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Redakcja

Z:A

TYTUŁEM Z:APROSZENIA

Spotkanie numer #50
„Z pąsem i animuszem” – takim tytułem przywitałem się w 2007 roku na łamach
pierwszego wydania czasopisma Zawód:Architekt. „To dzień premiery. Dzień próby.
Dlatego przyznaję – pożera mnie trema ogromna” – pisałem wówczas w tym miejscu.
I rzeczywiście czułem sporą tremę, choć miałem już wtedy za sobą kilka lat ciekawych
wydawniczych i organizacyjnych doświadczeń.
Pięćdziesiąt numerów później nadal co dwa miesiące zajmuję to miejsce. To samo, lecz
nie takie samo. Zmieniło się wiele, o czym za chwilę. Natomiast stały pozostał fakt,
że każdy numer Z:A wciąż przynosi mi przedpremierowe emocje. Każdy jest prototypem,
jak indywidualny projekt architekta, i nie ma dwóch takich samych. Niezmiennie więc
przed oddaniem magazynu do druku odczuwam podobne emocje. I spędzam nie mniejszą
liczbę godzin w redakcji, zaś w dniach deadline’u żona i syn widzą mnie rzadko, a bywa,
że wcale. Dokładnie jak teraz.
Lecz to miejsce nie jest już takie samo. Pomiędzy numerem #1 a #50 zmieniło się
bardzo wiele. By nie przedłużać, bo przecież czekacie już na lekturę tego, co wewnątrz
– a jubileuszowe wydanie ma naprawdę wiele do zaoferowania – proponuję najkrótszą
możliwą ścieżkę: od punktu startu do punktu kontrolnego numer 50. Weźmy pod lupę
kilka matematycznych parametrów:
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wydanie Z:A............................................ #1 . ......................................#50
data wydania........................................... październik 2007.................czerwiec 2016
cykl wydawniczy..................................... kwartalnik...........................dwumiesięcznik
nakład drukiem....................................... 9200 egz..............................14.000 egz.
rozpowszechnienie ogółem*.................. 9429 egz. (#2*)...................13.928 egz. (#49*)
liczba członków IARP.............................. 8310 (12.2007).....................11.318 (06.2016)
dystrybucja VIP....................................... nie realizowano...................578 osób/instytucji
liczba stron czasopisma.......................... 58+4....................................124+4
portal www – unikalni użytkownicy....... 42 (12.2007).........................10.482 (06.2016)
portal www – wizyty miesięcznie........... 47 (12.2007).........................18.987 (06.2016)
facebook – liczba fanów.......................... 0, nie istniał........................5073 (06.2016)
e-wydanie, suma pobrań........................ 12.186 (08.2009)..................235.634 (06.2016)
czytelnictwo wśród architektów IARP..... nie badano...........................90,1% (badanie 10.2015)

JUBILEUSZOWE
WYDANIE Z:A

Tyle liczby i statystyki. Mam nadzieję, że oko i czucie przynoszą nie gorsze wrażenia.
Życzę pożytecznej, ożywiającej lektury.
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Sebastian Osowski
redaktor naczelny

* liczba rozpowszechnionych egzemplarzy ogółem,
dla podanych numerów Z:A, według danych złożonych w ZKDP
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Z:akochana para
Zobacz jak ten
czas leci...
Ten magazyn był przy mnie,
gdy stawiałam pierwsze
kroki w zawodzie...

Zdecydowanie uważam,
że powinnaś mu się
wreszcie oświadczyć...

www.grupaarchislawa.pl

Był przy mnie, gdy dostałam pierwsze pozwolenie
na budowę z moim nazwiskiem wpisanym
na pierwszej stronie jako główny projektant...

Kiedy rysowałam swój
pierwszy projekt,
potem kiedy uzyskałam
uprawnienia...

scenariusz: bartosz wokan

RYSUJE: WOJCIECH MALART

Więcej przygód naszych dzielnych architektów na stronie www.grupaarchislawa.pl
Śledź profil Grupy na www.facebook.com/GrupaArchislawa
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Architektura nie jest
zabawą (choć czasem
może być grą).
To zajęcie na poważnie,
dlatego kluczowe
pytanie przy ocenie
pracy architekta dotyczy
wykonanego wysiłku
intelektualnego:
jak został przez
projektanta odczuty
i zrozumiany charakter
miejsca i jaki sens nadał
on swojemu projektowi.
Ale równie ważne jest
czy zdołał nim obudzić
emocje.
arch. Janusz Sepioł
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Przeszklenie
w płaskim dachu

cych naświetli, często o niestan-

kształtom profili, charakteryzuje

wym, pasywnym pakietem DU8.

dardowych wymiarach, które nie

się do 16% większą powierzch-

Współczynnik przenikania ciepła

Okno DEF to propozycja firmy Fakro

spełniają obecnych wymagań

nią przeszklenia w stosunku do

dla okna z pakietem DU8 wynosi

do dachów płaskich. Posiada ono

termoizolacyjnych.

konkurencyjnych rozwiązań. Może

U=0,76 W/m 2K (wg EN 12567-2),

innowacyjny pakiet szybowy, który

Okno może być wykonane

więc zapewnić odpowiednią ilość

co pozwala na stosowanie go

charakteryzuje się bardzo dobrymi

w dowolnym rozmiarze w zakre-

naturalnego światła w pomieszcze-

w budynkach energooszczędnych

parametrami energooszczędnymi.

sie od 60x60 cm do 120x220 cm.

niu. Dostępne jest z trzyszybowym

i pasywnych.

Pozwala to na wymianę istnieją-

Dzięki specjalnie zaprojektowanym

pakietem DU6 lub czteroszybo-

> www.fakro.pl

W księgarniach

• Bloki w słońcu. Mała historia

• Emilia. Meble, muzeum, mo-

• 7 nawyków skutecznego

• Vademecum projektanta tom 1

Ursynowa Północnego Lidii

dernizm to zbiór tekstów i foto-

działania to najbardziej znana,

zawiera podstawowe informa-

Pańków to reportaż o znanym

grafii poświęconych legendarne-

wydana po raz pierwszy

cje i praktyczne komentarze

warszawskim osiedlu, począw-

mu warszawskiemu budynkowi.

w 1989 roku, książka Ste-

związane ze stosowaniem norm

szy od etapu jego projektowania,

Pawilon Emilia znają doskonale

phena R. Coveya, słynnego

europejskich (tzw. eurokodów).

poprzez budowę, a skończyw-

wielbiciele PRL-owskich komedii,

w USA mówcy motywacyjnego.

Kolejne planowane do wydania

szy na użytkowaniu. Autorka

miłośnicy sztuki i rosnąca rzesza

Autor opisuje siedem głównych

tomy będą dotyczyć projekto-

przedstawia blokowisko z różnych

entuzjastów architektury mo-

zasad, których stosowanie ma

wania konstrukcji: żelbetowych,

punktów widzenia: wypowiadają

dernistycznej. Oddany do użytku

doprowadzić do harmonijnego

stalowych, murowych i drew-

się twórcy i mieszkańcy, dzięki

w 1970 roku, przez lata był zna-

życia zawodowego i prywatnego,

nianych, a także projektowania

czemu otrzymujemy zróżnicowa-

nym stołecznym domem meblo-

twórczych zmian wewnętrznych

geotechnicznego. Wielotomowe

ny obraz, pokazujący jak śmiałe

wym. Od 2012 do 2016 roku służył

i kształtowania trwałych relacji

wydawnictwo jest opracowywane

i nowoczesne założenia architek-

jako tymczasowa siedziba MSN

z innymi osobami. Wszyst-

pod kierunkiem prof. Leonarda

toniczno-urabinstyczne przegry-

w Warszawie. Niestety budynek

kie swoje tezy Covey popiera

Runkiewicza i redakcją naukową

wały z budowlaną rzeczywistością

ma zostać rozebrany, a w jego

przykładami zaczerpniętymi

dr. Stefana Pyraka.

PRL-u. Warto przeczytać.

miejscu powstanie wieżowiec.

z własnych doświadczeń.

> 126 zł / www.polcen.com.pl

> 44,90 zł / www.czarne.com.pl

> 59 zł / www.karakter.pl

> 39,90 zł / www.onepress.pl
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marzenie architekta

www.grupaarchislawa.pl

Chciałem
chociaż ten
jeden jedyny
raz zapewnić
komuś idealną
liczbę PUM-u...

scenariusz: bartosz wokanRYSUJE: WOJCIECH MALART

Więcej przygód naszych dzielnych architektów na stronie www.grupaarchislawa.pl
Śledź profil Grupy na www.facebook.com/GrupaArchislawa
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W dniu 16 maja 2016 roku odbyła

Stadionu Miejskiego, na południe
od ulicy Kosmonautów. Inspiracją
dla jego budowy stała się wystawa

się uroczystość zawieszenia pierw-

„Mieszkania i miejsca pracy” (Woh-

szej wiechy na modelowym Osiedlu

nungs – und Werkraumausstel-

Nowe Żerniki we Wrocławiu. Doko-

lung – WuWA) zorganizowana we

nali tego wiceprezydent Wrocławia

Wrocławiu w 1929 roku przez śląski

Adam Grehl i dyrektor Wydziału

oddział Deutsche Werkbundu.

Architektury Piotr Fokczyński wraz

Nowe, w pełni funkcjonalne za-

z księdzem prałatem Tadeuszem

łożenie, powstające na 40 ha terenu

Rusnakiem. Wśród licznych gości

ma przede wszystkim odpowiadać

znaleźli się m.in.: Zbigniew Mać-

na potrzeby nowoczesnych miesz-

ków, Marcin Dziewoński, Marcin

kańców miasta, sprzyjać budowaniu

Major, Maciej Hawrylak, a także

więzi społecznych oraz tworzeniu

przyszli mieszkańcy budynku.

lokalnych wspólnot. Jest to powód,

Wielorodzinny budynek, na

dla którego struktura osiedla, jego

którego terenie odbyła się uroczy-

skala i układ zabudowy zostały

stość, budowany jest przez spółkę

podporządkowane nadrzędnej

Osiedla Rodzinne. Zakończenie

potrzebie tworzenia niewielkich

prac budowlanych zaplanowane

jednostek sąsiedzkich, skupionych

jest jeszcze w tym roku (paździer-

wokół wybranego fragmentu

nik/listopad). Niewątpliwymi

założenia. W pierwszym etapie

atutami obiektu są: funkcjonalnie

budowy Nowych Żernik, na terenie

zaprojektowane lokale, przestron-

ok. 8 ha powstaną mieszkania dla

ne tarasy i ogródki. Wszystkie

2 tys. osób. Przedsięwzięcie jest

dachy zostaną wykonane w techno-

elementem programu Europejskiej

logii „dachów zielonych”.

