Witoldem
Lipińskim miałem zajęcia na studiach. Nie
wiedziałem wówczas o jego niesamowitej
przeszłości wojennej, jako żołnierz AK wielokrotnie otarł się o śmierć. Nigdy o tym nie
mówił, był bardzo skromnym człowiekiem.
Trudno znaleźć w Polsce drugi taki obiekt
jak jego Obserwatorium Wysokogórskie na
Śnieżce.
A przecież jest jeszcze we Wrocławiu plac
Legionów zaprojektowany przez Kazimierza
Bieńkowskiego. Jest też KDM (Kościuszkowska Dzielnica Mieszkaniowa) i związany z nią
zespół architektów z Romanem Tunikowskim
na czele… Można by wymieniać jeszcze wiele
zacnych osób o wyjątkowym dorobku, niestety nie na wszystkie nazwiska od razu znalazło
się miejsce.
Podsumujmy: ile architektonicznych
nazwisk pojawi się na ulicach osiedla
Nowe Żerniki?

> Główna ulica Nowych Żernik to Aleja
Architektów. Oprócz tego mamy tam obecnie
dziewięć ulic, którym patronują polscy i niemieccy projektanci. Przypisano je geodezyjnie wydzielonym ulicom I etapu. Powstanie
też skwer imienia Hansa Scharouna i deptak
Adolfa Radinga. Zależało nam na uwzględnieniu jak największej liczby zasłużonych
osób, dlatego niektóre ulice podzieliliśmy
na krótsze odcinki. Przyjęto zasadę, że ulice
w układzie północ-południe będą nosić nazwiska niemieckich architektów, także tych,
którzy przyczynili się do powstania pierwszej
wystawy WUWA w latach 20. ubiegłego
wieku. Natomiast ulice w układzie wschódzachód uhonorują polskich twórców. Pełna
lista obejmuje 15 nazwisk, kolejni patroni
zostaną przypisani ulicom wraz z kontynuacją drugiego etapu budowy.
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Wymieńmy chociażby
Andrzeja Frydeckiego
i Tadeusza Brzozę.
Założyli po wojnie
Wydział Architektury
i byli jego filarami.
Jeśli spojrzymy na
akademicką część osi
Grunwaldzkiej, to gdzie
byśmy się nie obrócili,
trafimy na budynek
zaprojektowany przez
Krystynę i Mariana
Barskich. A jest jeszcze
przecież plac Legionów
autorstwa Kazimierza
Bieńkowskiego.
Jest też KDM
i związany z nią
zespół architektów
z Romanem
Tunikowskim
na czele…

Czytelnicy Z:A być może mnie sprostują,
ale wydaje się że będzie to pierwsze
w Polsce „osiedle architektów”. W wielu
miejscowościach znajdziemy osiedla
malarzy czy pisarzy, lecz taki sposób
uhonorowania architektów jest czymś
wyjątkowym. Myśli pan, że w ślad za
Wrocławiem mogą pójść inne miasta?

> Zastanawiałem się, dlaczego wcześniej
nie doczekaliśmy się we Wrocławiu np. ulicy
Maksa Berga i czy naprawdę musiały powstać

Nowe Żerniki, żeby wprowadzić w życie taką
inicjatywę. Doszedłem do wniosku, że rzeczywiście bez modelowego osiedla trudno byłoby
taki pomysł zrealizować. Tworzenie tematycznych grup ulic miało miejsce najczęściej tuż po
wojnie, kiedy masowo zmieniano ich nazwy.
Polscy architekci, o których dziś mówimy,
wówczas dopiero pracowali na swój dorobek.
Natomiast odwołanie do niemieckiej tradycji
Wrocławia wymagało czasu.
Dziś unikamy zmian nazw istniejących
ulic między innymi z czysto praktycznego
powodu. Wiąże się to bowiem ze zmianą adresów, koniecznością wymiany dokumentów
itd. Natomiast, aby nadać imię nowej ulicy,
musimy tam mieć geodezyjnie wytyczone
działki. Nie często zdarzają się więc takie
miejsca i sytuacje, gdzie możemy nazwać
kilka czy kilkanaście ulic równocześnie.
Wiedziałem, że jeśli nie uda nam się tego
przeprowadzić przy okazji realizacji takiego
osiedla jak Nowe Żerniki, pomysł upadnie.
Satysfakcję z pewnością odczują nie tylko
inicjatorzy, ale całe środowisko. Nazwiska
architektów wchodzą do przestrzeni
publicznej. Na Maksa Berga, poproszę
– będziemy mówić do taksówkarzy... Aleją
Architektów do końca, proszę pani...

> Bardzo się z tego cieszę. Myślę, że ma to
duże znaczenie w wymiarze symbolicznym.
O tych znamienitych architektach można
stworzyć ciekawą opowieść. Na osiedlu
powstanie przecież dom kultury, więc pretekstów, żeby lokalnej społeczności mówić
o przedwojennej i współczesnej architekturze Wrocławia na pewno będzie wiele. Mam
nadzieję, że ludzie, którzy się tam wprowadzą,
będą dokładnie wiedzieli kim był patron ulicy
na której mieszkają.
Pisaliśmy o tym w Z:A
> Osiedle oparte na współpracy, wywiad z arch. Piotrem Fokczyńskim
i wypowiedzi uczestników warsztatów projektowych, Z:A_#38, s. 018

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

Podyskutujmy
o tym na Forum Z:A

www.zawod-architekt.pl/forum

Siniat w BIM!
Pracujesz nad projektem lekkiej zabudowy i szukasz najkorzystniejszego rozwiązania, które spełni Twoje
wymagania? Oczekujesz gotowych propozycji, które w szybki i prosty sposób wdrożysz do swojego projektu?
Jako wiodący globalny producent i dostawca rozwiązań dla budownictwa opartych na gipsie, przygotowaliśmy
dla Ciebie obiekty BIM Siniat w zakresie lekkiej zabudowy do wykonywania:
•
•
•
•
•

ścianek działowych
suﬁtów podwieszanych
okładzin ściennych
poddaszy
szachtów

Obiekty BIM Siniat dostępne są w formacie ArchiCAD oraz Revit. Możesz je bezpłatnie pobrać z naszej
strony internetowej www.siniat.pl oraz znaleźć w chmurze BIMobject®�Cloud.

Dzięki obiektom BIM Siniat projektowanie jest łatwe i przyjemne,
a Ty poświęcasz na to tylko tyle czasu, ile potrzeba!

www.siniat.pl
www.bimobject.com
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Salon Architektury
/ Primus inter pares*

Katarzyna Bąk-Chuchacz, arch. Grzegorz Lechowicz, arch. Maciej Nitka, arch. Marek Tarko

Przyczyną powołania małopolskiego „Salonu Architektury” jest chęć zmiany sposobu
mówienia o architekturze, z jakim spotykamy się niekiedy w mediach. Chcieliśmy dialogu,
wymiany poglądów, docenienia oryginalnych, inspirujących i nietuzinkowych projektów...

Z

Zamiast wyszukiwać i krytykować realizacje
nieudane, jak dzieje się to w niektórych plebiscytach, w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów pomyśleliśmy o konkursie pokazującym pozytywne dokonania architektoniczne.
Mówiąc o perspektywach rozwoju, lepiej jest
przecież dyskutować nad tym „jak robić coś
dobrze” i prezentować atrakcyjne, interesujące
wzorce. Stąd pomysł na formułę głosowania,
w którym uznanie dla efektów pracy architektów mogą wyrazić... inni architekci.
Istotą Izby jest równość praw członków
samorządu, wzajemne uznanie i szacunek.
Opracowując zasady dla tego plebiscytu,
początkowo planowaliśmy, aby nazywał się
Primus inter pares*. Znaczenie tej sentencji
oddaje istotę tego plebiscytu. Zwycięstwo
w nim nie oznacza, że ktoś staje się lepszy, ma
jakieś specjalne względy. W ramach plebiscytu
zostaje wyłoniony obiekt, który czymś się
wyróżnia. I nic więcej. To jest powód do dumy.
To jest honor.
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Przyjęta finalnie nazwa „Salon Architektury” kojarzyć się ma z odświętnym, przyjemnym spotkaniem poświęconym prezentacji tego, co najlepsze, ale także z miejscem
wymiany myśli o trendach i aspiracjach. Tutaj
każdy może pokazać co nowego zrobił, a jeśli
koleżanki i koledzy uznają, że osiągnięcie jest
istotne – zostaje nagrodzony.
O wyniku Salonu decydują wszyscy członkowie Małopolskiej Okręgowej IARP. Nie ma
żadnych kryteriów, kapituł, sądów itp. poza
osobistym przekonaniem architekta, że warto
obiekt zgłosić, a później, że warto oddać swój
głos. Projekt musi być zrealizowany, a zgłoszenie może wysłać każdy z członów MPOIA.
Dzięki takiej formule plebiscytu możliwe
jest zestawienie dużych, spektakularnych
realizacji z projektami drobniejszymi lecz
wysmakowanymi, które właśnie tutaj mogą
zostać zauważone i docenione.
Głosowanie jest proste – po zalogowaniu
na stronie internetowej okręgu każdy archi-

tekt dysponuje trzema głosami, które może
oddać na trzy najciekawsze, jego zdaniem,
prace. Laury trafiają do twórców trzech obiektów, które uzyskały najwięcej głosów. Sama
nagroda również jest iście architektoniczna –
to betonowa kostka z przebiegającym skośnie
(jak szarfa) odciśniętym napisem Salon
Architektury.
Na tegoroczną, trzecią już, edycję plebiscytu wpłynęły zgłoszenia 30 kandydatów.
Laureatów Salonu Architektury Anno Domini 2016 – architektów i zwycięskie obiekty
– przedstawiamy obok, a w ramach „nagrody
dodatkowej” poświęcamy im także kilka
kolejnych stron Z:A. Przy tej okazji przypominamy także triumfatorów poprzednich edycji
Salonu. Wszystkim gratulujemy!

*_Primus inter pares – pierwszy wśród równych sobie.
Za Wikipedią: Określa się w ten sposób osobę, która posiada pewien
autorytet wśród pozostałych członków grupy, do której należy, jednak
nie wiąże się on z żadnymi specjalnymi przywilejami.

Z:A
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Laureaci plebiscytu
Salon Architektury
edycja 2013/14

edycja 2015

edycja 2016

I miejsce
> Małopolski Ogród Sztuki, Kraków
architekci: Krzysztof Ingarden,
współpraca autorska: Jacek Ewý
(Ingarden & Ewý Architekci)

I miejsce
> „Cricoteka” Muzeum i Ośrodek
Dokumentacji Sztuki Tadeusza
Kantora, Kraków
architekci: Stanisław Deńko
(Wizja sp. z o. o.),
Agnieszka Szultk, Piotr Nawara,
Sławomir Zieliński
(nsMoonStudio sp. z o. o.)

I miejsce
> Apartamenty Lea 251, Kraków
architekci: Piotr Kita, Tomasz Koral
(Kita Koral Architekci)

II miejsce
> Stacja Transformatorowa ST-12,
MPL Balice
architekci: Piotr Pyrtek, Jakub Fiszer

III miejsce – równorzędne
> Centrum Obsługi Ruchu
Turystycznego, Kraków
architekci: Witold Gilewicz,
Marek Borkowski, Andrzej
Lipski, Wojciech Dobrzański,
Wiesław Michałek z zespołem
(IMB Asymetria)
> Osiedle Black & White, Kraków
architekci: Piotr Kita, Tomasz Koral
(Kita Koral Architekci)

II miejsce
> ICE Kraków Congress Centre,
Kraków
architekci: Krzysztof Ingarden, Jacek
Ewý (Ingarden & Ewý Architekci),
Arata Isozaki, Hiroshi Aoki (Arata
Isozaki & Associates)

II miejsce
> Wydział Rzeźby Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie
architekci: Wojciech Gawinowski,
Wojciech Sumlet (Vostok Design)

III miejsce
> Biurowiec Consultronix,
Balice k. Krakowa
architekci: Andrzej Zalewski,
Adam Bubak, Elżbieta Dziewońska
(APA Zalewski Bubak)

III miejsce
> Apartamenty Novum, Kraków
architekci: Marek Borkowski,
Witold Gilewicz z zespołem
(IMB Asymetria)
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Laureaci plebiscytu
Salon Architektury 2016
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I miejsce
Apartamenty Lea 251
Kraków Bronowice
ul. Juliusza Lea 251
architekci:
Piotr Kita, Tomasz Koral
(Kita Koral Architekci)
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Laureaci plebiscytu
Salon Architektury 2016

I miejsce
Apartamenty Lea 251
Kraków Bronowice
ul. Juliusza Lea 251
architekci:
Piotr Kita, Tomasz Koral
(Kita Koral Architekci)
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Apartamenty Lea 251 to kameralne osiedle zlokalizowane zaledwie 4 km od centrum
Krakowa. Działka, na której znajduje się inwestycja, położona jest na pograniczu
zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej z dużą ilością terenów zielonych. W projekcie
ogromną rolę odegrał kontekst, zatem budynki zaprojektowano tak, aby swoją formą
i kolorem elewacji dobrze korespondowały z otoczeniem i wprowadziły nową jakość
w istniejącą już zabudowę.
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Laureaci plebiscytu
Salon Architektury 2016

II miejsce
Wydział Rzeźby Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie
Warszawa, ul. Spokojna 15
architekci:
Wojciech Gawinowski,
Wojciech Sumlet
(Vostok Design)
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Nowy budynek Wydziału Rzeźby znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego
zespołu Zakładów Sanitarnych należących obecnie do warszawskiej ASP. Skłoniło to
nas do poszukiwania harmonii pomiędzy starą a nową architekturą. Ceglane mury
zabytkowego obiektu dobrze komponują się z zielonym i intymnym charakterem ulicy
Spokojnej, która ciągnie się wzdłuż starego ogrodzenia Cmentarza Powązkowskiego i ten
charakter chcieliśmy utrzymać pomimo nowoczesnej bryły nowego budynku.
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Laureaci plebiscytu
Salon Architektury 2016

III miejsce
Biurowiec Consultronix
Balice k. Krakowa
architekci:
Andrzej Zalewski,
Adam Bubak,
Elżbieta Dziewońska
(APA Zalewski Bubak)
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Projekt budynku biurowego CX2 dla firmy Consultronix SA. Obiekt zlokalizowany jest
w podkrakowskich Balicach, na terenie strefy przemysłowo-logistyczno-biurowej wokół
lotniska. Jego bryła skomponowana została z białych, prostopadłościennych kontenerów
o uproszczonym detalu architektonicznym. Rozdrobnienie poszczególnych segmentów
jest odpowiedzią na brak bezpośredniego, jednoznacznego kontekstu architektonicznego
i koresponduje zarówno ze skalą wielkogabarytowych obiektów, jak i możliwą zabudową
o mniejszych gabarytach. Najniższa kondygnacja (magazynowo-serwisowa), dzięki
naturalnemu ukształtowaniu działki, zagłębiona jest od strony północnej poniżej poziomu
terenu, a od strony południowej dostępna jest z niewielkiego placu manewrowego.
Środkowa pełni funkcję biurową, zaś najwyższa - biurowo-konferencyjną z dostępem do
boiska sportowego na dachu niższej kondygnacji.
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ARCHITEKCIE, KTO CIĘ ROZUMIE?

FOT. KUBA PAJEWSKI

FELIETON

arch. Piotr M. Glegoła
architekt IARP

Wiek awangardy

W

Wypełniając niedawno ankietę dla pewnego
socjologa (dotyczącą – co ważne – preferencji
estetycznych architektów), doszedłem do
wniosku, że mimo woli obracam się w dosyć,
mówiąc delikatnie, zachowawczej i ograniczonej gamie upodobań. Wciąż słucham
zespołu Cabaret Voltaire (lat 43 od założenia)
i Carlosa Santany (lat 69). Jako przykład ulubionego reżysera podałem braci Wachowski,
choć już zdążyły przecież zostać siostrami
Wachowski (Lana lat 51 i Lilly lat 49). A Toma
Cruise’a i Demi Moore nadal podziwiam
za atrakcyjną powierzchowność (oboje po
lat 53), podczas gdy na tapecie są teraz np.
Alex Pettyfer czy Jennifer Lawrence (oboje
po lat 26)... Może te moje wzorce są jednak
cokolwiek „zramolałe” pomyślałem? No, ale
jakie mam mieć wzorce – rozważałem dalej
– jeśli jestem młodszy od Toma Cruise’a raptem o... 3 miesiące.
Zadałem sobie wówczas pytanie: a może
to właśnie przez brak odpowiednio świeżych
wzorców w moim życiu, przestałem czuć się
awangardą? I stąd nie mam siły ani motywacji, by „cywilizację popychać do przodu”, co
niewątpliwie powinien czynić każdy świadomy
architekt. Zatem? Panie i Panowie? Gdybyście tylko dali się namówić na śmiałe zmiany
z dnia na dzień (zapominając że: święta, rocznice, terminy oddania projektów czy konkursy
córki...), wszyscy moglibyśmy zrewidować
stan współczesnej sceny i swój własny. Na
początek zapraszam na mój osobisty poszukiwawczy przegląd „nowej” pożywki dla ducha.
Ponieważ awangardowy teatr Derevo
Antona Adasinsky’ego (lat 57) od dawna nie
gościł w Warszawie, a Warlikowski (lat 53)
akurat wystawiał w Paryżu, mój wybór
padł na Studium Teatralne na warszawskiej
Pradze. Grali sztukę w reżyserii założyciela tej
sceny Piotra Borowskiego (lat 70), który był
współpracownikiem Jerzego Grotowskiego
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Niezależnie od wieku
należy chodzić, myśleć,
spotykać się, rozmawiać
i tworzyć. Oraz – co
ważne – cały czas
poszukiwać nowego.
Awangarda to stan
ducha, nie metryki.
Nie róbmy się więc
piernikami i wychodźmy
przed zaścianki.
(zmarł 17 lat temu), aby poszukać sensu towarzyszącego od zawsze twórcom i tworzeniu...
Po emocjach na teatralnych deskach
zapragnąłem zmienić Muzę. W pierwszym
odruchu nabyłem kolekcję płyt kolosów
polskiej awangardy, czyli Serockiego, Bairda
i Szalonka. Słuchając ich, aż trudno uwierzyć, że wszyscy już nie żyją, a komponowali
i grali w okresie międzywojennym... Jeśli was
zachwycali, to z pewnością polubicie także
młodszych – do głębi poruszające są fortepianowe improwizacje Marcina Maseckiego
(lat 33) czy elektroakustyczne eksperymenty
Michała Jacaszka (lat 43).
W poszukiwaniu dobrych dźwięków warto
też wybrać się na sobotni clubbing. Ja dla
przykładu zacząłem od Proximy, gdzie alternatywnego rocka grali akurat Kongos (lat od 30
do 34). Koncert świetny, choć słuch odzyskałem dopiero po 24 godzinach. I niewątpliwie

ciekawie się czułem, siedząc przy barze – prawie jak podczas długiej przerwy pod sklepikiem
w liceum (kiedy miałem około 18 lat).
W ostateczności – interesującą awangardową muzykę znaleźć można, przeglądając
popularne listy przebojów. Tak wpadłem na
zespół The Pretty Reckless – album „Going
to Hell” wspiął się swego czasu na 5. miejsce
amerykańskiej listy Billboardu. Zainspirowany
okładką płyty sięgnąłem do zasobów internetu i pozostaję pod wrażeniem wizerunku
wokalistki tej grupy. Odważne dessous Taylor
Momsen (lat 23) zdecydowanie zwraca uwagę,
choć taki styl awangardy niektórym może już
nieco przeszkadzać w intelektualnej koncentracji na treściach muzycznych... Ciekawe, jaki
byłby efekt, gdyby ubierać się w podobnym
guście na spotkania w sprawie zleceń na
projekty wnętrz?
Niestety na tych wszystkich awangardowych „iwentach” nie spotykałem nikogo ze
znajomych, zacząłem się wręcz zastanawiać,
czy nie powinienem (jako singiel) zadbać
o jakąś awangardową towarzyszkę? Znaleźć
kobietę o wyglądzie, a może nawet w wieku
Taylor Momsen i przekonać się, jak będzie się
nam dyskutowało...
Coś mi się jednak wydaje, że prędzej czy
później wpadłbym wieczorową porą na jakąś
dawną znajomą ze studiów, która (mimo że
w wieku Demi Moore) spojrzawszy na mnie
z wyniosłą dezaprobatą rzuciłaby z kpiną
coś o „spóźnionym kryzysie wieku średniego”. A przecież niezależnie od wieku należy
chodzić, myśleć, spotykać się, rozmawiać
i tworzyć. Oraz – co ważne – cały czas poszukiwać nowego. Awangarda to stan ducha, nie
metryki, wystarczy spojrzeć na przytoczone
powyżej nazwiska i wiek (w nawiasach).
Nie róbmy się więc piernikami, wychodźmy
przed zaścianki, ktoś przecież musi popychać
cywilizację do przodu.

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

Ile i jakiej przestrzeni dla
sportu i rekreacji w mieście?
/ ring opinii
/// Wprowadzenie
Mówi się: sport to zdrowie. Jednak każdy ma inne oczekiwania i potrzeby. Co innego zawodowiec, co
innego amator. Mamy różną sprawność i różny wiek – dzieci, młodzież, „biurkowcy”, fizyczni, seniorzy.
Czego innego chcą mieszkańcy, czego innego politycy. Wreszcie: o zdrowie i sprawność fizyczną można
dbać profilaktycznie, czyli systematycznie, albo... naprawiać je sanatoryjnie i rehabilitacyjnie, kiedy coś
nagle się zepsuje. Wynika z tego, że obiekty i przestrzenie sportowo-rekreacyjne mają do wypełnienia
całe mnóstwo zadań: społecznych, zdrowotnych, a nawet politycznych.
/// Zatem proponowane pytania:
Ile i jakiej przestrzeni (obiektów) dla sportu i rekreacji fizycznej powinniśmy realizować w mieście?
Jakie mechanizmy powinny regulować „chciejstwo" i możliwości przestrzeni rekreacyjnych?
Kto powinien o tym decydować? Czy jeśli mamy duży teren, który jest np. dzikim parkiem
i zainteresowanego dewelopera, to zasadny jest zarzut o zabetonowywaniu miast? Czy lepsze są małe
skrawki zieleni rekreacyjnej (ale gęsto rozmieszczone) czy lepiej komasować je w większe zespoły?
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MB

IN

arch. Marcin Brataniec

arch. Irmina Niewczas

/ architekt IARP,

/ architekt, KBR Pracownia Projektowa,

eM4.Pracownia Architektury. Brataniec

absolwentka Wydziału Budownictwa
i Architektury Politechniki Lubelskiej

> Marcin Brataniec:
Człowiek ma ciało stworzone do
ruchu. To ciało miało polować,
uprawiać ziemię, pokonywać dystanse. Dzisiaj
polowanie czy pracę fizyczną zastąpił sport.
Sztuczne środowisko musi zastąpić to dawne,
naturalne. Dlatego wymyślamy dyscypliny
i budujemy baseny, boiska, skateparki.
Przestrzenie dla sportu to przestrzenie
publiczne i tak należy je traktować. Oczywiście
mogą być one budowane i zarządzane zarówno
przez podmioty publiczne, jak i prywatne.
W przestrzeni wolnego rynku zarówno władze
publiczne, jak i inwestorzy prywatni stają się
graczem podlegającym regułom ekonomii, jednak w przypadku inwestora publicznego celem
gry jest szerzej rozumiane dobro publiczne. Dla
władz miejskich urządzenie terenów sportu
i rekreacji musi być elementem strategii dążącej do zapewnienia „dobrostanu” mieszkańców. Musi być także wynikiem kalkulacji
ekonomicznej. Wydatki na sport zwracają się
poprzez ograniczenie kosztów ponoszonych na
bezpieczeństwo czy zdrowie.
Decyzja o wielkości i lokalizacji terenów
sportu i rekreacji powinna być regulowana
w ramach planów miejscowych i poprzedzona
właściwym rozpoznaniem potrzeb. Niezbędne
są zatem konsultacje społeczne, ale także rozmowy z instytucjami publicznymi i prywatnymi
prowadzącymi tego typu działalność. Powyższe nie powinno jednak wykluczać możliwości
podejmowania prywatnych inwestycji tego
rodzaju w ramach realizacji funkcji usługowych.

MB

Moim zdaniem miasto potrzebuje także fragmentów
nieuregulowanych, przestrzeni
pomiędzy, tajemniczych miejsc
o niewiadomym przeznaczeniu,
bo człowiek potrzebuje przestrzeni swobody. Tzw. dzikie parki,
nieregulowane brzegi rzek, łąki pomiędzy
dzielnicami świetnie spełniają to zadanie.
Często lepiej zaniechać ich urządzenia.
Przestrzenie sportu i rekreacji to przestrzenie publiczne i tak należy o nich myśleć.
Zatem za właściwe należy uznać równomierne nasycenie przestrzeni miasta obiektami
i urządzeniami tego rodzaju jednak przy zachowaniu odpowiedniej skali. Trzeba pamiętać
o urządzeniu niewielkich skwerów rekreacyjnych, placów zabaw, siłowni etc. w pobliżu
miejsc zamieszkania, miejsc pracy czy centrów
usługowych. Natomiast duże kubaturowo
czy powierzchniowo obiekty użytkowane
przez znaczną liczbę ludzi, takie jak hale czy
stadiony, powinny znaleźć swoje wydzielone
miejsce, które musi być właściwie powiązane
z tkanką miejską.
> Irmina Niewczas:
Przestrzeń, w której żyjemy, ma
bezpośredni związek z naszą aktywnością fizyczną. W większych miastach, gdzie
infrastruktura rekreacyjna jest rozwinięta,
sport staje się nie tylko sposobem na poprawę
kondycji, spędzenie wolnego czasu, ale także
modą, czy wręcz stylem życia.

IN

Ilość przestrzeni rekreacyjnych w mieście
wynika z lokalnych preferencji mieszkańców.
Zapotrzebowanie na miejsca sportu i wypoczynku dotyczy nie tylko dużych aglomeracji,
ale także niewielkich miast i terenów podmiejskich, gdzie takich przestrzeni zdecydowanie
brakuje.
Potrzeby społeczności w tym zakresie powinny uwzględniać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego poprzez odpowiednie planowanie terenów i obiektów sportowych
w centrach miast, jak również w obrębie osiedli
mieszkaniowych.

Największym zainteresowaniem cieszą się zwykle ogólnodostępne siłownie na świeżym
powietrzu, ścieżki rowerowe,
chodniki, place zabaw, pływalnie
czy zorganizowane centra sportowe, oferujące różnego rodzaju
aktywność fizyczną. Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie niewielkich, gęsto
rozmieszczonych obszarów relaksu, dostępnych dla każdego. Ścieżki pieszo-rowerowe
zorganizowane w parkach czy lasach cieszą
się dużą popularnością wśród rowerzystów,
biegaczy i spacerowiczów.
Myślę, że trend na prozdrowotny tryb życia
należy wykorzystać w taki sposób, aby sport
na stałe zagościł w mentalności Polaków.
Rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne
miast w zakresie sportu i rekreacji powinny zachęcać do aktywności fizycznej przez
kolejne dekady. Im więcej dobrych przestrzeni
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Podyskutujmy
o tym na Forum Z:A

www.zawod-architekt.pl/forum

arch. Ewa Gadomska
/ architekt, urbanista
kierownik Referatu Planistycznego w Wydziale
Rozwoju Miasta i Budownictwa UM Olsztyna

rekreacyjnych w mieście, tym więcej ludzi
wybierze aktywne spędzanie wolnego czasu
na powietrzu.
> Ewa Gadomska:
Niestety, zieleń, najwrażliwszy element miejskiej układanki, z betonem
w mieście najczęściej przegrywa. Sadzone
dzisiaj drzewa nie dorównają rozmiarami tym
sprzed stu i więcej lat, z powodu zanieczyszczenia środowiska i zasolenia gleby. Dlatego
każdy fragment miejskiej zieleni jest cenny:
drzewo, skwer, uliczna aleja.
Jeżeli chcemy zapobiegać suburbanizacji,
zachęcać ludzi do osiedlania się w centrach
miast, musimy stworzyć w nich przyjazne dla
zdrowia i samopoczucia warunki życia. Tylko
wtedy śródmiejskie kamienice pod względem
komfortu zamieszkiwania będą w stanie konkurować z podmiejskimi domkami.

EG

Intensywne nasycanie tkanki
miejskiej niedużymi skrawkami
zieleni to często jedyna możliwość zazieleniania, nie posiadających rezerw pod zieleń, ciasno
zabudowanych miejskich śródmieść. Tutaj wyjątkiem podkreślającym re-

gułę jest olsztyński Park Centralny – 13 hektarów zieleni w ścisłym centrum miasta nad
rzeką Łyną, teren który udało się ostatnio,
wbrew oczywistym presjom, zagospodarować
na miejską zieleń rekreacyjną. Jednak rzadko
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które miasto ma tak komfortową sytuację, by
śródmiejskie grunty przeznaczyć na park.
Słynne nowojorskie parki kieszonkowe to
już klasyk w dziedzinie wprowadzania zieleni
w przestrzenie silnie zurbanizowane. Podobną
ideę przyjęto w Zintegrowanym Programie
Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna, kładąc nacisk na skwery i zieleń przyuliczną oraz konieczność połączenia tych drobnych,
zielonych elementów w sieć.
Drzemiącym potencjałem miejskiej zieleni
rekreacyjnej są ogrody działkowe z uwagi na ich
powszechność oraz prospołeczny i prozdrowotny charakter. Ale to temat na oddzielny „ring”.
> Bogusław Witkowski:
Sport zawsze był moją pasją, chociaż
bardziej amatorsko niż zawodowo.
Stąd też na pytanie ile i jakiej przestrzeni potrzeba w mieście, odpowiem w duchu tej pasji
dla sportu: ile tylko się da!
Blue & Green jest credo naszej pracowni
w planowaniu urbanistycznym: od Osaka
Suspended Gardens w 2002 roku, poprzez
Brussels Hills on the Beach na terenach Tour
& Taxi Area z 2006 roku, po propozycje dla
Nordhavnen w Kopenhadze z 2009 roku.
Całkowita powierzchnia zagospodarowanych
terenów była we wszystkich tych projektach
przeznaczona dla rekreacji i sportu, ponieważ
dachy obiektów otrzymywały formę zazielenionych tarasowych wzgórz.

BW

W tej mierze „chciejstwo” powinno leżeć
w gestii mieszkańców miast, a zarządzanie
ich funkcjami powinno być prowadzone
nowoczesnymi narzędziami stworzonymi
na bazie AI (Artificial Intelligence). To już
nie fikcja: aktualnie opracowujemy koncept
wirtualnego modelu miasta, traktowanego
jako żywy organizm ze swoją genetyczną
osobowością. Modele zapożyczone z dziedziny AL (Artificial Life) pozwalają symulować
jego ewolucję, a celem jest zbadanie reakcji
na zmiany parametrów przed wprowadzeniem ich w życie.
Przeciwny natomiast jestem całkowitemu
zabetonowywaniu wolnych przestrzeni miejskich. Żeby je zagospodarować – należy się
nie tylko odwoływać do wyobraźni i odpowiedzialności najzdolniejszych projektantów, ale
opierać się o najnowocześniejsze technologie,
tak jak wyżej wspomniany matematyczny
model miasta.
Na pytanie czy małe, gęsto rozsiane czy skomasowane, większe zespoły,
odpowiadam: należy je zagospodarować
rekreacją totalnie! Kumulować tam,

gdzie jest takie zapotrzebowanie i rozsiewać zgodnie z założeniami programowymi, ale
możliwie najgęściej, aby zbliżyć
mieszkańcom naturę i jednocześnie

umożliwić miejskie ogrodnictwo, czyli coraz
popularniejszy urban farming.
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> Wojciech Zabłocki:
Przy każdym zespole mieszkaniowym powinno się realizować proste
urządzenia sportowe, na przykład placyki
gimnastyczne i niewielkie boiska.