Stolicy Kultury 2016 i ma stanowić

Nowe Żerniki to modelowe

fot. archiwum wrocław esk 2016

Pierwsza wiecha
na Nowych Żernikach

jedną z materialnych pozostałości

osiedle, które powstaje w zachod-

po wydarzeniach roku 2016.

niej części Wrocławia, w pobliżu

> www.nowezerniki.pl

Balkon i taras na lata

sztywność eliminuje możliwość

Systemowe profile okapowe firmy

powstania zastoisk wody wzdłuż

Renoplast ułatwiają prace związa-

krawędzi okapnika. W ofercie

ne z wykończeniem lub remontem

znajdziemy gamę modeli, doskonale

balkonów i tarasów. Nadają kształt

sprawdzających się w naszym klima-

krawędzi płyty żelbetowej, więc po

cie przy różnego typu posadzkach:

ich ułożeniu łatwo jest wyrównać

ceramicznych, żywicznych, mem-

układaną posadzkę, a przede

branach PVC i innych. Kompletność

wszystkim – ich podstawowym

systemów sprawia, że można za-

zadaniem jest właściwe odpro-

stosować je na balkonach i tarasach

wadzanie wody na zewnątrz. Rola

o różnych kształtach i wielkościach.

ochronna i wizualna – czyli nadanie

Stonowana
nawierzchnia

Dla architektów Renoplast

krawędziom tarasu estetycznego

przygotował narzędzie ułatwiające

wyglądu, to przyjemny dodatek.

projektowanie detali balkonów

Profile Renoplastu w całości

i tarasów w formie bibilotek do

Grubość 10 centymetrów gwaran-

produkowane są z aluminium zabez-

programów Autodesk Revit oraz

tuje, że stworzone nawierzchnie

pieczonego dodatkowo poliestrową

Graphisoft Archicad.

Płyta Magna z oferty firmy Polbruk

będą równe i odporne na obcią-

farbą proszkową. Odpowiednia

> www.renoplast.pl

to propozycja dla tych, którzy

żenia, a dzięki gładkiej fakturze

chcą wprowadzić do otoczenia

produkt jest łatwy do utrzymania

monochromatyczną barwę połą-

w czystości. Płyta Magna dobrze

czoną z klasycznym prostokątnym

komponuje się z elementami małej

kształtem. Płyty mają duży format

architektury oferowanymi przez

50x75 cm i dostępne są w szarym

Polbruk np. Obrzeżem Modern,

kolorze nerino. Z powodzeniem

Obrzeżem Endo czy Murkiem

nadają się do aranżacji prywatnych

Grando.

posesji, tarasów i pasaży miejskich.

> www.polbruk.pl
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Inspired by glass
Czysta inspiracja! Największe na świecie targi dla branży
obróbki szkła glasstec prezentują rozwiązania i produkty dla
budownictwa energooszczędnego.
Skorzystaj z przewodnika branżowego na stronie glasstec i
optymalnie przygotuj się do wizyty na targach.

www.glasstec.de/architectureconstruction

Przedstawicielstwo w Polsce:
A.S. Messe Consulting Sp. z o.o.
ul. Kazachska 1/57 – 02-999 Warszawa
Tel. +48 (22)855 24 90, 642 24 99
Fax +48 (22)855 47 88 – biuro@as-messe.pl

www.as-messe.pl
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Dwie inicjatywy
akustyczne
W ostatnim czasie firma

potrzebne materiały oraz parametry akustyczne wnętrza.
Firma nawiązała też współpra-

Armstrong podjęła dwie ważne

cę z Julianem Treasure, cenionym

inicjatywy, by pomóc akustykom,

na świecie ekspertem od dźwięków,

architektom i inwestorom w od-

który od lat wyjaśnia, jak wpływają

powiednim kreowaniu przestrzeni

one na ludzi, ich samopoczucie,

użyteczności publicznej pod

zachowania i efektywność pracy.

kątem dźwięków. Po pierwsze

Wspólnie z Armstrongiem,

stworzyła wraz z akustykami,

w ramach kampanii edukacyjnej,

specjalny kalkulator akustyczny,

Treasure pokazuje, jak problem

który pozwala zaplanować wypo-

hałasu w pomieszczeniach publicz-

sażenie wnętrza przy zachowaniu

nych obniża efektywność pracy i źle

wytycznych określonych w nowej

działa na ludzi. Filmy Armstronga

polskiej normie PN-B-02151-

z udziałem Juliana Treasure’a są już

4:2015-06. Kalkulator pozwala

dostępne w internecie.

całościowo opracować i wyliczyć

> www.armstrongsufity.pl

Z eleganckim modułem
Okno do płaskiego dachu z modułem szklanym Velux dobrze
doświetli od góry pomieszczenie na ostatniej kondygnacji,
gwarantując przy tym doskonałą
jakość i czwartą, najwyższą klasę
szczelności. Moduł szklany wykonany jest z 4 mm szkła hartowanego z aluminiowymi profilami
na krawędziach i zabezpiecza
okno od zewnątrz. Rozwiązanie to charakteryzują też dobre
parametry izolacyjne i możliwość
zainstalowania elektrycznej
rolety. Sam moduł szklany jest
mniej widoczny i elegancki. Jako
jedyny produkt w tej kategorii na
rynku, został wyposażony w powłokę łatwozmywalną. Dzięki
temu gromadzące się na szybie
zanieczyszczenia są rozpuszczane,
a następnie spłukiwane przez
deszcz. Po wyschnięciu nie ma
śladów brudu, więc szyba nie wymaga częstego mycia.
> www.velux.pl
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Brama przemysłowa
dużego kalibru

wymiarach aż 10x5 m (szer. x wys.).
Nowa brama została też odpowied-

Wielkogabarytowa brama prze-

nio wzmocniona m.in. przez specjal-

mysłowa MakroTherm XXL to

ny system podwieszania, podwójne

nowość w ofercie firmy Wiśniowski.

rolki i zawiasy, omegi oraz system

Rozwiązanie to zapewnia funkcjo-

mocowania zawiasów w panelach.

nalność i niezawodność zachowane

MakroTherm XXL wyposażona

w wielkowymiarowej konstrukcji.

została w niezawodny napęd

MakroTherm XXL łączący spraw-

elektryczny SE 25.24 FU z falowni-

dzoną budowę bramy segmentowej

kiem gwarantującym płynną pracę

z nowoczesnym płaszczem wykony-

oraz kurtynę świetlną zapewnia-

wanym z paneli o grubości 60 mm.

jącą maksymalne bezpieczeństwo

Konstrukcja płaszcza pozwala na

użytkowania.

wykonanie bram o maksymalnych

> www.wisniowski.pl
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Bezpieczna
mikrowentylacja
Patio Air to system okienny odstawno-przesuwny zapewniający
stały dopływ świeżego powietrza
do wnętrza domu. Innowacyjna
konstrukcja umożliwia odstawienie skrzydła od ramy jednakowo
na całym obwodzie i ustawienie
go w pozycji mikrowentylacji
przy jednoczesnym zaryglowaniu
go. Dzięki temu zapewnimy nie
tylko zdrowy klimat w domu, ale
i bezpieczeństwo, które gwarantują 4 zaczepy antywyważeniowe
(standardowo uzbrojone jest
w nie każde skrzydło Patio Air).
Kolejnym plusem jest estetyczny
wygląd przeszklenia – skrzydło
w pozycji mikrowentylacji jest
równomiernie odstawione od ramy,
zaś szczeliny wentylacyjne, chociaż
są niemal niewidoczne, pozwalają
na skuteczna cyrkulację powietrza.
Komfort obsługi zapewniają lekkoi cichojezdne rolki, wózki jezdne
oraz specjalne nożyce ślizgowe
z amortyzatorami minimalizującymi ryzyko przytrzaśnięcia.

fot. archiwum Glasstec

> www.vetrex.eu

Szklany świat
w Düsseldorfie

dwa lata. W targach Glasstec 2014
uczestniczyli wystawcy z 51 krajów,

Pod koniec maja 2016 roku w War-

a odwiedzili je goście z 87 państw.

szawie odbyła się konferencja

Jedną z grup docelowych, do której

prasowa promująca Międzynarodo-

kierowane jest wydarzenie, są

we Targi Produkcji i Przetwórstwa

architekci. Podczas najbliższej

Szkła Glasstec w Düsseldorfie.

edycji targów prezentowane będą

Impreza odbędzie się w dniach

m.in. projekty architektoniczne,

od 20 do 23 września. To największe

w których bardzo znaczącą rolę

na świecie spotkanie przedstawicieli

odgrywa szkło.

branży szklanej, które odbywa się co

> www.glasstec-online.com
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Klinkier dla konesera

fonicznej Polskiego Radia (NOSPR),

Klub Ambasadorów Patoki zrzesza

Akademia Muzyczna w Katowi-

najlepsze w Polsce hurtownie oferu-

cach czy Szkoła Filmowa w Łodzi.

jące cegły, płytki i bruki klinkierowe

Teraz w promowaniu wyrobów CRH

pochodzące z ponad 130-letniej

Klinkier, obok architektów, poma-

cegielni w Patoce, należącej do firmy

gać będzie grono najlepszych firm

CRH Klinkier. Grupa zainaugurowała

budowlanych w Polsce, ale także

swoją działalność 21 czerwca 2016 r.

w Niemczech i na Ukrainie. Warto

Produkty oznaczone hasłem „Klin-

przypomnieć, że cegielnia w Patoce

kier dla konesera” były wykorzy-

to jedna z ostatnich w Europie z krę-

stywane przy takich obiektach jak

gowym piecem Hoffmanna.

siedziba Narodowej Orkiestry Sym-

> www.klinkier.pl

Sztukaterie na elewację

wania specjalistycznych narzędzi.

Profile elewacyjne Austrotherm

Jakość profili została potwierdzo-

FPP pomogą nadać budynkowi

na Aprobatą Techniczną, nadaną

niepowtarzalny charakter. Szeroki

przez Instytut Techniki Budowla-

wachlarz kształtów pozwala na

nej i pozytywnymi próbami starze-

stosowanie ich zarówno w nowo-

niowymi na Politechnice Śląskiej.

czesnych obiektach, jak i w rekon-

Oferta elementów sztukateryjnych

strukcji zniszczonych elementów

została niedawno wzbogacona

ścian kamienic. Profile wykonane

o Austrotherm FPP Deskę Ele-

zostały ze styropianowego rdzenia

wacyjną – profil, który doskonale

pokrytego elastyczną masą.

imituje prawdziwą deskę i jest

Dzięki temu są lekkie, łatwe do

dostępny w siedmiu różnych kolo-

przycinania oraz wyginania i moż-

rach, czterech teksturach i dwóch

na ich używać na zaokrąglonych

szerokościach.

powierzchniach elewacji bez stoso-

> www.austrotherm.pl

(od grubości 75 mm) w najwyższej
klasie pochłaniania dźwięku. Ozna-

Płyta Isoacoustic firmy Isoroc prze-

cza to, że dźwięk zostaje pochłonięty

znaczona jest przede wszystkim do

praktycznie w całości. W połączeniu

izolacji termicznej, ogniowej oraz

z bardzo dobrym współczynnikiem

akustycznej: ścian zewnętrznych

przewodzenia ciepła (λ d ≤ 0,036)

z okładziną (kamienną, szklaną,

daje nam to materiał, który pomaga

PVC itp.) wykonanych metodą

kształtować optymalne warunki we

lekką-suchą, poddaszy pomiędzy

wnętrzach. Co więcej, płyty są nie-

krokwiami, sufitów podwieszanych

palne, hydrofobizowane (nie chłoną

oraz ścianek działowych.

wilgoci) oraz odporne na korozję

Rezultaty przeprowadzonych
badań umieszczają tę lekką płytę

biologiczną i chemiczną.
> www.isoroc.pl
rekl ama

Komfort cieplny
i akustyczny
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Inteligentne drzwi
Schüco ADS SimplySmart to uniwersalny system pięciokomorowych
drzwi aluminiowych do zastosowań w budownictwie publicznym
i mieszkaniowym. Drzwi o głębokości zabudowy 75 mm i 90 mm
charakteryzują się świetnymi
parametrami technicznymi, atrakcyjnym dizajnem i inteligentnymi
funkcjami.
Specjalna konstrukcja przekładki termicznej umożliwia produkcję stabilnych drzwi wielkogabarytowych o wysokości skrzydła
nawet do 3 m i ciężarze do 200 kg.
Drzwi mogą osiągać współczynnik
Ud nawet poniżej 0,8 W/(m2K),
w zależności od wypełnienia. Przy
odpowiednim doborze okuć, stolarka uzyskuje klasę antywłamaniową RC3. Drzwi mogą być zintegrowane z inteligentnym systemem
kontroli dostępu z wideodomofonem i ekranem dotykowym Schüco
DCS Touch Display, który umożliwia
obsługę za pomocą także urządzeń
mobilnych, takich jak smartfon czy
tablet.
> www.schueco.pl

Nie tylko dla olbrzymów

nawet 0,47 W/m2K) oraz atrak-

Drzwi o wysokości równej wysokości

cyjną stylistykę. Dzięki umiesz-

kondygnacji pozwalają stworzyć

czonym wewnątrz profilom cała

przestronne i jasne wejścia do bu-

płyta drzwiowa ma płaską, pełną

dynków. W realizacji tego modnego

i całkowicie gładką powierzchnię.

architektonicznego trendu pomogą

Całości dopełniają niewidoczne

nowe aluminiowe drzwi firmy Hör-

zawiasy, aplikacje ze stali nie-

mann. Drzwi ThermoSafe oferowane

rdzewnej i szkła oraz dizajnerskie

są do wysokości 2,5 metra, a drzwi

uchwyty. Aluminiowe drzwi firmy

ThermoCarbon do 3 metrów. Ich

Hörmann dostępne są w klasie RC2

konstrukcja zapewnia jednocześnie

i RC3, a drzwi ThermoCarbon także

znakomitą izolacyjność cieplną (dla

w klasie RC4.

drzwi ThermoCarbon Ud wynosi

> www.hormann.pl
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Nowe płyty do izolacji

towych, dachów o klasycznym i od-

Firma Synthos S.A. już od marca

wróconym układzie warstw, ciągów

oferuje klientom innowacyjne

komunikacyjnych i parkingów, dróg,

płyty XPS Prime D, kolejny produkt

torów kolejowych i tramwajowych,

z rodziny polistyrenów ekstru-

tarasów, loggi i balkonów czy miejsc

dowanych Synthos XPS Prime

zagrożonych wystąpieniem most-

charakteryzujący się doskonałym

ków termicznych. Więcej informacji

współczynnikiem przewodzenia

o produktach firmy Synthos, takich

ciepła λ=0,029 W/(mK). Płyty mają

jak aprobaty techniczne, deklaracje

szerokie zastosowanie w zakresie

zgodności, materiały dla projektan-

izolacji cieplnej, mogą być wykorzy-

tów oraz opracowania techniczne

stywane m.in. do izolowania ścian

dla poszczególnych zastosowań,

poniżej poziomu gruntu, podłóg

znaleźć można na stronie:

i posadzek, ław i płyt fundamen-

> www.synthosxps.com

www.llentab.pl

Białystok
tel. +48 501 505 115
Gdaƒsk
tel. +48 501 539 558
Katowice
tel. +48 501 383 388
Kielce
tel. +48 571 407 923
Kraków
tel. +48 501 480 383
tel. +48 501 332 497
Lublin
tel. +48 501 631 235
Łódê
tel. +48 510 057 217
Olsztyn
tel. +48 501 418 569
Poznaƒ
tel. +48 501 393 600
Rzeszów
tel. +48 535 058 002
Stargard
tel. +48 501 536 914
Toruƒ
tel. +48 519 156 154
Warszawa
tel. +48 501 521 991
Wrocław
tel. +48 501 539 887
Zielona Góra
tel. +48 571 407 919

Budujemy
hale stalowe

Projektujesz hale?
6NRU]\VWDM]QDV]HJRGRŒZLDGF]HQLD
- Ponad 20 lat w Polsce
- Ponad 1600 zaprojektowanych hal
ZFDâHM3ROVFH
,QG\ZLGXDOQHUR]ZLĉ]DQLD
- Wysokowydajna produkcja
:âDVQ\PRQWDŮ
:VSDUFLHWHFKQLF]QHQDNDŮG\P
etapie realizacji inwestycji
- Znak CE
3RWU]HEXMHV]ZLĘFHMLQIRUPDFML"
6NRQWDNWXMVLĘ]QDPL
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Paryskie inspiracje

Paryża w nowej odsłonie płytek dla

mody są utrzymane w stonowanej

pozwolą nadać wnętrzu oryginalny

Stolica Francji to miejsce, w którym

Grupy Tubądzin uchwycił Maciej Zień.

i ponadczasowej kolorystyce: bieli,

charakter. W kolekcji znajdziemy

od dawna inspiracji szukają projek-

Kolekcja Paris to kwintesencja

czerni oraz odcieniach beżu i brązu.

płytki ścienne i podłogowe, dekory

tanci mody i dizajnerzy. Miasto to ma

stylu i elegancji, które stanowią

Sześcio– i ośmioelementowe dekory

oraz mozaiki. Idealnie sprawdzą się

w sobie coś fascynującego, kojarzy

nieodłączne cechy paryskiego

ścienne, na których w niebanalny

zarówno w domach, jak i we wnę-

się z romantycznymi widokami i wy-

szyku. Płytki sygnowane na-

sposób pojawia się m.in. wieża Eiffla

trzach publicznych, np. kawiarniach.

rafinowanym smakiem. Atmosferę

zwiskiem znanego projektanta

i historyczna topografia Paryża,

> www.tubadzin.pl

Powrót do natury
Kolekcja Natury firmy Barausse to
nowa seria ekskluzywnych drzwi
wewnętrznych. Swój niepowtarzalny wygląd zawdzięczają przede
wszystkim szczotkowaniu drewna.
Dzięki zastosowaniu specjalnego
lakieru Soft Touch otrzymać można
efekt całkowicie matowej, wręcz
surowej powierzchni, a zarazem

Poczuć jakość
wszystkimi zmysłami

miękkie i aksamitne w dotyku
w których można oglądać wizualizacje mieszkań. Strefa klienta,

wykończenie.
Kolekcja drzwi Natury dostępna

Otwarty 21 czerwca 2016 r. salon

ze ścianą ze szkła zmieniającego

jest w wysokości do 300 cm, w połą-

firmy deweloperskiej Profbud

przezierność i z wyciszeniem

czeniu z ukrytą ościeżnicą Secret2.

odbiega od typowych biur sprze-

akustycznym, zapewnia intym-

Do wyboru mamy fornir dębu i orze-

daży. Zaprojektowana przez

ność podczas podpisywania

cha amerykańskiego oraz w linii Soft

Roberta Majkuta przestrzeń ma

umów. Centrum salonu to strefa

Touch – dowolny kolor.

być wizytówką firmy i stanowić

konferencyjna, którą wyznacza

zapowiedź jakości przyszłych

instalacja świetlna z rur ze szkła

materiałów używanych do produkcji

mieszkań. Wnętrze podzielone

laboratoryjnego. Wnętrze utrzy-

skrzydeł drzwiowych i ościeżnic

jest na strefy. Przytulną pocze-

mane w czerwono-biało-czarnej

potwierdza Certyfikat Vero Legno®.

kalnię wyposażono w dizajnerskie

kolorystyce zamyka ściana

Zawiasy TProgramm Stripe (patent

fotele, kanapę i stolik kawowy

z trójwymiarowym reliefem. Do-

Barausse) nie obciążają ościeżnicy,

z lewej na prawą i odwrotnie (patent

oraz wysoki regał wykonany

pełnieniem całości jest specjalnie

dzięki czemu zabezpieczają przed

Barausse) lub zastosowania zawia-

z paperstone. Stanowiska obsługi

dobrana muzyka oraz zapach.

wypaczeniem drzwi. Istnieje moż-

sów ukrytych.

klienta to multimedialne biurka,

> www.okkpr.pl/profbud

liwość zmiany strony otwierania

> www.barausse.com
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Wysoką jakość zastosowanych

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

#50

Architekt w rewolucji 4.0
rozmowa Z:A z Robertem Szumielewiczem, przewodniczącym największej
Okręgowej Izby Architektów w Polsce, rozmawia Sebastian Osowski

fot. sebastian osowski, oprac. Ewa krzywińska

Świat nie stoi w miejscu.
I my musimy za nim podążać,
zmieniając podejście do swojej roli
w społeczeństwie i biznesie.
Jeśli architekci nie pomyślą, jak
w nowy sposób wykorzystać swoją
wiedzę i kompetencje nie tylko
do projektowania, to jeszcze
bardziej pogrążą się w swojej
wewnątrzśrodowiskowej stagnacji.
Nie powinniśmy kultywować
i wzmacniać wyłącznie roli
architekta-projektanta,
bo umiejętność projektowania
nie jest naszym jedynym zasobem.
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DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

O

Od jakiegoś czasu zdarza mi się słyszeć,
że na łamach Z:A zrobiło się smutno...
Spróbujemy napełnić tę pustą połowę
szklanki optymizmem?

> Coś się kończy, coś się zaczyna. I to oczywiste, że w czasie wielkich zmian nastroje
są bardziej refleksyjne. Może teraz nadszedł
moment na rzetelne zastanowienie się nad
przyszłością zawodu architekta. Nie wolno
jednak panikować. Warto się zatrzymać. Jak
mawiał jeden z trenerów piłkarskich: Lepiej
mądrze stać niż głupio biegać. Przemiany
dotykają wielu zawodów. Fotograficy zostają
operatorami wideo, dziennikarze – doradcami
ds. komunikacji, producenci filmowi – producentami serwisów internetowych. Jeśli
architekci nie pomyślą, jak w nowy sposób
wykorzystać swoją wiedzę i kompetencje nie
tylko do projektowania, to jeszcze bardziej
pogrążą się w swojej wewnątrzśrodowiskowej
stagnacji. A świat nie stoi w miejscu. I my
musimy za nim podążać, zmieniając podejście
do swojej roli w społeczeństwie i biznesie.
Jaka to ma być rola?