WZ

Większe obiekty dla czynnej rekreacji i sportu, zarówno
otwarte, jak i zamknięte, lokalizowane w miarę możliwości przy
terenach zielonych, powinny integrować użytkowników w różnym
wieku i różnych zawodów, oferując dodatkowe atrakcje, np. gastronomiczne, kulturalne, komercyjne. Wielkość
i rozmieszczenie tych obiektów powinny
określać plany, opracowane przez zespoły
ekspertów, z możliwością ich elastycznej
adaptacji do miejscowych warunków i potrzeb.
Należy popierać innowacyjne koncepcje.
Istniejąca tendencja do wykorzystywania
rozbudowanych sportowych urządzeń szkolnych dla użytkowania przez dorosłych amatorów jest godna kontynuacji. Wskazany jest
powrót do rekreacji ruchowej w czasie pracy
w pomieszczeniach do tego przystosowanych.
Przy wyższych uczelniach należy zapewnić
możliwość czynnej rekreacji w czasie przerw
w zajęciach – oprócz obiektów sportowych.
Obiekty dla treningu wyczynowego i zawodów sportowych objęte są planem centralnym Ministerstwa Sportu, jako tzw. obiekty
strategiczne.

Obiekty typowo widowiskowe powinny
być zasadniczo w gestii samorządów, jednak
muszą być zgodne z planem centralnym,
żeby uniknąć dublowania i związanych z tym
trudności w wykorzystaniu. Wskazane jest
łączenie ich z zespołami treningowymi dla
młodzieży.
> Piotr Fokczyński:
Zagadnienie sytuowania terenów
rekreacyjnych i zielonych w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta to fundamentalny problem, jeśli chcemy poważnie
traktować zasadę zrównoważonego rozwoju.

PF

Nie mam żadnej wątpliwości,
że utrzymanie właściwych
relacji pomiędzy terenami funkcjonalnymi w mieście to domena
miejscowego planowania przestrzennego i jest to obowiązek
samorządu terytorialnego,
z którego nikt go nie zwolnił.
Ten mechanizm jest dla mnie tak oczywisty jak to, że obowiązkowo powinniśmy
uwzględniać na terenach mieszkaniowych
określony procent terenów zieleni czy rekreacyjnych i szczerze mówiąc, nie widzę tutaj
pola do dyskusji.

Natomiast warto podyskutować o sposobie realizacji, czyli
mechanizmie regulującym ilość
i lokalizację. Jedynym obowiązującym

wskaźnikiem odnoszącym się do tego problemu jest zapisany w Warunkach Technicznych
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej.
Wiemy, że te ogólnie przyjęte 25% terenu
coraz rzadziej stanowią tę „prawdziwą”
powierzchnię zieleni, dlatego tym bardziej
trzeba dbać, żeby funkcjonalnie spełniały
integrującą społecznie funkcję rekreacyjną
dla wspólnoty mieszkaniowej. Całe szczęście
deweloperzy coraz częściej rozumieją, że jest
to tak samo ważny walor w sprzedaży mieszkań, jak ich rozkład funkcjonalny czy cena.
To jednak dotyczy terenów zabudowanych, dlatego konieczne jest uzupełnienie tego podstawowego zespołu
mieszkaniowego.
Obowiązujące w latach siedemdziesiątych
wskaźniki urbanistyczne nakazujące minimalne powierzchnie zarysowywały także
inny aspekt projektowania, czyli odpowiednią hierarchię tych przestrzeni. Warto do
tego wracać. Coraz częściej skłaniam się ku
stworzeniu takiej normy.
Pozostaje pytanie: czy koncentrować czy
rozpraszać? Najbardziej pożądaną drogą są
właściwe proporcje powierzchniowe oraz
stworzenie systemu wzajemnie powiązanych, uzupełniających się przestrzeni
zielonych i rekreacyjnych. Nie wiem, czy
jestem obiektywny w tej kwestii, bo jako
mieszkaniec wrocławskiego Sępolna mam
to we krwi.
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> Wojciech Gwizdak:
Rzeczywistość i ludzkie oczekiwania
wobec niej zawsze zdają się chadzać
różnymi drogami. Nawet jeśli rzeczywistość
ugnie się przed naszych „chciejstwem”, to
będzie to tylko zachętą do podnoszenia oczekiwań. W relacji człowiek – urbanistyka mamy
też do czynienia z podobnym rozjechaniem się
możliwości i potrzeb. Każdy chciałby tak użytkować miasto, by dotykały go tylko korzyści,
a negatywy były gdzieś daleko.
Oczywiście najlepszą gwarancją możliwości
decydowania o sposobie użytkowania jest własność, ale nie sposób zastosować tej zasady do
terenów wspólnych. Powoduje to rozbieżność
między oczekiwaniami różnych użytkowników,
z których każdy chciałby, by ten kawałek terenu pełnił taką a nie inną funkcję.
Tak chyba właśnie jest ze wszystkim terenami zielonymi i rekreacyjnymi.

WG

Niby świetnie że są, niby podnoszą jakość życia mieszkańców,
ale jak ustosunkować się np. do
prób zabudowy takich terenów
przez inwestorów? Czy jest to
jednoznacznie i zawsze zły pomysł? Otóż chyba nie zawsze.

Polskie miasta, moim zdaniem, mają zbyt
dużo przestrzeni publicznych w tym zielonych.
Zbyt dużo terenów zielonych jest dziełem
przypadku a nie optymalnych rozwiązań. Nie
zawsze widzę sens dalszego istnienia kilkusetmetrowego skweru, który powstał po wyburzeniu kamienicy. Właściwości rekreacyjne
takich skrawków są mizerne. Osobiście jestem
zwolennikiem „gromadzenia” owych małych
terenów rekreacyjnych w większe kompleksy
(w Polsce ideałem są dla mnie krakowskie
Planty). Planty są też przykładem właściwych
powiązań komunikacyjnych z miastem.
Duże kompleksy zieleni i rekreacji (myślę,
że od 1 ha w górę) otoczone intensywną zabudową, nawet pozbawioną zieleni, wydają się
być optymalne urbanistycznie. Modernistyczną ideę bloków w zieleni skutecznie zabiły
samochody, zamieniając przestrzenie między
budynkami w parkingowiska. Idea zagęszczania zabudowy jest ze wszech miar słuszna
nawet kosztem miłych dla oka terenów otwartych. Intensywność zabudowy powinna być
rekompensowana oddechem o dostosowanej
do otoczenia odpowiedniej wielkości i często-
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ści. Przestrzeń powinna być bardziej skontrastowana strukturalnie i topologicznie.
Oczywiście stan zastany powoduje, że każdy przypadek jest inny i wymaga innego podejścia. Jednak hasła o bezwzględnej konieczności
maksymalizacji terenów rekreacyjnych są zbyt
daleko idące, a chęci i ideały zawsze trzeba
skonfrontować z możliwościami, a przede
wszystkim finansami.
Jak ustawić proporcję między terenami
intensywnego zagospodarowania a terenami
społecznie użytecznymi? Gdzie leży granica
sensowności dogęszczania zabudowy? Nie
wiem. Choć bywając czasami w Wenecji widzę,
że długa droga przed nami.
> Sebastian Osowski:
Dla mnie, jako rodzica czterolatka,
korzystanie z parków to aktualnie jedna z podstawowych form codziennej
i weekendowej rekreacji. Na wybór między
dużym, lecz odległym „central parkiem”
a bliskim, małym placem z zielenią, patrzę
logistycznie. Istotne są odległość, pogoda
i niechęć, by jechać do parku autem.
Częściej bywam więc w bliskim i niewielkim. Szczęśliwie mam taki, naprawdę nieduży,
około 180x70 m, za to odległość: dosłownie
5 minut spacerem. Można tam pójść nawet
na kwadrans, z dzieckiem, rakietkami do badmintona, piłką itp. Oczywiście moim szczęściem jest fakt, że przed rokiem park został
zrewitalizowany, zyskał plac zabaw, plenerową
siłownię, wyrównano alejki, oczyszczono

SO

trawę, przycięto krzaki... Zaś od kwietnia do
października tego roku działał w nim „pawilon
kultury ESK 2016”. W soboty i niedziele park
wypełniał się zatem spotkaniami, zabawami,
grami sportowymi, koncertami, był czytelnią
pod chmurką. Słowem: stał się plenerem
do aktywnego spędzania wolnego czasu dla
dorosłych i dzieci, a wcześniej był użytkowany
raczej przez miejscowy element.
Wiąże się z tym ciekawy efekt poczucia
kontroli i nawiązania więzi sąsiedzkich.

Park jest niewielki, a grono
korzystających powtarzalne.
Z czasem więc coraz częściej rodzice zajmowali się sobą, a dzieci
biegały swobodnie. Powtarzalność
spotkań sprawia również, że dorośli – jeśli syn
czy córka bawi się z innym dzieckiem po raz
kolejny – zaczynają rozmawiać z pociechami
innych. Bywało, że rodzic B w krytycznym momencie przytrzymywał dziecko A. I vice versa.
Poza tym parkowi znajomi kłaniają się potem
sobie w sklepach czy na ulicy.
Zupełnie inna jest obserwacja z placu
zabaw ulokowanego w parku w centrum miasta. Tam każdy z rodziców przez 100% czasu
przebywa nie dalej niż pół metra od swojego
dziecka. Nikt nikogo nie zna, pełna anonimowość. Na zagadujące dziecko: „Dzień dobry,
a ja jestem Jaś!” dorośli patrzą zdziwieni
i milczą...
Zależy więc co kto lubi i czego oczekuje od
przestrzeni rekreacyjnych – jedni wolną anonimowość, inni nawiązywanie kontaktów. 
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O terapeutycznej
sile metafizyki

arch. Andrzej Pawlik

Mądrzy wśród psychologów twierdzą: poczucie krzywdy rodzi się
w człowieku, który licząc na życzliwą akceptację otoczenia, natrafia
na niechęć lub obojętność. Czyż nie tak właśnie reagujemy jako środowisko?
A przecież twórczość wymaga radości, wigoru, dynamiki. Zaś celem życia jest
życie. Porozmawiajmy więc o detoksie organizmu.
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Wybitny filozof Ludwig Wittgenstein, porzuciwszy na trzy lata uniwersytet na rzecz
pomocy siostrze przy budowie domu, zauważył: „Myślisz, że filozofia jest trudna, ale
zapewniam cię, że to nic w porównaniu z tym,
jak trudno być architektem” 1.
I rzeczywiście: niełatwo jest być architektem, zwłaszcza dziś, żyjąc w „ciekawych
czasach”. Nie znaczy to jednak, że na każdym
kroku mamy pogrążać się w melancholii,
pozwalać narastać poczuciu zawodowej
krzywdy i, jak u Kantora, przemieniać samych
siebie w „umarłą klasę” staruszków w czarnych, trumiennych garniturach...

Samopoczucie środowiska
Mądrzy wśród psychologów twierdzą: poczucie krzywdy rodzi się w człowieku, który
licząc na życzliwą akceptację otoczenia,
natrafia na niechęć lub obojętność. I reaguje
wówczas postawą „od”, uznając, że jedynym
środkiem naprawczym jest unicestwienie
wrogiego otoczenia lub ucieczka. W poczuciu
krzywdy powracamy wówczas do zachowań
typowych dla dzieciństwa: gwałtownie szukamy oparcia w czymś, co jest stałe i silne,
w kimś kto ujmie się za nami i będzie pełnił
rolę ojca i matki lub opiekuńczego Boga
w nieszczęściu.
Czyż nie tak właśnie reagujemy jako
środowisko? Bywam na wielu różnych spotkaniach i wielokrotnie odnosiłem wrażenie,
że oczekuje się, aby rolę sprawiedliwego
i wszechmocnego rodzica pełniła... Krajowa
Rada Izby Architektów (sic!?). Łatwo dostrzec w tych żądaniach element typowego
1_L udwig Wittgenstein, 1889-1951, cytat za Alainem de Botton,
„Architektura szczęścia”, Czuły Barbarzyńca Press 2010
2_Na przykład przy budowie piramidy Cheopsa na zakup cebuli dla
pracowników wydano ogromną sumę 1600 talentów, a większość
tego przysmaku prawdopodobnie zjadł jej projektant Hemon

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

dziecięcego despotyzmu: „oni, czyli Krajowa
Rada, mają wszystko nam załatwić i już,
bo są przecież Krajową Radą”. A że Rada
żadnym Komitetem Centralnym być nie może
i nie powinna, narastają frustracja i pretensje, a świat nabiera szaro-czarnych barw.
Takie widzenie rzeczywistości grozi
postawami narcystycznymi, typowymi
dla wczesnego dzieciństwa. Poszukujemy
miłości, lecz sami niezdolni jesteśmy, aby
obdarzyć nią innych. Mówiąc prosto: chcemy
brać, a nie dawać.
Oczywiście, refleksja Eklezjasty, że
„wszystko to marność” ma pewną wartość,
wszelako pozbawia nas ona radości z życia.
A przecież twórczość wymaga radości, wigoru, dynamiki. Zaś celem życia jest życie.

Detoks zawodu
Nad wariantami mentalnego detoksu dla
środowiska kontemplowałem w jedno
z sobotnich popołudni, przeglądając któryś
z numerów pisma „Zawód:Architekt”,
jako intelektualną przyprawę do posiłku
składającego się z sera (chudego!) i cebuli,
której dobroczynne działanie doceniali już
starożytni 2...
I być może to dzięki działaniu tej ostatniej
(choć niektórzy preferują czosnek), uświadomiłem sobie, że to właśnie nasze czasopismo mogłoby, a nawet powinno, pełnić rolę
naszego terapeuty!
W stanach depresji nie zaleca się prób
rozruszania pacjenta, natomiast powinien on
mieć poczucie stałej obecności lekarza, który
jak matka przytuli chorego i będzie mu pokazywał rzeczy ciekawe i pozytywne, zachęcał
do wysiłku intelektualnego, ale broń Boże nie
utwierdzał go w przekonaniu, że ma rację, iż
wszystko jest „do d...”, co potwierdzają także
inni pacjenci (tutaj czytaj: architekci).

Niestety,
w naszym pisaniu
o architektach
i architekturze
napinamy nie te
mięśnie, które
świadczą o naszej
sile i atrakcyjności.
Zachęcam więc:
Koleżanki i Koledzy,
rozmawiajcie i piszcie
także o twórczych
i kulturotwórczych
aspektach naszego
zawodu. Inaczej
pogrążymy się
w malkontenctwie
i nudzie.

Szkoda więc, że na łamach Z:A tak często
goszczą ostatnio jęki i zgrzyty oraz narzekania (od ogólnych po szczegółowe) na temat
zawodowych uwarunkowań, gąszczu przepisów i norm, czy problemów z instytucjami
i administracją... Czyż jednak to wina Redakcji
lub Komisji Wydawniczej? Bynajmniej! To
nasza wina, wina architektów piszących do
naszego zawodowego dwumiesięcznika!
Bo czasopismo jest tylko (i aż) odbiciem
zakresu działań, tematów dyskusji i aktualnej
kondycji środowiska oraz reprezentującej nas
samorządowej organizacji.
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Ktoś powie: „podzieliliśmy się z SARP-em
kompetencjami – oni są od »sztuki«, czyli
»duszy architektury«, my od »zawodu«, czyli
»ciała«”. Pomijając pytanie, czy w SARP-ie
ktoś się sztuką zajmuje na poważnie czy nie,
to takie dychotomiczne myślenie o zawodzie
jest absurdalne i świadczy o niezrozumieniu
profesji, którą przyszło nam uprawiać. Nie da
się oderwać jednej strony kartki od drugiej.
Podział na „ciało” i „duszę” jest spadkiem
po gnostyckich herezjach i wywodzi się
z orfizmu, bo przecież w Biblii ciało i dusza
stanowią nierozerwalną jedność i określane
są jednym słowem.
Tak samo jest z architekturą. Nie można
rozdzielać zawodu architekta na dwa aspekty, bo są one nierozłączne. Nie możemy
wyzbywać się owej „sztuki” (metafizyki, bez
której nie ma sztuki) i zajmować się tylko
kawałkiem jednej wartości. Bo jeżeli wartość
da się rozkawałkować, to nie jest i nie była
ona wartością. Bez „metafizyki” niczym nie
różnimy się od innych zawodów budowlanych.

Siła i atrakcyjność
Nie twierdzę, że poruszane „techniczne” i „legislacyjne” problemy naszego zawodu są nieważne, ale nie są istotą zawodu architekta.
Przepisy regulujące budowanie były zawsze,
ale przecież nawet w najgorszych czasach nie
uniemożliwiały tworzenia dzieł wybitnych.
Niestety, w naszym pisaniu o architektach
i architekturze napinamy nie te mięśnie,
które świadczą o naszej sile i atrakcyjności.
Dlatego apeluję do naszych stałych felietonistów i nie tylko do nich: piszmy o tych
najistotniejszych aspektach zawodu architekta, o tym co jest logiką w architekturze
i czym ona różni się od logiki powszechnej, o podstawowych cechach twórczości
architektonicznej, o estetyce geometrii,
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o ideach w architekturze i stylizacji, o mitach
i utopiach architektury współczesnej, o relacjach przestrzeń – architektura – człowiek,
o znaczeniu architektury, o zmieniających
się ideach i ideałach, o porządku, równowadze, elegancji, spójności w architekturze.
To są prawdziwe problemy naszej profesji
i tym także powinna zajmować się nasza
Izba. Inaczej pogrążymy się w malkontenctwie i nudzie, a cechą wyróżniającą nas od
innych zawodów projektowych stanie się już
tylko kształt pieczątki.
Myślenia uczymy się myśląc, tak jak życia
uczymy się żyjąc. Ludzie pełni pretensji
i skarg do dziesiątek instytucji... – czegoż
mogą się nauczyć?

Tyle się dzieje!
Zachęcam więc: Koleżanki i Koledzy, rozmawiajcie i piszcie także o twórczych i kulturotwórczych aspektach naszego zawodu! Niech
słowa architektonicznej otuchy rozwiewają
mgły zwątpienia w sens naszej pracy.
Bo przecież tyle się dzieje w architekturze
i sztuce! Wrocław – Europejska Stolica Kultury, w którym nawet nie mające głosu ryby
śpiewają bachowskie kantaty, wpędzając
w kompleksy ryby z Ukajali. Katowice – istna
architektoniczna manufaktura, gdzie z intelektualnych pieców szeroką rzeką wypływa
gorąca surówka idei. Kraków – stary, ale nadal
jary i to jak. Warszawa – kocioł pełen intelektualnego wrzątku. Gdańsk, Szczecin i inne
miasta, których wielkość pozostaje w odwrotnej proporcji do artystycznego fermentu!
Zaś Ciebie, Szanowna Redakcjo, proszę:
pal (jak Bruno Jasieński palił Paryż) wszystkie
malkontenctwa i narzekania. Niech nasze
pismo skrzy się perłami intelektu i lśni
blaskiem „metafizyki regeneracyjnej”. Takiej
terapii potrzebujemy.

Ktoś powie:
„podzieliliśmy
się z SARP-em
kompetencjami.
Oni są od »sztuki«,
czyli »duszy
architektury«, my
od »zawodu«, czyli
»ciała«”. Takie
dychotomiczne
myślenie o zawodzie
jest absurdalne
i świadczy
o niezrozumieniu
profesji, którą
przyszło nam
uprawiać.

Andrzej Pawlik
architekt IARP

> pawlik@pagi.pl
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Witruwiańskie
poglądy na sport

U

Użytecznie jest mieć kontrowersyjne i spolaryzowane poglądy. Szczególnie przydaje
się to na salonach. Zawsze ma się pewność,
że nawet w zupełnie nieznanym towarzystwie, na raucie, bankiecie, przyjęciu czy
innej oficjalnej imprezie nie znajdzie się
druga osoba, która by je podzielała – jest
więc wspaniała podstawa do ożywionej
dyskusji, erystycznych zagrywek i zadzierzgnięcia znajomości. Unika się również jednej
z najgorszych sytuacji towarzyskich
– niezręcznego milczenia i rozmów o pogodzie. I last but not least: ma się pewność
zostania zapamiętanym.
Otóż zawsze złym słowem traktowałem
„sport”. By jednak nie zostać źle zrozumianym, od razu zdefiniuję, jaki „sport”
mam na myśli. Otóż coś, co dziś nazywamy
sportem, dzieli się moim zdaniem na sport
i „sport”. Sport to miliony amatorów biegaczy, kolarzy, narciarzy i innych uprawiających wysiłek fizyczny w celach zdrowotnych
i rekreacyjnych. „Sport” to zawodowe kluby
sportowe, olimpiady, mitingi, mistrzostwa,
razem z całą czapą działaczy. Zdrowotne
dokonania „sportu" to np. Ben Johnson,
Lance Armstrong, Maria Szarapowa, czy
enerdowskie pływaczki (które dzięki swym
dokonaniom weszły nawet do popkultury).
„Sport" kojarzy mi się też z takimi medykamentami jak EPO, efedryna, sterydy anaboliczne czy hormon wzrostu i inhalacjami na
norweską astmę. Czyli sport jest amatorski
i prozdrowotny, a „sport" – zawodowy i dla
zdrowia szkodliwy.
Niestety „sport” wszedł w konszachty
z polityką, co jest oczywiste z punktu
widzenia „sportu”, ale z punktu widzenia
obywatela już nie. Nie potrafię zrozumieć

048

Z:A _#52 09/10_2016

Sport to miliony
amatorów biegaczy,
kolarzy, narciarzy
i innych uprawiających
wysiłek fizyczny
w celach zdrowotnych
i rekreacyjnych.
„Sport” to zawodowe
kluby sportowe,
olimpiady, mitingi,
mistrzostwa, razem
z całą czapą działaczy,
dopingiem,
konszachtami z polityką,
łapownictwem
i kolesiostwem.
Najgorsze jednak,
że „sport” przejada
pieniądze, które
mogłyby być
przeznaczone na sport.

dlaczego samorządy i budżet państwa
nie tylko dopłacają do działalności owych
klubów, ale także budują im stadiony,
hale „sportowe” czy skocznie. Nie pojmuję
dlaczego, jeśli jakaś organizacja chce
sobie zorganizować zawody „sportowe”
i potrzebuje do tego obiektu sportowego,
to nie kupuje sobie działki, nie buduje odpowiedniego budynku, po czym nie przeprowadza tych zawodów i nie pokrywa
swych wydatków ze sprzedanych biletów
i transmisji telewizyjnych.
Dlaczego Polska i Ukraina musiały
wybudować w sumie 8 stadionów, bo jakaś
tam FIFA miała swój turniej piłkarski
w 2012 roku? Dlaczego dochody z organizacji tej imprezy zostały zwolnione z wszelkich podatków? Dlaczego Ci, których nie
fascynuje piłka nożna, musieli w podatkach
dopłacić do tych, którzy piłkę kochają?
Znajduję tylko jedną odpowiedź. Otóż
decydenci (politycy) za pieniądze podatnika
kupują sobie popularność u części społeczeństwa, korzystając z usług organizacji,
jakim są np. FIFA, UEFA, MKOl, PZPN...
Na podobnych zasadach działają lokalne kluby piłkarskie, z tym że dogadują
się z lokalnymi politykami. Miło wręczyć
order zwycięzcy zawodów, miło kiedy
telewizja pokaże polityka z szalikiem na
trybunach... Oczywiście, jak wszystko,
czego dotykają się politycy, „sport” od
lat przesiąknięty jest korupcją, kolesiostwem i łapownictwem. O czym opowiada film „Piłkarski Poker”? Za co od
władz chińskich Juan Antonio Samaranch
dostał terakotową figurę wojownika
z grobu pierwszego cesarza? Ilu to i za co
aresztowano w zeszłym roku działaczy

fot. ©istock.com/mihailomilovanovic
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FIFA na wniosek amerykańskiego wymiaru
sprawiedliwości? Ilu sędziów piłkarskich
aresztowały w ostatnich latach polskie
organy ścigania? O czym opowiadał
prominentny działacz PZPN Zdzisław K.
na nagraniach sprzed paru lat? Zawsze
w tle pojawiają się zarzuty korupcyjne...
A wszystko za pieniądze podatnika...
Ktoś mógłby się zacząć zastanawiać, jaka
liczba zarzutów i zatrzymań musi się jeszcze
wydarzyć, by te krople przepełniły czarę i np.
piłkarscy golibrodowie zaczęli być nazywani „organizacją na literę m”? I jako tacy
– zdelegalizowani, a przynajmniej pozbawieni
związków z władzą i spec-dofinansowania ze
środków publicznych...
Tak naprawdę, zgodnie z logiką
– wszystkie te kluby „sportowe”, zawody,
transmisje, skoro stanowią podnietę i fascynację części społeczeństwa, są niczym
innym jak rozrywką z elementami gier
losowych i jako takie nie powinny podlegać
Ministerstwu Sportu i Turystyki. Powinny
przejść na przykład pod kuratelę Ministerstwa Finansów, i być może także urzędów
celnych... Pod względem technicznym oglądanie zawodów „sportowych” niewiele się
przecież różni od oglądania losowania totolotka, a obstawianie wyniku na „ukochaną
drużynę” od gry hazardowej... Oczywiście
loterie nie mają barw klubowych, których
trzeba bronić... No ale cóż, takiej rozrywki
oczekują miłośnicy „sportu” i niewiele na
to możemy poradzić.
Jest jeszcze jeden wielki minus obecnych zasad funkcjonowania „sportu”. Otóż
„sport” przejada pieniądze, które mogłyby
być przeznaczone na sport. Mój znajomy
konstruktor ma dwie sympatyczne córki.
Obie grają sportowo w tenisa. Znajomy
wozi je na zawody i próbuje pomagać
w działalności ich amatorskiego klubu. Jako
klub napisali podanie do Wydziału Sportu
Urzędu Miasta w Kielcach o dofinansowanie
w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc)
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Cóż bowiem za
pożytek daje ludzkości
niezwyciężony Milon
z Krotony albo inni
jemu podobni. Nauki zaś
Pitagorasa, Demokryta,
Platona, Arystotelesa
i innych mędrców
przynoszą wciąż nowe
i świeże owoce nie tylko
ich współobywatelom,
lecz całej ludzkości.
Witruwiusz

na organizowany przez nich turniej dla
nastolatków. Pieniądze miały sfinansować
zakup pucharów. Nie dostali nic. W tym
samym czasie miejski klub piłkarski Korona
Kielce otrzymał dotację w wysokości 2 mln
złotych (słownie: dwa miliony). Zresztą
subwencje płyną różnymi kanałami cały
czas i końca nie widać.
Drodzy czytelnicy mogą zapytać: „Ależ co
robi artykuł o tej tematyce w tak utytułowanym i szanowanym periodyku jak Zawód:Architekt?” Już śpieszę wyjaśnić. Otóż okazuje się,
że moje poglądy na temat „sportu” wcale nie są
takie wyjątkowe, jak by się wydawało. W zasadzie można by mnie posądzić o plagiat.
Dziwnie zbieżne poglądy miał nie kto inny jak
sam Witruwiusz. Oto fragment jego przedmowy do księgi IX przesławnego traktatu
„O Architekturze ksiąg dziesięć”:

[1] Starożytni Grecy tak dalece wyróżniali
sławnych atletów, że zwycięzcy w igrzyskach
olimpijskich, pytyjskich, istmijskich i nemejskich
nie tylko otrzymywali publicznie palmę i wieńce,
lecz powracając do kraju wjeżdżali w triumfie na
kwadrygach w mury miast ojczystych i przez całe
życie korzystali z utrzymania wyznaczonego im
przez państwo. Jeśli się nad tym zastanawiam,
dziwię się, dlaczego podobne wyróżnienia, jeśli
nawet nie większe, nie spotykają pisarzy, którzy
przez wieki służą całej ludzkości. I raczej to właśnie powinno się było wprowadzić, gdyż atleci
przez ćwiczenie wzmacniają tylko własne ciało,
pisarze natomiast rozwijają nie tylko umysł własny, lecz również i umysły innych ludzi, podając
w swych księgach wskazówki do zdobywania
wiedzy i do wyrabiania bystrości umysłu.
[2] Cóż bowiem za pożytek daje ludzkości
niezwyciężony Milon z Krotony albo inni jemu
podobni, poza tym że za życia sławni byli wśród
obywateli. Nauki zaś Pitagorasa, Demokryta, Platona, Arystotelesa i innych mędrców,
uprawiane w codziennym nieustannym trudzie,
przynoszą wciąż nowe i świeże owoce nie tylko
ich współobywatelom, lecz całej ludzkości. Toteż ci, którzy od wczesnej młodości zdobywając
obszerną wiedzę osiągają najwyższą mądrość,
wprowadzają w państwach bardziej ludzkie
obyczaje, równość praw oraz prawodawstwo,
bez czego żadne państwo istnieć nie może
w stanie nienaruszonym.
[3] Skoro zaś mądrość pisarzy tak wielkie
dary przyniosła ludzkości zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym, sądzę, że w zamian
za to powinno im się nie tylko przyznawać palmy i wieńce, lecz uchwalać triumfy i uznać ich
za godnych miejsca w gronie bogów. Spośród
licznych przykładów wybiorę kilka, by dowieść,
że myśli ich były pożyteczne dla rozwoju życia
ludzkiego, i by uznano, że za to należy się
mędrcom wyróżnienie... 
Fragmenty w przekładzie Kazimierza Kumanieckiego

STUDIUM PRZYPADKU
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2 x Odra we Wrocławiu
tekst: arch. Beata Stobiecka, fotografie: Maciej Lulko

Przepływająca przez miasto woda to wielki przywilej mieszkańców – możliwość czerpania z jej uroków
i terenów przybrzeżnych nie ma sobie równych. Doceniamy ich walory rekreacyjne, spacerowe, widokowe...
Wszystko to mają w sobie zagospodarowane na nowo i oddane niedawno do użytku śródmiejskie bulwary
nad wrocławską Odrą. Ich popularność wśród mieszkańców stała się faktem. Są także przykładem udanej
współpracy na linii projektanci-miasto oraz nadzoru architektów nad procesem realizacji.
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Stolica Dolnego Śląska zawsze, od czasów
niemieckich, była miastem otwartym na Odrę,
ale w ostatnich latach można zaobserwować
prawdziwe zbliżenie do rzeki. Wrocławianie
„wzbogacili się” o kilka nadodrzańskich bulwarów. Wszystkie są udanymi inwestycjami,
ale dwa – wyjątkowymi, zarówno ze względów
historycznych, architektonicznych i funkcjonalnych.
Zrewitalizowany Bulwar Xawerego Dunikowskiego oraz nowy Bulwar Politechniki
Wrocławskiej znajdują się w centrum miasta,
ale nie w swoim bezpośrednim sąsiedztwie.
Bulwar Dunikowskiego zajmuje południowy
brzeg Odry na wysokości historycznego serca
Wrocławia – naprzeciw Ostrowa Tumskiego
zwracającego uwagę zabytkową zabudową sakralną i świecką. Natomiast Bulwar Politechniki położony jest kilkaset metrów dalej (w górę
rzeki), na drugim, północnym brzegu, przed
głównym gmachem uczelni. Oprócz centralnej
lokalizacji łączy je także główne koryto Odry
i nowoczesna forma zagospodarowania.
Co je różni? Przede wszystkim przeznaczenie, czyli sposób wykorzystania nabrzeża do
celów rekreacyjnych. Bulwar Dunikowskiego
jest pasażem przechodnim, spacerowo-rowerowym, gdzie rzeka odgrywa głównie rolę
widokową, zaś bulwar politechniczny to teren
aktywności sportowej, przede wszystkim
wioślarskiej i kajakarskiej (choć nie tylko),
skierowanej głównie do studentów.
Druga zasadnicza różnica polega na tym, że
Bulwar Dunikowskiego został zrewitalizowany
(a jest fragmentem Promenady Staromiejskiej,
która powstała już w roku 1813), zaś bulwar politechniczny powstał dopiero teraz – częściowo na terenie studenckiej przystani wodnej,
częściowo na nieuporządkowanym pasie dziko
rosnącej zieleni przybrzeżnej (choć, co ciekawe,
w koncepcjach projektowych wrocławskich
architektów przewidywany był już kilkadziesiąt lat temu).
Trzecia różnica dotyczy inwestora i trybu powstania projektu – pierwszy bulwar
jest własnością miasta i jego projekt został
wyłoniony w trybie konkursu, drugi należy do
Politechniki Wrocławskiej i zaprojektowano go
w ramach współpracy wewnątrzuczelnianej.
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01 MOST PIASKOWY

BULWAR XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO

02 HALA TARGOWA
03 AMIFITEATR
04 AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
05 BASTION CEGLARSKI
06 ZATOKA GONDOLI
07 MUZEUM NARODOWE
08 KŁADKA
09 MOST POKOJU
10 URZĄD WOJEWÓDZKI
11 PUFA MIEJSKA
12 MOST GRUNWALDZKI

Nazwa pracowni: Piotr Żuraw Architekt
Autorzy projektu: arch. Katarzyna Dobiecka,
arch. Piotr Żuraw
Zieleń: Evergreen Monika Ziemiańska
Konstrukcja: P3 Group Biuro Projektów
Konstrukcyjnych
Generalny wykonawca: M-Park
Inwestor: Gmina Wrocław, Zarząd Inwestycji
Miejskich we Wrocławiu
Powierzchnia terenu: 27 860 m 2
Koncepcja: 2008
Projekt budowlany: 2009
Projekt wykonawczy: 2009

BULWAR
XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO

W

Wypoczynek w zwolnionym tempie z widokiem... – tak można określić propozycję
skierowaną do przebywających na Bulwarze
Xawerego Dunikowskiego.
Jest to dobrze znane wrocławianom miejsce wypoczynku, „od zawsze” będące trasą
spacerowo-widokową powojennego miasta,
częścią Promenady Staromiejskiej. Miłośnicy X Muzy mogą pamiętać, że w serialu
„Lalka” Ryszarda Bera w tym właśnie miejscu
kręcono scenę paryską, w której Wokulski
przechadza się powoli i przegląda towar bukinistów znad Sekwany. Filmowcy już wówczas
dostrzegli tu paryski klimat...
Spacerując niespiesznie bulwarem od
Mostu Piaskowego, mija się budynek ASP,
Wzgórze Polskie i Zatokę Gondoli, by po Kładce Muzealnej dojść, obok Muzeum Narodowego, do Mostu Pokoju. Następnie nową kładką
pod przęsłem tego ostatniego wchodzi się na
Bulwar im. Marii i Lecha Kaczyńskich, który
(również nowo zrealizowany) biegnie wzdłuż
gmachu Urzędu Wojewódzkiego aż do Mostu
Grunwaldzkiego.
Jeszcze do niedawna atrakcją spaceru było
jednak nie to, co działo się po stronie bulwaru,
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Realizacja: 2015

ale widok na przeciwległy brzeg i sylwetę
Ostrowa Tumskiego, z wieżami katedralnymi
i kościelnymi, pałacem biskupim i zabudową jednej z najstarszych wrocławskich ulic
oraz część Wyspy Piaskowej z potężną bryłą
kolejnego kościoła i zabytkowym gmachem
bibliotecznym. Piękna to panorama, jedyna
taka w mieście, pokazująca to, co Wrocław ma
najcenniejszego.
Widok dzisiaj wciąż jest ten sam, ale na
bulwarze zmieniło się wiele.

Wzorcowy konkurs
W 2008 r. został ogłoszony przez wrocławski
magistrat otwarty konkurs na koncepcję rewitalizacji Bulwaru Xawerego Dunikowskiego.
– Warunki konkursu były bardzo dokładnie
opracowane – wspomina autor zwycięskiego
projektu, architekt Piotr Żuraw. – Najpierw
Biuro Rozwoju Wrocławia stworzyło zarys
przedsięwzięcia i poddało pod dyskusję
w gronie Konserwatora Zabytków i Zieleni
Miejskiej. Tak powstała wspólna wizja zagospodarowania bulwaru, która następnie została zweryfikowana i uszczegółowiona przez
kolejną ekipę urzędników, odpowiedzialną za

przygotowanie konkursu architektonicznego.
Pojawiły się już konkretne ograniczenia wymiarów wymaganych elementów, odległości
pomiędzy nimi itd. Dopiero na końcu tego
procesu powstały, w ramach konkursu, propozycje rozwiązania formalnego pomysłu, czyli
projekty architektoniczne.
Najważniejszymi i zarazem kluczowymi dla
całego przedsięwzięcia wytycznymi były: zrealizowanie rekonstrukcji przebiegu historycznego Bastionu Ceglarskiego i odtworzenie jego
końcówek, oraz zaprojektowanie pomiędzy
nimi amfiteatralnego zejścia do wody. Rywalizujące ze sobą projekty były więc, w głównych
założeniach, podobne do siebie, sedno sprawy
tkwiło w szczegółach i formie narzuconych
elementów (tylko jedna praca odbiegała od
wytyczonych zasad, odważnie proponując na
całym obszarze dziką łąkę). Zwycięski projekt
optymalnie rozwiązał zadanie, choć jego autor
uważa, że bardzo dobrze przeprowadzony
proces przygotowawczy, przeznaczony na
wnikliwe studia i analizy poprzedzające wejście do gry architektów, mógłby trwać jeszcze
dłużej i angażować jeszcze więcej stron, co
zawsze zmniejsza ryzyko błędu.
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Bulwar Xawerego Dunikowskiego z widokiem na przeciwległy Ostrów Tumski
– najstarszą, zabytkową część Wrocławia z Archikatedrą św. Jana Chrzciciela

Amfiteatralne zejście do wody było jedną z głównych wytycznych
w konkursie na koncepcję rewitalizacji bulwaru
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Innowacyjna pod względem konstrukcyjnym kładka pod Mostem Pokoju łączy
Bulwar X. Dunikowskiego z jego kontynuacją – Bulwarem Marii i Lecha Kaczyńskich
(widok z mostu na Bulwar Dunikowskiego)

Składana kładka pod mostem
Jednym z elementów wyróżniających koncepcję Piotra Żurawia, była kładka przechodząca
pod Mostem Pokoju, tak aby pod tą ruchliwą
arterią miejską połączyć Bulwar Dunikowskiego z jego kontynuacją – Bulwarem Kaczyńskich. Kładka była w 2009 r. nowością – nikt
wcześniej nie zaproponował przepustu pod
mostem w formie wspornika zakotwionego
w jego konstrukcji.
– Takie rozwiązania nie były realizowane, bo nie było na nie zgody Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej, który zakazywał jakiejkolwiek ingerencji w koryto
rzeki – wyjaśnia projektant. – Pierwszy nasz
wniosek został odrzucony. Nie chcieliśmy się
jednak poddać, wykonaliśmy więc obliczenia
hydrotechniczne dla mostu i zaprojektowaliśmy kładkę, która ulega częściowemu
złożeniu w momencie podniesienia się
lustra wody np. podczas powodzi. Jej główna
konstrukcja nie podnosi się, ale składane
są balustrady, dzięki czemu kładka nabiera
kształtu opływowej płetwy. To rozwiązanie
maksymalnie zmniejszające opory wody
przekonało RZGW.
Kładki rowerowe biegnące pod innymi wrocławskimi mostami są skarpowe,
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tzn. ich trasy zostały wykonane w obrębie
skarp ziemnych, które znajdują pod przęsłami i jedynie przeprofilowują te skarpy, nie
zmieniając ich kubatury. Kładka pod Mostem
Pokoju weszła w jego światło, tym samym
zmniejszając je.
– Kładkę kotwiliśmy bezpośrednio
w podporach mostu i w tym celu wwiercaliśmy się w jego zabytkowy przyczółek
– wyjaśnia architekt. – Przed uzyskaniem
zgody na takie działanie musieliśmy poprosić
o opinię Zespół Mostów Katedry Mostów
i Kolei Politechniki Wrocławskiej. Musieliśmy
też zdobyć dwa operaty wodno-prawne na
budowę obiektów hydrotechnicznych: jeden
na kładkę, drugi na amfiteatr. Projekt bulwaru oprócz form zagospodarowania terenu
rozwiązywał też wiele skomplikowanych
problemów technicznych.

Otwarta galeria sztuki
Projekt zawierał bardzo szczegółowe wskazania dotyczące lokalizacji eksponowanych
na bulwarze obiektów sztuki. Architekci
przygotowali katalog miejsc na elementy
rzeźbiarskie, które dokładnie opisali i do
których doprowadzili zasilanie, umożliwiające
oświetlenie sztuczne.

Przekrój przez początek przęsła, podporę
mostu i zakotwioną w niej kładkę

– W czasie trwania inwestycji powstał
pomysł na przeniesienie „Ptaków” Magdaleny
Abakanowicz spod gmachu Opery na bulwar
– mówi Piotr Żuraw. – To był kolejny wzorcowo
przeprowadzony „zabieg”. Wzięli w nim udział:
autorka rzeźb, plastyk miejski, architekt miejski, i my, czyli projektanci. Przygotowaliśmy
symulacje w 3D pokazujące, jak rzeźby można
ustawić i oświetlić. W efekcie miasto dokupiło
jeszcze trzy „Ptaki” i wszystkie stanęły przy
Zatoce Gondoli, w dobrym miejscu i właściwie
oświetlone, bezpieczne i z niczym nie kolidujące, a równocześnie doskonale widoczne.
Projektanci nie mieli za to wpływu na
ustawienie rzeźb na początku bulwaru, przy
Moście Piaskowym. Uważają, że źle się stało,
bo stojące tam obiekty zakomponowano
niewłaściwie, przez co tracą w kontekście
szpaleru latarni.
To nie koniec spotkań ze sztuką na Bulwarze Dunikowskiego. Jest już tradycją, że
sąsiadująca z bulwarem Akademia Sztuk Pięknych na placu przed budynkiem organizuje
wystawy plenerowe. Aby miały one właściwą
oprawę, były łatwe w montażu i nie niszczyły
rosnącej tam zieleni, projektanci przygotowali
platformy-postumenty, do których mogą być
montowane elementy ekspozycji.
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„Ptaki” autorstwa Magdaleny Abakanowicz
ustawione w pobliżu Zatoki Gondoli

Różnice poziomów i rodzajów nawierzchni nie tylko urozmaicają bulwar
wizualnie, ale też pozwalają wygodnie poruszać się pieszym i rowerzystom
oraz wypoczywać na zaprojektowanych w pobliżu wody siedziskach
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Na Bulwarze X. Dunikowskiego architekci zaprojektowali różne rodzaje siedzisk
drewnianych, kamiennych i betonowych, od pojedynczych foteli do wieloosobowych
i wielopoziomowych ławek

– Pod cienką warstwą nawierzchni zostały
zamontowane płyty betonowe umożliwiające zakotwienie 8-10 eksponatów. Przed
nimi zaprojektowaliśmy słupy z reflektorami
kierunkowymi ze zmienną optyką, które będą
oświetlać galerię – tłumaczy projektant.
– Poza tym studenci ASP mają do dyspozycji
cały teren przed Akademią na prezentacje
dzieł nie utwierdzanych w podłożu.

Drugi etap realizacji – usługi
To, co zostało do tej pory zrealizowane na
Bulwarze Dunikowskiego, to pierwszy, główny
etap inwestycji. Teraz wprowadzany będzie
etap drugi, czyli usługi: kawiarnia, mała
gastronomia, kiosk z prasą, miejska toaleta.
Będą one ulokowane w lekkich formach architektonicznych – pawilonach, komponujących
się z otoczeniem. Nie są to usługi narzucające
nową funkcję, ale uzupełniające istniejącą
już na bulwarze. Projektanci przygotowali
pod planowaną zabudowę przyłącza (wod.kan., prąd), by w momencie ich budowy „nie
ryć” chodników i nie dewastować zieleni. Na
pytanie, czy biorą pod uwagę kolejne zmiany,
które mogą w przyszłości zajść na bulwarze
odpowiadają, że wszystko w gestii mieszkańców i ich inicjatywy.
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– Staraliśmy się tak ukształtować tę
przestrzeń, by użytkownik wiedział, co może
w niej robić, jak spędzać czas, ale równocześnie nie chcieliśmy, by wszystko było od
razu znane i oczywiste – mówi Piotr Żuraw.
– Nie chcieliśmy poprzez zaprojektowane
elementy wysyłać informacji typu: to jest
chodnik, więc można nim iść tylko do przodu,
albo do tyłu, a tu jest trawnik, wiec nie
należy go deptać itd. Jest tu pozostawiony
margines twórczy dla użytkownika, np. trawniki zostały wypiętrzone, by pełniły funkcję
izolacji od ulicy, ale wznoszą się w kierunku
drzew również po to, by można było układać
się na skarpie i leżąc w trawie, obserwować
panoramę miasta. Na bulwarze wszystko jest
wielowątkowe i ludzie dopiszą temu miejscu
ciąg dalszy.

Droga długa, ale w dobrym kierunku
Piotr Żuraw wygrał konkurs w 2008 r. Przez
cały rok 2009 jego zespół pracował nad
projektem. Potem dobrych kilka lat wszystko
czekało na realizację. Bulwar Dunikowskiego
został oddany do użytku dopiero w 2016 r.
Dlaczego trwało to tak długo?
– W tym czekaniu była pewna logika i bardzo dobrze się stało, że nikt nie pospieszył

się z realizacją naszego projektu – wyjaśnia
architekt. – Przed rozpoczęciem inwestycji
wszedł na teren Skarb Państwa i przebudował
całe nabrzeże, wzmocnił brzegi koryta rzeki,
wymienił stare zabezpieczenia na nowe itd.
Gdyby kolejność była odwrotna, trzeba byłoby
rozbierać nowe chodniki, amfiteatr. Przebudowa trwała do 2014 r., po jej zakończeniu
Gmina Wrocław od razu rozpoczęła rewitalizację bulwaru.
Nastąpiła radykalna zmiana – spokojne
dotąd miejsce spacerowe zostało zamienione na wielofunkcyjny, wielkomiejski bulwar,
a jego ranga została wyraźnie podniesiona.
Udało się zrealizować coś jeszcze: akceptowaną przez wszystkie strony formę współpracy
przy realizacji przedsięwzięcia.
– Dobry efekt końcowy nie jest naszą
zasługą – podsumowuje projektant. – My
tylko ubraliśmy pomysł w formę. Zasadnicze znaczenie miała inicjatywa miasta
i kolegialne przygotowanie całego procesu
inwestycyjnego. Proces ten był długi, ale
bardzo skuteczny. Pokazał, że samo działanie architektów jako wizjonerów miasta jest
niewystarczające i może być nadużyciem
– grozi przypadkowością i oderwaniem od
rzeczywistości.
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Początek bulwaru w pobliżu Wydziału Filologicznego
UWr (w głębi) i Mostu Piaskowego (po prawej, za
drzewami). Po lewej widoczny wypiętrzony trawnik

Jasno oświetlony amfiteatr z widokiem na
„wrocławski Manhattan” z charakterystycznymi
budynkami projektu Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak
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3xS

BULWAR POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Projektant: dr inż. arch. Andrzej Poniewierka
– KMP Poniewierka Sp. z o.o.
Współpraca: mgr inż. arch. Witold Śliwa
– PODOBALAB
Konstrukcja: dr hab. inż. Romuald Tarczewski
Instalacje elektryczne: techn. Dariusz Sawicki
z firmy TNS Projekt
Drogi: inż. Ryszard Kot
Zieleń: mgr arch. krajobrazu Maciej Dwojak
Operat wodno-prawny: inż. Anita Fokczyńska
Inwestor: Politechnika Wrocławska
Powierzchnia: 14 676 m 2
Koncepcja: 2014/2015

BULWAR
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

B

Bulwar Politechniki zrealizować miał trzy idee.
Po pierwsze – dać młodym ludziom z kampusu politechnicznego miejsce do wspólnego,
aktywnego wypoczynku. Projektanci chcieli,
żeby można było tutaj pływać na łódkach,
kajakach i grać w siatkówkę, a wszystko
w atrakcyjnej lokalizacji otwartej przestrzeni
obserwowanej z góry przez spacerowiczów
idących ulicą Wybrzeże Wyspiańskiego. Po
drugie – zapewnić użytkownikom bezpośredni
dostęp do wody, zaznaczyć otwartość i dostępność rzeki poprzez rezygnację z formalnych granic i barier oddzielających ją od lądu.
I po trzecie – zachować ruch rowerowy jedynie
na wyższym poziomie, ale nie na zasadzie
zakazu zjechania na bulwar, a jedynie podpowiedzi, sugestii – zostaw rower na górze, przy
stojaku i zejdź na dół na nogach.
Tak w skrócie przedstawia główne założenia projektu jego autor dr arch. Andrzej Poniewierka, dodając, że najważniejsze dla niego
jest piękno rzeki i jej wyeksponowanie.
– Styk lądu z wodą, nadający miękkości
tej namacalnej granicy, jest miejscem, które
każdy powinien poczuć. I to się w tej realizacji
udało osiągnąć: bulwar jest dla tych, którzy
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Projekt budowlany: 2015
Projekt wykonawczy: 2015/2016
Realizacja: 2015 do 05.2016

lubią wejść na pomost, poczuć pod stopami
ruch wody i wciąż czuć się pewnie. Zadbaliśmy o to, by nie bać się tego odczuwania
wody, choć nie ma przy brzegu balustrad
i innych zabezpieczeń – przekonuje projektant. – To jest tak, jak w stosunkach międzyludzkich – pewnych granic się nie przekracza
i nie trzeba w tym celu stawiać murów i barier
między sobą. Te niezabezpieczone granice są
najbardziej interesujące, dzięki nim powstają
napięcia, które mobilizują, rozwijają.

Aktywna rekreacja w mieście
Nie przez przypadek Andrzej Poniewierka
zrealizował ten – wymagający wiedzy aktywnego wodniaka – temat. Od lat studenckich
związany jest z Odrą, a w sposób szczególny właśnie z tym odcinkiem, naprzeciwko
głównego gmachu Politechniki Wrocławskiej.
Kiedyś miał w nim swoją siedzibę Wydział
Architektury (po zamieszkach studenckich
w marcu 1968 r. został przeniesiony poza
obręb głównego kampusu politechnicznego)
i jego studenci codziennie korzystali z łódek,
by wspólnie powiosłować w przerwach między
wykładami. Te piękne czasy i zwyczaje dawno

minęły, ale dzięki nowemu bulwarowi udało
się zainteresować młodzież atrakcjami związanymi ze sportem zespołowym i to nie tylko
w wersji wodnej.
– Bulwar ma trzy strefy: pierwsza,
znajdująca się na poziomie ulicy to avantport, pomyślany jako strefa wypoczynku
„cywilizowanego”, czyli w zespołach siedzisk
usytuowanych vis-à-vis głównego wejścia do
budynku politechniki – wyjaśnia architekt.
– Jest tam drewniana scena, przygotowana
na wszelkie starty i mety zawodów, biegów
i występów, które regularnie organizowane są
przez uczelnię. Siedziska są więc też miejscem
dla publiczności w określonych okolicznościach. Druga strefa to strefa sportów wyczynowych, która została wydzielona za pomocą
przesuwnego mostku przerzuconego przez
slip (mała pochylnia, schodząca z lądu w głąb
wody, służąca do wodowania łódek – przyp.
autorki). Dzięki niemu, np. w czasie zawodów
plac wioślarski jest niedostępny dla publiczności. Tutaj jest też piaskowa plaża z boiskiem
do siatkówki i pomosty, do których mogą
przycumowywać – na całej długości bulwaru
– małe jednostki pływające.
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W strefie sportowej Bulwaru Politechniki pozostawiono niewiele drzew,
aby odsłonić widok na wodę. Jedno z nich wyróżniono okrągłą ławką
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Nad bulwarem przejeżdża Polinka – kolejka linowa, którą
można przemieścić się z jednego brzegu Odry na drugi
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Zapewnienie studentom miejsca do wspólnego, aktywnego wypoczynku oraz
bezpośredniego dostępu do wody to jedne z głównych założeń Bulwaru Politechniki

fot. archiwum KMP Poniewierka

Dwupoziomowy Bulwar Politechniki obejmuje teren
nabrzeża od stacji kolejki linowej (ustytuowanej po drugiej
stronie ulicy) aż do śluzy
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Drewniane, stabilne pomosty zamontowane nad taflą wody umożliwiają bezpośredni kontakt z rzeką,
zapewniając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa. Mogą też do nich przycumować łódki i kajaki

Zieleń i nauka na bulwarze
Trzecia część bulwaru to piękny zielony
teren, wchodzący pod kolejkę linową Polinkę,
przewożącą studentów (i nie tylko) na drugą
stronę rzeki do nowych obiektów politechnicznych. Teren nie jest jeszcze zagospodarowany,
a projektantowi marzy się tam zaaranżowanie „Wenecji wrocławskiej” – zacienionej
drzewami, wprowadzonej częściowo na wodę
z siecią kanałów i romantycznych mostków,
z siedziskami zwróconymi ku Odrze.
– Bulwar ma ekspozycję południową, a nie
każdy lubi siedzieć nad rzeką w pełnym słońcu – tłumaczy Andrzej Poniewierka. – Drzewa
i krzewy, które już są, dają możliwość rekreacji
i odpoczynku w przyjemnym zacienieniu.
Zrównoważą też brak zieleni w strefie drugiej,
gdzie zostawiliśmy tylko dwa drzewa, a wycięcie reszty było konieczne dla odsłonięcia
widoku na wodę.
Jedno z drzew rosnących nadal w części
sportowej zostało uhonorowane okalającą je
okrągłą ławką. Druga taka sama ławka, już
bez drzewa w środku, jest częstym miejscem
wykładów i lekcji szkolnych prowadzonych na
bulwarze. Również drewniane sceny, rozmieszczone wzdłuż całego wybrzeża zostały
przygotowane m.in. z myślą o działalności
dydaktycznej. W pobliżu nabrzeża znajduje
się szkoła podstawowa, a w jednym z budynków PWr sąsiadującym z bulwarem, działają
gimnazjum i liceum politechniczne o podwyższonym poziomie przedmiotów ścisłych. Ich
uczniowie korzystają z atrakcji terenu na równi
ze studentami. Kolejnym marzeniem projek-
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tanta jest realizacja jeszcze jednej, pływającej,
sceny, „rzuconej” na wodę i zorganizowanie
w takiej scenerii rozpoczęcia roku akademickiego. Młodzież uczestniczyłaby w nim stojąc
z jednej strony na wodzie, z drugiej – w zieleni.

Tylko drewno się nie nagrzewa
W strefie sportowej wszystkie siedziska przy
plaży i sceny oraz pomosty na nabrzeżu są
drewniane. Projektant wspomina, że na etapie
projektowym toczyły się dyskusje, czy nie
zastąpić drewna tańszym i trwalszym konglomeratem plastikowym.
– Nie zgodziłem się na to, przecież każdy
doświadczony wioślarz wie, że nie nagrzewa
się tylko naturalne drewno– tłumaczy architekt. – Słyszałem od kolegów niosących łódki
przez wystawione na południowe słońce
pomosty z konglomeratu, jak poparzyli sobie
stopy.
Na bulwarze budzi też zainteresowanie
różnorodność nawierzchni, a konkretnie
rozmiarów płyt kamiennych. Wykonawcy
pytali mnie dlaczego na jednej powierzchni
stosujemy różne formaty podziału. A to właśnie uzyskana w ten sposób sztywność linii
spoin i całej geometrii posadzki jest celowym
przeciwstawieniem-kontrastem dla miękkości
załamujących się fal wody.

tonicznych i urbanistycznych. Po latach pracy
studialnej nad wybrzeżem Odry i organizacją
warsztatów studenckich na temat jego zagospodarowania, otrzymał zlecenia na zaprojektowanie Bulwaru Politechniki Wrocławskiej.
– Zrozumienie ze strony inwestora to
jedno, a dobra współpraca z wykonawcą to
drugie – mówi. – Przeżyłem wiele nadzorów
autorskich nad swoimi realizacjami, ale ten
na bulwarze zaliczam do najprzyjemniejszych. Byłem na budowie prawie codziennie,
więc zarówno kierownik budowy, jak i wszyscy inni pracownicy przy najdrobniejszej wątpliwości nie robili niczego według własnego
uznania, ale kontaktowali się ze mną i czekali
na moją decyzję. Takie zachowanie nie zdarza
się zbyt często.
I dodaje – Najważniejsza jest współpraca oparta na wzajemnym szacunku, kiedy
wykonawca rozumie projekt, a projektant
potrafi przyznać się do niedociągnięć
w opracowaniu. A takie zdarzają się przecież
każdemu. Taka dobra współpraca miała właśnie miejsce przy projektowaniu i realizacji
bulwaru dzięki osobie mojego studenta, dyplomanta a teraz dojrzałego architekta mgr.
inż. arch. Witolda Śliwy – współprojektanta
Bulwaru Politechniki.

Punkt widzenia projektanta
Trzeba mieć dużo szczęścia – mówi o procesie
projektowo-realizacyjnym dr arch. Poniewierka, nauczyciel akademicki i doświadczony
projektant, autor wielu projektów architek-

arch. Beata Stobiecka
architektka, publicystka
> b.stobiecka@zawod-architekt.pl

STUDIUM PRZYPADKU

Skarpa nabrzeża przecięta jest ciągiem spacerowym. Jej dolna kamienna
część schodzi do poziomu wody avant portu, górna porośnięta trawą
prowadzi do najwyższej części bulwaru

fot. archiwum KMP Poniewierka
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KUB
Dorota Jarodzka-Śródka
architekt IARP, przewodnicząca Rady PZFD,
prezes Archicom SA

Kongresowy dialog
o rozwoju mieszkalnictwa
III Kongres Mieszkaniowy współorganizowany przez Polski Związek Firm Deweloperskich i Szkołę Główną
Handlową w Warszawie zdominowała dyskusja o Narodowym Programie Mieszkaniowym. Uczestnicy
debatowali również o roli samorządów w społecznych formach budownictwa, zjawisku ekoterroryzmu,
barierach proceduralnych, kosztach, gruntach potrzebnych pod inwestycje oraz o architekturze i dizajnie.
O tematykę i podsumowania dyskusji pytamy arch. Dorotę Jarodzką-Śródkę, współorganizatorkę kongresu

S

Sebastian Osowski: Już po raz trzeci
współorganizowała pani Kongres
Mieszkaniowy – wydarzenie gromadzące
wiele osób z branż związanych z rynkiem
nieruchomości i procesem inwestycyjnym.
Czy po trzech edycjach można pokusić się
o wskazanie realnych korzyści płynących
z takiej formuły spotykania się?

> Kongres Mieszkaniowy to przede wszystkim platforma do twórczej i konstruktywnej
wymiany myśli, ścierania się opinii i poglądów, wspólnego wypracowywania stanowisk
i pomysłów. Szczególnie ciekawie było
w tym roku, kiedy w jednym miejscu dyskutowali ze sobą przedstawiciele wszystkich
segmentów rynku mieszkaniowego i powiązanych z nim podmiotów – samorządów,
towarzystw budownictwa społecznego,
spółdzielni mieszkaniowych oraz branży
deweloperskiej.
Warto powiedzieć, że będąca za nami
III edycja kongresu przyniosła rekordową
liczbę uczestników – obecnych było ponad
700 osób, w tym m.in. przedstawiciele rządu,
na czele z wiceministrem infrastruktury
i budownictwa Tomaszem Żuchowskim oraz
wiceministrem rozwoju Adamem Hamryszczakiem.
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Realną korzyścią, która płynie z takich wydarzeń jest konstruktywny dialog, zwłaszcza
z rządem i samorządem. To unikalna okazja do
przekazania swoich pomysłów, ale i problemów, które hamują rozwój polskiego mieszkalnictwa. Po latach widzimy, że przepływ wiedzy
owocuje bardziej kompleksowym spojrzeniem
na jedne i drugie, a także realnym uwzględnianiem wybrzmiałych postulatów w projektach
ustaw i w realizacji polityki mieszkaniowej.
Jakie były główne wątki poruszane
podczas tegorocznego kongresu?

> W tym roku dyskutowaliśmy o wszystkich
sektorach mieszkaniowych – także tych,
pozostających w bezpośredniej gestii rządu
i samorządów. Dzieliliśmy się szeroką wiedzą
naszą i naszych partnerów, w tym architektów
i urbanistów, dotyczącą przebiegu całego
procesu deweloperskiego, wskazując punkty
– ustawowe i proceduralne, których zmiana
mogłaby w wyraźny sposób przyspieszyć i potanić proces powstawania nowych mieszkań,
bez względu na to, kto byłby ich inwestorem.
Wśród materiałów kongresowych
znajduje się raport na temat prognoz dla
budownictwa mieszkaniowego1, w jego

wstępie postawiono kilka istotnych
i aktualnych pytań. Proszę pozwolić, że
z nich skorzystamy, pierwsze brzmiało:
Jakie są najważniejsze wyzwania
stojące przed osobami i gremiami
odpowiedzialnymi za kształtowanie
polityki mieszkaniowej w Polsce?

> Najważniejszym wyzwaniem dla całej branży wydaje się być stworzenie warunków do
przyspieszenia rozwoju polskiego mieszkalnictwa, biorąc pod uwagę zarówno niedobór ilościowy, jak i jakościowy, pamiętając
jednocześnie o dopasowaniu lokalizacyjnym,
a także zwiększenie dostępności mieszkań dla
wszystkich obywateli.
Sytuacja ekonomiczna rodzin zależy od
wielu czynników. Rozwiązania przez państwo problemu mieszkaniowego oczekują
zarówno Polacy o niskich i najniższych
dochodach, jak i ci, którzy są bliscy posiadania lub posiadają zdolność kredytową. Rynek
mieszkaniowy to trzy główne segmenty:
socjalny, gdzie użytkownicy są prawie
w całości dotowani; segment wspomagany,
gdzie wsparcie państwa jest częściowe (są
to np. mieszkania komunalne); i segment
wolnorynkowy, inwestujący głównie środki
własne, którego użytkownicy wspomagani
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są w niewielkim stopniu tzw. dopłatami
rządowymi typu „Rodzina na Swoim”,
„Mieszkanie Dla Młodych”, czy tak jak kiedyś
– objęci ulgami budowlanymi.
Lista wyzwań, o których dyskutowaliśmy
podczas Kongresu, jest oczywiście dużo
dłuższa. Szczególnie w kontekście narzędzi,
służących do realizacji tych celów. Można
chociażby wspomnieć o potrzebie rozwoju
branży mieszkaniowej na równych warunkach dla wszystkich, bez faworyzowania
wybranych podmiotów (przewija się bowiem
w projektach rządowych temat spec-ustawy).
Mam tu na myśli zarówno przepisy techniczne i procedury procesu inwestycyjnego,
które wszystkim segmentom mieszkalnictwa
podnoszą cenę wytworzenia i hamują proces
inwestycyjny, jak i konieczność wyeliminowania „patologii” zdarzających się na rynku,
m.in. wyłudzeń od inwestorów.
We wspomnianym raporcie padło także
pytanie: W jakim stopniu idee zawarte
w projekcie Narodowego Programu
Mieszkaniowego odpowiadają na te
wyzwania? Czy uczestnikom kongresu
udało się przybliżyć odpowiedź na tak
postawioną kwestię?