> Architekt – to specjalista, ekspert, który widzi szerzej, wie jakie rozwiązania są dobre, by
ludziom żyło się ładniej i lepiej. To są konkretne, sprawdzone rozwiązania, a nie jak często
myślą ludzie, przypadkowe projekty, z których
powstaje mniej lub bardziej udana przestrzeń
miejska. Moim zdaniem, architekci mogą
stać się doradcami. Nie powinni kultywować
i wzmacniać wyłącznie roli architekta-projektanta, bo umiejętność projektowania
nie jest naszym jedynym zasobem.
Warto o tym pamiętać, bo już powstają
programy i aplikacje, dzięki którym – cytuję:
„każdy będzie mógł zaprojektować sobie dom
jednorodzinny”.
Pomyślmy o wirtualnej rzeczywistości (jak
w grach komputerowych, gdzie gracz tworzy
miasta, budynki, ulice), w której komputer sam
projektuje, wybierając elementy z gotowego
katalogu/biblioteki. Albo wyobraźmy sobie
taką sytuację: rodzina chce sobie wybudować
dom, zakładają więc hełmy i w wirtualnej
rzeczywistości zabudowują działkę, sięgając
po wszystkie dostępne elementy – ściany,
okna, schody, dach, taras, meble, podłogi itp.

arch. Robert Szumielewicz, architekt IARP
Od 2014 roku Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP, która zrzesza
około dwóch tysięcy architektów z uprawnieniami. Mazowiecka Izba jest największą okręgową
Izbą Architektów w Polsce.
Aktywnie działa w branży – od 2006 roku wspólnie z Rafałem Pawłowskim prowadzi firmę
architektoniczną „Biuro Projektów Szumielewicz i Pawłowski Architekci” (BPSPA), specjalizującą
się w inwestycjach biurowych i mieszkaniowych. BPSPA była także nagradzana za projekty
budynków użyteczności publicznej. Powstały w niej prace m.in. dla Hines Polska, MPRO, Atlas
Estate, Zarządu Mienia m.st. Warszawy, Narodowego Instytutu Audiowizualnego.
Inspiracje czerpie z podróży po świecie, gdzie m.in. stara się poznać i zrozumieć aspekty
projektowania przestrzeni w odmiennych kulturach.
Wspiera rozwój inicjatyw w zakresie architektury społecznej, tworzenia przestrzeni miejskiej.
Zaczynał bowiem jako prekursor nowatorskich obiektów kultury rozrywkowej. Założyciel
i współwłaściciel legendarnych warszawskich klubów, „Piwnica Architektów” (1992-1998)
i „Piekarnia” (1998-2004), w których zrealizowano setki imprez publicznych i firmowych.
Współwłaściciel firmy eventowej, w której zaprojektował m.in. scenografie dla firm
British-American Tobacco, Siemens, Bols, TVN.

INDUSTRIE 4.0
Po wiekach pary, elektryczności i komputerów wchodzimy w wiek zanikania bariery
ludzie/maszyny. Czwarta rewolucja przemysłowa opierać się ma na wzajemnym
wykorzystywaniu automatyzacji, cyfryzacji przetwarzania i wymiany danych oraz
technik wytwórczych. Termin (w oryginale Industrie 4.0) pochodzi z projektu
strategii technik wysokich rządu Niemiec, promującej komputeryzację procesów
wytwórczych, i po raz pierwszy był użyty na targach w Hanowerze w roku 2011.
na podstawie: wikipedia.org
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A potem wielkogabarytowa drukarka 3D „stawia” ten dom. Niemożliwie? Jak najbardziej
możliwe! I to nawet za 10 czy 15 lat.
Co to oznacza dla architektów?

> Trzeba intensywniej szukać odpowiedzi na
pytanie – gdzie chcemy być na rynku za 10 lat?
Co musimy zrobić, by na nim zostać? Jak i gdzie
się szkolić? Jak podnosić swoje kompetencje?
Jeśli możemy – powinniśmy przejść z myślenia
technicznego na wizyjne. Czy w 2006 roku
myśleliśmy, że tak będzie wyglądał 2016? Ile
zrobiliśmy, by być w tych miejscach, w których
teraz funkcjonujemy. Ile działań, ile pomysłów. Może warto cofnąć się do przeszłości.
Czasem, żeby pójść do przodu, trzeba zrobić
dwa kroki do tyłu.
Jestem pasjonatem chodzenia po górach
– przychodzi mi do głowy takie porównanie...
Kiedy idę trudnym szlakiem, patrzę pod nogi,
skupiam się na rzeczywistych trudnościach
tego szlaku. Jednak gdy podniosę głowę, widzę
swój cel – szczyt, ale widzę także przestrzeń,
widoki, okolicę. Podziwiam je. Architekci
powinni podnieść głowę, popatrzeć co się
dzieje, co znajduje się wokół nich, co będzie
dalej. Zobaczyć, gdzie jest cel. Czy przypadkiem dotychczasowy cel się nie zmienił, nie
zdewaluował. Może trzeba poszukać nowego.
A może bez znalezienia nowego celu dalsze
funkcjonowanie tego zawodu w jego obecnej
formie będzie po prostu niemożliwe.
I jaki cel dostrzegasz, patrząc
z szerokiej perspektywy?

> W każdym zawodzie ludzie chcą być
potrzebni, a ich talenty powinny być odpowiednio zagospodarowane, by odczuwali
satysfakcję z pracy. Architekt to zawód
interdyscyplinarny. Ludzie go uprawiający
z pewnością znajdą nowe obszary zagospodarowania swoich kompetencji. Muszą
jednak wyjść z inicjatywą, bo nikt do nich nie
przyjdzie. Do tej pory klient przychodził ze
zleceniem. Ta epoka jeszcze trwa, ale ten styl
pracy na pewno nie jest już normą.
Architekci powinni zaistnieć w życiu
społecznym, w samorządach, organizacjach
pozarządowych, a nawet w rządzie oraz w parlamencie. We wszystkich tych miejscach, gdzie
mogą coś zrobić. Ale też – i to dla mnie jest
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Architekt to zawód
interdyscyplinarny.
Ludzie go uprawiający
z pewnością znajdą
nowe obszary
zagospodarowania
swoich kompetencji.
Muszą jednak wyjść
z inicjatywą, bo nikt
do nich nie przyjdzie.
Moim zdaniem,
architekci mogą
stać się doradcami.
Z racji swojego
wykształcenia,
powinni pomagać
grupom lokalnym,
które chcą zmienić
choćby fragment
swojej przestrzeni,
podwórka, placu...

najważniejsze – zaistnieć w społecznościach
lokalnych. Tam są naprawdę potrzebni.
Powinniśmy dążyć do Europy nie tylko
poprzez piękne budynki. Powinniśmy dążyć
do Europy poprzez drobne, lokalne zmiany,
które wpływają na polską rzeczywistość.
Koniecznie otworzyć się na sprawy zwykłych
ludzi. Obserwuję młodych architektów, którzy
często właśnie tak robią – współuczestniczą
w tworzeniu przestrzeni lokalnych, proponują
np. zmiany estetyki zabudowy całych, niewielkich zespołów zabudowy jednorodzinnej,
kreują wizje nowych przestrzeni w miastach.
I to jest fajne. Potrzebne nam wszystkim.
Może robią akurat to, bo nie mają
zleceń projektowych?

> To jest właśnie myślenie historyczne. Nie
mam zleceń, to będę narzekał. Młodzi architekci często funkcjonują w zróżnicowanych
środowiskach i tam po prostu działają. Ich
życiem nie jest tylko biuro projektowe. Żeby
wspierać lokalne społeczności i pomagać im
w obszarze rozwiązań wizualnych i architektonicznych, nie trzeba mieć uprawnień i należeć
do Izby Architektów. Natomiast my – jako Izba

jesteśmy zobowiązani, by wspierać takie działania, dbając o ich zgodność z obowiązującym
prawem i etyką zawodu architekta.
Architekci, z racji swojego wykształcenia,
powinni pomagać grupom lokalnym, które
chcą zmienić choćby fragment swojej przestrzeni, podwórka, placu. Architekci są do tego
stworzeni. Mają wiedzę, mogą powiedzieć, że
tu trzeba coś zrobić dla niepełnosprawnych,
a tam zaprojektować skwer czy choćby tylko
szerszy chodnik. Potrafimy im pomóc w sprawach funkcjonalnych i estetycznych.
Pytanie tylko czy da się z tego żyć?
Zarobić tyle, by godziwie się utrzymać,
kupić mieszkanie, założyć rodzinę...

> Może, z czasem. Natomiast na pewno powinniśmy wychodzić w tym kierunku. I nie myśleć
jednowymiarowo. Czytałem kiedyś wywiad
z osobą, która osiągnęła sukces w biznesie.
Powiedziała, że jeśli celem pracy człowieka będzie głównie wybudowanie domu, to
znacznie wolniej do tego dojdzie, niż gdyby
za cel obrał sobie to, że w swoich działaniach
zawodowych ma być najlepszy. Wtedy dom
szybciej do niego przyjdzie.
Inicjatywy obywatelskie potrzebują
jednak aprobaty władzy.

> Szczebel samorządowy jest tylko piętro
wyżej. Pracując dla społeczności lokalnej,
udzielając się w samorządach, architekci będą
mogli wpływać na działania władzy, ponieważ potrafią ocenić i podpowiedzieć, co jest
korzystne dla mieszkańców miast.
O ile ten wyższy szczebel będzie chciał
współpracować i słuchać architektów,
traktując ich jako potrzebnych
sprzymierzeńców i fachowców...

> Żeby otworzył się na architektów – to architekci powinni udowodnić, że są kimś więcej
niż tylko wykonawcami. Niestety tutaj jedni
i drudzy są zamknięci. Architekci – hermetyczne środowisko oczekujące atencji, włodarze
– przypisujący sobie coraz większe kompetencje w obszarze architektury.
Jeśli nie wyjdziemy z inicjatywą, oni do
nas nie przyjdą. Choć z drugiej strony – coraz
częściej dostrzegam, że „miasto” zaczyna
słuchać oddolnych inicjatyw i podejmować
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Trzeba intensywniej szukać
odpowiedzi na pytanie – gdzie
chcemy być na rynku za
10 lat? Co musimy zrobić, by
na nim zostać? Jak i gdzie się
szkolić? Jak podnosić swoje
kompetencje? Jeśli możemy
– powinniśmy przejść z myślenia
technicznego na wizyjne.
Do tej pory klient przychodził
ze zleceniem. Ta epoka jeszcze
trwa, ale ten styl pracy na
pewno nie jest już normą.
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jakieś kroki – konsultacje społeczne, budżety
partycypacyjne. Tyle, że są to chaotyczne
ruchy. Jeśli architekci przedstawią swoje idee
i uporządkowany plan, ten kto chce się wykazać w zarządzaniu miastem – na pewno nie
odmówi zapoznania się z takim planem, a być
może też z niego skorzysta.
Czyli recepta na dotarcie
do ucha władzy to...?

> Często pomysły władz są pochodną
odgórnego finansowania. Skończyły się
jednak czasy, gdy zarządzający miastem
ograniczali się wyłącznie do zrobienia
jednego dodatkowego mostu, nowej linii
metra, tramwaju czy oczyszczalni ścieków.
Teraz poza realizacją niezbędnej infrastruktury muszą wyjść do ludzi i zapytać, co jest
im potrzebne, by żyło się lepiej. Z realizacji
takich projektów będą rozliczani. No i chcą
też zostawić coś po sobie.
Fundusze partycypacyjne to pierwszy
krok władz do zmiany perspektywy myślenia
i działania – mały, ale dobry. One na razie
spełniają funkcję „łatania dziur”. To zrozumiałe na starcie takiego projektu. Ale też
widać, że społeczności lokalne mocno
zaangażowały się w poprawę swojego życia.
Architekci powinni włączyć się w ten proces,
zaangażować się mocniej.
A czy wychodząc do ludzi, nie
potrzebujemy też architektury bardziej
spektakularnej? Nagroda Miesa dla
szczecińskiej Filharmonii wzbudziła spore
zainteresowanie i poruszenie społeczne...