> Narodowy Program Mieszkaniowy (NPM)
został poprzedzony bardzo szeroką i rzetelną
diagnozą obecnego stanu mieszkalnictwa.
W istocie jest to cały szereg ustaw i działań,
dotykających wszystkich wspomnianych
trzech segmentów rynku. W ramach segmentu
socjalnego ma powstać więcej mieszkań socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i noclegowni. W segmencie mieszkań wspomaganych
planowane jest między innymi Mieszkanie+.
Dla obszaru wolnorynkowego przewidziano
Indywidualne Konta Mieszkaniowe. Tak więc
program rządowy prawidłowo zakłada wsparcie wszystkich segmentów jednocześnie.
I ostatnie pytanie, które pozwolimy sobie
„skopiować”, zamykające w pewnym sensie
ten wątek: Jak może wyglądać przyszłość
sektora deweloperskiego, kiedy skończy
się obecny boom, a w fazę realizacji wejdą
kolejne inicjatywy rządowe zapowiadane
w Narodowym Programie Mieszkaniowym?

> W Polsce deficyt mieszkań jest wciąż
ogromny. Mamy niemal najmniejszą liczbę
lokali na tysiąc mieszkańców UE, a dokładnie
plasujemy się na przedostatnim miejscu.
Średnia europejska to jest ok. 425 mieszkań
na 1000 mieszkańców. My mamy ich zaledwie

360. Gdybyśmy chcieli dziś osiągnąć europejską średnią, to musielibyśmy mieć dodatkowe 3 mln mieszkań. Tymczasem rocznie
produkujemy ich 150 tys. sztuk we wszystkich
segmentach.
NPM zakłada, że w Polsce osiągniemy
średnią europejską w 2030 roku. Aby móc
to zrealizować, musielibyśmy przez najbliższe 14 lat produkować po 214 tys. mieszkań
rocznie. To wzrost o blisko 70 tys. w stosunku
do obecnej podaży zarówno budownictwa
indywidualnego jednorodzinnego, jak i realizowanego przez pozostałych graczy rynku
mieszkaniowego (deweloperów, spółdzielnie, TBS itp.). Tyle, ile dzisiaj produkuje cała
branża deweloperska w Polsce. Aby w ogóle
marzyć o tym tempie, rząd musi zakładać
istotne zwiększenie produkcji przez wolny
rynek – w tym deweloperów. Samo państwo
chce zaś budować mieszkania w segmencie
wspomaganym, choć trudno będzie osiągnąć
tam – przy zaplanowanych na ten cel środkach
– jakieś spektakularne liczby. Na to wszystko
potrzebne jest przecież finansowanie.
Odnosząc się do wspomnianego boomu,
to rzeczywiście Polska jest obecnie wskazywana jako fenomen na rynku nieruchomości.
Od 3 lat bijemy kolejne rekordy pod względem

Z:A _#52 09/10_2016

067

Z:A

RELACJE

ilości sprzedawanych mieszkań. Podkreślić
należy, że jednocześnie ceny utrzymują się
na stabilnym poziomie, co świadczy o tym,
że mamy do czynienia z bardzo wyważonym
i dojrzałym rynkiem. To stwarza korzystną
sytuację zarówno dla konsumentów, jak
i przedsiębiorców. Jest więc optymizm. Widać
jednocześnie, że poprzedni kryzys, którego
punkt kulminacyjny był w 2009 roku, wiele
nauczył deweloperów. Szczegółowo badamy
potrzeby przyszłych klientów i niezwykle
ostrożnie rozpoczynamy nowe inwestycje. Kolejne projekty są dziś uruchamiane
w następstwie sprzedaży mieszkań będących
w ofercie.
Czy w ramach podsumowania Kongresu
Polski Związek Firm Deweloperskich
zajął stanowisko lub zgłosił uwagi wobec
planów realizacji Narodowego Programu
Mieszkaniowego?

> PZFD już wcześniej zajął stanowisko
w odniesieniu do całego Narodowego Programu Mieszkaniowego, w tym Mieszkania +.
Oczywiście dopóki nie ma konkretnych przepisów, możemy jedynie ogólnie się odnosić
do zarysowanych kierunków. W przypadku
Mieszkania + nasze wątpliwości budzi przede
wszystkim zapis o możliwości uwłaszczenia
wynajętych mieszkań. Mieszkania budowane
przez państwo powinny pozostawać jego własnością, aby można było je przeznaczać dla
najbardziej potrzebujących i zachować ich rotacyjność. Rozwiązanie w postaci uwłaszczania pozbawia państwo potrzebnego narzędzia
wpływania choćby na ceny mieszkań na rynku
najmu, a jednocześnie jest niesprawiedliwe,
bo stawia w uprzywilejowanej pozycji jednych
obywateli względem drugich.
Co ciekawe i godne pochwały, rząd dostrzega patologie związane z praktyką dziedziczenia mieszkań komunalnych. Centrum
dużego miasta, lokal komunalny wynajmowany za 300 zł czynszu miesięcznie. Wszystko
by było w porządku, tylko niejednokrotnie
lokatorem jest człowiek jeżdżący samochodem za 100 tysięcy zł z drugim mieszkaniem.
Po prostu miał szczęście i odziedziczył prawo
zajmowania takiego lokalu. Takie patologie
rynku komunalnego trzeba ukracać, żeby móc
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wspierać naprawdę potrzebujących. Tym bardziej dziwi nas, że rząd, próbując zlikwidować
problem w jednym miejscu, proponuje analogiczny mechanizm w przypadku Mieszkania +.
Inicjatywa „500 minus” to propozycja PZFD
związana z kosztami budowy mieszkań.
Jakie zmiany przepisów deweloperzy
proponują w ramach tego programu?

> Przedstawiliśmy projekt postulatów, których
wprowadzenie mogłoby obniżyć koszty budowy metra kwadratowego mieszkania nawet
o 500 zł. Oczywiście nie postulujemy odejścia
od wymogów bezpieczeństwa czy standardów
na miarę XXI wieku. Natomiast samo przywrócenie przepisów obowiązujących w 2005
roku w zakresie chociażby przepisów ppoż. czy
norm konstrukcyjnych już przyniosłoby znaczne oszczędności, przy czym jeszcze raz podkreślam, że budynki z 2005 roku są absolutnie
bezpieczne i bardzo lubiane przez nabywców. Na rynku wtórnym sprzedaż mieszkań
wybudowanych w latach 2000-2010 roku jest
bardzo wysoka. Stosowane wtedy standardy
są uznawane za bardzo dobre i odpowiadające
wszelkim naszym potrzebom.
Główne postulaty PZFD odnoszą się do
kosztochłonnych i nieżyciowych przepisów
takich jak:
	wymogi przeciwpożarowe w tym w garażach podziemnych, które przeszły już
do legendy. Na jedno miejsce postojowe
trzeba wydać kilka tysięcy złotych,
	innym przykładem jest konieczność doprowadzenia do każdego lokalu aż 6 kabli
telekomunikacyjnych, które mogłyby
zostać zastąpione jednym światłowodem,
	dzisiaj projektując kawalerkę, nie możemy
zaprojektować kuchni w salonie, a mamy ją
przewidzieć w korytarzu. Tymczasem nasi
nabywcy chcą aneksów kuchennych w salonach. To wszystko powoduje zbyteczne
koszty, za które płaci nabywca,
	za chwilę zmierzymy się z podwyższonym
progiem wymogów związanych z efektywnością energetyczną budynków, gdzie
Polska przyjęła jeden z najwyższych w Europie poziomów dla tzw. zera energetycznego i osiągnięcie celu deklaruje w zbyt
krótkim terminie.

Powiedziała pani, że kongres to unikalna
okazja do przekazania swoich pomysłów,
ale i problemów, które hamują rozwój
polskiego mieszkalnictwa. O jakich
kwestiach dyskutuje w ostatnim
czasie PZFD, a może także wskazuje je
reprezentantom rządu?

> Polska branża deweloperska przeszła ogromną metamorfozę. Dzisiaj jesteśmy postrzegani
jako odpowiedzialny i racjonalny partner, z którym warto prowadzić dialog oraz korzystać
z naszego praktycznego doświadczenia.
Z rządem i samorządami rozmawiamy
o konkretnych postulatach i bierzemy udział
w procesach legislacyjnych. Nasze grupy
specjalistów prawnych i technicznych regularnie wypracowują wdrożenia konkretnych
rozwiązań razem z urzędami państwowymi,
samorządami czy przedstawicielami innych
środowisk, które są uczestnikami procesu deweloperskiego. W ostatnim czasie
wspólnie pracujemy chociażby nad przekształceniem praw użytkowania wieczystego
w prawo własności dla właścicieli mieszkań,
które ma szanse zakończyć się z pozytywnym skutkiem dla samych mieszkańców. Niedawno wnosiliśmy uwagi do ustawy o obrocie
ziemią rolną, biorąc pod uwagę zwiększające
się trudności z zakupem gruntu – postulując wyłączenie spod jej jurysdykcji terenów
w granicach administracyjnych miast. Cały
czas dyskutujemy też o konieczności nowego
kształtu ustawy o ochronie praw lokatorów
celem zbudowania prawidłowo funkcjonującego rynku mieszkań na wynajem w Polsce
(dotyczy to też Mieszkania+ i pilotażowego
programu rządowego mieszkań komercyjnych na wynajem, realizowanego obecnie
przez BGK).
Mówiąc o hamulcach, warto wspomnieć
o realizowanym od wielu lat przez PZFD
Rankingu Miast. W oparciu o dane samych
miast dotyczące długości wydawania decyzji
o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę, przygotowujemy ranking wskazując, gdzie
najsprawniej przeprowadzane są procedury
administracyjne, zachęcając tym samym
urzędników do dobrej rywalizacji. Co ciekawe,
najpierw musieliśmy wygrać w sądzie batalię
o prawo dostępu do tych informacji.
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Nie wspomniała tu pani
o „ekoterroryzmie”, tymczasem
podczas debaty na ten temat ujawnione
zostały nawet nagrania pokazujące
mechanizmy takich działań. Dlaczego
Związek uznał, że problem wymaga
takiej reakcji?

> Zanim przejdę do tematu „ekoterroryzmu”,
chciałabym podkreślić, że deweloperzy z dużą
dbałością podchodzą do tematu ochrony
środowiska i wykorzystania jego naturalnego
potencjału. Nieodłącznymi elementami wielu
naszych osiedli, zwłaszcza tych wieloetapowych, są tereny zielone, skwery, parki, a także
przestrzenie integrujące lokalne społeczności: boiska, place zabaw, zewnętrzne siłownie
i ścieżki zdrowia. Widać, jak w tym obszarze
zmieniła się świadomość i podejście branży.
Z ekologami często konstruktywnie rozmawiamy i bardzo szanujemy ich wkład, a nawet
prowadzimy wspólne akcje. Przykładem
dbania o przyrodę przez branżę deweloperską
jest choćby fakt, że od ponad 4 lat walczymy
o to, aby w przypadku wycinki drzew domyślnie dokonywać nasadzeń nowych, a nie po
prostu wnosić opłaty, które niekoniecznie
trafią na ochronę przyrody.
Sam temat oprotestowywania pozwoleń na
budowę był nam wszystkim znany dużo wcześniej. Życzliwe protesty sąsiadów, podbijane
często przez „zainteresowanych” z drugiego
rzędu, skończyły się wraz ze zmianą prawa
budowlanego, wymagającego odpowiedniej do
wielkości inwestycji opłaty przez wnoszącego
skargę. Tak więc teraz analogicznie chcieliśmy
ukrócić szerzący się coraz bardziej proceder.
Temat „ekoterroryzmu” od lat występuje
w branży. Nie mówimy tu o rzeczywistych
organizacjach ekologicznych, ale o podmiotach,
które tak naprawdę z ekologią nie mają nic
wspólnego. Takie podmioty wykorzystują przepisy i grożąc opóźnianiem inwestycji, żądają od
inwestorów pieniędzy. Co z tego, że inwestor
ma rację i wygra w sądzie – inwestycja i tak
się opóźni, co wygeneruje koszty. Organizacje
„pseudoekologiczne” doskonale zdają sobie
z tego sprawę, więc w zamian za zapłatę określonej kwoty, proponują wycofanie odwołania.
Jako PZFD zdecydowaliśmy się teraz
głośno o tym powiedzieć, ze względu na
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W Polsce deficyt
mieszkań jest wciąż
ogromny. Mamy
niemal najmniejszą
liczbę lokali na tysiąc
mieszkańców UE,
a dokładnie plasujemy
się na przedostatnim
miejscu. Średnia
europejska to jest
ok. 425 mieszkań na
1000 mieszkańców.
My mamy ich zaledwie
360. Gdybyśmy
chcieli dziś osiągnąć
europejską średnią,
to musielibyśmy mieć
dodatkowe 3 mln
mieszkań. Tymczasem
rocznie produkujemy
ich 150 tys. sztuk
we wszystkich
segmentach.

rosnącą skalę zjawiska. Firmy przerwały
zmowę milczenia i wysłały jasny sygnał do
ekoterrorystów – wszelkie próby wyłudzeń
będą kończyły się skierowaniem spraw do
prokuratury.
Na kongresie wypracowaliśmy zatem szereg pomysłów, jak wyeliminować te patologie.
Wśród nich można wskazać np. na pomysł
reprezentatywności organizacji. W praktyce
sprowadzałoby się to do możliwości składania odwołań tylko przez duże organizacje
z ugruntowaną, rzeczywistą działalnością
proekologiczną.
Wróćmy jeszcze na chwilę do ustawowych
i proceduralnych „punktów”, związanych
z możliwościami przyspieszenia
i potanienia procesu powstawania nowych
mieszkań. Trudno oprzeć się pokusie
zapytania, czy te punkty mogą być wspólne
dla deweloperów oraz architektów?

> Punktów wspólnych dla architektów
i deweloperów w przypadku usprawniania
procesów legislacyjnych i administracyjnych
jest wiele. Jednym z nich jest jednoznaczność

definicji ustawowych i zapisów planistycznych (np. jednoznaczna definicja zabudowy
śródmiejskiej, antresoli, przesłaniania okien
itd.) oraz dostosowanie zapisów Warunków
Technicznych do współczesnych rozwiązań
i technologii (np. uwzględnianie w bilansie
miejsc parkingowych na platformach dwupoziomowych, wentylacja ze wspomaganiem
na prawach mechanicznej, odległość miejsc
parkingowych od okien w ogóle, przy samochodach ekologicznych, a co dopiero elektrycznych itd.).
Wynika to z braku nowego Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego i zaktualizowanych
Warunków Technicznych.
Na architekcie bowiem i deweloperze
spoczywa odpowiedzialność za prawidłowy
przebieg realizacji inwestycji i jej odbiór, a to
odbywa się przecież w oparciu o prawidłowo
sporządzony projekt.
Deklarowane klientom terminy są też
bardzo uzależnione od osób trzecich, czyli
procedur i urzędów. Najczęściej terminy te
się wydłużają poprzez rozbudowane wymogi
i brak nowych, jednoznacznie zapisanych
Warunków Technicznych. Dodatkowo wprowadzonych zostało w międzyczasie wiele
nowych procedur, takich jak np. zatwierdzanie badań geologicznych, które dodatkowo
wydłużają cały proces. Podobnie wygląda to
w przypadku decyzji środowiskowych, gdzie
mamy do czynienia z długimi procedurami już
po złożeniu gotowego projektu budowlanego.
Współpraca dewelopera z architektem
przynosi szereg wymiernych korzyści, od
usprawniania procesu inwestycyjnego, poprzez optymalizację kosztów, aż po pracę nad
satysfakcją klienta, który chce żyć w miejscach ładnych i funkcjonalnych. Satysfakcja
w tym przypadku jest też udziałem architekta
i dewelopera. Myślę, że wszyscy lubimy pracować nie tylko dla pieniędzy.

1_Materiały III Kongresu Mieszkaniowego, Raport, cz. I – „Wariantowa,
sektorowa prognoza budownictwa mieszkaniowego w Polsce do
2030 roku w kontekście Narodowego Programu Mieszkaniowego”
– Zespól Reas, Kazimierz Kirejczyk, Katarzyna Kuniewicz,
wyd. PZFD, SGH, Wrocław, 2016
2_Materiały III Kongresu Mieszkaniowego, Raport, cz. II – „Wybrane
instrumenty polityki mieszkaniowej” – prof. Marek Bryx, Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie, wyd. PZFD, SGH, Wrocław, 2016
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Możliwości promocji siebie są dziś większe
niż kiedykolwiek, wręcz nieograniczone.
Spróbuj, a wkrótce przekonasz się
o wpływie tej „zabawy” na twoją działalność
i zawodową przyszłość. Mówiąc wprost:
aktywna komunikacja może decydować
o tym, czy i ile zarobisz.
Mam wielką nadzieję, że dzięki lekturze
tego odcinka, architekci zaczną rezerwować
w swoich kalendarzach czas na:
1 stworzenie spójnego wizerunku siebie
i swojej pracowni,
2 przemyślaną autopromocję, czyli
komunikację ze światem.

Wizerunek architekta,
czyli dzień jak co dzień
Bartosz Zamirowski

Czy w świecie architektów trzeba myśleć o strategii budowania wizerunku? Tak! I to w sposób
spójny. Proponuję zacząć od znalezienia odpowiedzi na pytanie: „Kim jestem?”, a później
tę przemyślaną osobowość aktywnie prezentować w praktyce. Co, dlaczego, gdzie i w jaki
sposób? Oto kilka metod wraz z przykładami.
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perspektywa organizacji

fizyczność

osobowość

relacyjność

kultura

• konstrukcja
osobowościowa marki

• siła relacji
• charakter relacji
• marka – konsument

BIG IDEA

obraz

• holistyczny obraz
marki
• wartości centralne

autodefinicja

• wizerunek
• asocjacje
• skojarzenia

OBSZAR ZEWNĘTRZNY

OBSZAR WEWNĘTRZNY

• produkt
• symbole
• atrybuty

• w jaki sposób
konsument widzi
siebie z marką
perspektywa publiczności

A

Albo robisz to profesjonalnie i masz zaplanowany każdy dzień swojej pracy, albo po
swojemu. Skrajności są niebezpieczne, w tym
perfekcjonizm, więc rozsądna zasada mówi,
by nie planować więcej niż 60% czasu, pozostawiając wystarczający margines na piękno
życiowej nieprzewidywalności. Przeanalizuj
swój poprzedni tydzień pracy według prostego
schematu:
100% = x godzin pracy
(tyle ile przepracowałeś/aś)
A teraz sprawdź ile godzin poświęcasz na:
1. Poszukiwania i spotkania (wraz z przygotowaniem do nich) z potencjalnymi klientami
x godzin = ? %.
2. Wszystkie prace związane z prowadzonymi
bieżąco projektami x godzin = ? %
3. Administrację i organizację biznesową
x godzin = ? %
4. Rozwój umiejętności zawodowych x godzin = ? %
5. Wizerunek własny x godzin = ? %.
Prawdopodobne wnioski:
1. Zbyt mała ilość czasu na rozwój biznesu
– punkt 1. Jak jest mniej niż 30%, to powinien włączyć się alarm.
2. Zbyt duża ilość czasu na „bieżączkę”
– punkty 2. i 3. Jak jest więcej niż 50%,
to powinien włączyć się alarm.
3. Wizerunek własny – brak. Alarm powinien
wyć bez przerwy.
To budowaniem wizerunku trzeba się zajmować? Przecież zbuduje się sam, poprzez nasze
dokonania, realizacje, poważanie w środowisku!
Oczywiście, szczególnie jeżeli masz w planie
życie przez 200 lat i pod koniec tego drugiego
stulecia zamierzasz zbierać owoce swojej pracy.
Jeszcze kilkanaście lat temu jakakolwiek
forma promocji siebie była skomplikowana

Rys. 1 Model PRISM pozwala uzmysłowić sobie kierunki komunikacji,
opracowanie własne na podstawie źródeł internetowych

ze względu na różne bariery pojawienia się
w prasie, czy innych mediach. Dodatkowo
z całą pewnością nie były to efektywne
kanały promocji dla architekta. Pozostawały
jeszcze publikacje, targi, sympozja, konferencje, relacje, układy i oczywiście realizacje,
które mogły udowodnić twój zawodowy
kunszt. Ten szeroki zespół działań, w których
zawiera się budowanie własnego wizerunku,
nazywamy komunikacją i znalezienie czasu
na jej realizację w swoim kalendarzu będzie
decydować o twojej zawodowej przyszłości.
Mówiąc wprost: będzie decydować o tym, czy
i ile zarobisz.

Co zatem i w jakiej formie
należy robić?
First things first mówi prosta i mądra
zasada – polecam dodatkowo książkę guru
efektywności Stephena R. Covey'a o tym
tytule. Zanim zaczniesz komunikować
się z otoczeniem rynkowym, musisz
odpowiedzieć sobie na pytanie: „Kim
jestem?” Zostawmy aspekt ontologiczny
tej najważniejszej dla człowieka kwestii
i skoncentrujmy się na znaczeniu własnej
identyfikacji.
Świetnie może w tym pomóc model
PRISM. Pozwala uzmysłowić sobie kierunki komunikacji od nadawcy (perspektywa
własna, np. organizacji) do jej odbiorców (perspektywa publiczności) oraz obszar zewnętrzny (fizyczność, relacyjność i obraz) w stosunku
do obszaru wewnętrznego (osobowość,
kultura, autodefinicja).
Modelu tego używać możemy zarówno
do kreacji strategii biura projektowego, jak
i do pomysłu na komunikację wizerunku
architekta jako osoby. Niezmiernie istotnym
będzie znalezienie centralnego sformułowania opisującego nas najlepiej – bez „Big Idea”
nie powstaną „Wielkie Sukcesy”!

Bartosz Zamirowski
Trener biznesu, mówca
motywacyjny, partner
zarządzający firmy
doradczej Bizlab. W swojej
karierze zawodowej
pełnił również funkcje
dyrektora handlowego,
dyrektora marketingu, sales
managera w korporacjach
zagranicznych i polskich
firmach. Posiada
doświadczenie z rynku
finansowego, IT,
spożywczego, technicznego,
produkcji automotive,
mebli, wyposażenia
wnętrz, budowlanego
oraz deweloperskiego.
Prelegent podczas licznych
konferencji, stworzył prawie
100 autorskich programów
szkoleń. W obszarach
nowoczesnej sprzedaży
realizuje zaawansowane
warsztaty Bizlab Master
of Sales oraz zajęcia
z zastosowania bioneurologii
w negocjacjach. Autor
książki „12 Tematów”,
wydaje e-zin „M!xtura”.
> bz@bizlab.pl
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perspektywa organizacji

fizyczność

osobowość

relacyjność

kultura

obraz

autodefinicja

• egzotyczny,
zrelaksowany,
wypoczęty

• przyjęcie, zabawa,
wykręt (lub wybieg,
unik)

• kultura
meksykańska,
unikalny styl życia

• młody, fajny, otwarty
(o otwartym umyśle,
wolny od uprzedzeń)

OBSZAR ZEWNĘTRZNY

OBSZAR WEWNĘTRZNY

• kolory niebieski i żółty
jak na plaży, meksykańska
korona

• konsumenci chcą się
dobrze bawić i prowadzić
luźny styl życia
perspektywa publiczności

Rys. 2 Model prism marki Corona

perspektywa organizacji

fizyczność

osobowość

relacyjność

kultura

obraz

autodefinicja

• amerykański, prosty,
coś dużego

• relaks, czas wolny
od pracy i stresu
spędzany na piciu
w domu

• skojarzenia
ze sportem,
amerykańskim
stylem życia

• tradycyjne amerykańskie
wartości, pracownicy

OBSZAR ZEWNĘTRZNY

OBSZAR WEWNĘTRZNY

• czerwony i biały kolor,
korona, coś dużego

• konsumenci lubią
spędzać czas w domu
oglądając z przyjaciółmi
sport w telewizji
perspektywa publiczności

Rys. 3 Model prism marki Budweiser

fizyczność

osobowość

relacyjność

kultura

obraz

autodefinicja

• zielona butelka
i czerwona gwiazda,
zielone kampanie
reklamowe

• młodość,
innowacyjność,
autentyczność

• przyjaźń,
towarzyskość,
dzielenie miłych
chwil, sponsoring
imprez sportowych
i muzycznych, imprezy

• piwo uniwersalne
(motto: Otwórz
swój świat), życie
towarzyskie

• modny, dynamiczny,
pewny siebie

OBSZAR ZEWNĘTRZNY

OBSZAR WEWNĘTRZNY

perspektywa organizacji

• fajny i modny,
uroczysty: jak zabawa
i dzielenie się
perspektywa publiczności

Rys. 4 Model prism marki Heineken

Pisaliśmy o tym w Z:A
> PsiaBuda.dwg, czyli zanim zaczniesz projektować,
Bartosz Zamirowski, Z:A_#48, s. 066

Wybrane artykuły znajdziesz na www.zawod-architekt.pl/artykuly
Możesz też pobrać e-wydania Z:A_free lub zamówić numery archiwalne
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Dla wyjaśnienia porównajmy istniejące
modele PRISM z popularnej branży, o której
(albo przy której) wiele osób może mówić
godzinami lub uważać się za wysokiej klasy
konesera. Wydawać się może, że piwo to…
piwo. Jest jednak inaczej.
Fizyczność (physique) piwa Corona to
kolory plaży: niebieskie i żółte, w relacyjności
(realtionship) mowa o zabawie, imprezowaniu.
Obraz (reflection) ma pokazywać młodość, luz
i otwartość umysłu. Osobowość (personality)
egzotyczna, relaksująca. Kultura (culture)
wyraźnie nawiązująca do Meksyku (korona
meksykańska w logo), unikalność i styl życia.
Autodefinicja (self-image) to chęć zabawy i luzacki styl. Zgadza się, prawda? Taki wizerunek
siebie i konsumenta promuje piwo Corona. Nie
ma w tym żadnego przypadku.
Inaczej to wygląda w przypadku Budweisera, gdzie fizyczność to po prostu coś
dużego, czerwono-białego ze złotą koroną
(„na bogato”). Relacyjność to unikanie pracy
i stresu poprzez picie piwa w domu, a obraz
to tradycyjne amerykańskie wartości klasy
robotniczej. Osobowość to prostota, amerykańskość i „dużość”. Kultura i autodefinicja
oparta jest na sporcie – oglądanym (a nie
uprawianym) w domu z przyjaciółmi, w amerykańskim stylu życia. Definicja bardzo różna
od Corony, a przecież to też piwo!
Heineken fizycznie jest w zielonej butelce,
która koloryzuje styl wszystkich reklam. Mamy
też czerwoną gwiazdę. Relacyjność oparta jest
na przyjaźni, sporcie, wspólnym biesiadowaniu
(conviviality), przyjemnych chwilach, muzyce
i imprezach. Obraz to bycie „trendy”, na czasie,
dynamicznie i z pewnością siebie. Osobowość:
młodość, innowacyjność i brak sztuczności,
autentyczność (genuine). Kulturowo ma być
uniwersalnie (stąd: „Otwórz swój świat”) oraz
towarzysko.
Zauważmy, że marki modeluje się po to, by
być lepiej dopasowanym do swoich klientów
(swojej publiczności w komunikacji), czyli po
to, by zarobić. Po prostu.
Czy w świecie architektów trzeba myśleć
o profesjonalnej strategii budowania wizerunku? Tak! I to w sposób tak spójny jak opisywane powyżej marki piwa. Dlatego też należy
zacząć od budowy fundamentu, jakim jest
zdefiniowanie siebie, np. przy użyciu modelu
PRISM, wtedy kreacja strategii wizerunku
będzie prostsza, a efekt bardziej wiarygodny.

Z:A

Co dalej?
Żyjemy w złotym wieku ludzkości, choć zwyczajowo w Polsce mówi się tak o wieku
XVI-tym. Dzisiaj możliwości komunikacji są
wręcz nieograniczone. Mało tego, prawie
zupełnie przestał się liczyć budżet, którym
dysponujesz. Ważny jest intelekt i kreatywność – dla niektórych katastrofa, dla innych
raj. Dalsza część tekstu jest kierowana zdecydowanie do osób z tej drugiej kategorii.

Witajcie więc w raju
Media społecznościowe zostały wymyślone
dla pokolenia „Y”, czyli dla urodzonych po
roku 1985 (oczywiście w przybliżeniu) i kolejnej generacji, nazwanej „Z”, czyli młodych
ludzi, których polski pesel startuje od nr. 95.
Na całe szczęście wykorzystać je do promocji
własnego wizerunku mogą osoby zdecydowanie starsze. Szczególnie, że zasięg
społecznościowych kanałów komunikacji
jest coraz większy i dawno przestał służyć
tylko do zabawy.
Przedstawiam zbiór podstawowych
platform i czynności, które warto na nich
realizować. Nie mam żadnych wątpliwości,
że to zestaw niezbędny.
1. Facebook. Potrzebne jest założenie
tzw. fanpage’a. Jest to strona trochę inna
od twojego profilu prywatnego (tam nadal
możesz umieszczać zdjęcia kotów). Obszar
zawodowy powinien wywodzić się ze strategii stworzonej np. przy zastosowaniu modelu
PRISM. Sugeruję, by nie nazywać fanpage’a bezpośrednio tak jak firma lub swoim
nazwiskiem (chyba, że jest już wypromowaną marką). Lepiej wykreować coś oddającego
twoją specjalizację, albo obszar architektury,
w którym „rządzisz” i masz dużo do powiedzenia. Posty (wpisy) dobrze jest publikować
minimum dwa razy w tygodniu, niech opowiadają jakieś „story”, nich będą jak serial
z najwyższej półki (Przyjaciele? Alternatywy 4? House of Cards?).
Liczba osób, które Cię „polubią”, nie jest
najważniejsza, istotna jest głębokość tych
relacji, czyli przekonanie o twojej wyjątkowości. Mój ulubiony fanpage z „branży” to
„Polisz arkitekczer”, czasami nie mogę się
oderwać od przeglądania jego zawartości,
tak jak ponad 100 tys. innych osób.
Zawodowo trzeba być na Facebooku.
Tylko nie byle jak, ale z głową.

BIZNES

Obecność na opisanych
platformach daje
możliwości budowania
wizerunku w skali
całego świata.
Jedyne czego trzeba
to profesjonalna
organizacja dnia
i kreatywność, której
Ci na pewno nie
brakuje. Przemyślana
aktywność w mediach
społecznościowych
może być świetną
zabawą i przy dobrej
strategii stanie się
po kilku tygodniach
praktyki zestawem
czynności wręcz
wtapiających się
w plan dnia.

2. LinkedIn. Zakładasz profil, uzupełniając dane związane z profesjonalną
częścią twojego życia. Tu warto zadbać
o umieszczanie merytorycznie poważnego
„kontentu”, czyli treści. Warto pamiętać
o tym, że ekspertowi wypada komentować,
proponować wpisy innych osób, które tworzą
coś wartościowego. Sprawdź takie grupy jak
„Industrial design”, „The Enterprise Architecture Network” lub „Architecture”. Tworząc
własne treści, pokazuj swojej publiczności,
że znasz się na robocie i że pasjonujesz się
nią. Zdobywaj cenne kontakty, rozbudowując
swoją sieć i prezentuj się jako profesjonalista, przez duże „P”.
3. Instagram. Twórcy platformy do publikowania zdjęć chyba myśleli o architektach.
Tu możesz je umieszczać, edytując dodatkowo w prosty i twórczy sposób. Zaprezentuj
swój sposób widzenia i nazywania rzeczywistości. Zobacz, co robią „Architecturedose”,
„The architecture hunter”. Wpisując #architektura, zobaczysz co umieszczają użytkownicy Instagrama w Polsce, którzy dodali taki
właśnie tag. Działaj aktywnie – obserwuj
świat – na każdym kroku czeka milion inspiracji dla architekta. Zrób im zdjęcie, nazwij
i urzeknij nimi innych.