> Nagroda Miesa van der Rohe, a wcześniej Grand Prix Prezydenta RP dla nowego
budynku Filharmonii w Szczecinie to były
świetne wiadomości. Przy tej okazji zwróćmy
uwagę, że jednym z wiceprezydentów miasta
jest architekt, członek Izby, a Szczecin miał
i ma architekta miejskiego. To pokazuje, że
obecność architektów we władzach była jednym z elementów decydujących o organizacji
konkursu na najlepszy projekt. Te nagrody
to świetna promocja dla autorów architektury, także dla miasta jako inwestora i dla
Polski. I zachęta do tego, żeby właśnie w taki
sposób – z udziałem architektów – planować
rozwój miast.
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Promujmy się, bo to
jest nie tylko promocja
tego architekta, ale
również promocja
całego zawodu i innych
architektów.
Promujmy się
i promujmy tych
dobrych, bo to jest
sposób na to, żeby
istnieć w mediach,
szerokiej świadomości
społecznej.
A media są
coraz częściej
zainteresowane
architekturą
i wzornictwem, jako
istotnymi elementami
życia i kultury...
Skoro o promocji mowa, to jak, twoim
zdaniem, do marzeń o „powszechnym
polubieniu architektów” ma się chłodne
patrzenie w środowisku na dokonania
kolegów, anegdotyczne już „ja bym to zrobił
inaczej”. Do tego głosy, że dany architekt
„za bardzo” się promuje...

> Promujmy się, bo to jest nie tylko promocja
tego architekta, ale również promocja całego
zawodu i innych architektów. Promujmy się
i promujmy tych dobrych, bo to jest sposób
na to, żeby istnieć w mediach, szerokiej świadomości społecznej. A media są coraz częściej
zainteresowane architekturą i wzornictwem,
jako istotnymi elementami życia i kultury.
Przypomnę, że zgodnie z ustaleniami
w porozumieniu IARP-SARP, hasło
„kultura” jest przypisane wyłącznie
Stowarzyszeniu...

> Kulturę tworzą wszyscy ludzie. Artystyczne
i przełomowe projekty są domeną niewielu, to
kwestia wizji i talentu, a nie przynależności. Być
może właśnie to formalne ograniczenie powoduje marazm w środowisku architektów, jeszcze
mocniej odgradzając ich od rzeczywistości.
W małych pracowniach, w firmach projekto-

wych, wśród architektów nienależących do Izby
Architektów powstają przełomowe, inspirujące
pomysły, projekty. Poza tym przecież ci sami
architekci często należą i do Izby, i do SARP.
A jednak formalnie dokonano podziału.
SARP – twórczość, Izba – rzemiosło. I my
w programie redakcyjnym Z:A staramy się
tę zasadę uwzględniać…

> SARP wypełnia swoją misję, a my jako
Izba powinniśmy się do koleżanek i kolegów
z SARP-u dołączyć, bo sztuczny podział na
projektantów w Izbie i artystów w SARP-ie
nie pomaga w tworzeniu lepszej, ładniejszej
Polski. Takie rozwiązanie dzieli środowisko.
To tak jakby w pracowni dokonać rozdziału
działań i kompetencji: ja jestem od spraw
prawno-technicznych, a mój wspólnik wyłącznie od wizji. Jeśli tak nam się podoba, to
możemy to zrobić. W małych organizacjach
takie rozwiązanie być może się sprawdzi,
lecz dla całej branży jest szkodliwe. Bo nie
mówimy jednym spójnym i wspólnym głosem.
I m.in. dlatego nie docieramy do społeczeństwa, władz, mediów. Jestem za połączeniem
w przyszłości obu organizacji SARP i IARP.
Czy nie odnosisz wrażenia, że spora grupa
architektów zakłada, iż poprawa sytuacji
rynkowej nastąpi dopiero dzięki zmianom
prawa? I że „ktoś” – w domyśle Izba – tę
zmianę powinien środowisku zapewnić?

> Dobre prawo wszystkim ułatwia pracę.
Złe prawo wprowadza zamieszanie i właśnie
smutek czy brak optymizmu. Musimy nad tym
pracować, dążyć do powstania dobrego prawa,
pracować nad zmianami w prawie o zamówieniach publicznych i konkursach. Na tym polega
jedna z kluczowych działalności Izby.
Jako cel, zadanie strategiczne – z całą
pewnością. Tyle, że zgodnie z ustawą
o samorządach w budownictwie – Izba
może jedynie opiniować projekty rządowe.
Formalnie nie ma więc możliwości
przedkładania własnych projektów aktów
prawnych, a zgłaszane w konsultacjach
uwagi nie muszą być brane pod uwagę...

> Może lepiej, że to nie my, architekci, ustanawiamy prawo. Jak wiemy, gdzie dwóch architektów tam dwa różne zdania. Na przykład
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Architektura i język
architektury stały
się preferowanym
językiem opisującym
wiele zjawisk
pochodzących z Doliny
Krzemowej. Przejęli
nasze metafory.
To sprawia, że myślę,
iż niezależnie od
naszej prędkości
(zbyt powolnej
wobec branży IT),
powinniśmy myśleć
o współczesnym
świecie nie zawsze
w postaci budynków,
lecz w postaci
wiedzy na temat
organizacji, struktury
i społeczeństwa, które
możemy zaoferować
i dostarczyć.
Rem Koolhaas
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Architektura stoi jedną
nogą w świecie, który
ma 3000 lat, a drugą
nogą w XXI wieku.
Ten baletowy
szpagat sprawia,
że nasz zawód jest
zaskakująco głęboki.
Można powiedzieć,
że jesteśmy ostatnim
zawodem, który ma
pamięć. Ostatnim,
którego korzenie
sięgają 3000 lat
i który dziś nadal
wykorzystuje
tak wieloletnie
doświadczenia.
Początkowo myślałem,
że faktycznie
rozmijamy się
z teraźniejszością,
ale to, co proponujemy
współczesności to
pamięć.

Architektura
to zawód, który
pochłania ogromną
ilość czasu. Wysiłek
architektoniczny trwa
co najmniej cztery
– pięć lub sześć
lat. I taka prędkość
jest naprawdę
zbyt powolna
wobec rewolucji,
które kształtują
współczesny świat.
Rem Koolhaas

Rem Koolhaas

Rem Koolhaas, holenderski architekt, teoretyk i prowokator,
właściciel biura OMA, laureat nagrody Pritzkera (2000),
*
Wypowiedzi pochodzą z rozmowy Rema Koolhasa z Mohsenem Mostafavim, dziekanem Harvard Graduate School of Design podczas konwencji
AIA w maju 2016 roku. /// Zostały przetłumaczone i opracowane przez redakcję Z:A na podstawie www.dezeen.com oraz www.fastcodesign.com.
/// American Institute of Architects (AIA) poinformował nas, że niestety kontrakt zabrania rozpowszechniania nagrań wideo i audio z prezentacji
Rema Koolhaasa. Jako jedyne dostępne źródła AIA wskazała wyłącznie ogólnodostępne publikacje w portalach internetowych
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od czterech lat nie potrafimy w Izbie napisać
i uchwalić nowej treści Kodeksu Etyki Zawodowej. A przecież to tylko dwie, trzy strony A4.
Dużo lepiej wypadamy w kwestiach konsultacji i opiniowania projektów aktów prawnych przesyłanych nam przez ustawodawcę.
Zaangażowanie osób z Komisji Legislacyjnej
Krajowej Rady, jak i innych architektów
z okręgowych Izb jest ogromne. Mam nadzieję,
że przełoży się ono na zmiany w obecnych
przepisach i w konsekwencji lepsze prawo.
Czy więc poprawy statusu zawodu
i sytuacji rynkowej architektów można
dokonać jakimiś innymi sposobami niż
zmiany w prawie?

> Zmiana prawa to nie jedyna ścieżka, wymieniłem też m.in.: włączenie się w inicjatywy lokalne, zmiana myślenia o zawodzie architekta,
doskonalenie umiejętności, szukanie nowych
obszarów zagospodarowania kompetencji
– wejście do władz. I zainteresowanie mediów
– czyli włączenie się do debaty publicznej
na temat nowych wizji miast, nowego stylu
życia. Przedstawiciele designu wypracowali
sobie w mediach swoją pozycję, teraz czas na
architektów. Jesteśmy ekspertami – patrzymy
szeroko na wszelkie przestrzenie, odległości,
wiemy dlaczego dana szerokość stopni schodów
jest bardziej przyjazna dla użytkownika i przez
jakie okno będzie szerzej patrzył na świat. Znamy prawa fizyki, matematyki, estetyki. Naszą
rolą w mediach jest ekspertyza i edukacja.
Właśnie za sprawą pracy edukacyjnej ludzie
nam zaufają. Będziemy potrzebni. Przyjdą do
nas właśnie wtedy, gdy nie znajdą rozwiązań
na przestrzeń wokół siebie, albo wtedy gdy
nie będą wiedzieli jaki charakter, znaczenie tej
przestrzeni nadać, jak ją przeobrazić, by stała
się funkcjonalna i przyjazna. Architekci wnętrz
doskonale wpisali się w potrzeby społeczne.
Obecnie świadomość przeciętnego mieszkańca
rozszerza się – patrzy na dom, ulicę nie tylko
przez pryzmat własnej komórki społecznej.
To początek procesu przemiany w myśleniu
wizualnym – trzeba się jednak przygotować,
że będzie to proces żmudny i długi, bo Polacy
przez długi czas nie przywiązywali należytej
wagi do roli otaczającej ich przestrzeni.
Ja zadałbym inne pytanie – co zrobić, żeby
powstająca architektura była dobra?
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Nie wszyscy będziemy
star-architektami,
dlatego musimy
zacząć działać
w innych obszarach,
które pozwolą nam
znaleźć zadowolenie
z naszej pracy.
Możliwe ścieżki
to włączenie się
w inicjatywy lokalne,
zmiana myślenia
o zawodzie architekta,
doskonalenie
umiejętności,
szukanie nowych
obszarów
zagospodarowania
kompetencji,
wejście do władz.
I zainteresowanie
mediów.
A więc ekspertyza,
edukacja i włączanie
się do debaty
publicznej na temat
nowych wizji miast,
nowego stylu życia...

A jaka to jest dobra architektura?
Architekci mówią „my wiemy,
my czujemy”. Jak mają to poczuć
i zrozumieć zwykli ludzie?

> Dobra architektura nie ma jednoznacznej
definicji. Popatrzmy na historię – kiedyś
zbudowano wiele budynków, nie klasyfikując
ich jako „dobre”. One jednak są, przetrwały
i zaczynają być uważane za dobrą architekturę. Widzimy, jak różne organizacje walczą,
by pozostawić obiekty z dawnych lat, bo widzą je jako pomniki kultury. Gdy tymczasem
jeszcze kilka, kilkanaście lat temu były po
prostu uważane za architekturę tamtych czasów. Niektóre z nich tak dobrze dopasowały
się i połączyły z tkanką miasta, że stały się

po prostu dobrą architekturą. Można to uprościć i powiedzieć, że dobra architektura to ta,
która przetrwała i jest ikoną swojej epoki.
Zgodzisz się więc, że projektowanie „ikon”
wymaga od autora projektu nie tylko
pomysłowości i innowacyjności, ale przede
wszystkim odwagi, a ta z kolei niezwykle
twardej skóry?

> Doceniam i bardzo szanuję tych wszystkich
architektów, którzy potrafią wyjść ze swoich
ram. To jest dla mnie najważniejsze. Bo nawet
jeśli nie uda się zrealizować tych nowatorskich
pomysłów, to zmiana myślenia jest rozwijająca. Wychodzimy poza pewne stereotypy,
tworzymy nietuzinkowe rozwiązania i tym
samym dobrą architekturę.
Miejmy nadzieję, że część dzisiejszych
realizacji stanie się świadectwami dobrej
architektury i naszej epoki. Sądzisz, że choć
trochę napełniliśmy szklankę, od której
zaczęliśmy rozmowę?

> Mam nadzieję, że wskazałem składniki
potencjału, z których można zrobić koktajl
do niejednej szklanki.
Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na
aspekt działań ze społecznościami lokalnymi.
Koncerny już dawno dostrzegły potencjał
społeczny. Z tego wyrosła potężna ekonomia
społeczna i społeczna odpowiedzialność
biznesu uwzględniająca interesy społeczne, ochronę środowiska, relacje z różnymi
grupami interesariuszy. Zrozumiano bowiem,
że przyjazny wizerunek w społeczeństwie
wpłynie na zadowolenie klientów, a to
przełoży się w konsekwencji na efektywność
działalności gospodarczej, czyli zadowolenie
właścicieli lub akcjonariuszy.
I tak powinno być również w działalności
architektonicznej. Nie wszyscy będziemy stararchitektami, dlatego musimy zacząć działać
w innych obszarach, które pozwolą nam znaleźć zadowolenie z naszej pracy. Ale wyniknie
ono też z zadowolenia klientów, dla których
pracujemy. Jeśli oni będą zadowoleni, to my
też będziemy.
I wtedy Z:A będzie mógł publikować dużo
bardziej optymistyczne teksty. Chyba, że nie
zdążymy i już wtedy będą za nas projektować
i pisać wyłącznie maszyny.
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Innowacje dotyczą
każdego z nas
bardziej niż myślimy.
Dynamicznie
zmienia się świat,
gospodarka, rynek,
klient, zmieniamy
się i my. Obecnie na
rynku pracy znajduje
się aż pięć pokoleń
pracowników, od
doświadczonych
70-latków
po 20-latków. Taki
przekrój klientów
i pracowników
to wyzwanie
na każdym polu.
Dziesięć najbardziej
popularnych zawodów
poszukiwanych przez
agencje rekrutacyjne
w 2014 roku nie
istniało w roku 2004.
Przykładem jednego
z nich w Skanska jest
operator drona.
Anna Tryfon-Bojarska*
Skanska
menadżer Wsparcia Technicznego
w Budownictwie Inżynieryjnym

*
Wypowiedzi pochodzą z komunikatu prasowego
firmy Skanska z dnia 23.06.2016

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Skanska, jako
innowacyjna
firma budowlana,
aktywnie uczestniczy
w tych zmianach.
Współpracujemy
z 54 najlepszymi
uczelniami
technicznymi
na świecie, jako
pierwsi w branży
wykorzystaliśmy druk
3D w realizowanym
przez nas projekcie
kubaturowym,
wspólnie
z zewnętrznymi
partnerami pracujemy
nad rozwojem
robotyki i digitalizacji
w budownictwie.
Anna Tryfon-Bojarska*
Skanska
menadżer Wsparcia Technicznego
w Budownictwie Inżynieryjnym

Zastosowanie
przełomowych zmian
w procesie wymiany
informacji i urządzeń
mobilnych pozwala
naszym inżynierom
na rejestrowanie,
przetwarzanie
oraz pozyskiwanie
informacji
bezpośrednio
na budowie, co z kolei
pozwala ograniczyć
czas potrzebny na
podjęcie właściwych
decyzji.
Wykorzystujemy
zaprojektowanego
na nasze potrzeby
drona „Ogar”,
który w przeciągu
jednego dnia potrafi
zinwentaryzować 6 km
drogi – to znacząca
oszczędność czasu.
Korzystamy też
z maszyn sterowanych
w oparciu o modele
3D, skaningu
laserowego, coraz
częściej także ze
smart kiosku, dzięki
któremu wszystkie
strony w procesie
budowy mają bieżący
dostęp do aktualnej
dokumentacji, modeli
BIM i innych nośników
wymiany informacji.
Maciej Smoliński*
Skanska
Biuro Projektów
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Po co architekt?
Na świecie star-architekci idą w odstawkę.
Na topie są ci, którzy zrozumieli, że przyszłość
leży na pograniczu architektury, opieki, socjologii i inżynierii społecznej
przyprawionych technologią i zrównoważonym rozwojem.
Kroku w tył nie da się zrobić. A jaki będzie ciąg dalszy?
Jeśli odpowiemy sobie na pytanie: „Po co jest architekt?”,
to nie będzie problemu z odpowiedzią
na pytanie „Czy zawód przetrwa”...
– o przydatność architekta pytamy obiektywnych ekspertów.
Komu potrzebny jest architekt?
Kto powinien dbać o jakość przestrzeni zbudowanej?
Kiedy odczuwamy efekty działań architekta?
Przez jaki pryzmat powinny być oceniane efekty pracy architekta
lub według jakich kryteriów? – o takie fundamentalne kwestie
zapytaliśmy.
I dla wolności twórczej rozmówców (swobody wypowiedzi)
przyjęliśmy, że nasze pytania mają być dla nich raczej inspiracją
do wypowiedzi niż badaniem ankietowym.
Zachęcaliśmy więc do dodawania własnych uwag i spostrzeżeń
dotyczących nie tylko pracy architektów,
ale również przestrzeni zbudowanej
i ładu przestrzennego.
Życzymy pozytywnej lektury,
z nadzieją że wniesie ona nieco ożywczego prądu
w dyskusji środowiska o bliższej i dalszej
przyszłości zawodu.
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arch. Kazimierz Ferenc

T

architekt, polityk, urzędnik państwowy, były wojewoda rzeszowski, w rządzie
Jerzego Buzka był wiceprezesem UMiRM, a następnie podsekretarzem stanu w MSWiA.
Pierwszy prezes Izby Architektów RP (2002-2004), Honorowy Prezes IARP

Twórczy i ograniczony

Efekty działań architekta odczuwamy
zawsze gdy zatwierdzi i zrealizuje jakikolwiek
projekt, gdy dokona jakiejkolwiek ingerencji w zastaną przestrzeń. Natomiast ocena
efektów naszej pracy dokonywana jest zawsze
przez inwestorów, profesjonalnych krytyków,
kolegów architektów, urzędników dokonujący uzgodnień i odbiorów oraz wszystkich
użytkowników przestrzeni. Wymienione grupy
posługują się w znacznej mierze odrębnymi kryteriami – właściwymi dla swoich obowiązków
czy interesów, do czego każda z nich ma prawo.

Dwa przymiotniki, które najsilniej kojarzą
mi się z zawodem architekta to twórczy
i ograniczony.
Dobry projekt i dobra architektura powstają wtedy, gdy szanują wszystkie uwarunkowania i potrzeby zastanej i planowanej
przestrzeni, dodając do tego – czasem – talent
architekta.

fot. ©Polityka

Komu potrzebny jest architekt? Architekt
potrzebny jest inwestorowi i samorządowi
terytorialnemu – w różnych zakresach. Oby
wszyscy nie próbowali go na różne sposoby
zastępować. I obyśmy zasługiwali na zaufanie
zaangażowanych stron.
O jakości przestrzeni decyduje praca
ustawodawcy i samorządu terytorialnego
uchwalającego prawo miejscowe, inwestorzy,
a w końcu my wszyscy – wykonawcy pracy
regulowanej przez to prawo.

Piotr Sarzyński

N

dziennikarz, publicysta, z wykształcenia socjolog, zajmuje się problematyką kulturalną,
a szczególnie popularyzacją sztuki, od 1986 roku związany z tygodnikiem „Polityka",
autor książek, m.in. „Wrzask w przestrzeni: dlaczego w Polsce jest tak brzydko?"

Nie do podziwiania,
lecz do wygodnego życia
Inwestor wymaga od architekta, urzędnik kontroluje architekta, a mieszkaniec
kontroluje i wymaga od urzędnika. Architekt
wymaga od samego siebie. Gdyby ten system
działał bez zarzutu, nie byłoby o co drzeć
szat. I transparentność tych zasad, to cel
najważniejszy dla wszystkich.
Nowym zjawiskiem w wizualności miast
i wsi jest przesuwanie się akcentu ze spekta-

kularności architektury na jakość estetyczną oraz standardy przestrzeni publicznej.
Mieszkańcy nie oczekują ikon do podziwiania, ale miejsc do wygodnego życia (pracy,
wypoczynku). Architekci, którzy to rozumieją
– wygrywają.
W moim przekonaniu projektant (architekt, urbanista, architekt zieleni) powinien
być przede wszystkim – w szerokim tego słowa znaczeniu – empatyczny. Czyli rozumieć
potrzeby wszystkich podmiotów uczestni-

czących w grze o miasto i przestrzeń. I umieć
w ramach tych potrzeb mediować. Powinien
być też dalece przewidujący. Nie tylko przewidujący konsekwencje własnych wyborów
i decyzji, ale także tego, jak zmienia się świat
wokół i jakie nowe wyzwania stawiać będzie
za chwilę, za rok, za dziesięć lat.
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Zawód architekta ma charakter szczególny
łączy bowiem profesję artysty, rzemieślnika,
inżyniera, a niekiedy też i wcale nierzadko
filozofa, socjologa, wizjonera i reformatora społecznego. Te różne działania, które
składają się na społeczną rolę architekta, nie
zawsze są spójne i wykonywane z należytym
profesjonalizmem. Przed wielu już laty jeden
z wybitnych architektów urbanistów zaprojektował badania socjologiczne w mieście,
w którym pracował, przygotował wymyślone
przez siebie narzędzia badawcze, przy pomocy
swoich współpracowników przeprowadził
badania ankietowe, a następnie napisał
książkę prezentującą ich wyniki. Nie było to
niestety przedsięwzięcie udane. Wadą tego
studium było jego podporządkowanie z góry
założonej tezie (miały one potwierdzić sukces
projektu urbanistycznego), a także niezgodny
z zasadami dobór osób do badań i sugerujące
pytania ankiety.
Niekiedy się zdarza, że architekt występuje
w roli demiurga kreującego rzeczywistość
społeczną i kształtującego zachowania ludzi
przy pomocy odpowiedniego ukształtowania
przestrzeni. Socjologowie cytują czasami
wypowiedź jednego ze znanych polskich architektów, że jeśli postawi się dwa bloki klatkami
schodowymi do siebie i będą one na jednej osi,
to między mieszkańcami wytworzy się więź
społeczna. To oczywiście anegdota, ale niemało jest bardziej poważnych programowych
manifestów o podobnej treści.