4. Youtube. Twój kanał powinien być uzupełniony filmami, gdzie pokazujesz, co robisz
i jak robisz. Ważne jest, by można było
Cię zobaczyć, a jeśli jeszcze z uśmiechem
na twarzy – to po prostu fantastycznie!
Do produkcji filmowej nie potrzebujesz ekipy
telewizyjnej, wozu transmisyjnego czy Quentina Tarantino w fotelu reżysera. Wystarczy
telefon, pomysł i trochę spontaniczności.
Słabo wypadasz przed kamerą? Po pierwsze
nie marudź, po drugie trenuj. Będziesz lepiej
wypadać w rozmowach z klientami.
5. Twoja strona www (i blog). Ważne, by
była aktualna i mówiła w sposób nienachalny „oto ja”. Warto umieścić na niej blog,
którego echa będą widoczne na opisywanych wyżej platformach. Blog powinien być
uzupełniony treścią – artykułami, które
zaprezentują Twój sposób myślenia i opiszą
rzeczy ważne, angażujące dla odbiorców
twojej komunikacji, a nie dla Ciebie.
Dobrą drogą jest przekształcenie bloga
we własny e-zin, czyli elektroniczny periodyk, który stoi w hierarchii wyżej niż źle
kojarzące się hasło: newsletter. Zatytułuj
swój e-zin w sposób wyjątkowy i wysyłaj go
systematycznie do tych, którzy będą tego
chcieli. Nie spamuj, pokaż na stronie, jak
wygląda twój e-zin, by było widać różnicę
– to może przekonać do subskrypcji. Dobrze
jest, kiedy architekt posiada swoją osobistą
stronę: imięnazwisko.com lub imięnazwisko.
pl. Zainwestuj 100 zł rocznie i zarejestruj
swoją domenę teraz, natychmiast, już.

Zabawa w planie dnia
Obecność na opisanych platformach daje
możliwości budowania wizerunku w skali
całego świata. Jedyne czego trzeba to profesjonalna organizacja dnia i kreatywność,
której Ci na pewno nie brakuje. Przemyślana aktywność w mediach społecznościowych może być świetną zabawą i przy
dobrej strategii stanie się po kilku tygodniach praktyki zestawem czynności wręcz
wtapiających się w plan dnia.
Jeżeli wewnętrzny głos mówi ci „to nie
dla mnie”, ryzykujesz, że niebawem stracisz
kontakt wzrokowy z tymi, którzy nie obrażają się na dynamikę naszego świata.
Chyba, że właśnie zdecydowałeś/aś się
przejść na emeryturę i to bez względu na
swój metrykalny wiek.
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KUB

Dom dla rodziny w obszarze
oddziaływania Kodeksu
Urbanistyczno-Budowlanego
arch. Urszula Szabłowska, architekt IARP

Konferencja tematyczna, organizowana przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP jest wydarzeniem
cyklicznym, odbywającym się jesienią i zdążyła już zyskać sobie uznanie architektów. Hasłem tegorocznego
spotkania był „Dom dla rodziny”. Temat, interesujący i ważny dla każdego osobiście, a dla architektów
również zawodowo, zgromadził niemałe grono zainteresowanych słuchaczy. Dodatkowym magnesem była
zapowiedziana prezentacja założeń nowego Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.

G

Gościem specjalnym konferencji był wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz
Żuchowski, któremu towarzyszyło dwóch
przedstawicieli zespołu prawników redagujących i koordynujących tekst Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego: Michał Leszczyński
z Departamentu Polityki Przestrzennej MIB
oraz Błażej Korczak, naczelnik Wydziału
Procesu Inwestycyjnego Departamentu Budownictwa MIB. Gospodarzem spotkania był
arch. Marek Tarko, przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
Oczekiwania architektów wobec spotkania
były duże. Inżynierska, racjonalna część naszego umysłu wierzy przecież, że tylko ramy
zimnych przepisów uporządkują działania inwestycyjne. Humanistyczna jego część przeczuwa jednak, że życie bywa bogatsze, a ilość
konfliktów, która czai się w tle pozornie
jednoznacznych uregulowań, może zaskoczyć
niejednego legislatora. Przepisy państwowe
mają za zadanie równoważenie siły stron,
co pozwala stronie słabszej zabezpieczyć jej
interesy na tyle, na ile jest to możliwe.
Architekci szczerze wierzą, że prawnicy na
rozwiązywaniu konfliktów znają się jak mało
kto. Jednak na projektowaniu miejsc sprzyjających umacnianiu więzi społecznych, na
wzajemnym oddziaływaniu obiektów, zagadnieniach bezpieczeństwa budowli, na zrównoważonym rozwoju, lepiej znają się architekci.
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Dlatego ministrom Andrzejowi Adamczykowi i Tomaszowi Żuchowskiemu należą się
wyrazy podziękowania za słuchanie tego, co
wielkim głosem przekazują architekci.

Lepiej teraz niż później
Zanim nastąpiła kulminacja emocji wywołanych oczekiwaniem na prezentację założeń
Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, wystąpili Mateusz Majka,mgr inż. Mateusz Morańda,
dr hab. arch. Krzysztof Bojanowski, arch. Jan
Karpiel-Bułecka, arch. Maria Modzelewska oraz
dwaj przedstawiciele Krajowej Rady Izby Architektów – Piotr Andrzejewski i Piotr Gadomski.
Piotr Andrzejewski, przewodniczący Komisji Legislacji, w wystąpieniu pt. „Warunki realizacji inwestycji – zakres koniecznej interwencji
państwa” powiedział między innymi:
– Co jest gwarancją realizacji celów procesu
inwestycyjnego? Po pierwsze, trafne rozpoznanie i zdefiniowanie uwarunkowań – krajobrazowych, prawnych, ekonomicznych, społecznych,
technicznych – zamiaru inwestycyjnego. Drugą
podstawową gwarancją jest ład metodologiczny procesu inwestycyjnego – procesu planowania, projektowania i realizacji inwestycji.
Należy zauważyć, że oba warunki należą do
sfery metodologicznej i merytorycznej, która
nie może podlegać interwencjom regulacyjnym.
I to jest zasadnicza sprawa. Ta sfera powinna
podlegać ochronie.

Piotr Gadomski, wiceprezes Krajowej Rady
IARP, w swoim krótkim referacie przypomniał
stanowisko Izby Architektów, prezentowane
w listopadzie 2011 r., kiedy powstania Kodeksu Budowlanego spodziewano się „lada chwila”. Przygotowane wówczas przez Izbę „Tezy
i założenia do regulacji procesu inwestycyjnego” zawierały główne kierunki strategii
legislacyjnej na tym polu. Tezy te oparte były
na założeniu, że o podziale ról w procesie
inwestycyjnym decyduje faktycznie pełniona funkcja, a nie (jak to jest obecnie) zakres
specjalności określony w rozporządzeniu
ministerialnym. Dlatego architekci tak silnie
wtedy (w 2011 roku) podkreślali, że Kodeks
powinien jednoznacznie wskazywać zakres
czynności urbanisty, architekta i inżyniera
budownictwa. Oparcie tego podziału ról na
metodologii procesu planowania, projektowania i realizacji inwestycji pozwala na podstawie obiektywnych kryteriów wyznaczyć
poszczególne zakresy obowiązków, odcinając
tym samym podejrzenia o „korporacyjną grę
interesów”.
Piotr Gadomski zauważył również, że
w pracach nad aktualnym projektem KUB
widoczne jest, że środowisko zawodowe
architektów oczekuje profesjonalizacji praw
i obowiązków uczestników procesu inwestycyjnego. Obecna wersja projektu Kodeksu nie
podejmuje jednak tego tematu.
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Fotografia u góry strony,
od lewej siedzą:
dr Stanisław Karczmarczyk,
Małopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa
(przewodniczący Okręgowej Rady)
arch. Ryszard Gruda,
Izba Architektów RP,
prezes Krajowej Rady
dr Agnieszka Damasiewicz,
Małopolski Urząd Wojewódzki,
dyrektor Wydziału Infrastruktury
Michał Leszczyński,
Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa, Departament
Polityki Przestrzennej
Błażej Korczak,
Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa, naczelnik
Wydziału Procesu Inwestycyjnego
Departamentu Budownictwa
Fotografia obok:
Tomasz Żuchowski,
wiceminister infrastruktury
i budownictwa, Ministerstwo
Infrastruktury i Budownictwa
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– Mam wrażenie – skonstatował Piotr
Gadomski. – że nie da się Kodeksu czytać
bez tej części, a o podziale funkcji w procesie
inwestycyjnym wolelibyśmy rozmawiać teraz,
nie później. Owszem, ustanowiono głównego
projektanta, który odpowiada i koordynuje
całość dokumentacji, musi mieć odpowiednie
uprawnienia, ale wszystkie te szczegóły mają
zostać dookreślone w ustawie, której jeszcze
nie ma, ustawie regulującej zawody architekta
i inżyniera.
W dalszej części Gadomski zwrócił
uwagę na położony w projekcie KUB nacisk
na zwiększenie odpowiedzialności zawodowej architektów i inżynierów budownictwa.
– Od odpowiedzialności nikt z nas ani nie ucieknie, ani nie chce się z niej „wyłgać” – powiedział.
– Ale przyjęcie odpowiedzialności powinno być
wsparte odpowiednio silnymi narzędziami panowania nad procesem inwestycyjnym i decydowania o jego przebiegu. Tymczasem w Kodeksie,
prawa głównego projektanta są niedookreślone,
za to odpowiedzialność – konkretna i całkowita.
Uważam, że od uczestników procesu inwestycyjnego można żądać tylko tyle odpowiedzialności,
na ile mają oni realny wpływ na przebieg tego
procesu. W przeciwnym wypadku przyjdzie nam
ponosić odpowiedzialność za własną, zapisaną
w przepisach, bezradność w projektowaniu
i wykonawstwie. Takie rozwiązania nie zyskają
aprobaty samorządu architektów.
W konkluzji tej części wypowiedzi Piotr
Gadomski zwrócił uwagę na nowe zapisy
dotyczące nadzoru, określanego jako „projektowy”, a więc tylko merytoryczny, i odcięcie
„autorskiego”, co powoduje utratę jedynej
legitymacji do stwierdzenia: to ja jestem autorem tej dokumentacji.
Poruszył również ważną kwestię obszaru
oddziaływania obiektu:
– Bez doprecyzowania tego teraz w Kodeksie Urbanistyczno-Budowlanym, nie
pójdziemy dalej – mówił. – Wszyscy jesteśmy,
niestety, zakładnikami tego pojęcia, stało się
więc niezbędne szybkie doprowadzenie do
jakiejś zamkniętej, ryczałtowej jego definicji.
Wyobrażam sobie to tak, że na terenach, gdzie
ustanowiony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarach
np. zabudowy jednorodzinnej, wypełnienie
wymogów planu zwalnia z ustanawiania o.o.o.
Na obszarach pozostałych, można dorzucić
kłady, stosowane w ustawodawstwie krajów
europejskich. Doprecyzowanie o.o.o. pozwoliłoby zakończyć dyskusję, uniknąć licznych,
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sprzecznych ze sobą interpretacji i pozwolić
architektom projektować, a urzędnikom
zatwierdzać projekty.

Więcej na temat o.o.o.
Metodę na wyznaczanie obszaru oddziaływania obiektu w wystąpieniu pt. „Budownictwo
jednorodzinne – szczególne warunki realizacji”
przedstawili Bożena Nieroda wraz z Wojciechem Dobrzańskim i Grzegorzem Jachym.
Przeprowadzona analiza jednoznacznie brzmiących przepisów dotyczących odległości od
granicy działki obowiązujących w Niemczech,
Francji i Norwegii, pozwoliła autorom wyprowadzić propozycję prostego uregulowania sprawdzającego się w każdych warunkach terenowych
i sąsiedzkich. Rozwiązanie to zostało przedstawione w logicznym, interesującym referacie.
– Budynki powinny być sytuowane w taki sposób, aby odległość od granicy działki była zależna
od wysokości tych części budynku, które znajdują
się od strony granicy – wyjaśniała Bożena Nieroda. – Zależność ta winna mieć charakter liniowy.
Metoda ta zmniejszy koszt przygotowania
dokumentacji domu dla rodziny, skróci urzędowe
procedury, wygasi większość sąsiedzkich sporów,
pozwoli także architektom na skoncentrowanie
uwagi na architekturze, ponieważ uwolni architektów od biurokratycznych procedur.

Nowy Kodeks, stare problemy
Prezentacja założeń Kodeksu UrbanistycznoBudowlanego była najbardziej oczekiwanym
wydarzeniem konferencji. Minister Żuchowski
był doskonale przygotowany i w przejrzystej
prezentacji wyjaśnił główne założenia KUB
(prezentacja dostępna jest na stronie www
ministerstwa, wygodny link: www.zawodarchitekt.pl/kodeks2016 – przyp.red.). Minister
oraz obydwaj przedstawiciele MIB wzięli
udział w dyskusji z uczestnikami konferencji,
wyczerpująco odpowiadając na niełatwe pytania, wśród których zdarzały się takie głosy:
– Przepisy mówią nam, co i jak mamy
budować, a przecież inwestor wie co chce budować, jak budować wiemy my – projektanci,
a prawo powinno określać, czego nie wolno robić. Odpowiednik naszej ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w Szwajcarii ma 12 stron. My architekci współtworzymy
kulturę, zatem dotyczy nas prawo autorskie
i moim zdaniem brakuje w Kodeksie odpowiednich rozstrzygnięć. (Mikołaj Machulik)
– Zamiast uprościć pewne rzeczy, co było ideą
tego Kodeksu, pewne postępowania stały się

bardziej skomplikowane zarówno na poziomie
planistycznym, jak i na poziomie operacyjnym.
Pojawił się słownik pojęć, ale i on jest w wielu
momentach błędny. Zaprzyjaźnieni prawnicy,
którzy przeczytali ten kodeks, powiedzieli: Wspaniale. Będzie dużo pracy... (Jan Kempa)
– Zgodnie z projektem Kodeksu obowiązek
określenia na etapie studium obszarów urbanizacji ma wpłynąć na ograniczenie rozpraszania
zabudowy i poprawę jakości przestrzeni. To jest
bardzo słuszne założenie, ale niestety przekreśla możliwość wyznaczania stref funkcjonalnych poza obszarami urbanizacji, takich jak
letniskowa, rolnicza oraz przemysłowa.
(Maria Modzelewska)
– Wszyscy uczestnicy procesu przekształcania
środowiska powinni dbać o ład przestrzenny
i zrównoważony rozwój. Ale to architekci ponoszą
etyczną odpowiedzialność jako członkowie samorządu zawodowego, a także osobistą i materialną
jako autorzy odpowiedzialni za finalny efekt tych
przekształceń. Mają też wiedzę i umiejętność
niezbędne w analizie tych przekształceń oraz
w przygotowaniu racjonalnych rozwiązań. Powinni być dobrze słyszalni, zwłaszcza gdy nowy program dotyczy rozwoju budownictwa i dostępnych
mieszkań w Polsce. (Krzysztof Bojanowski)
Były też głosy urzędników:
– Powinna istnieć taka instytucja, np.
w Izbie Architektów, która byłaby władna do
wypowiadania się wiążąco na temat ustaleń
zawartych w planach. Instytucja, do której zarówno inwestor, jak i urzędnik mógłby wystąpić
o opinię. Mam na myśli organ zagwarantowany
ustawowo. (Agnieszka Rudek)
– Spodziewam się dużych wątpliwości
urzędników, jak należy sprawdzać projekt.
Nie mówimy tu o sprawdzaniu kompletności
projektu, w projekcie KUB pojawia się zapis
dotyczący sprawdzania merytorycznego, czyli
sprawdzania rozwiązań technicznych pod
względem przepisów. To wymaga uściślenia.
(Małgorzata Boryczko)
Nastroje wśród architektów po obejrzeniu
prezentacji i po dyskusji dalekie były od euforii. To prawda, że Polacy są najbardziej nieufnym i krytycznym narodem Europy, ale nie
tylko nasze cechy narodowe decydują o tym,
że architekci dostrzegają wiele potencjalnych
pól konfliktów społecznych. Wynika to z doświadczenia zawodowego i z „przećwiczenia”
w zakresie tak licznych zmian przepisów okołobudowlanych, że deklaracja „to wszystko
już było” w przypadku architektów nie jest
żadną przesadą.
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Przyjęcie odpowiedzialności
powinno być wsparte
odpowiednio silnymi narzędziami
panowania nad procesem
inwestycyjnym i decydowania
o jego przebiegu. Tymczasem
w projekcie Kodeksu prawa
głównego projektanta są
niedookreślone. Jeśli przyjdzie
nam ponosić odpowiedzialność
za zapisaną w przepisach
bezradność w projektowaniu
i wykonawstwie, to takie
rozwiązania nie zyskają aprobaty
samorządu architektów.
ARCH. PIOTR GADOMSKI,
WICEPREZES KRAJOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW RP
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Archetyp domu rodzinnego
Według danych portalu Oferteo.pl opracowanych na podstawie 16 tys. zapytań ofertowych
dotyczących budowy domów:
	statystyczny dom jest budowany na terenach wiejskich, za mniej niż 500 tys. zł,
	pieniądze na budowę domu pochodziły
najczęściej z kredytu bankowego,
	64% ankietowanych zdecydowało się na
kupno projektu gotowego,
	preferowana jest technologia murowana,
	dla 28% pytanych powodem budowy domu
było spełnienie marzeń.
A zatem Polacy marzą o własnym domu
z ogródkiem i realizują to marzenie, wiążąc się
kredytem. Stoi to w zaskakującej sprzeczności
z, wybranym jako wiodący, sposobem zaopatrzenia Polaków we własny kąt – poprzez
zaoferowanie im mieszkania w budynkach
wielorodzinnych. Sprzeczność tę podkreślił w swoim wystąpieniu arch. Krzysztof
Bojanowski (m.in. sędzia Krajowego Sądu
Dyscyplinarnego IARP):
– Po 1990 r., czyli od umownej daty zmiany
ustroju, nie poprawiła się skuteczność polityki
mieszkaniowej państwa, czego wyrazem
jest dzisiejszy brak ponad miliona mieszkań.
Według Eurostatu brakuje ich 8 milionów,
ale standardy europejskie zakładają zupełnie
inne standardy metrażu na jednego mieszkańca. Przywrócenie prawa własności wraz
z przejęciem prawa budowania mieszkań przez
sektor prywatny było zatem niewystarczającym czynnikiem w rozwiązywaniu problemu
mieszkaniowego kraju. Zdaniem wielu problem
ten wymagał interwencji państwa w postaci kolejnego programu rządowego, w tym
Mieszkanie+, który właśnie rozpoczęto. Ale
warto zapytać, czy przedtem wykorzystano
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Fotografia u góry strony, od lewej siedzą:

Fotografia u dołu strony, od lewej siedzą:

dr Stanisław Karczmarczyk,
Małopolska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
(przewodniczący Okręgowej Rady)

Małgorzata Boryczko,
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa (dyrektor PINB w Krakowie)

arch. Piotr Gadomski,
Izba Architektów RP,
wiceprezes Krajowej Rady

Agnieszka Rudek,
Dyrektor Wydziału Architektury
i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Bochni

dr Agnieszka Damasiewicz,
Małopolski Urząd Wojewódzki, dyrektor
Wydziału Infrastruktury

arch. Mikołaj Machulik,
Sekretarz Rady Śląskiej Okręgowej Izby
Architektów RP

Michał Leszczyński,
Departament Polityki Przestrzennej MIB

arch. Piotr Celewicz,
Zarząd Krakowskiego Oddziału SARP

Błażej Korczak, naczelnik Wydziału
Procesu Inwestycyjnego Departamentu
Budownictwa MIB

arch. Piotr Rudol,
Małopolska Okręgowa Izba Architektów
(członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej)

już wszystkie czynniki wzrostu? Przez ostatnie
15 lat obserwujemy pogłębiającą się marginalizację budownictwa jednorodzinnego będącego
mniej korzystnym finansowo dla deweloperów
niż zaangażowanie w realizację budynków
wielorodzinnych. W planowaniu i projektowaniu polega to na stymulowaniu urbanizacji
wszystkich dostępnych jeszcze terenów dużych
miast dla potrzeb budownictwa wielorodzinnego. Budownictwo jednorodzinne korzysta
z tych samych drogich, ciężkich technologii,
powszechnie stosowanych w budownictwie
wielorodzinnym. Technologie lekkie, tańsze
i mniej energochłonne to zaledwie 0,5% (dane
GUS 2015), chociaż świetnie nadają się do
budownictwa jednorodzinnego i zapewniają
własny dom szybciej.
Archetyp domu rodzinnego tkwi głęboko w każdym z nas i niełatwo traktować
go chłodno i technicznie. Dom to nie tylko
budynek i ognisko domowe: schronienie życia
emocjonalnego i ekonomicznego rodziny. Dom jest miejscem, gdzie przekazuje
się dzieciom idee i prawdy życiowe przez
przykład, tradycje i wierzenia, uczy o dobru
i złu, o miłości i wierności. Co więcej, dom nie
znajduje się w próżni.
Na dobrostan jego mieszkańców wpływają
związki przestrzenne z otoczeniem, relacje
społeczne z sąsiadami i osobami świadczącymi niezbędne usługi. Wreszcie dom to
pierwszy kontakt z dobrą lub złą przestrzenią zamieszkania odczuwaną przez nasze
dzieci. Wynoszą one obraz domu rodzinnego
w swoich sercach i pamięci, odwołując się
do tego wzorca, często nieświadomie, przez
całe swoje życie. Obraz samego budynku, jak
i organizacja życia domowego, zwyczaje rodzinne czy krajobraz za oknem przechowane
w pamięci dają nam możliwość odczuwania

korzeni i wywołują dumę, gdy mówimy: „pochodzę z Podhala”, czy „jestem Kaszubem”,
„postępuję jak rasowy Poznaniak”, „jestem
z Kresów”, „moje miasto to Warszawa”.
Oczekiwałam takich nut podczas krynickiej
konferencji i znalazłam je w fantastycznym
wystąpieniu architekta i wszechstronnego
artysty współczesnego Podhala, Jana Karpiela
Bułecki. Jego opowieść prowadzona barwną
gwarą pokazała prawdziwą architekturę Podhala – nie „w góralskim stylu” – lecz tę wykorzystującą talent miejscowych cieśli-artystów,
kierowanych projektem artysty-architekta. Jan
Karpiel Bułecka pokazał swój dom rodzinny,
podzielił się jego ciepłem i mądrą prostotą
rozwiązań. To właśnie dom zaprojektowany
przez ojca, Bolesława, stał się archetypem,
którego syn nie chce wyprzeć żadną „miastową” modą. Archetypem tak silnym, że
starczyło jego mocy i dla wnuka, Jana, również
architekta. Projekty trzech pokoleń artystów
– budowniczych i muzyków, ewoluujące
zgodnie ze zdobyczami współczesnej techniki,
pozostały wierne wyobrażeniom o idealnym
domu góralskim – i wszystkie są znakomite.
Poruszyło mnie to wystąpienie do głębi.

1_S zczegółowy opis konferencji można znaleźć na stronie www
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, wygodny link:

www.zawod-architekt.pl/krynica2016
2_Stanowisko Izby Architektów RP w sprawie Kodeksu UrbanistycznoBudowlanego dostępne jest dla architektów IARP po zalogowaniu
się w serwisie internetowym IARP: www.izbaarchitektow.pl

Urszula Szabłowska
architekt IARP, członek Komisji
Wydawniczej IARP
> uszablowska@mazovia.org
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fot. Małgorzata Serafin-Kozyra
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Stanowisko Izby Architektów
w sprawie Kodeksu
Urbanistyczno-Budowlanego
Stanowisko i uwagi Krajowej Rady Izby Architektów RP przekazane Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa
w odpowiedzi na pismo z dnia 30 września 2016 r. dotyczące projektu ustawy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany
/ 28 października 2016 r.

W dniu 30 września 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa skierowało do konsultacji
publicznych projekt ustawy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków
regulacji. Równolegle rozpoczęło spotkania konsultacyjne organizowane we współpracy z Urzędami
Wojewódzkimi, a przedstawiciele resortu prezentują projekt kodeksu także podczas wielu innych spotkań
z różnymi środowiskami. Wzięli m.in. udział w konferencji zorganizowanej przez Izbę Architektów RP
w Krynicy (str. 076) oraz w III Kongresie Mieszkaniowym organizowanym przez PZFD (s. 066).
W ramach konsultacji Izba Architektów RP przekazała na ręce Ministra pisemne stanowisko liczące
sobie 15 stron w części podstawowej i 5 stron w części uzupełniającej oraz 60-stronicowy załącznik
z zestawieniem ogólnych i szczegółowych uwag, jakie wpłynęły do Krajowej Rady IARP w trakcie
wewnętrznych konsultacji.
Na łamach Z:A publikujemy wstępną część stanowiska oraz przytaczamy skrót jego kluczowych punktów.
Stanowisko IARP w pełnym brzmieniu dostępne jest dla architektów IARP po zalogowaniu się
w serwisie internetowym Izby Architektów RP: www.izbaarchitektow.pl
Zakończenie konsultacji zapowiedziane zostało na dzień 16 grudnia 2016 r.
zwołaniem specjalnej ministerialnej konferencji w Warszawie.
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Przedstawiony do konsultacji publicznej projekt
Kodeksu Urbanistyczno–Budowlanego jest
niezwykle obszernym dokumentem, w którym
podjęto próbę uregulowania w całości skomplikowanej dziedziny planowania przestrzennego
i procesu inwestycyjnego. Jest dokumentem
wartościowym, ale nierównym, z odesłaniem
wielu kwestii istotnych dla jego funkcjonowania do rozstrzygnięcia w aktach wykonawczych
i chaosem w sferze definiowania pojęć. Dla
odmiany, uzasadnienie jest spójne i przekonywujące, zarówno w części diagnostycznej, jak
i sferze uzasadnienia proponowanych rozwiązań. Ta rozbieżność wynika zapewne ze skali
regulacji, jak i szybkiego tempa prac.
Jeśliby potraktować projekt Kodeksu jako
zamknięty, przewidziany do korekty w konsultacjach i niezwłocznego wprowadzenia
w życie, to pomimo wielu zalet trudno byłoby
go w tej postaci zaakceptować. Jeśli zaś potraktować go jako projekt wstępny, przewidziany do poważniejszej przebudowy, to warto
inwestować wysiłek w pracę nad nim.
KRIA RP przyjmuje, że miejsce ma ta druga
sytuacja.
Kodeks wprowadza wiele istotnych rozwiązań, które można uznać za działania w dobrym kierunku zastrzegając, że wymagają one
jeszcze znacznych korekt, doprecyzowania
i uspójnienia.

Do najważniejszych pozytywów
Kodeksu należą:
	czytelna hierarchiczność planowania przestrzennego,
	przeniesienie regulacji rozproszonych
obecnie w „spec” ustawach do Kodeksu,
	zastąpienie zasady wolności zabudowy
prawem do uczestniczenia w tworzeniu
prawa lokalnego,
	powiązanie Studium rozwoju przestrzennego gminy z planowaniem strategicznym
i gospodarczym,
	systematyka obszarów zurbanizowanych
i rozwojowych w Studium rozwoju przestrzennego gminy jako przepisy wiążące,
	standardy urbanistyczne w Studium rozwoju przestrzennego gminy dla terenów
o różnym sposobie użytkowania, wiążące
inwestycje na terenach bez planu miejscowego,
	wzmocnienie procesu scalania i podziału
terenu jako jednego z podstawowych
narzędzi kształtowania porządku urbanistycznego,
	inwestowanie na obszarach bez planu miejscowego zamiast obecnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
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	zasady ustalania stron w procesie inwestycyjnym,
	struktura projektu budowlanego w tym
projekt urbanistyczno-architektoniczny,
	zintegrowanie ze zgodą inwestycyjną
postępowania w sprawie dokonywania
podziałów geodezyjnych.

Do podstawowych deficytów
Kodeksu należą:
	brak właściwej systematyki procesu
planowania przestrzennego, projektowania i realizacji inwestycji, co podtrzymuje
obecny stan pomieszania materii planistycznej z projektową,
	brak urbanistyki operacyjnej niezbędnej
dla właściwej relacji planowanie przestrzenne – proces inwestycyjny,
	zamęt kompetencyjny,
	brak regulacji dotyczącej roli poszczególnych zawodów reprezentowanych
przez uczestników procesu planowania
przestrzennego, projektowania i realizacji
inwestycji, co jest związane z brakiem
systematyki tego procesu.
Można powiedzieć, że cały ustrojowy deficyt Kodeksu zawiera się w tytule: Kodeks
Urbanistyczno-Budowlany, przy rozumieniu urbanistyki wyłącznie jako planowania
przestrzennego. Obecny system planowania
i procesu inwestycyjnego oparty jest o dwie
sfery: normatywno-regulacyjną sferę planowania przestrzennego oraz sferę budowlanorealizacyjną. Pomiędzy nimi nie ma niczego,
co odpowiadałoby fazie konstytuowania się
sposobu realizacji inwestycji w szczególności inwestycji bardziej złożonych. Kodeks
nie wprowadza zasadniczych zmian w tym
obszarze i podtrzymuje stan obecny.
Zakładamy, że ten problem znajdzie
ostatecznie swoje rozwiązanie w Kodeksie
i pozwoli zmienić tytuł na właściwy dla nowych regulacji.
W niniejszym stanowisku KRIA RP odnosi
się przede wszystkim do głównych deficytów
Kodeksu. Cenne i wartościowe uwagi szczegółowe, jakie napłynęły ze wszystkich szczebli
naszego samorządu zawodowego, znajdują się
w załączniku do stanowiska.
(...)
podpisano:
Ryszard Gruda
Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP

OD KOMISJI WYDAWNICZEJ:
1 W dalszej części Stanowiska IARP przesłanego do ministerstwa w dniu 28.10.2016 r.
opisane zostały uwagi obejmujące następujące elementy:
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
	Plan miejscowy na wniosek inwestora
– współpraca inwestora z gminą,
	Plan miejscowy ze zintegrowaną oceną
oddziaływania na środowisko,
	Uproszczony plan miejscowy,
	Inwestycje celu publicznego,
	Plan miejscowy lokalizujący inwestycję
narodowego operatora mieszkaniowego,
	Przepisy szczególne dla inwestycji w zakresie publicznego zasobu mieszkaniowego,
	Zasady sytuowania obiektów i urządzeń
budowlanych,
	Nadzór projektowy – nadzór autorski,
	Kategorie inwestycji,
	Zgoda budowlana – projekt urbanistyczno-architektoniczny,
	Ustawa o zawodach architekta i inżyniera
budownictwa, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, odpowiedzialność
zawodowa.
2

Do Stanowiska IARP załączone zostało
zestawienie uwag ogólnych i szczegółowych, jakie wpłynęły do Krajowej Rady IARP
w trakcie wewnętrznych konsultacji środowiska architektów.
3

Stanowisko IARP zostało uzupełnione
pismem z dnia 25.11.2016 r., w zakresie zawartości projektu urbanistyczno-architektonicznego oraz zawartości projektu technicznego.
W tej części Stanowiska opisane zostały
uwagi obejmujące następujące elementy:
	Zgoda inwestycyjna – projekt urbanistyczno-architektoniczny cd.,
	Zgoda inwestycyjna na obszarach
bez planu miejscowego ,
	Regulacja relacji: wartość prac projektowych do ceny w procesie inwestycyjnym.
4

Krajowa Rada Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w zakończeniu do swojego
stanowiska podkreśliła, że jest bezpośrednio
zainteresowana sukcesem Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, liczy na dalszy ciąg
konsultacji oraz deklaruje czynną współpracę
także przy formułowaniu przepisów wykonawczych do ustawy.