2
Osobliwością zawodu architekta jest także
ścisły związek z inwestorem, dla którego
projektuje, chociaż niekiedy ma on całkowitą
swobodę i wtedy powstają arcydzieła, które
znajdują miejsce w podręcznikach. Relacje
architekta ze sponsorem są jednak na ogół
skomplikowane, często burzliwe, zaś końcowy
projekt jest często kompromisem między
wymaganiami inwestora a wizją projektanta.
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Fot. Franciszek Mazur/Agencja Gazeta

Trzy uwagi
o zawodzie architekta
prof. Bohdan Jałowiecki

socjolog, profesor zwyczajny, pracuje w Centrum
Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych
Uniwersytetu Warszawskiego. Autor ok. 300 prac
naukowych z zakresu socjologii miasta, socjologii rozwoju
lokalnego i regionalnego oraz naukoznawstwa. Wykładał
gościnnie na Uniwersytecie Paryż I – Sorbona oraz na
Uniwersytecie im. Paula Valèry w Montpelier. W latach
1970-1974 brał udział w opracowaniu ogólnego planu
zagospodarowania Algieru

Relacje architekta ze sponsorem są skomplikowane,
zaś końcowy projekt jest często kompromisem między
stronami. Jeżeli zwycięża wizja, to powstają budowle
wysokiej jakości. Najgorszą sytuację ma niewątpliwie
architekt mający do czynienia z inwestorem zbiorowym.
PROF. Bohdan Jałowiecki

Jeżeli zwycięża wizja, to powstają budowle
wysokiej jakości. Najgorszą sytuację ma
niewątpliwie architekt mający do czynienia
z inwestorem zbiorowym, którym są urzędnicy państwowi lub samorządowi i różne ciała
kolektywne. W takim przypadku powstaje
z reguły zła architektura, albo nie powstaje
w ogóle, a projektanci wycofują często swoje
nazwisko.

3
Architektura jest twórczością, a twórczość
jest z natury swojej niedemokratyczna. Przy
czym, jak słusznie zauważa Adam Miłobędzki, istnieje dość ścisły związek między
osiągnięciami urbanistyki i architektury,
a sposobem sprawowania władzy. Władza
autorytarna ma większą zdolność mobilizacji
sił i środków. Przykłady są liczne. Wersal
Ludwika XIV, Petersburg Piotra Wielkiego
i Katarzyny, przebudowa Paryża Napoleona III
i Georgesa Haussmanna...

Władzy demokratycznej jest trudniej.
W Polsce na przykład o kształcie przestrzeni,
a także funkcji i formie budynków publicznych obok deweloperów decydują rady gmin
składające się na ogół z mało kompetentnych
nominatów partyjnych rozgrywających swoje
partykularne interesy. Urzędnicy organizują
konkursy architektoniczne, potem je unieważniają, albo realizują coś zupełnie innego.
Jedni zatwierdzają plany zagospodarowania
przestrzennego, a ich następcy wyrzucają je
do kosza i zlecają opracowanie nowych.
Jednym z przykładów takiej, już dwudziestoletniej, działalności jest teren wokół
Pałacu Kultury. Podobny los spotyka także
projekty budynków. Przed kilku laty można
było obserwować różne dziwne zdarzenia
wokół projektu Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Christian Kerez, zwycięzca konkursu, nie
bardzo wiedział co ma projektować, czy ma to
być muzeum, galeria handlowa czy teatr. Trzy
w jednym jak w reklamie szamponu...?
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socjolożka, działaczka miejska, publicystka. Członkini Zarządu Koordynacyjnego Kongresu
Ruchów Miejskich, członkini Rady ds. budżetu partycypacyjnego przy Prezydent m.st.Warszawy.
Bierze udział w pracach aktualizacji strategii Warszawa 2030. Założycielka Fundacji Blisko

Ego i odpowiedzialność
Architekt lub achitektka należą do osób,
od których w dużym stopniu zależy jakość
przestrzeni, w której żyjemy. Je st to ogromna
władza, ale też i ogromna odpowiedzialność.
Dlatego jednym z największych wyzwań dla
architekta czy architektki jest często powściągniecie swojego ego i przyznanie, że autorskie wizje są pociągające, ale priorytetem
nie powinno być tworzenie budynków rzeźb,

lecz jak najlepsze odpowiadanie na potrzebny
lokalnej społeczności.
Dlatego pracy architektek i architektów
nie powinno się oddzielać od prac urbanistek
i urbanistów, czy specjalistek i specjalistów
takich dziedzin jak architektura krajobrazu,
socjologia, psychologia środowiskowa czy
innych, które lepiej pozwalają zrozumieć lokalne uwarunkowania i w optymalny sposób
połączyć często sprzeczne interesy mieszka-

nek i mieszkańców. Bo miasto to przestrzeń,
która powinna być kształtowana i przez
mieszkanki i mieszkańców, i przez władze
miasta, i przez architektki i architektów,
i przez różnych deweloperów.
Dwa słowa, które by określały zawód
architekta, to ego i odpowiedzialność
– a konkretnie napięcie między nimi.

Błażej Prośniewski

socjolog, doktorant w Uniwersytecie SWPS w Warszawie, zajmuje się społecznymi
i kulturowymi aspektami architektury, autor książki „Gust nasz pospolity”

U

Umieć słuchać i rozpłynąć się
Ludzie obecnie, tak jak przed wiekami,
nie potrzebują architektów.
Architektów potrzebowała władza
religijna, świecka, a później także finansowa.
Architektura miała „legalizować” obecność
i umacniać status rządzących. Ludzie zaś
potrzebują bezpieczeństwa, które przynosi
oswojona przestrzeń, „spokojne centrum
ustalonych wartości”, jak pisał przed laty

Yi-Fu Tuan. To właśnie w moim przekonaniu jest rola architekta – tworzenie ram dla
„miejsc”, punktów odniesienia do grupowej
identyfikacji i integracji. Powinien on mieć
świadomość tej odpowiedzialności i przy każdej nowej realizacji zadawać sobie pytania: jak
wpłynie ona na przestrzeń, jak ją zmieni i jak
będą funkcjonować w niej ludzie? Do tego potrzebne jest rozumienie. Bo architekt powinien
mieć w sobie coś z socjologa, antropologa.

Powinien umieć słuchać, obserwować
i dostrzegać ukryte struktury. Architekt
powinien być także niewidoczny. Jego twórczość powinna rozpłynąć się w społeczeństwie, powinniśmy przestać ją dostrzegać,
bo wtedy znaczy, że działa. 
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Notatki o zawodzie architekta

T

Tak naprawdę architekt jest potrzebny nie
tym, którzy patrzą, ale tym, którzy widzą.
Są oni wyraźną mniejszością. Ale i ci, którzy
tylko patrzą, mogą z pracy architekta odnieść
pewne korzyści, ba, nawet całkiem liczne.
Niemniej rzadziej będą ich świadomi.
***
Przestrzeń zabudowaną wytwarza społeczeństwo. Dlatego wszyscy odpowiadamy
za jej jakość, która w gruncie rzeczy oznacza
jakość krajobrazu. Stan krajobrazu to
syntetyczna miara cywilizacyjnego rozwoju.
Można w nim bowiem odczytać stan materialnego bogactwa, technicznego zaawansowania, jakości prawa i praworządności,
wreszcie – poziom kulturalnych aspiracji
społeczeństwa. Architekt jest tylko trybikiem w wielkiej maszynerii produkującej
krajobraz.
***
Nie wiem, kiedy odczuwamy efekty działań
architekta – obawiam się, że mocniej odczuwamy efekty braku jego działań.
Jeśli przy jakiejś ulicy, przy jakimś placu
z przyjemnością siadamy na niespieszną kawę
to jest to w jakimś sensie efekt architektury.
Można by go nawet nazwać „efekt espresso”.
Najkrócej mówiąc: efekt pracy architekta to
satysfakcja, że dobre rzeczy są na właściwych
miejscach.
***
Architektura nie jest zabawą (choć czasem
może być grą). To zajęcie na poważnie,
dlatego kluczowe pytanie przy ocenie pracy
architekta dotyczy wykonanego wysiłku
intelektualnego: jak został przez projektanta
odczuty i zrozumiany charakter miejsca i jaki
sens nadał on swojemu projektowi. Ale równie
ważne jest, czy zdołał w nim obudzić emocje
i – wreszcie – czy jego rozwiązanie nie zawiera
elementów, które z powodzeniem można by
odjąć – czyli zbędnych.
***
Moja praktyka zawodowa dotyczy głównie
planowania przestrzennego, w tym tego
w skali regionalnej. Czy planowanie regionalne
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architekt, historyk sztuki, urbanista, były marszałek
województwa małopolskiego, senator VII i VIII kadencji.
Autor raportu „Przestrzeń życia Polaków” i tomu esejów
„Architekci i historia”. Sędzia konkursowy i kurator
wystaw. Inicjator budowy takich obiektów jak np.
Cricoteka, Małopolski Ogród Sztuki czy Muzeum
Lotnictwa w Krakowie

ma coś wspólnego z architekturą? Dominuje
pogląd, że niewiele bądź zgoła nic. A przecież
najbardziej twórczym momentem pracy planisty-regionalisty, jak i pracy architekta, jest
rozpoznanie „potencjału miejsca”. Różnica
leży tylko w skali.
***
Zawód architekta zawsze wydawał mi się
skrajnie trudny i jednocześnie fascynujący.
W jakimś sensie wytrwałem przy nim przez
całe zawodowe życie i jednocześnie właściwie
niczego nie wybudowałem.
***
Najważniejszym zasobem każdego regionu
jest krajobraz. Praca nad krajobrazem jest
istotą regionalnego planowania przestrzennego, a gdy się głębiej zastanowić, to pracy
architekta w ogóle. Tu wcale nie chodzi jedynie
o ochronę krajobrazu. Wręcz przeciwnie – krajobraz jest polem nieustannej kreacji.
***
Architektura karmi się architekturą. Nie czerpie z życia jak literatura czy film. Nie powstaje
z samych emocji jak muzyka. Tam, gdzie
obiekt budowlany przekracza utylitarność,
gdzie staje się znakiem, tekstem, jego interpretacja staje się możliwa jedynie poprzez odniesienie do innych dzieł architektonicznych.
Najważniejsza jest relacja z tym co zastane,
z całym uświadomionym bogactwem tradycji.
To właśnie twórcze wybory w tym zakresie
nadają sens dziełu architektonicznemu. Toteż
edukacja historyczna i humanistyczna wydaje

mi się dla zawodu architekta fundamentalna.
Rzecz jasna nie chodzi tu o antykwaryczną
wiedzę, ale o poziom zawodowej samoświadomości i architektonicznej kultury.
***
Kiedy powstawał ruch Solidarności, ksiądz Józef Tischner napisał: „Polska praca jest chora.
Polska potrzebuje pracy nad pracą”. Jako społeczeństwo i jako naród tę pracę w znaczącym
stopniu wykonaliśmy. Ludzie zarabiają realne
pieniądze, czeka na nich obfitość towarów
i usług. Przywrócono normalność.
Nawiązując do tamtego słynnego
sformułowania, można by dziś powiedzieć:
„Polska przestrzeń jest chora. Potrzebujemy
prac nad polską przestrzenią”. Nie należy się
łudzić, że da się to szybko osiągnąć. „Praca
nad pracą” wymagała dekad; w tym wypadku
będzie podobnie. Nie wystarczą same zabiegi
legislacyjne, choć są one konieczne. Potrzebny
jest wysiłek wielu środowisk, wśród których
architektom przypada rola zupełnie wyjątkowa, bez ich talentów i pracy sukces jest
niemożliwy.
***
Potrzebny jest społeczny ruch, który przywróci architekturę kulturze, a wraz z urbanistyką
uczyni ją najważniejszym aspektem zarządzania lokalnego i częścią walki o jakość życia.
Uczynienie troski o krajobraz, o urodę kraju,
przedmiotem obywatelskiego zaangażowania
wydaje mi się przejawem najbardziej świadomego i szlachetnego patriotyzmu.
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Potrzebny jest społeczny ruch,
który przywróci architekturę
kulturze, a wraz z urbanistyką
uczyni ją najważniejszym
aspektem zarządzania
lokalnego i częścią walki
o jakość życia. Uczynienie
troski o krajobraz, o urodę
kraju, przedmiotem
obywatelskiego zaangażowania
wydaje mi się przejawem
najbardziej świadomego
i szlachetnego patriotyzmu.
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Poszukuję architektury-sztuki