Piotr Andrzejewski
Przewodniczący Komisji Legislacji KRIA RP
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Architektoniczno-budowlany
wieczór w operze
Katarzyna Bąk-Chuchacz, arch. Maciej Nitka, arch. Marek Tarko

Już po raz piąty małopolscy architekci i inżynierowie uczcili Dzień Budowlanych
uroczystym wieczorem w gościnnym gmachu Opery Krakowskiej. Spotkanie było okazją
do zaprezentowania efektów działalności Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów
i Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa, uhonorowania zasłużonych członków obu
samorządów oraz dyskusji na aktualne tematy nurtujące oba środowiska.

T

Tegoroczny wspólny „ArchitektonicznoBudowlany Wieczór w Operze” odbył się
15 października. Wydarzeniu tradycyjnie już
towarzyszy szczególna oprawa: piękne wnętrza budynku opery i spektakl, wystawiany
specjalnie na tę okoliczność. Na widowni co
roku zasiada szacowne grono gości, wśród
których w roku 2016 znaleźli się między innymi: minister infrastruktury i budownictwa
Andrzej Adamczyk, wiceprezydent miasta
Krakowa Elżbieta Koterba oraz przedstawiciele władz Politechniki Krakowskiej.
Oficjalną część uroczystości otworzyli
przewodniczący rad obu izb zawodowych
– dr Stanisław Karczmarczyk (Małopolska
Okręgowa IIB) oraz arch. Marek Tarko (Małopolska Okręgowa IARP). Krótkie przemówienie wygłosił również minister Andrzej
Adamczyk.
Zgodnie z tradycją Wieczoru zasłużonym małopolskim architektom wręczono
odznaki IARP, zaś inżynierom – odznaczenia PIIB oraz statuetki Małopolski Inżynier
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Budownictwa 2015. Złotą Honorową odznakę
Izby Architektów RP otrzymała arch. Maria
Modzelewska, przy czym należy dodać, że
w 2016 roku złotą odznaką uhonorowany
został również arch. Witold Zieliński (który
odebrał ją uroczyście podczas zjazdu krajowego w Warszawie). Srebrne odznaki odebrali
architekci: Marta Bruzda, Piotr Chuchacz, Olaf
Jasnorzewski, Sławomir Kogut, Krzysztof
Lenartowicz, Robert Maślankowski, Sławomir Pankiewicz, Artur Trzepla, Jarosław Wilk
i Wacław Włodarski.
Gmach Opery Krakowskiej stał się także
miejscem wręczenia nagród laureatom plebiscytu Salon Architektury, których przedstawiamy w niniejszym numerz Z:A (czytaj:
strona 026 – przyp. red.).
W części artystycznej widzowie obejrzeli
operę komiczną Gaetano Donizettiego „Napój
Miłosny” w reżyserii Henryka Baranowskiego, a po spektaklu wszyscy spotkali
się w foyer na poczęstunku i towarzyskich
rozmowach.

1_A ndrzej Adamczyk, minister
infrastruktury i budownictwa
2_arch. Marek Tarko, przewodniczący
Małopolskiej Okręgowej IARP
i dr Stanisław Karczmarczyk,
przewodniczący Małopolskiej
Okręgowej IIB
3_A rchitekci uhonorowani srebrną
odznaką IARP, od lewej:
Robert Maślankowski,
Piotr Chuchacz, Jarosław Wilk,
Artur Trzepla, Olaf Jasnorzewski
4_L aureaci plebiscytu
Salon Architektury 2016
5_A rch. Maria Modzelewska odbiera
złotą odznakę Izby Architektów RP

Z:A

fot. Małgorzata Serafin-Kozyra
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KOMENTARZ NIEPOLITYCZNY

arch. Sławomir Żak
architekt IARP

Trybut mentorowi

P

Wrocław, 25.10.2016

Było też więcej wolnego czasu i mniej
przeliczania go na pieniądze. Życie
płynęło bez internetu... Dziś, pisząc
wspomnienie o Przyjacielu, na drugim
ekranie wyświetlony mam opis projektu budowlanego zamiennego i tezę
do udowodnienia, że prawo nie może
obowiązywać wstecz... A jednak może,
w przeciwieństwie do życia.

arch. Andrzej Zwierzchowski
(01.05.1937-25.07.2016)

Rozdarte myśli krążą po zakamarkach głowy, szukając odpowiedzi
na pytania, które dla tamtego czasu
chyba były prostsze, jednoznaczne,
logiczne.

Łodzi, Gdańska, Krakowa... Dialogi nasze
dotyczyły nie tylko architektury, zamieniały się często w dyskusje o życiu i tym,
co nas ogranicza w byciu szczęśliwym,
a jednocześnie zdystansowanym do
tego, co nam los proponuje.

Pisząc więc o Andrzeju prowadzę raczej
kolejną rozmowę o literze i duchu prawa.
Takich »rozmów z Nim« odbyłem wiele,
przeważnie w czasie długich podróży
koleją i autem, które odbywaliśmy
w ramach działalności Izby i SARP-u do
– Warszawy, Kazimierza, Poznania,

Wiem, że Andrzej nie spodziewał się
wtedy, że próba życia w izolacji spowodowanej postępującą chorobą odbierze mu
to, co tak bardzo lubił – rozmowę i kontakt
z ludźmi. Nie był na to gotowy, a jednak do
końca przekonany, że świat to za mało...
i jednocześnie tak wiele.
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Pamięć o Andrzeju Zwierzchowskim zawsze łączyć będę ze wspomnieniami o pokoleniu ludzi zarażonych ideą społeczną.
Dzisiaj to raczej mało popularne zajęcie,
coraz bardziej pojedynczy są w młodszych
pokoleniach chętni do naśladowania
tamtych ludzi. Być może inne były wtedy
zasady i większa wiara w skuteczność
samoorganizowania się przez wspólną
rozmowę.

Pamiętam jak w trakcie odwiedzin (już
w stadium ogólnego paraliżu) patrzył
z niespotykanym skupieniem w ekran
telewizora... Spodziewając się rzeczy
i zjawisk, które mają jeszcze wpływ na
cokolwiek, co go dotyczy. Potem już tylko
powiekami wyrażał swoją dezaprobatę lub
zgodę wobec tego, co zobaczył w obrazie
świata oglądanego przez „okno monitora”.
Sytuacja była krytyczna... lecz według
Andrzeja nie beznadziejna.
Duch nie umarł... A literatura życia jak
zwykle pisała kolejne wiersze. 

OSZCZĘDNOŚĆ WODY
HIGIENA
BEZPIECZEŃSTWO
DESIGN

DELABIE proponuje kompletną gamę produktów,
która spełnia specyﬁczne wymagania przestrzeni
natryskowych w miejscach publicznych oraz obiektach
sportowych.
Oferta DELABIE łączy w sobie oszczędność wody,
higienę, bezpieczeństwo i design.

delabie.pl
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Tekst jest fragmentem
książki „Pochwała
powolności” w tłumaczeniu
Krzysztofa Umińskiego,
która ukazała się
w 2011 roku nakładem
wydawnictwa Drzewo Babel
(www.drzewobabel.pl )

Pochwała powolności
autor: Carl Honoré, skróty i śródtytuły pochodzą od redakcji Z:A

W 1982 roku amerykański lekarz Larry Dossey ukuł pojęcie time-sickness – „choroby niedoczasu”
– którym posłużył się, aby opisać obsesyjne przekonanie, że „czas ucieka, jest go za mało i trzeba pędzić
coraz szybciej, aby dotrzymać kroku”. Dziś cały świat cierpi na niedoczas. Wszyscy wyznajemy kult
prędkości. Dlaczego zawsze tak się nam spieszy? Jakie jest remedium na chorobę niedoczasu?
Czy można i czy w ogóle warto zwolnić tempo?

W

W początkach XXI wieku, wszystko i wszyscy znajdują się pod presją, by przyspieszać.
Nie tak dawno założyciel i przewodniczący
Światowego Forum Ekonomicznego Klaus
Schwab w brutalnych słowach wyartykułował
konieczność pośpiechu: „Przechodzimy od
epoki, w której duży pożera małego, do epoki,
w której szybki pożera wolnego”. Brytyjski
psycholog Guy Claxton uważa, że pośpiech
stał się naszą drugą naturą: „Wykształciliśmy
wewnętrzną psychologię prędkości, oszczędzania czasu i maksymalizowania skuteczności. Nasila się to z każdym dniem”.
Jednak prędkość nie zawsze jest najlepszą
strategią. Ewolucja przebiega podług zasady
przetrwania najsprawniejszych, a nie najszybszych. Przypomnijcie sobie, kto wygrał wyścig:
żółw czy zając? W miarę jak pędzimy przez
życie, faszerując zajęciami każdą godzinę,
naginamy własne możliwości aż do punktu,
w którym coś musi pęknąć.

Człowiek w turbokapitalizmie
Argumenty przeciw prędkości zaczynają
się od gospodarki. Współczesny kapitalizm
wytwarza zawrotne bogactwo, lecz robi to
kosztem pochłaniania zasobów naturalnych
w tempie tak szalonym, że Matka Natura nie
nadąża z ich odnawianiem. Każdego roku wycina się tysiące hektarów lasów amazońskich,
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a nadmiernie intensywne połowy trałowe
sprawiły, że jesiotr, antar patagoński i wiele
innych ryb trafiło na listę gatunków zagrożonych. Kapitalizm pędzi tak szybko, że szkodzi
nawet sam sobie, jako że presja, by przegonić
innych, powoduje, że pozostaje zbyt mało czasu na kontrolę jakości. Weźmy przykład branży
informatycznej. W ostatnich latach producenci
oprogramowania notorycznie wypuszczają
swoje wytwory na rynek, zanim zostaną one
w pełni przetestowane. Efektem jest epidemia
awarii, błędów oprogramowania i usterek,
które co roku przynoszą przedsiębiorstwom
straty liczone w miliardach dolarów.
Następnie mamy ludzkie koszty turbokapitalizmu. W dzisiejszych czasach to raczej
my istniejemy dla gospodarki niż na odwrót.
Długie godziny spędzane w pracy sprawiają, że
jesteśmy mało produktywni, podatni na błędy,
chorzy i nieszczęśliwi. Gabinety lekarskie pełne
są osób dotkniętych chorobami wywoływanymi przez stres – bezsennością, migrenami,
nadciśnieniem, astmą i dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi, by wymienić zaledwie kilka.

Mejle zamiast dzieci
Życie w pośpiechu w nieunikniony sposób
staje się płytkie. Kiedy pędzimy przed siebie,
ślizgamy się po powierzchni i nie nawiązujemy
prawdziwych relacji z ludźmi i otaczającym nas

światem. Jak pisał Milan Kundera w „Powolności”, minipowieści opublikowanej w 1996
roku: „Kiedy rzeczy dzieją się zbyt szybko, nikt
nie może być niczego pewien, nawet siebie
samego” 1. Wszystko to, co nas łączy i sprawia,
że warto żyć – społeczność lokalna, rodzina,
przyjaciele – żywi się pokarmem, którego
zawsze nam brakuje: czasem. W niedawnej
ankiecie ICM połowa dorosłych Brytyjczyków
stwierdziła, że z powodu napiętego terminarza tracą kontakt z przyjaciółmi.
W czasach gdy wszyscy dookoła gdzieś
pędzą, karteczki przyklejane na lodówce
stają się w wielu domach główną formą
komunikacji. Według danych opublikowanych przez rząd brytyjski, przeciętny rodzic
spędza dwukrotnie więcej czasu sprawdzając
pocztę i wysyłając maile niż bawiąc się ze
swoim dzieckiem. W dzisiejszej Japonii rodzice
zapisują dzieci do centrów opieki czynnych
przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.
W całym uprzemysłowionym świecie dzieci
wracają ze szkoły do pustych domów, gdzie
nie ma nikogo, kto by posłuchał ich opowieści
i dowiedział się o ich problemach, sukcesach
i obawach. W 2000 roku 73% uczestników
ankiety przeprowadzonej przez „Newsweek”
wśród amerykańskiej młodzieży twierdziło,
że rodzice spędzają za mało czasu ze swoimi
nastoletnimi dziećmi.
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Wystarczy, że znikną wszystkie narzucone zewnętrznie zajęcia,
a już zaczynamy się wiercić i w panice wypatrywać czegoś,
czegokolwiek, co pozwoli nam wykorzystać ten czas. Kiedy ostatni
raz zdarzyło wam się widzieć kogoś, kto w pociągu po prostu
gapiłby się przez okno? Wszyscy są zbyt zajęci wertowaniem gazety,
graniem na game boyu, słuchaniem iPoda, stukaniem w klawiaturę
laptopa lub trajkotaniem przez telefon komórkowy.

Być może to właśnie dzieci cierpią najbardziej na skutek orgii pośpiechu. Dorastają
szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Wiele
z nich jest tak samo zabieganych jak rodzice
i gna przez labirynt planu wypchanego przeróżnymi zajęciami, od korepetycji po lekcje gry na
fortepianie i treningi piłkarskie. Ten stan celnie
podsumowywał pewien rysunek satyryczny:
dwie dziewczynki stoją na przystanku szkolnego autobusu, każda wertuje swój kalendarzyk.
Jedna mówi do drugiej: „Okay, przesunę balet
o godzinę do tyłu, przełożę gimnastykę i odwołam fortepian... ty przeniesiesz skrzypce na
czwartek i urwiesz się z piłki... w ten sposób
w środę będziemy mieć czas od 15:15 do 15:45,
żeby się pobawić”.

bowych kanałów informacyjnych w mediach
elektronicznych rządzi postać, którą pewien
francuski socjolog ochrzcił mianem „fast
thinkera” – to ktoś, kto bez sekundy wahania
potrafi udzielić gładkiej i powierzchownej
odpowiedzi na każde pytanie.
W pewnym sensie wszyscy jesteśmy fast
thinkerami. Trawi nas tak zajadła niecierpliwość, że – jak to dowcipnie ujęła aktorka i pisarka Carrie Fisher – „nawet natychmiastowa
gratyfikacja nie jest wystarczająco natychmiastowa”. Dziś najmniejsze potknięcie, najdrobniejsze opóźnienie, najdyskretniejszy przejaw
opieszałości może wywoływać ataki dzikiej
furii u ludzi, którzy są poza tym całkowicie
normalni.

Szybkie myślenie w cenie

Remedium na prędkość?

Nuda – samo to słowo rzadko pojawiało się
150 lat temu – jest nowoczesnym wynalazkiem. Wystarczy, że znikną wszystkie
narzucone zewnętrznie zajęcia, a już zaczynamy się wiercić i w panice wypatrywać czegoś,
czegokolwiek, co pozwoli nam wykorzystać
ten czas. Kiedy ostatni raz zdarzyło wam
się widzieć kogoś, kto w pociągu po prostu
gapiłby się przez okno? Wszyscy są zbyt
zajęci wertowaniem gazety, graniem na game
boyu, słuchaniem iPoda, stukaniem w klawiaturę laptopa lub trajkotaniem przez telefon
komórkowy.
Zamiast zastanowić się nad czymś głęboko lub pozwolić, by jakaś myśl dojrzewała
niespiesznie z tyłu głowy, instynktownie
rozglądamy się za najbliższym telewizorem
czy innym środkiem przekazu i serwowanymi przezeń strzępkami informacji. Podczas
relacjonowania dzisiejszych wojen studyjni
eksperci i terenowi korespondenci wypluwają
z siebie analizy bieżących zdarzeń równolegle
z ich rozwojem. Często ich diagnozy okazują
się błędne, ale w dzisiejszych czasach w zasadzie nie ma to znaczenia: w krainie prędkości
królem jest ten, kto zareaguje najszybciej.
W epoce transmisji satelitarnych i całodo-

Wszyscy wyrzekamy na opętańcze plany dnia,
ale czy ktokolwiek podejmuje jakieś kroki
zaradcze? Otóż okazuje się, że tak. Gdy reszta
świata z rykiem pruje naprzód, pewna spora
i wciąż rosnąca mniejszość postanowiła nie robić wszystkiego na pełnym gazie. Buntownicy
ci podjęli się niemożliwego: w każdej dziedzinie
ludzkiego życia, jaką można sobie wyobrazić
− od seksu i pracy, przez ćwiczenia fizyczne
i jedzenie, po medycynę i urbanistykę – starają
się znaleźć przestrzeń dla powolności.
W XIX wieku ludzie w podobny sposób jak
my dzisiaj stawiali opór presji przyspieszania.
Związki zawodowe domagały się więcej czasu
wolnego. Zestresowani mieszkańcy miast
poszukiwali na wsi schronienia i odnowy. Malarze i poeci, pisarze i rzemieślnicy rozglądali
się za metodami ocalania estetyki powolności
w epoce maszyn. Dziś jednak reakcja sprzeciwu
wobec szybkości trafia do głównego nurtu i zyskuje nieznaną wcześniej intensywność. Opór
zaczyna się oddolnie: w kuchni, w biurze, sali
koncertowej, fabryce, na siłowni, w sypialni, na
osiedlu, w galerii sztuki, szpitalu, centrum rozrywki i szkole, blisko ciebie. Coraz więcej ludzi
odrzuca bezwzględny aksjomat głoszący, że
szybsze jest lepsze. W ich licznych i różnorod-

nych działaniach na rzecz spowolnienia leżą
podwaliny światowego ruchu slow.

Ruch dla chcących żyć lepiej
Szybkość i Powolność opisują więcej niż tylko
tempo przemiany. Stanowią skrót myślowy
wyrażający pewien stosunek do rzeczywistości
czy też pewne filozofie życia. Szybkość jest
ruchliwa, nacechowana żądzą kontroli, agresywna, pobieżna, analityczna, zestresowana,
niecierpliwa, aktywna, przyznaje pierwszeństwo ilości nad jakością. Powolność przeciwnie
– spokojna, uważna, otwarta na otoczenie,
nieruchoma, zawierzająca intuicji, niespieszna,
cierpliwa, refleksyjna, przedkłada jakość nad
ilość. Jej istotą jest nawiązywanie prawdziwych i obdarzonych sensem relacji z ludźmi,
kulturą, pracą, jedzeniem – ze wszystkim.
Paradoks tkwi w tym, że Powolność nie zawsze
jest powolna. Jak się przekonamy, wykonanie
pewnej czynności Powolną metodą często
przynosi szybsze rezultaty. Można też działać
szybko, choć w tym samym czasie nasz umysł
pozostaje Powolny. Sto lat po tym, jak Rudyard
Kipling zalecał, by zachować głowę wtedy, gdy
inni ją tracą, ludzie uczą się zachowywać spokój
i wewnętrzną Powolność wobec naglącego
terminu w pracy lub wtedy, gdy spieszą się, by
na czas zawieźć dzieci do szkoły.
Wbrew twierdzeniom niektórych krytyków
ruch powolnościowy nie polega na tym, by
wszystko robić w ślimaczym tempie. Nie chodzi także o luddystyczne próby zaprowadzenia
na całej planecie jakiejś przedprzemysłowej
utopii. Przeciwnie, ruch ten tworzą ludzie tacy
jak wy czy ja, ludzie, którzy pragną lepiej żyć
w szybkim współczesnym świecie. Dlatego
filozofia Powolności zawiera się w jednym
słowie: równowaga. Bądźcie szybcy, gdy
szybkość jest wskazana, bądźcie powolni,
gdy sytuacja wymaga powolności. Postarajcie
się odnaleźć w życiu to, co muzycy nazywają
tempo giusto – właściwe tempo.
1_Milan Kundera, Powolność, przeł. Marek Bieńczyk,
PIW, Warszawa 1997
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Akustyka pływalni
sportowych i rekreacyjnych
Paweł Mosor

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, jak akustyka obiektów sportowych wpływa na ich
funkcjonalność. Sale i hale gimnastyczne oraz baseny to pomieszczenia o dużym czasie pogłosu,
który sprawia, że rozchodzący się w nich dźwięk dociera zniekształcony do adresatów, a jego
natężenie powoduje zmęczenie. Można jednak temu skutecznie przeciwdziałać, wprowadzając
do takich budynków powierzchnie dźwiękochłonne.

N

– Największym problemem sal sportowych
jest ich kubatura – głównie duże odległości
między przeciwległymi ścianami oraz bardzo
często brak powierzchni pochłaniających
– mówi Marcin Przybył z pracowni akustyki
Ankom Akustik. – Budowa sal wyłącznie
z twardych materiałów skutkuje powstawaniem wielokrotnych odbić, niekorzystnie
wzmacniających hałas pogłosowy. Wiąże się
to z wydłużeniem czasu pogłosu, powoduje
degradację zrozumienia mowy oraz potęguje
odczucie dyskomfortu akustycznego.

Zgodnie z normą
Parametry akustyczne obiektów sportowych,
w tym pływalni, określone są w nowej polskiej
normie PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka
budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Cześć 4: Wymagania dotyczące
warunków pogłosowych i zrozumiałości
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mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne
prowadzenia badań.
– To pierwszy polski dokument, nie
licząc wskazań literaturowych, określający
parametry akustyczne – stwierdza akustyk.
– Norma przedstawia wytyczne w zakresie głównego parametru determinującego
odczuwanie dźwięku w pomieszczeniu, czyli
czasu pogłosu. W dokumencie wskazane są
optymalne wartości czasu pogłosu w zależności od charakteru i kubatury pomieszczenia. Dodatkowo znajdują się tam wskazówki
dotyczące zabiegów poprawiających warunki
akustyczne.
Oprócz czasu pogłosu, należy zadbać o dobrą zrozumiałość mowy (STI). Wskaźnik ten
na poziomie powyżej 60% zapewni prawidłową zrozumiałość mowy w trakcie prowadzenia
zajęć sportowych, dzięki czemu ich uczestnicy
będą czuli się komfortowo.

Jest rada na hałas
Skuteczna walka z hałasem pogłosowym polega na wprowadzeniu do pomieszczenia powierzchni dźwiękochłonnych, w tym sufitów
akustycznych z wełny skalnej. Zastąpienie
twardych, odbijających powierzchni materiałami miękkimi, pochłaniającymi energię
dźwięku przyczynia się do redukcji hałasu
i czasu pogłosu oraz tym samym zwiększenia
zrozumiałości mowy.
– Projektując sale sportowe, należy mieć
na uwadze określenie proporcji pomieszczenia według zaleceń akustycznych – podkreśla
Marcin Przybył. – Bardzo ważne jest również
odpowiednie rozmieszczenie okien oraz
drzwi. Warto zasięgać rady wśród akustyków, którzy określą parametry akustyczne
oraz pożądane rozmieszczenie materiałów
na podstawie przeprowadzonych symulacji
komputerowych.
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Centrum
Turystyczno-Sportowe Aqua
Zdrój w Wałbrzychu
łączy w sobie
funkcje sportowe,
rekreacyjne
i rehabilitacyjne
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Aqua Zdrój w Wałbrzychu
– Podstawowym założeniem programowym dla Centrum Turystyczno-Sportowego
Aqua Zdrój w Wałbrzychu było stworzenie
wielofunkcyjnego, uniwersalnego obiektu
sportowego o charakterze miejskim, który
łączyłby w sobie funkcje sportowe, rekreacyjne i rehabilitacyjne oraz dysponował
bazą noclegową – opowiada arch. Arkadiusz
Konieczny z pracowni ETC Architekci, autor
projektu. – Budynek jest integralną częścią
zespołu rekreacyjnego i sportowego razem
z terenami stadionu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.
Projekt został przygotowany w ten sposób,
by poszczególni użytkownicy nie utrudniali sobie wzajemnie korzystania z różnych
funkcji obiektu. Obecność widzów w hali
widowiskowo-sportowej, których liczba może
sięgać 2000 osób, nie wpływa negatywnie na
funkcjonowanie pozostałych części, w tym
pływalni, zespołu odnowy biologicznej czy
sali fitness. Zaprojektowany układ komunikacji wewnętrznej zespołu zapewnia gościom
hotelowym bezkolizyjny dostęp do wszystkich
jego funkcji. Przewidziano również połączenie
podziemne szatni piłkarskich z płytą stadionu.
– By poradzić sobie z problemem hałasu
pogłosowego zastosowaliśmy sufit Rockfon®

Sonar®, który już wcześniej był instalowany w innych obiektach zrealizowanych na
podstawie naszych projektów – wyjaśnia
architekt. – Znaliśmy właściwości tego
produktu nie tylko z karty technicznej, ale
też z autopsji. Wcześniej idealnie spełnił
swoje zadanie w pomieszczeniach, w których
został zadysponowany, dlatego bez wahania
zdecydowaliśmy się na zastosowanie go
w Centrum Turystyczno-Sportowym Aqua
Zdrój. Dzięki odporności na wilgoć i stabilności wymiarowej mogliśmy wykorzystać
go w hali basenowej, gdzie miał za zadanie
wytłumić dźwięki i stworzyć większy komfort akustyczny dla użytkowników obiektu.
Ze względu na specyficzne warunki panujące
w hali basenowej konstrukcja nośna sufitu
wykonana została w klasie podwyższonej
odporności na agresywne oddziaływanie
środowiska.
– W Wałbrzychu montowaliśmy sufity na
wysokości 10 metrów, a dostęp do nich utrudniało nam podłoże – opowiada Sławomir
Lehmann, dyrektor ds. technicznych z firmy
wykonawczej Suf-System. – Pracowaliśmy
w niecce basenu albo na jej brzegach, cały
czas pamiętając, że podstawą prawidłowej
instalacji wiszących wysp jest utrzymanie
liniowości w każdym kierunku.
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Aqua Park
w Lublinie to
kompleks pływacki,
w skład którego
wchodzą m.in.
basen olimpijski
o długości 50 m oraz
część rekreacyjna
z wodnym placem
zabaw i sztuczną
rzeką wypływającą
na zewnątrz obiektu
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Aqua Park w Lublinie
Płyty Rockfon® Sonar® sprawdziły się
również w Aqua Parku w Lublinie, najnowszym i największym kompleksie pływackim
w Polsce Wschodniej. Główną część obiektu
stanowi basen olimpijski o długości 50 metrów. Widzowie mogą obserwować pływaków
z trybun, na których znajduje się 2100 miejsc.
W skład nowoczesnego kompleksu wchodzi
także „strefa wody”, czyli wodny plac zabaw
dla dzieci, niecki z hydromasażem i urządzeniami napowietrzającymi, trzy zjeżdżalnie,
dwie wanny jacuzzi, rwąca rzeka na zewnątrz
obiektu i basen zewnętrzny. W aquaparku
mieści się także saunarium oraz siłownia
ze strefą do treningu kardio i cross. Kompleks
posiada również kanał przepływowy z przeciwprądem do doskonalenia techniki pływania
i badania wydolności.
– Dominantą bryły basenu rekreacyjnego
i placu centralnego jest szklana kula (mieści
się w niej część z wodotryskami), wokół której
płynie sztuczna rzeka – mówi arch. Paweł
Tiepłow, autor projektu. – Takie rozwiązanie
przestrzenne sprawiło, że sufit na basenie
rekreacyjnym, znajdującym się tuż za kulą,
zaprojektowaliśmy jako rozchodzący się
promieniście i łamany w przekroju. Dzięki
temu podkreśla on znaczenie kompozycyjne

szklanej kuli, a dodatkowo dobrze rozprasza
światło i dźwięk. W obu tych zadaniach
– dekoracyjnym i akustycznym – doskonale spisują się płyty z wełny skalnej Rockfon® Sonar.
– Projekt stanowił spore wyzwanie realizacyjne. Nigdy wcześniej nie wykonywaliśmy
tzw. łamanego sufitu – wspomina Marcin Sulowski, wykonawca sufitu z firmy Pumar Serwis. – Płytę Rockfon Sonar D 2400 x 600 mm
montowaliśmy w konstrukcji krzyżowej w pełnym systemie, czyli z konstrukcją Rockfon
T24 w klasie D odporności na korozję, stosując
klipsy spinające. Jej mocną stroną jest to, że
została wykonana z wełny, która nie kruszy
się, nie pyli i co najważniejsze jest lekka.
– Płytę montowaliśmy w konstrukcji ukrytej – uzupełnia Krzysztof Sowa, wykonawca
z firmy Techmar. – Niemałej dokładności wymagało wyosiowanie sufitu tak, aby zachować
symetrię i proste linie brzegowe. Sufit jest
zwężany, przechodzi od wąskiego do szerokiego. Jesteśmy dumni z efektu końcowego. 

Paweł Mosor
country sales manager
Rockfon Polska
> pawel.mosor@rockfon.com
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Drewniana podłoga
do zadań specjalnych
Czy elegancka, szlachetna podłoga drewniana „wytrzyma” w intensywnie użytkowanych
obiektach rekreacyjnych, takich jak hotele, restauracje, czy salony SPA? O technicznych
możliwościach zastosowania tego naturalnego materiału i o ciekawych przykładach jego
wykorzystania w przestrzeniach komercyjnych opowiadają Sebastian Kos i Paweł Bekas,
specjaliści w dziedzinie podłóg drewnianych.

P

Podłoga drewniana jest chętnie wybierana
do domów i mieszkań. Czy znajduje
ona zastosowanie również w obiektach
takich jak np. restauracje czy hotele?
Czy materiały tam stosowane różnią się
od tych do wnętrz typowo mieszkalnych?

> Paweł Bekas: Oczywiście drewno może być
i jest chętnie stosowane w obiektach użyteczności publicznej, takich jak restauracje, hotele,
a także sklepy czy butiki.
Do wnętrz komercyjnych zalecany jest materiał warstwowy, który ma bardziej stabilną
konstrukcję. Eliminowanie „pracy drewna”
ma znaczenie zwłaszcza w przypadku dużych
powierzchni. Nie oznacza to jednak, że lite
drewno nie może być używane do takich realizacji. Instalując je na dużych powierzchniach,
pamiętać jednak należy o wykonaniu dylatacji
wewnętrznej.
Czyli nie trzeba obawiać się problemów
z trwałością podłóg drewnianych w tak
intensywnie użytkowanych miejscach.
Mówiąc jednak o dużych powierzchniach,
warto się zastanowić, jakiej pielęgnacji
i konserwacji będą wymagały.

> Sebastian Kos: Na funkcjonalność podłogi
drewnianej, w tym także sposób pielęgnacji i konserwacji, w dużej mierze wpływa
wykończenie drewna. Dobrze zabezpieczone,
twarde drewno nie wymaga skomplikowanych
zabiegów pielęgnacyjnych.
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Weźmy na przykład podłogi zabezpieczone
olejem woskowym wzbogaconym związkami krzemu. Użycie tego preparatu pozwala
osiągnąć kilka korzyści. Zachowujemy cechy
naturalnego drewna, m.in. jego rysunek,
który jest wyczuwalny. Specjalny olej podnosi
odporność drewna na uszkodzenia związane
z bieżącym użytkowaniem podłogi i zdecydowanie ułatwia jej renowację. Takim powierzchniom wystarczy sucha pielęgnacja (zamiatanie,
odkurzanie) oraz mycie środkiem do pielęgnacji
drewna. Konserwacja ogranicza się do olejowania podłóg, cyklinowanie nie jest potrzebne.
Różnica polega na tym, że w przypadku mieszkań i domów olejowanie należy przeprowadzić
raz na rok – dwa lata, natomiast w obiektach
użyteczności publicznej musi się to odbywać
częściej – trzy do pięciu razy w roku. A jeszcze
dokładniej rzecz ujmując: w zależności od
potrzeb – każde pomieszczenie czy też obiekt
będą przecież eksploatowane inaczej.
W pomieszczeniach takich ja kuchnie
lub łazienki również można bezpiecznie
montować drewno?

> PB: Drewno to materiał higroskopijny, trzeba
o tym pamiętać zwłaszcza, gdy chcemy je zamontować właśnie w łazience czy kuchni. Nie
wyklucza to jednak stosowania go w tzw. pomieszczeniach mokrych. Niektórzy projektanci
łączą drewno z płytkami ceramicznymi, inni
stosują je na całej powierzchni. To bezpieczne

rozwiązanie, trzeba tylko uwzględnić fakt, że
podłoga w kuchni (zwłaszcza deski zamontowane w strefie roboczej, przy zmywarce
i zlewie) wymaga częstszego olejowania.
Do montażu drewna w łazience trzeba
je odpowiednio przygotować i starannie
zabezpieczyć przed działaniem wody. Na to
rozwiązanie decydują się wyłącznie świadomi
inwestorzy, zdający sobie sprawę z właściwości
naturalnego drewna, którzy potrafią o nie odpowiednio zadbać. Czynniki te sprawiają, że
w obiektach użyteczności publicznej europejskie drewno dębowe jest w łazienkach hotelowych montowane naprawdę niezwykle rzadko,
właściwie w ogóle, i trudno się temu dziwić.
A co z ogrzewaniem podłogowym, na którym
najlepiej sprawdzają się materiały dobrze
przewodzące ciepło? Drewno ma wyższy
opór cieplny niż np. płytki ceramiczne.
Czy sprawdzi się ono w takich miejscach?
Czy deski narażone na podwyższoną
temperaturę nie ulegną uszkodzeniu?

> SK: Doprecyzujmy: wysokim oporem cieplnym charakteryzuje się drewno lite, dlatego
też nie zalecamy jego montażu na ogrzewaniu
podłogowym.
Na „podłogówce” doskonale sprawdza się
natomiast materiał inżynieryjny, inaczej: warstwowy. Jego konstrukcja, czyli kilka warstw
drewna, których słoje są ułożone prostopadle
do siebie, ogranicza „pracę drewna”. Podłogi
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fot. Chapel Parket
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1_Pałac Quadrille Conference & Spa, projekt wnętrz i nadzór autorski nad realizacją:
arch. Magda Czauderna. Dębowe kasetony przygotowane wg projektu architekta – elementy
w kolorze Naturalnym, oprawa w barwie Patynowanej Czerwonej (drewno w selekcji Rustic A)
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warstwowe są bardziej odporne na zmiany
wilgotności i temperatur, nie hamują także
w znaczący sposób przepływu ciepła.
Montaż drewna na ogrzewaniu to temat
rzeka. Zagadnienie to cieszy się ogromnym
zainteresowaniem, często słyszymy pytania
o instalację drewna na „podłogówce”.
Zacznijmy od tego, że równie ważne, jak
wybór odpowiedniego drewna, jest właściwe przygotowanie podłoża: wygrzanie go
i przeprowadzenie protokołu z tej czynności.
Proces nie jest skomplikowany, trwa około
miesiąca i polega na utrzymywaniu określonej temperatury instalacji grzewczej w pomieszczeniu, w którym ma zostać zamontowane drewno. Wszystkie kroki konieczne do
wygrzania posadzki są opisane w dokumencie
(protokole) dostarczanym razem z materiałem podłogowym.
> PB: Wracając do drewna, zgodnie z normą
DIN 4725 na wodnym ogrzewaniu podłogowym można instalować materiały, których
wartość oporności przewodzenia ciepła nie
przekracza 0,15 m2K/W.
Nie spotkałem się z tym, żeby któryś z inwestorów korzystających z drewna zamontowanego na ogrzewaniu skarżył się na zbyt
niską temperaturę wnętrza. Trzeba bowiem
pamiętać, że ogrzewanie podłogowe sprawia,
że cała podłoga zmienia się w grzejnik. Drewniane elementy są przyklejane do betonowego
podłoża, tworzą całość i nagrzewają się
razem z nim. W takich warunkach nie trzeba
zbyt wysokiej temperatury, aby osiągnąć
odpowiedni komfort cieplny.
Maksymalna temperatura w pomieszczeniu, gdzie zamontowano drewno na ogrzewaniu podłogowym, nie powinna przekraczać
28 stopni Celsjusza, co jest bardzo wysokim
poziomem, przewyższającym znacznie optymalny dla człowieka przedział 18-22 stopni.
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Sebastian Kos

Paweł Bekas

ekspert marki Chapel Parket,
z branżą drzewną związany
od 18 lat
> kos@chapelparket.pl

ekspert marki Chapel Parket,
z branżą drzewną związany
od 12 lat
> pawel@chapelparket.pl

Zauważacie panowie jakieś trendy,
jeśli chodzi o stosowanie podłóg
drewnianych we wnętrzach hotelowych
czy restauracjach? Czy jest coś,
co cieszy się obecnie szczególnym
powodzeniem?

> PB: Na to pytanie trudno odpowiedzieć
jednym zdaniem. Z naszej perspektywy
ciężko wskazać jeden dominujący trend. Tak
jak wspomnieliśmy, do wnętrz komercyjnych
najczęściej wybierane są podłogi z drewna
inżynieryjnego (czyli warstwowego), ale to
właściwie jedyna wspólna cecha większości
zamówień.
Najprościej byłoby stwierdzić: ile projektów, tyle pomysłów na podłogi. Realizacje, w które jesteśmy zaangażowani, są
niezwykle różnorodne. Mamy do czynienia
z wnętrzami o odmiennych przeznaczeniach,
czasem utrzymanych w bardzo skrajnych
stylistykach. Podłogi marki, którą reprezentujemy, są montowane w sklepach, restauracjach, biurach, hotelach, klubach muzycznych, ale też w nowoczesnych loftach, czy
obiektach odnawianych pod okiem konserwatora zabytków. Każdy inwestor ma inne
potrzeby i – o ile pozwalają na to możliwości
techniczne – jesteśmy w stanie odpowiedzieć na niemal każdą z nich. Dla przykładu: czasem architekci poszukują podłóg
kasetonowych, które idealnie odzwierciedlą
elementy zamontowane niegdyś w zabytkowym wnętrzu. Innym razem chodzi o stworzenie zupełnie nowego wzoru kasetonów
albo dostarczenie elementów w różnych
barwach (np. z oprawą w innym kolorze) lub
w niestandardowych wymiarach. Zdarza się,
że podłoga ma być mocnym punktem wnętrza, innym razem powinna tylko dopełnić
ogólne wrażenie i współgrać z dominującym
elementem.

Z jakimi pytaniami lub niestandardowymi
potrzebami zwracają się do panów
architekci przy tego typu obiektach?

> SK: Realizacji w obiektach handlowych i gastronomicznych jest coraz więcej. Inwestorzy
i architekci również do wnętrz komercyjnych
chcą przenieść cechy naturalnego drewna
– nadać im specyficzny klimat, ocieplić je, czy
uczynić bardziej luksusowymi. Prawdziwe
drewno szlachetnie się starzeje, a jednocześnie jest „odporne” na zmienne mody.
Klasyczne rozwiązania są pożądane w wielu
obiektach, bez względu na ich funkcję.
Mimo wszystko w obiektach rekreacyjnych
nie jest to jeszcze rozwiązanie oczywiste.
Trudno się zatem dziwić, że architekci najczęściej upewniają się, czy drewniane podłogi
„wytrzymają” próbę czasu w miejscu o dużym
natężeniu ruchu. Wiele pytań dotyczy bieżącej pielęgnacji desek oraz ich okresowej konserwacji. Rozumiemy te wątpliwości i staramy
się dostarczać jak najwięcej informacji, ale
najcenniejszą rekomendacją są dotychczasowe realizacje.
Mogą panowie podać przykłady ciekawych
realizacji w obiektach o charakterze
rekreacyjnym?

> PB: Z nietypowych rozwiązań możemy wymienić: wspomniane już kasetony w dwóch
barwach, przygotowane na specjalne zamówienie projektanta 1 ; montaż postarzanych
desek nie na podłodze butiku, ale na jego
ścianach wewnętrznych i zewnętrznych (salon zlokalizowany jest w galerii handlowej)
2 ; budowę z naszego drewna podjazdu dla
osób niepełnosprawnych 3 , dzięki któremu
ludzie na wózkach mogą dojechać do jednej
z restauracji. Wyzwaniem była także realizacja, w której drewno łączono z podłogą
ceramiczną 4 .
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3_Podjazd dla niepełnosprawnych w Restauracji GaRD – Nordic Kitchen
w Hotelu Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront. Deski Chapel Parket
w kolorze Naturalnym Białym (drewno w selekcji Rustic A)

Fot. Pijane Fetysze

fot. Chapel Parket

2_ Butik marki Riccovero w norweskim mieści Strommen,
na ścianach dębowe deski, Chapel Minster w kolorze
Weathered White (drewno w selekcji Rustic A)

4_Salon fryzjerski Jacek Rybacki Professional Hair
w Bydgoszczy. Deski Chapel Parket w kolorze Gotyk
(drewno w selekcji Rustic A/B Mix)
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Stylowe okno
do każdego salonu
Karol Niespodziewański

Projektując budynki i ich wnętrza, architekci dużą wagę przykładają do jak najlepszego
dopasowania poszczególnych elementów do ogólnej koncepcji. Jednocześnie oczekuje się,
że wyroby budowlane będą charakteryzowały się nie tylko walorami estetycznymi, ale także
jak najlepszymi parametrami technicznymi. Odpowiedzią na takie potrzeby jest nowoczesna
stolarka okienna, która łączy energooszczędność ze stylowym wzornictwem.

S

Salon jest pomieszczeniem wielofunkcyjnym.
Jego wygląd może być tak różny, jak różni są
ludzie, którzy z niego korzystają. O wrażeniu,
jakie sprawia to pomieszczenie, decydują nie
tylko meble oraz wykończenie podłogi czy
ścian. Istotną rolę w kształtowaniu charakteru wnętrza odgrywają także okna, które łączą
je ze światem zewnętrznym.

Okno w twoim własnym stylu
Przed producentami materiałów budowlanych
staje dziś niezwykle trudne wyzwanie. Muszą
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bowiem dostarczać zaawansowane technicznie rozwiązania wysokiej jakości, które będą
również „plastyczne”. Produkty takie jak okna
i drzwi muszą nie tylko być energooszczędne,
ale powinny umożliwiać realizację różnorodnych projektów architektonicznych. A nierzadko są to wizje śmiałe i spektakularne.
Dostępność zróżnicowanych kształtów,
kolorów i materiałów znacznie ułatwia architektom zrealizowanie wyobrażeń inwestorów
na temat ich przyszłego domu i idealnych
wnętrz. Z myślą o spełnianiu tych marzeń,

projektanci austriackiej firmy Internorm
stworzyli okno HF 410. Charakteryzuje się ono
subtelnym dizajnem, który można dostosować do konkretnych potrzeb, oraz wyjątkowo
niskim współczynnikiem przenikania ciepła.
Okno HF 410 jest dostępne w czterech
liniach stylistycznych. Styl studio 1 świetnie
wpasuje się w nowoczesne i minimalistyczne
budownictwo, ponieważ skrzydło i rama okna
są zlicowane w jednej płaszczyźnie. Do projektów budynków o wyrazistej zgeometryzowanej formie bardziej będzie pasowała linia
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3

home pure 2 , którą cechuje właśnie taki dizajn. Linię home soft 3 wyróżniają natomiast
zaokrąglone krawędzie skrzydła i ościeżnic.
Ostatnią propozycją jest linia ambiente 4 ,
która najlepiej wtopi się w tradycyjny styl, eleganckie rezydencje i secesyjną architekturę.
HF 410 marki Internorm jest oknem o konstrukcji drewniano-aluminiowej. Producent
zatroszczył się o to, aby projektant miał
wpływ nie tylko na architektoniczny styl ramy
oraz skrzydła, ale również na wybór materiałów oraz kolor okna od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Różne odcienie i gatunki
drewna dają niezliczone możliwości indywidualnego dopasowania do planowanej aranżacji
wnętrz. Przykładowo: szary dąb idealnie
pasuje do pomieszczeń w stylu nowoczesnym, gdyż koresponduje z prostymi formami
i stonowaną kolorystyką. Modrzew natomiast
jest gatunkiem o barwie różowo-żółtej. Jego
drewno należy do najtrwalszych spośród
drzew iglastych rosnących w Europie. Wyraźnie widoczne przyrosty oraz słoje nadają
stolarce naturalny, przytulny charakter. Jesion
również doceniany jest przez projektantów,
przede wszystkim ze względu na zróżnicowanie kolorystyczne. Jasne barwy efektownie
komponują się tu z różnymi odcieniami brązu.

4

Zewnętrzną nakładkę aluminiową można
natomiast pomalować na kilkaset kolorów
z palety RAL oraz kolory specjalne Internorm.

Lekkie i wytrzymałe
Rdzeń okna HF 410 wykonany został w opatentowanej technologii I–tec Core, czyli
z drewna klejonego warstwo. Ten rodzaj materiału cechuje niezwykła wytrzymałość, a przy
tym lekkość. Natomiast wewnętrzna strona
profilu pokryta jest 17-milimetrową warstwą z drewna dębowego, modrzewiowego
lub jesionowego. Efektami tej nieszablonowej
technologii są: mniejszy ciężar okna, bo rdzeń
I-tec Core jest lżejszy od tradycyjnych profili
drewnianych, większa stabilność i wytrzymałość konstrukcji, ponieważ właściwością
drewna klejonego warstwowo jest bardzo
duża wytrzymałość, a jednocześnie zachowanie pięknej estetyki drewna od wewnętrznej
strony, dzięki wewnętrznej nakładce z dębu,
jesionu lub modrzewia.

Pasywność jest trendy
Ze względu na warunki klimatyczne w Polsce zapotrzebowanie na energię pierwotną
w budynkach mieszkalnych jest zdecydowanie
wyższe niż np. na południu Europy. Z tego

względu kluczowego znaczenia nabierają u nas
zagadnienia związane z energooszczędnością.
Nawet w wersji podstawowej okno HF 410
wyposażone jest w pakiet trzyszybowy
o współczynniku Ug = 0,5 W/m2K, ciepłą
ramkę dystansową typu ISO, ukryte okucia
oraz ukryte odprowadzenia wody. Wszystkie
te elementy przekładają się na doskonałe
parametry izolacyjne. Najlepszy współczynnik
przenikalności ciepła dla tego okna kształtuje
się na poziomie U w = 0,70 W/m2K, a dźwiękoszczelność okna (przy zastosowaniu odpowiedniej szyby) osiąga wartość nawet 46 dB.
Dodatkowo okno wyposażone jest w trzy
uszczelki obwodowe, dzięki którym użytkownik nie doświadczy żadnych nieprzyjemnych
przeciągów czy tzw. „wiania” spod ramy.
Istotą dobrego dizajnu jest umiejętne
spełnienie potrzeb użytkownika. Takie jest
właśnie okno HF 410 stworzone przez austriacką firmę Internorm. Jego wysokie walory
estetyczne idą w parze z zaletami rozwiązań
technicznych, czyniąc z HF 410 prawdziwe
okno przyszłości.
Więcej informacji:
www.internorm.pl,
www.okna-pasywne.pl
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Energooszczędność na wejściu
Wysoka termoizolacyjność, skuteczne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe, trwałość oraz atrakcyjny wygląd
– takie cechy powinny mieć dobre drzwi wejściowe. Ale obecnie nie zawsze to wystarcza. Budujący i remontujący
domy coraz częściej szukają też drzwi, które można kupić na określony wymiar bez żadnej dopłaty. Atrakcyjną
propozycją mogą być w takim przypadku stalowe drzwi wejściowe ThermoPlus z oferty firmy Hörmann.

N

Nie tracą ciepła
Drzwi wejściowe do domu powinna cechować
dobra termoizolacyjność i możliwie najniższy
współczynnik przenikania ciepła. Drzwi
ThermoPlus z pełną płytą drzwiową osiągają
współczynnik UD nawet 0,87 W/(m2K).
Zawdzięczają to stalowej płycie drzwiowej
o grubości 65 mm z przegrodą termiczną,
izolowanej termicznie, wypełnionej pianką
poliuretanową aluminiowej ościeżnicy
o grubości 80 mm i potrójnemu uszczelnieniu.
Stratom ciepła zapobiega też wyposażony
w przegrodę termiczną, wysoki na 2 cm próg
z aluminium i tworzywa sztucznego.

Trwałe i bezpieczne
Wpływ na tak dobrą izolacyjność termiczną
ma też wykonany z kompozytu, niewidoczny
profil skrzydła. To rozwiązanie gwarantuje
ponadto zwiększoną stabilność oraz wyklucza
ryzyko odkształcania i wypaczania się płyty
drzwiowej. Dzięki takiej solidnej konstrukcji
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drzwi są bardzo trwałe i mocne. ThermoPlus
standardowo mają również wielopunktowe
ryglowanie z zamkiem głównym i dwiema
kombinacjami: czop/rygiel obrotowo-hakowy.
To wyraźnie podnosi bezpieczeństwo.
Opcjonalnie do wszystkich wzorów drzwi,
także z elementami bocznymi i naświetlami
górnymi, oferowane jest wyposażenie
przeciwwłamaniowe w klasie RC 2.

Na wymiar
Dużą zaletą drzwi ThermoPlus jest możliwość
zamówienia ich na określony wymiar bez żadnej
dopłaty. Wymiary specjalne oferowane są
w cenie wymiarów standardowych. Ułatwia
to podejmowanie decyzji w trakcie budowy
czy remontu. Na przykład podczas wymiany
starych drzwi na nowe wszelkie prace zostają
ograniczone do minimum – otwór drzwiowy
pozostaje bowiem niezmieniony. Drzwi
dostępne są w maksymalnej szerokości 1250 mm
i maksymalnej wysokości nawet 2250 mm.

Atrakcyjny dizajn
Inwestorzy oczekują, że drzwi jako wizytówka
domu będą też atrakcyjne estetycznie. Dlatego
ThermoPlus oferowane są aż w trzynastu
nowoczesnych wzorach. Wszystkie z bardzo
wysokiej jakości dizajnerskimi okuciami ze
stali nierdzewnej. Co ciekawe, w standardowej
cenie tych drzwi, bez dodatkowej dopłaty,
można wybierać spośród trzech rodzajów
takich okuć zewnętrznych: może to być
podłużny uchwyt, klamka lub gałka.
Estetykę drzwi wejściowych można też
podkreślić poprzez montaż dopasowanej
do nich wzorniczo i kolorystycznie bramy
garażowej. To nada całej elewacji spójny
i elegancki charakter.

www.hormann.pl
infolinia: 801 500 100
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Wuef pod łukowym dachem
Magdalena Gębczyńska

Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2016/17,
przywitała swoich uczniów bogatsza o nową pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz
z łącznikiem socjalnym. Cechą charakterystyczną nowego obiektu jest jego wyjątkowy
dach łukowy – wykonany z izolowanych cieplnie samonośnych łupin stalowych.

N

Nowy obiekt przy siewierskiej szkole
podstawowej został zaprojektowany przez
biuro projektowe Primtech z Tarnowskich
Gór. Właściciel biura arch. Szymon Kita posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie
konstrukcji łukowych, dzięki czemu wysoko
ocenia zalety systemu firmy Peneder.
– Już sam fakt, że jest to dach systemowy, stanowi jego zaletę – stwierdza
architekt. – Dzięki temu wszystkie detale są
przemyślane i dopracowane. Nie trzeba się
również martwić zagadnieniami związanymi z odwodnieniem. Wszystkie elementy
są prefabrykowane, więc każda łupina ma
identyczne wymiary, co praktycznie do zera
niweluje jakiekolwiek problemy z późniejszym montażem na budowie.
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Szybka i staranna realizacja
Współpraca projektanta z producentem dachu
pozwoliła skrócić i usprawnić proces projektowania. Po przesłaniu koncepcji zadaszenia,
specjaliści firmy Peneder wykonali wstępne
obliczenia statyczne, które posłużyły do
dalszej pracy nad projektem. Przez cały okres
projektowania i realizacji inwestycji zespół
pracowni Primtech mógł liczyć na fachowe
doradztwo i wsparcie. Austriacki producent
został wybrany ze względu na kompetencje
pracowników i wysoką jakość produktów.
Istotny był również fakt, że mógł wykonać
dach w wersji przeciwpożarowej REI 15.
Przygotowanie projektu wykonawczego
dachu trwało tydzień. Następnie wszystkie
łupiny zostały wyprodukowane w siedzibie

firmy Peneder w Atzbach i dostarczone bezpośrednio na budowę. Dzięki współpracy z polską
firmą partnerską, która od wielu lat kooperuje
z Penederem, kompletny dach został zamontowany w przeciągu dwóch i pół tygodnia.
Ze względu na porę roku (dach był montowany
w grudniu 2015 r.) cały zespół montażowy
pracował pod dużą presją czasową. Profesjonalne zaangażowanie pozwoliło na szybkie
i planowe wykonanie montażu.
Powierzchnia zadaszenia nowej części szkoły w Siewierzu wynosi 790 m2 i obejmuje salę
gimnastyczną i łącznik socjalny. Dach został
wykonany w systemie Peneder z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,45 mm, przy
użyciu 69 szt. dwupowłokowych, izolowanych
cieplnie łupin dachowych.
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Elementy zadaszenia łącznika socjalnego mają promień gięcia 18 m i rozpiętość od
podpory do podpory 15 m. W tej części dachu
wykonano pięć przebić dachowych. Z kolei
promień gięcia łupin ułożonych na sali gimnastycznej wynosi 28 m, a ich rozpiętość to 20 m
od podpory do podpory. Nad salą umieszczono
6 łupin doświetlających, które dbają o dodatkowe naturalne doświetlenie sali w trakcie zajęć wychowania fizycznego. Podczas realizacji
dachu w Siewierzu bardzo ważne było także
zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej, akustycznej oraz śniegowej.
– Realizacja w Siewierzu to nasz drugi
projekt w Polsce – mówi Franz Peneder,
prezes firmy Peneder Bau-Elemente. – Pierwszą realizacją było przekrycie nad peronami
dworca głównego w Katowicach. Cieszymy
się, że stalowe dachy łukowe znajdują uznanie
architektów zarówno dzięki swojej formie, jak
i dopracowanej funkcjonalności.

Estetyka i różnorodność
Dach łukowy firmy Peneder to dach systemowy wykonany jako lekka konstrukcja
samonośna, która łączy funkcjonalność
z estetyką i dużymi możliwościami kształtowania formy. Zarówno wersja jednopowłokowa (zimna), jak i dwupowłokowa
(docieplona) stanowią szybkie i praktyczne
rozwiązanie do przekrycia dużych oraz
małych powierzchni (rozpiętość do 25 m bez
dodatkowych podpór). System może zostać

wykorzystany do nowych obiektów oraz do
renowacji, również dachów płaskich.
Zadaszenie Peneder jest wszechstronne
w zastosowaniu. Wykorzystywane jest do
budynków użyteczności publicznej (np. obiekty
sportowe, sale gimnastyczne, parkingi),
przekrycia wolnych przestrzeni (np. dworce
kolejowe i autobusowe), hal wystawienniczych
i sprzedażowych (np. salony samochodowe,
centra handlowe, muzea) oraz obiektów
przemysłowych (zakłady produkcyjne, centra
logistyczne). Może być również stosowane jako
wiata albo element fasady.

Wiele zalet
Liczne atrybuty dachu łukowego Peneder
przekonują do jego zastosowania:
	najwyższa odporność ogniowa do REI 180,
	efektywna izolacja akustyczna (do Rw 50 dB),
	rozwiązania standardowe w zakresie przebić dachowych,
	możliwość zastosowania urządzeń fotowoltaicznych,
	łatwy montaż oświetlenia, rur wentylacyjnych i podwieszeń,
	świetliki w kształcie łupin zapewniające
światło dzienne,
	świetliki transparentne i opalizujące,
	opcja rozbudowy, zmniejszenia, przebudowy, łatwy demontaż (możliwość ponownego ułożenia tych samych łupin, np. po
wprowadzeniu do istniejącego zakładu
produkcyjnego nowej maszyny).

Użytkownicy cenią sobie funkcjonalność,
odporność na warunki atmosferyczne (słońce,
grad, śnieg) oraz dużą rozpoznawalność obiektów dzięki charakterystycznemu wyglądowi
łupin dachowych.
– Dach łukowy Peneder jest bezpieczny,
praktyczny i trwały – przekonuje Franz
Peneder. – Jego niepowtarzalny dizajn
pozwala architektom na tworzenie różnorodnych form.
***
Peneder Bau-Elemente to firma rodzinna zatrudniająca 320 pracowników, posiada dwa zakłady produkcyjne w Austrii. Przedsiębiorstwo
odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej
w trzech branżach – obok dachów łukowych
oferuje również wysokiej jakości drzwi i bramy
przeciwpożarowe oraz usługi dla budownictwa przemysłowego i biznesowego.
Obszerne know-how i wieloletnie doświadczenie pozwalają ekspertom na osobiste doradztwo w zakresie planowania i statyki dachu
łukowego oraz na wyprodukowanie „szytych
na miarę” łupin, a następnie na ich montaż na
budowie.

Magdalena Gębczyńska
Sprzedaż i doradztwo
Peneder w Polsce
> m.gebczynska@peneder.pl
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Wizje zmieniły się
w projekty po raz piąty

Z:A

Tomasz Weber

Znani są już laureaci V edycji konkursu „Zmień wizję w projekt”. Tym razem oprócz architektów
mogli wziąć w nim udział studenci architektury. Zadanie, które przed uczestnikami postawił
organizator, firma Rockwool Polska, polegało na zaprojektowaniu budynku łączącego w sobie

wiz. Gierbienis + Poklewski s.c.

fot. rockwool

dizajn oraz ekologię, bezpieczeństwo pożarowe lub komfort wewnętrzny.

Grand Prix w kategorii architekci – Pawilon edukacyjny
w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo.
Projekt z pracowni: Gierbienis + Poklewski s.c.

P

Prace oceniało jury w składzie: arch. Zbigniew
Reszka (przewodniczący), arch. Leszek Horodyski, prof. arch. Marian Fikus, dr arch. Anna Bać
oraz Piotr Pawlak z Rockwool Polska i Mirosław
Jucha z firmy Rockfon. Nagrody przyznano
w dwóch kategoriach – architekci i studenci.
W zwycięskich pracach jury doceniło głównie
wykorzystanie materiałów korespondujących
z otoczeniem oraz pasywnych i aktywnych
rozwiązań proekologicznych, zamkniętych
w atrakcyjnych i nowoczesnych bryłach.

Kategoria: architekci
Jurorzy nagrodzili w tej kategorii dwie prace
i wyróżnili kolejne trzy. Główną nagrodę
(10 tys. złotych), otrzymał projekt przeznaczony do realizacji „Pawilon edukacyjny
w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo”
(pracownia Gierbienis + Poklewski s.c.). Praca
ta odzwierciedla rozbudowaną funkcjonalność
w nowoczesnej bryle, przedstawia atrakcyjną
architekturę, która jednocześnie nie odcina się
od otoczenia.
– Na uwagę zasługuje dbałość o elementy
ekologiczne i etnograficzne. Autorzy pomyśleli
o wykorzystaniu rozwiązań, składających się
na podejście proekologiczne – zarówno pasywne, jak i aktywne – podkreślał arch. Leszek
Horodyski. – W pracy prawidłowo rozwiązano
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Od lewej: Mirosław Jucha (członek jury – Rockfon), arch. Damian
Poklewski-Kozieł (laureat), arch. Marcin Gierbienis (laureat), prof. dr hab.
Marian Fikus (członek jury) i arch. Leszek Horodyski (członek jury)

wyzwania związane z funkcjonalnością, dzięki
czemu powstał projekt bez barier architektonicznych.
Drugą nagrodę wśród architektów
(5 tys. złotych) zdobyli Martyna Rudzka,
Małgorzata Augustyniak, Karol Gniazdowski,
Katarzyna Wojda (pracownia Bjerg Arkitektur
Polska Sp. z o.o.) za projekt „Przedszkole miejskie nr 19 Słupskiego chłopczyka w Słupsku”.
To przebudowa istniejącego już obiektu,
o niskich walorach architektonicznych. Autorom pracy udało się przekształcić go w nowoczesny i funkcjonalny obiekt, wyposażony
w rozwiązania wpływające na jego efektywność energetyczną, bezpieczeństwo pożarowe
i komfort użytkowników.

Kategoria: studenci
W kategorii studentów nagrodzonych zostało
pięć prac, a kolejne pięć otrzymało wyróżnienia. Pierwszą nagrodę (10 tys. złotych) zdobyli
Katarzyna Śleboda, Dominika Binkowska, Patryk Kusz z Politechniki Wrocławskiej za pracę
„Z małej Rawki do Koliby”.
– Projekt wyróżnia minimalistyczna forma
– uzasadnił wybór prof. arch. Marian Fikus
– Prosty obiekt, pełniący istotną funkcję, który
może w prosty sposób wkomponować się
w różnorodne otoczenie. Na uwagę zasługuje

też fakt wykorzystania w tej nieskomplikowanej bryle naturalnych materiałów oraz licznych
rozwiązań proekologicznych.
Dwie równorzędne nagrody drugie
(po 5 tys. złotych) wręczono za prace.
„Muzeum Myśli Ekologicznej” Karola Wysznackiego z Politechniki Łódzkiej oraz „WarsaWieś
(Socjalizator Miejscowy – miejska farma
społeczna) Dawida Jarosza z Politechniki
Warszawskiej. W tej kategorii przyznano także
dwie nagrody w wysokości 2,5 tys. złotych.
Otrzymali je Mateusz Stawarski z Politechniki
Śląskiej za pracę „Szklane domy” oraz Zuzanna
Norkiewicz i Kamil Swatowski z Politechniki
Wrocławskiej za pracę „Dom nad jeziorem”.
Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy
architektów i studentów architektury na
temat produktów oraz rozwiązań oferowanych
na rynku budowlanym oraz zachęcenie ich
do nietypowego, twórczego podejścia do ich
wykorzystywania. Szczegółowe informacje
na temat konkursu dostępne są na stronie
www.zmienwizjewprojekt.pl. 
Tomasz Weber
Kierownik Działu Komunikacji
Marketingowej & PR
Rockwool Polska
> tomasz.weber@rockwool.com

Rozwiązania w zakresie
uszczelnień od wiodącego,
europejskiego specjalisty
w dziedzinie płynnych
tworzyw PMMA.
Jednego nauczyliśmy się przez
ostatnie 35 lat: nie wystarczy
mieć doskonały produkt, aby
trwale rozwiązać problem.
Prawdziwe korzyści to suma
jedynego w swoim rodzaju
współdziałania Was jako projektantów oraz specjalistów,
naszych współpracowników
oraz oczywiście naszych
produktów. Dlatego problemy
rozwiązujemy zawsze razem.

TWOJE POTRZEBY,
NASZE ROZWIĄZANIA:
WSZECHSTRONNIE,
WEDŁUG PROJEKTU,
WSPÓLNIE.

Tel 602737217 | www.triflex.pl

Anzeige Abdichtungen 215x142 PL.indd 1

• Najwyższa pewność
w zakresie projektowania
oraz w kwestiach prawnych dzięki zastosowaniu
rozwiązań sprawdzonych
w praktyce
• Łatwość realizacji
projektu dzięki możliwości
renowacji starych powłok
• własna kadra wyszkolonych wykonawców

Balkony | Dachy | Parkingi wielopoziomowe
rekl ama
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PROMOCJA

Nawierzchnia tarasowa
z przyszłością
Taras to miejsce o coraz większym znaczeniu w przestrzeni współczesnego domu.
Stąd oczekiwania inwestorów, że będzie on jednocześnie praktyczny i estetyczny.
Sytuacja idealna to taka, kiedy oba te „życzenia” można spełnić, stosując jeden
uniwersalny produkt.
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Kompozytowe deski tarasowe Bergdeck
to nowa propozycja z firmy Salag. Produkt
posiada wiele cech decydujących o tym, że
szczególnie nadaje się właśnie na tarasy.
Specjalne formulacje zawarte w składzie mają
za zadanie połączyć najlepsze cechy drewna
z najlepszymi cechami PVC.
Przede wszystkim powierzchnia wykonana z takich desek nie wymaga renowacji czy
częstego malowania. Ewentualne odświeżenie
koloru wykonuje się zwykle raz na kilka lat
za pomocą specjalnego renowatora przeznaczonego do kompozytów. Natomiast czyści
się taką nawierzchnię przy użyciu delikatnych
środków czyszczących i myjki ciśnieniowej
lub zwykłej szczotki.

jak orzech, kasztan czy czerń, ale też modnych
i odważnych np. antracyt i klon. Możliwości
aranżacyjne produktu Salag zwiększa też dostępność wersji szczotkowanej i nieszczotkowanej. Szczotkowana do złudzenia przypomina drewno, natomiast nieszczotkowana jest
gładka, „czysta”.
Kompozyt doskonale imituje naturę. Oddaje ciepło jak drewno, wygląda jak drewno,
a nawet drewnem pachnie. Producent daje
na swój produkt 25 lat gwarancji. Standardowo deska dostępna jest w rozmiarze 2400 mm
długości, 150 mm szerokości i 25 mm wysokości. Istnieje jednak możliwość zamówienia
produktu: deski, legarów, listew wykańczających, ćwierćwałków aż do 4000 mm długości.

Bezpieczny skład

Łatwe do położenia

Deska skomponowana została z bezpiecznych materiałów – najwyższej jakości mączki
drzewnej, nowoczesnych polimerów i filtrów
UV. W składzie chemicznym nie ma żadnych
związków lotnych, ani metali ciężkich typu
rtęć czy ołów. Wszystkie procesy produkcyjne odbywają się pod ścisłą kontrolą. Taras
wykonany z materiału kompozytowego nie
ma sęków, drzazg i pęknięć. Antypoślizgowa,
obustronnie ryflowana powierzchnia zwiększa
bezpieczeństwo użytkowania także przez
dzieci i osoby starsze.

Montaż desek tarasowych Bergdeck jest
prosty i bezproblemowy. Legary, klipsy mocujące wraz z dołączonym zestawem wkrętów
oraz specjalnym bitem pozwolą na szybkie
ułożenie podłogi. Nawet łebki wkrętów
specjalnie pomalowane zostały na kolor
czarny, by całość tworzyła kompletny system.
Warte uwagi są też akcesoria wykończenia
tarasów, które pozwalają uniknąć wielu problemów. Ćwierćwałek to doskonałe rozwiązanie wykończenia schodów, a listwy kątowe
lub maskujące estetycznie kryją końce desek.
System wykończenia zawiera także zaślepki
deski, czy ćwierćwałka w każdym z proponowanych kolorów.
Produkt firmy Salag wykorzystany może
być nie tylko jako podłoga tarasowa. Jest to
również doskonały materiał na pomosty,
obrzeża basenów czy ścieżki. 

Odporność na warunki
Istotną właściwością desek Bergdeck jest
ich odporność na działanie niekorzystnych
warunków atmosferycznych. Ostra zima, gorące
lato czy długa, dżdżysta jesień to najlepszy test
dla niejednego rozwiązania tarasowego.
Produkt firmy Salag nawet w tak ekstremalnych
warunkach nie odkształca się, nie pęka i nie
butwieje. Kompozyt nie nasiąka wodą, w związku z tym, nie może porosnąć grzybem, pleśnią
czy porostami. Nie groźne są mu także korniki.
To produkt niepalny, bezpieczny i wytrzymały.

Kolorystyczna wolność
Deska tarasowa Bergdeck dostępna jest
w wielu kolorach – tych bardziej tradycyjnych

czarny

kasztan

orzech

klon

antracyt

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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Wykładzina w pokoju
dla alergika

Maciej Rutkiewicz

Wielu uczulonych zna ten problem, kiedy niemal każdy pobyt w hotelu kończy się dla nich uciążliwymi
objawami alergii. Pomysłem wychodzącym na przeciw coraz liczniejszej grupie osób wrażliwych na takie
dolegliwości są „allergy roomy” lub inaczej „pure roomy”. Ich powstawanie to jeden z najnowszych
i bardzo ostatnio popularnych hotelowych trendów. Czym się wyróżniają i jak są wyposażone?

H

Hotelowe pokoje specjalnie przygotowane dla
osób zmagających się z alergią, wyposażane są
w całkowicie hipoalergiczne dodatki np. klimatyzację zapewniająca odpowiednie powietrze
w pomieszczeniu czy nieuczulającą pościel.
Bardzo ważne jest także wykończenie podłóg
– niestety chętnie stosowane wykładziny dywanowe niezbyt nadają się dla alergików, zbyt
łatwo stają się siedliskiem uczulającego kurzu.

Podłogowy chwytak alergenów
Jeśli więc hotelowa podłoga ma być pokryta
wykładziną dywanową, to warto wybrać produkt o odpowiedniej charakterystyce. W ofercie firmy Forbo znajduje się unikatowe na
rynku rozwiązanie podłogowe przyjazne alergikom: wykładzina Flotex. Charakteryzuje się
ona krótkimi, bardzo gęstymi włóknami, które
przechwytują alergeny i roztocza z powietrza i „przetrzymują” je do czasu sprzątania,
nie pozwalając na głębokie przenikanie brudu.
Już proste odkurzanie pozwala na usunięcie
z tej wykładziny dwukrotnie większej ilości
alergenów, niż ze zwykłych dywanów.

Środek na roztocza
Włókna i podłoże wykładziny Flotex
zawierają aktywny środek antybakteryjny
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Sanitized®, który trwale zabezpiecza przed
bakteriami, pleśniami, a także rozmnażaniem się roztoczy kurzu. Jego działanie nie
słabnie ani z upływem czasu, ani po zastosowaniu zabiegów czyszczących. Niezależne
testy udowodniły, że populacja roztoczy
kurzu w kontakcie z wykładziną Flotex ze
środkiem Sanitized® zmniejsza się o 86%
w przeciągu 8 tygodni. Dlatego też wykładzina jako jedyna na rynku europejskim
uzyskała aprobatę brytyjskiego instytutu
Allergy UK jako polecane rozwiązanie podłogowe dla osób cierpiących na choroby układu
oddechowego i alergie.

Wybór, nie kompromis
Antyalergiczne właściwości wykładziny
Flotex to jednak nie jedyny jej plus. Produkt
łączy zalety wykładziny dywanowej i elastycznej. Jest trwały i trudnościeralny, a jednocześnie miękki i komfortowy. Przy tym to
jedyna na rynku wodoodporna i całkowicie
zmywalna wykładzina dywanowa, którą
można kupić w ponad 600 wzorach.
Chętni mogą również pokusić się o możliwość tworzenia indywidualnych projektów.
Całą kolekcją można zobaczyć na stronie
www.flotexvision.com.

W pokojach i korytarzach, gdzie
zainstalowano wykładzinę Flotex wyraźne
jest uczucie świeżości i obcowania
z czystym i zdrowym powietrzem tj. takim,
w którym lepiej się oddycha i śpi. W takich
pomieszczeniach osoby z alergiami mogą
czuć się komfortowo

Maciej Rutkiewicz
sales promotion manager
Forbo Flooring Polska
> maciej.rutkiewicz@forbo.com
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Wybór okien
/ na co zwracać uwagę
Krzysztof Smolnik

Zakup stolarki to jeden z poważniejszych wydatków podczas budowy domu. Szukając okien, inwestorzy
odwiedzają salony sprzedaży, aby porównać ze sobą oferty różnych producentów i wybrać rozwiązanie
najlepiej odpowiadające ich oczekiwaniom, a także najkorzystniejsze cenowo. Bardzo często proszą też
o radę architektów – warto zatem odpowiednio się na takie sytuacje przygotować.

J

Jakie kryteria oceny stolarki przyjąć, aby
dokonać adekwatnego porównania różnych
ofert? Jak wyselekcjonować porównywalne
modele okien? Na co zwrócić uwagę w ocenie
systemów, aby wybrać ten najwłaściwszy?

Głębokość zabudowy
O właściwościach danego systemu w dużej
mierze decyduje profil, na którym bazuje jego
konstrukcja. Profile różnią się między sobą głębokością zabudowy (70 mm, 82 mm, 90 mm),
która wiąże się z liczbą komór i wpływa na
właściwości eksploatacyjne stolarki, a w szczególności na jej izolacyjność termiczną. Zawsze
należy porównywać ze sobą okna oparte na
profilach o tej samej szerokości. Zestawienie
systemu 70 mm i 90 mm nie będzie miaro-
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dajnym porównaniem. Szerokość ramy ma
szczególnie ważne znaczenie, jeśli w inwestycji
planowane jest zastosowanie szyb o specjalnych właściwościach, np. dźwiękoszczelnych,
czy o podwyższonej odporności na rozbicie.
Tego rodzaju pakiety szybowe, ze względu na
swoją budowę, są istotnie szersze i w efekcie
niekompatybilne z węższymi ramami. Profile
70 mm maksymalnie są w stanie pomieścić pakiet o szerokości 42 mm, zaś 90 mm – 50 mm.

Liczba komór w profilu
Im profil szerszy – tym więcej komór pomieści
i tym lepsze właściwości ciepłochronne osiągnie. To właśnie szerokość profilu, a nie liczba
komór, determinuje parametry w zakresie izolacji termicznej. Niestety zdarza się, że liczba

komór jest pomnażana sztucznie – w wyniku
zastosowania dodatkowych przegród w profilu, lecz bez poszerzania go. Taki zabieg nie
przekłada się w żadnym stopniu na poprawę
współczynnika przenikania ciepła.

Współczynnik U
Warto zauważyć, że w opisie okien współczynnik U pojawia się w kilku miejscach:
> Ug – to współczynnik opisujący właściwości
samego pakietu szybowego (glass),
> Uf – opisuje właściwości ramy (frame),
>U
 w – określa izolacyjność terminczną dla
całego okna (window).
Jeśli w otrzymanych w danym punkcie sprzedaży materiałach widnieje jedynie oznacze-
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nie U – koniecznie należy doprecyzować,
o który dokładnie współczynnik chodzi.
W katalogach produktowych parametr Uw
podawany jest zwykle w odniesieniu do okna
referencyjnego, czyli jednoskrzydłowego
o wymiarach 1230 x 1480 mm, natomiast
parametry wykonanych w danym systemie
przeszkleń, zamieszczone w indywidualnych
wycenach projektów, uwzględniać powinny
konkretne wymiary okien, określony podział
kwater oraz sposób ich otwierania czy zastosowanie szprosów. Wszystkie te czynniki
będą wpływać na właściwości ciepłochronne
okien, stąd w przypadku każdego przeszklenia
– parametr Uw będzie miał inną wartość.
Porównując ze sobą różne oferty, koniecznie należy zwrócić uwagę na to, czy
uwzględniają one wszystkie wyżej wymienione zmienne, ponieważ tyko wtedy możliwe
będzie uzyskanie precyzyjnej informacji na
temat rzeczywistych parametrów użytkowych stolarki i dokonanie miarodajnej oceny
proponowanych rozwiązań. Tak rzetelny opis
okien otrzymują klienci salonów firmy Vetrex.

Pakiet szybowy
Jeżeli zależy nam na oknach energooszczędnych, należy poszukać takich, które będą wyposażone w pakiet szybowy o możliwie najkorzystniejszym parametrze Ug. Większość tego
typu rozwiązań szklona jest 2-komorowymi
pakietami szybowymi o doskonałych właściwościach ciepłochronnych. Składają się one
z trzech tafli szkła, z przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazem szlachetnym
(np. argonem), a ich współczynnik przenikania
ciepła wynosi Ug = 0,5 W/m2K. W porównaniu
ze stolarką wyposażoną w pakiety jednokomorowe o współczynniku Ug = 1,1 W/m2K, takie
okna zatrzymują nawet do 40% ciepła więcej.
Dla uzyskania innych korzyści pakiety szybowe mogą być pokrywane różnego rodzaju,
dodatkowymi powłokami, np. przeciwsłonecznymi (ograniczającymi natężenie światła
i chroniącymi pomieszczenia przed przegrzewaniem) lub selektywnymi (chroniącymi
przed przegrzewaniem, przy jednoczesnej
wysokiej transparentności i neutralnym kolorze). Standardowo szybowe pakiety zespolone
wyposażone są w powłoki niskoemisyjne
przepuszczające promieniowanie cieplne do
wewnątrz pomieszczenia, umożliwiając tym
samym osiągnięcie darmowych zysków ciepła
z promieniowania słonecznego przy jednoczesnym ograniczaniu jego strat. Dla przykładu:
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pakiety szybowe w oknach VR90 Synergy,
V90+, V82 Modern Design, V82 Black Design,
V82 i V70 Optimal Black w standardzie wyposażone są w 2 powłoki niskoemisyjne oraz termiczne ramki międzyszybowe Master Therm,
pozwalające jeszcze skuteczniej ograniczyć
przenikanie chłodu i zminimalizować zjawisko
skraplania się pary wodnej na oknie.

Wzmocnienia
Wśród fachowców funkcjonuje powiedzenie
„im solidniejsze okno – tym więcej waży”. Jest
w tym sporo prawdy, ponieważ ciężar okna
w dużym stopniu wynika z ilości zastosowanych w nim stalowych wzmocnień. Elementy
te wpływają na stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo jej użytkowania. W praktycznie
wszystkich systemach okiennych Vetrex, już
w standardzie stosuje się stal ocynkowaną
o grubości 1,5 mm w ramie oraz co najmniej
1,5 mm w skrzydle, dzięki czemu możliwe
jest wykonanie w tych systemach dużych,
wyposażonych w ciężkie pakiety szybowe
przeszkleń, o znacznej odporności na działanie różnego rodzaju sił fizycznych, w tym
parcie wiatru czy próby włamania.
Wracając jeszcze do tematu ciężaru – okna
antywłamaniowe, takie jak V82 ProSafe,
posiadają szereg dodatkowych zabezpieczeń,
będą więc nieco cięższe niż standardowa
stolarka.

Okucia
W zależności od zastosowanych okuć, okna
będą różnić się sposobem i wygodą obsługi,
a nawet parametrami dotyczącymi energooszczędności, szczelności powietrznej, szczelności na wodę i oczywiście ceną. Najczęściej,
w podstawowej wersji, okna wyposażane są
w okucia rozwierne, lecz wiele zaawansowanych technologicznie systemów, już w standardzie zaopatrzonych jest w bardziej funkcjonalne, wyższej klasy rozwiązania. Okna Vetrex
V90+ i VR90 Synergy posiadają okucia ukryte,
niewychodzące poza obrys ramy i utrzymujące
skrzydło o większym ciężarze niż tradycyjne.
Ponadto VR90 Synergy, system o podwyższonej odporności na włamanie, wyposażony jest
w dodatkowe punkty ryglujące utrudniające
sforsowanie okien. Natomiast dizajnerskie,
czarne okucia NTS, o podwyższonej odporności na korozję, stosowane są w systemach
V70 Optimal Black i V82 Black Design. Na okucia należy zwrócić szczególną uwagę, zwłaszcza przy porównaniu ofert na drzwi tarasowe.

Okucia przesuwne zawsze będą droższe niż
tradycyjne rozwierno-uchylne. W niektórych
przypadkach należy też liczyć się z dodatkową
opłatą za montaż tego rodzaju rozwiązania.
Warto więc dopytać, czy otrzymana oferta
uwzględnia tę usługę.

Dodatki
O jakości okien świadczą też detale. To właśnie wyposażenie dodatkowe nierzadko decyduje o finalnej decyzji zakupowej, zwłaszcza,
jeśli rozstrzygnąć należy pomiędzy ofertami
na stolarkę o niemal identycznych parametrach. Systemy premium, takie jak V90+, VR90
Synergy, V82, V70 Optimal Black czy V82 Black
Design już w standardzie wyposażone są szereg funkcjonalnych akcesoriów dodatkowych,
zwiększających ich atrakcyjność wizualną oraz
wpływających pozytywnie na ich właściwości
użytkowe, takich jak np.: eleganckie klamki
z mechanizmem blokady obrotu przy próbie
otwarcia z zewnątrz, zaczepy antywyważeniowe, mechanizm mikrowentylacji w skrzydłach
rozwierno-uchylnych i wiele innych.

Montaż
Przy wyborze dostawcy stolarki, niezwykle istotną, choć często lekceważoną przez
inwestorów, kwestią jest montaż. Nawet okna
o najlepszych parametrach nie spełnią swojej
funkcji, jeśli nie zostaną prawidłowo zamontowane. Przed zleceniem instalacji okien koniecznie należy więc zweryfikować umiejętności ekipy montażowej, zwłaszcza jeśli ma on zostać
wykonany w technologii energooszczędnej.
Zwykle oferty różnych dilerów uwzględniają
koszty montażu, warto się jednak upewnić, czy
faktycznie tak jest, natomiast wybierając tzw.
„ciepły montaż” – ustalmy dokładnie, o którą
jego metodę nam chodzi, ponieważ w zależności od zastosowania poszczególnych metod
ceny takiej usługi znacznie się różnią.
Prawidłowy montaż stolarki jest równie
istotny jak jej parametry i wyposażenie.
Jeśli diler może pochwalić się rekomendacjami od zadowolonych klientów i przedstawić
zrealizowane projekty – można powierzyć
mu montaż okien.

Krzysztof Smolnik
dyrektor ds. technicznych
i rozwoju w Vetrex
> krzysztof.smolik@vetrex.eu
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Wszystkie podkreślenia i wytłuszczenia w treści
cytowanych dokumentów pochodzą od autorów artykułu

Harce przygraniczne
i wieżowce w granicy
arch. Bożena Nieroda, architekt IARP, arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP

Zadaniem prawodawcy jest takie kształtowanie regulacji, aby za ich pośrednictwem realizowane były
założone cele. W terenach zabudowy jednorodzinnej takimi są: harmonizacja relacji przestrzennych
i sąsiedzkich. Wobec takich założeń – czy możliwa jest sytuacja, iż pomimo „dobrych” intencji autorów
prawa - przepisy przynieść mogą efekty sprzeczne z deklarowanymi?

K

Konfliktogenne regulacje?
Prawo winno pomagać rozstrzygać precyzyjnie kwestie sporne oraz czynić to jednoznacznie i czytelnie. Zasada ta dotyczy także
prawa inwestycyjnego. Ponieważ praktyka
pokazuje jak bardzo konfliktogennymi są
kwestie zbliżeń obiektów kubaturowych
do granic działek sąsiednich – to te właśnie
relacje przestrzenne wymagają szczególnej
troski prawodawcy.
Przepisami regulującymi sposób sytuowania budynków są przede wszystkim paragrafy
zawarte w Rozporządzeniu 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). Czy w sytuacji zamiaru
realizacji zabudowy w znacznych zbliżeniach do
granic prywatnych nieruchomości – regulacje
te zapobiegają powstawaniu antagonizmów
sąsiedzkich, a jeżeli się one pojawią – to pomagają je sprawiedliwie rozstrzygać?
Odpowiedź należałoby sformułować po
analizie § 12 ww. rozporządzenia, ponieważ
wszystkie inwestycje kubaturowe realizowane
są pod dyktando tego paragrafu. W § 12 prawodawca najpierw ustala generalną regułę,
według której budynek sytuuje się w odległości od granicy nie mniejszej niż 3 m (ściana bez
otworów), a następnie wprowadza możliwość
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odstąpienia od takiej zasady – dopuszczając
zbliżenie do sąsiedniej działki, w kolejno wymienionych przypadkach. Jednym z nich jest
zabudowa jednorodzinna, dla której w ust.
3 pojawia się dyspozycja, iż zwolnienie od
generalnej reguły 3 m – przysługuje w pięciu
przypadkach:
	w sytuacji, w której działka, na której projektowana jest inwestycja – ma szerokość
mniejszą niż 16 m (§ 12 ust. 3 pkt 1),
	w sytuacji przylegania projektowanego budynku do budynku istniejącego lub takiego,
dla którego wydano już decyzję o pozwoleniu na budowę (§ 12 ust. 3 pkt 2),
	w sytuacji rozbudowy budynku usytuowanego w odległości mniejszej niż określona
w ww. generalnej regule (§ 12 ust. 3 pkt 3),
	w sytuacji nadbudowy budynku usytuowanego w odległości mniejszej niż
określona w ww. generalnej regule – o nie
więcej niż jedną kondygnację (§ 12 ust. 3
pkt 3),
	w sytuacji budowy budynku gospodarczego i garażu o wysokości mniejszej niż 3 m
(§ 12 ust. 3 pkt 4).
Powyższe przepisy mogą budzić wiele
wątpliwości, zwłaszcza u właścicieli takich
nieruchomości, które sąsiadują z działkami
mającymi szerokość mniejszą niż 16 m, lub na

których w granicy stoją już jakieś budynki, na
przykład wzniesione na podstawie § 12 ust. 3
pkt 4. Czy są to jedyne przyczyny możliwych
frustracji właścicieli działek? Dodajmy do tego
jeszcze zawartą w § 12 ust. 7 dodatkową generalną regułę dotyczącą budowy podziemnych części budynku: odległości od granicy
nie ustala się.

Urbanistyka wegetatywna
Wśród przywołanych powyżej regulacji trzy
zaznaczyliśmy pogrubieniem – to one bowiem
w połączeniu ze sobą umożliwić mogą tytułowe „harce”. Przyjrzyjmy się ich tekstowi
w pełnym brzmieniu.
Według dyspozycji § 12 ust. 3 pkt 3 oraz
pkt 4 – w zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60
i 271-273, dopuszcza się:
3) rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona
w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej
granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie,
zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m
od granicy nie może być otworów okiennych lub
drzwiowych;
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wegetatywne rozmnażanie roślin

granica działki

granica działki

granica działki

Według Encyklopedii PWN – rozmnażanie wegetatywne roślin
to: rozmnażanie bezpłciowe przez podział, pączkowanie,
fragmentację, wytwarzanie rozmnóżek, urwistków, rozłogówbulw, kłączy, cebul i inne, także przez sadzonki, szczepienie
(w sadownictwie, ogrodnictwie); organizmy potomne uzyskane
w wyniku rozmnażania wegetatywnego roślin są genetycznie
identyczne z organizmem macierzystym

W sprzyjających warunkach
przyrodniczych niektóre rośliny
zdolne są do rozmnażania poprzez
różnego rodzaju rozłogi i kłącza
(rozmnażanie wegetatywne).

Podyskutujmy
o tym na Forum Z:A

www.zawod-architekt.pl/forum

Czy niefortunne przepisy prawa
sprowokować mogą do stosowania
podobnej metody, by umożliwić
swobodne rozprzestrzenianie się
zabudowy przy granicy działki?
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Realizacja inwestycji – ETAP I
§ 12 ust. 1. Jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271-273 lub przepisów
odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych
budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek
na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy
z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:
1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami
okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy;
2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów
okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy

4) sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy
z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości
nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów
okiennych lub drzwiowych.
Jeżeli powyższe przepisy zestawimy
z § 12 ust. 7 – o treści „Odległości od granicy
z sąsiednią działką budowlaną do podziemnej
części budynku, a także budowli podziemnej spełniającej funkcje użytkowe budynku,
znajdujących się całkowicie poniżej poziomu
otaczającego terenu, nie ustala się.” – to widać
wyraźnie, że prawodawca dopuścił(?) sytuację, w której:
przypadek 1:
	na bazie wybudowanego w granicy garażu
lub budynku gospodarczego, inwestor
może nadbudować takie obiekty o jedną
kondygnację,
	po zakończeniu pierwszej nadbudowy
(o jedną kondygnację) – inwestor może
rozpocząć nadbudowę o kolejną kondygnację, a później proceder ten wiele razy
powtarzać (zawsze w każdym odrębnym
postępowaniu tylko o jedną kondygnację),
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Realizacja inwestycji – ETAP II
§ 12 ust. 7. Odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną do
podziemnej części budynku, a także budowli podziemnej spełniającej
funkcje użytkowe budynku, znajdujących się całkowicie poniżej
poziomu otaczającego terenu, nie ustala się

przypadek 2:
	inwestor może także rozbudować
istniejący budynek o część podziemną
– kierując ją w stronę granicy sąsiedniej
działki (rys. 1 i 2 ),
	na bazie przysuniętego do granicy
fragmentu podziemnej części budynku
– inwestor może nadbudować obiekt
stojący w granicy o jedną kondygnację
– wysuwając go ponad poziom otaczającego terenu (rys. 3 ),
	po zakończeniu pierwszej nadbudowy
(o jedną kondygnację) – inwestor może
rozpocząć nadbudowę o kolejną kondygnację a później proceder ten wiele
razy powtarzać – zawsze w każdym
odrębnym postępowaniu tylko o jedną
kondygnację (rys. 4 ).
W świecie roślin takie rozmnażanie nazywane jest wegetatywnym (rys. 5 ).
Opisując kształtowaną przez § 12 sytuację
prawną i jej możliwe, całkiem realne konsekwencje w terenie – nietrudno zauważyć,
że pomimo iż według generalnej prawnej
zasady budynki nie mogą być budowane
w granicy działki, to pojawiają się dodat-

kowe przepisy, które po specyficznym
zastosowaniu – umożliwić mogą realizowanie pozornie zakazanych inwestycji.
Tym samym prawdopodobna staje się sytuacja, w której przy granicy działki, pomimo
sprzeciwu sąsiada, pojawiać się będzie
co roku nowa niespodzianka w postaci
nadbudowywanego sukcesywnie o kolejne
kondygnacje budynku „zabudowy jednorodzinnej”. Czy przepisy dopuszczające do
takiego działania są właściwe w ocenie
społecznej?

Wnioski legislacyjne
Rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie – z jednej strony
dość rygorystycznie nakazuje odsuwanie
budynków od granicy działki, z drugiej
oferuje szereg sposobów pozwalających
ominąć niedogodne dla inwestorów przepisy, nawet kosztem sąsiadów inwestycji.
Wydaje się, że autorzy tych regulacji
zrezygnowali z roli neutralnego arbitra
harmonizującego relacje przestrzenne
i sąsiedzkie – i wprowadzili reguły forujące jedną ze stron.
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Realizacja inwestycji – ETAP III
§ 12 ust. 3. W zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy
odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273, dopuszcza się:
3) rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości
mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką
budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną
zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak
usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym
w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż
4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych

Czy słuszne są to przepisy – należy ocenić
na tle rozwiązań systemowych. Szersza analiza pozwala przywołać:
	art. 92 obowiązującej Konstytucji RP stanowiący, iż Rozporządzenia są wydawane
na podstawie szczegółowego upoważnienia
zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres
spraw przekazanych do uregulowania oraz
wytyczne dotyczące treści aktu,
	art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane stanowiący, iż Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części,
wraz ze związanymi z nim urządzeniami
budowlanymi należy, biorąc pod uwagę
przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniając: m.in. według ust. 1 pkt. 9
poszanowanie, występujących w obszarze
oddziaływania obiektu, uzasadnionych
interesów osób trzecich,
	art. 7 ustawy Prawo budowlane, który do
przepisów techniczno-budowlanych zalicza
(cyt.): warunki techniczne, jakim powin-

4
Realizacja inwestycji – ETAP IV
§ 12 ust. 3. W zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy
odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273, dopuszcza się:
3) rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości
mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką
budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną
zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak
usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym
w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż
4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych

ny odpowiadać obiekty budowlane i ich
usytuowanie, uwzględniające wymagania,
o których mowa w art. 5 ust. 1-2b (ustawy
Pb) oraz wskazuje, iż warunki te określi
w drodze rozporządzenia minister.
Analiza art. 92 Konstytucji oraz art. 5 i 7
ustawy Prawo budowlane – naprowadzają
do postawienia tezy, iż obowiązujący § 12
ww. rozporządzenia nie w każdym aspekcie
wypełnia dyspozycje nadrzędnych aktów
prawa i przepis ten powinien być zmieniony.
Trudno przecież uznać, że prawa właściciela
działki zawsze są „poszanowane” w sytuacji,
w której przy granicy na działce sąsiedniej
piętrzyć się może coraz wyższa zabudowa (§13 i § 60 WT pomagają chronić przed
niekorzystnymi oddziaływaniami praktycznie
tylko taką sąsiednią działkę, która już jest
zabudowana).

Bożena Nieroda

architekt IARP
> bozenanieroda@izbaarchitektow.pl

prawo

Warto zadbać, aby znowelizowany przepis zapewniał równowagę praw właścicieli
sąsiednich nieruchomości oraz wprowadzał
odpowiedni standard jakości przestrzeni.
Okazję do odpowiedniej zmiany stwarzają
prace prowadzone nad redakcją Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, którego
projekt z dnia 30 września 2016 r. skierowany
został do konsultacji publicznych. Niestety zaproponowany w Kodeksie art. 294
optymizmem nie napawa. Problemy, które
ta regulacja może generować opisaliśmy
w 2012 roku w artykule „Z tej mąki chleba nie
będzie” (Z:A_04/2012/#28, s. 102). Niestety
różnica pomiędzy ministerialną propozycją
z czerwca 2012 r. i z września 2016 r. znacząca nie jest.
W tekście wykorzystano m.in.:
> przepisy prawa inwestycyjnego
> rysunki autorów

Wojciech Gwizdak

architekt IARP
> wojciech.gwizdak@2gstudio.eu
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Psi apartament

Industrialny dziadek

Oto „śrubowy” dziadek do orzechów o nazwie Torq
Nutcracker. Jego projektant Josh Owen inspirował
się wyglądem i funkcjonalnością przemysłowych
narzędzi i mechanizmów. Produkt powstał w firmie
OTHR, która tworzy obiekty w technologii druku
trójwymiarowego, współpracując z najlepszymi
dizajnerami.
Cena: 145 $
www.othr.com
W pracowni Rah:Design z Los Angeles, prowadzonej przez Rahila Taja powstała psia buda MDK9
Dog Haus. Została wykonana z brazylijskiego drewna tekowego, malowanej proszkowo stali i betonu. W prototypowym lokum zamieszkał buldog angielski Axel.

Biurowy świat ludzików
Przybornik na długo-

www.rahdesign-la.com

pisy projektu hinduskiego dizajnera

Krzesło z tropików

Mukula Goyala.

Krzesło ogrodowe Zigozago

Projektant two-

zostało zaprojektowane

rzy przedmioty

przez włoską pracownię

z charaktery-

Baldessari e Baldessari dla

stycznymi posta-

tajwańskiej marki Lagoon.

ciami ludzików, z których

Oparcie mebla wygląda

każdy ma do opowie-

jakby składało się z dwóch

dzenia inną histo-

elementów połączonych

rię, inspirowaną

suwakiem. Wykonane z po-

codziennym

lipropylenu jest dostępne

życiem i naturą.

w wielu kolorach kojarzących

Dobry pomysł na biznesowy prezent.

się z laguną.

Cena: 218 zł

www.baldessariebaldessari.it

www.czerwonamaszyna.pl

Segregowanie
w minimalistycznym stylu

Cyrkowe stłuczki
Circus to nazwa
nowej limitowanej
kolekcji ceramiczZaprojektował ją
Marcel Wanders,
który inspirował się
atmosferą cyrku
– błyszczącymi,
żywymi kolorami

Dwiss to minimalistyczny pojemnik do segregacji odpa-

i charakterystycz-

dów. Wymyślił go Jon Walker, kiedy pracował jako envi-

nymi wzorami.

ronmental manager w różnych instytucjach związanych

A w kolekcji m.in.

z brytyjskim sektorem budownictwa. Projekt wyszedł

kubki, miseczki,

spod ręki Paula Timmera, holenderskiego dizajnera z Am-

salaterki i wiaderko

sterdamu. Pojemnik ma wejść do sprzedaży w 2017 roku.

na szampana.

www.yourdwiss.com

www.alessi.com
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