A

„Architektura coś unieśmiertelnia i gloryfikuje, zatem nie może być architektury
tam, gdzie nie ma już nic do gloryfikowania”
– przypominał Wittgenstein. Ta diagnoza
jest mi bliska, bo obserwuję swoisty koniec
architektury, stawiam wprost tezę o śmierci
architektury. Dzisiejszy krajobraz nazywany
architektonicznym to krajobraz „architektury końca architektury”, zabijany przez
pragmatyzm i brak wizji oraz postępującą
degradację, w istocie zanik zawodu architekta, którego zadaniem jest jedynie „usługa dla
ludności”, gdzie panuje dyktatura katalogów
„tanich domów własnych”, a nie twórczość.
Jest oczywiście grupa architektów, którzy rozumieją architekturę w kategoriach wysokiej
sztuki. To bardzo wąska elita, kilka osobowości na świecie, których kreacje wyraziście
wyróżniają się w bylejakim współczesnym
krajobrazie wypełnionym architekturą żurnalową, klonującą sprawdzone wzory i modne
fajerwerki.
Mam wobec architektury bardzo wysokie
oczekiwania, rozumiejąc ją w kategoriach
przede wszystkim sztuki. I takiej architektury-sztuki poszukuję. Tymczasem współczesny
krajobraz architektoniczny na naszych oczach
stał się obrazem homogenicznej pseudoarchitektury globalnej, która nie jest architekturą,
a tylko budownictwem: lepszym, gorszym,
ładniejszym (sic!), brzydszym, ale tylko budownictwem. Taki krajobraz, którego kształt
jest efektem między innymi pracy architektów, jest wprost reprezentacją kulturowej
homogenizacji, którą Pierre Bourdieu i Loïc
Wacquant zdiagnozowali jako neoliberalną
nowomowę, nowego rodzaju imperializm
kulturowy, „nową globalną wulgatę”, czyli
formę przemocy symbolicznej mającej na
celu wymuszenie posłuszeństwa za pomocą
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/ czyli krajobraz końca architektury

dr hab. Marta Leśniakowska

profesor w Instytucie Sztuki PAN, historyczka sztuki,
krytyczka sztuki, wykładowca akademicki.
Sekretarz Rady Naukowej IS PAN, członek m.in. Komisji
Ochrony Dziedzictwa Architektonicznego przy Stołecznym
Konserwatorze Zabytków, Rady Programowej Narodowej
Galerii Sztuki „Zachęta”, Zarządu Fundacji „Profile”.
Autorka wielu artykułów dotyczących różnych zagadnień
z zakresu sztuki współczesnej oraz dziesięciu książek

Architektura pojmowana jako kreacja wyższego
rzędu, czyli architektura-sztuka była, jest i pozostanie
ptakiem rzadkim. Współczesny rynek architektoniczny
nie oczekuje od architekta twórczości, ale określonej
usługi projektowej.
dr hab. Marta Leśniakowska

narzuconej komunikacji opartej na uniwersalizacji partykularyzmów.
Czy zanikanie architektury-sztuki jest
czymś wyróżniającym naszą współczesność?
Oczywiście nie, nigdy w historii nie było tak,
że krajobraz architektoniczny był nasycony
wielkimi dziełami w stopniu większym niż
obecnie. Tak nie było. Architektura pojmowana jako kreacja wyższego rzędu, czyli architektura-sztuka była, jest i pozostanie ptakiem
rzadkim, dlatego tak cennym, któremu grozi
wyginięcie jak ptakowi dodo. Wynika to ze
specyfiki współczesnego rynku architektonicznego, który nie oczekuje od architekta
twórczości, ale określonej usługi projektowej.
Te rzadko zjawiające się realizacje, które spełniają kryteria dzieła architektury jako kreacji
wyższego rzędu, są manifestem rozumienia

architektury, formułowanym w perspektywie
filozofii, estetyki, historii sztuki, antropologii
kultury, psychologii odbioru i teorii recepcji.
Takie poszerzone pole pozwala ujawniać, na
różnych poziomach, intertekstualność dzieła
architektury i odpowiadać na pytania, komu
jest ona potrzeba, kto o niej decyduje i jak
ją odbiera jej użytkownik – główny (jednak)
gracz w relacji architekt – odbiorca.
Jeśli więc mówię o śmierci architektury to
mam na myśli proces przesuwania architektonicznej kreacji w inną niż fizyczna przestrzeń.
A mianowicie w przestrzeń wirtualną. Bo tylko w wirtualnej rzeczywistości komputera
jest możliwe powoływanie do życia architektonicznych bytów, które zapewne nigdy
nie staną się dziełami „zrealizowanymi”
w tradycyjnym rozumieniu, ale które są wolne
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od wszelkich kompromisów. Dobrze wiedzieli
to wielcy architekci-rewolucjoniści, jak Boullee czy Ledoux, którzy porzucili praktykę na
rzecz wizjonerskiej architektury „rysowanej”.
Przypomnę, że naczelną zasadą współczesnych architektów pozostaje ciągle stara modernistyczna doktryna, że architekturą jest
tylko to, co stoi, bo to, co jest na kalce, jest
„merde”, jak we właściwy sobie sposób mówił Le Corbusier. Z tą anachroniczną doktryną
architekury „zbudowanej” należy już dzisiaj
wziąć rozbrat, skoro naprawdę jedyną wolną
od kompromisów i konieczności przestrzenią architektury jest przestrzeń wirtualna,
redefiniująca język architektury i podejście
do procesu twórczego, gdzie coraz większe
znaczenie uzyskują technologie otwierające
nieograniczone możliwości kreacyjne.
Pojawia się tu także kwestia życia
architektury, czyli wszczepioniego w nią

zawsze genu śmierci. Jeśli dawniej domy
budowało się z perspektywą ich długiego
trwania (przynajmniej w założeniu, bo poza
tym, że był to znak prestiżu, miało to także
bardzo istotną funkcję tezauryzacyjną),
to dzisiaj wymiana warstwy architektonicznej dokonuje się znacznie szybciej. Techniczne i formalne fajerwerki starzeją się moralnie
i rynkowo już po kilku latach, jak o tym
świadczy proceder wyburzania niedawnych
architektonicznych „gwiazd”, bo są z wielu
powodów oceniane jako bezwartościowe.
Oczywiście, nic nie trwa wiecznie. Ale tempo
i skala tych zmian dzisiaj są sprawcze dla niestabilności, płynności i niepewności, także
w sferze architektury.
Skoro linia dzieląca wartości techniczne i humanistyczne jest dzisiaj tak problematyczna, to tworzona współcześnie
architektura-sztuka powinna być określana

i definiowana przy użyciu innych niż tradycyjne kryteriów i metod, a które wynikają
z nowych sytuacji tworzonych przez technologię. Nie jest przypadkiem, że architektura,
obok fotografii, jest obecnie podstawowym
medium dla współczesnego artysty. I jest
symptomatyczne, że to w tej, i tylko w tej,
artystycznej przestrzeni, a nie w budowanych w „realu” obiektach, dochodzi do
krytycznego namysłu nad istotą architektury i jej sytuacji w kulturze. Doskonale widać
to na Biennale Architektury w Wenecji,
najważniejszej na świecie imprezie architektonicznej, która nie jest bynajmniej pokazem
plansz projektowych, ale intertekstualnym
dyskursem kulturowym, który przy użyciu
architektonicznego medium i nowych strategii zaawansowanych technologii przepracowuje krytycznie kluczowe kwestie płynnej
i niepewnej współczesności.

arch. Błażej Ciarkowski

A

architekt i historyk, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.
Doktor nauk technicznych w specjalności architektura i urbanistyka. Wśród zainteresowań
badawczych m.in.: powojenna architektura polska, związki architektury i polityki

Architekt w cieniu
Klasyczna, wywodząca się jeszcze od Sokratesa definicja zawodu architekta mówi, że jest
to „ten, który buduje domy”. Z czasem owa
prosta, a jednocześnie piękna w swej prostocie, sentencja uległa zmianie. Architekt stawał się artystą, politykiem, prorokiem. Pisał,
przemawiał, uwodził tłumy futurystycznymi
wizjami i… coraz rzadziej budował. Zbiegło się
to w czasie ze zmianą specyfiki wykonywania
zawodu, który w swej tradycyjnej postaci wydawał się coraz mniej potrzebny. Le Corbusier,
który widział w architekcie „krzyżowca” walczącego o lepszy świat, deklarował, że „życie
zawsze ma rację, a architektura się myli”.

Gdzie zatem należy szukać miejsca architekta we współczesnym świecie? Czas wielkich
nazwisk i starchitektów powoli mija. Potwierdzają to nagrody Pritzkera dla Shigeru Bana
(2014) i Alejandro Araveny (2016). Zamiast kolejnych pomników ego (własnego i inwestora),
projektanci szukają odpowiedzi na problemy
społeczne – zarówno w skali grupy, jak i pojedynczego użytkownika. Aravena krytykuje
budynki o niepowtarzalnej formie. „Nie można
ich powielać, więc w kontekście służenia wielu
ludziom ich wartość jest bliska zeru” – mówi.
Może architekt „ma rację” wtedy, gdy
pozostaje niewidoczny. Jego tryumf następuje w momencie, kiedy zaprojektowana

przestrzeń zaczyna żyć własnym życiem,
a użytkownicy korzystają z niej w sposób intuicyjny. Wygodna klatka schodowa, plac który
zachęca, by na nim przystanąć, doskonale
wyprofilowana poręcz czy elewacja o miłych
dla oka proporcjach nie prowokują pytania
„kto to zaprojektował?”. Nie zwracamy na nie
szczególnej uwagi i przyjmujemy je jako coś
naturalnego. „Zdają się po prostu być”– trafnie scharakteryzował je Peter Zumthor,
wyznaczając cel, do którego powinna dążyć
architektura.
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Oddziaływanie nieuniknione

W

W pytaniu „komu potrzebny jest architekt”
odzywa się echo niepokoju, że ktoś może
podważać oczywisty fakt, że ten zawód, jak
każdy inny, jest oczywiście niezbędny wszędzie tam, gdzie potrzeba zmieniać w jakikolwiek sposób ludzkie środowisko życia.
Jeszcze wyraźniej odzywa się w takim pytaniu pogłos dawnych przekonań
o wyjątkowości tego zawodu. Jego tajemnic
strzegli starannie budowniczowie katedr
w średniowieczu i mistrzowie – wolnomularze w późniejszych epokach. Najwybitniejszy
architekt XVI stulecia Palladio wykonywał
wszystkie prace – projektował i kierował
budową. Od tamtego czasu wszystko się
zmieniło.
Architekt dzisiaj to tylko jeden z uczestników procesu inwestycyjnego, który
urzeczywistnia wiele specjalności, począwszy od geodety na początku po projektanta
zieleni na końcu cyklu. Sam zawód przeszedł także metamorfozę. Projektowanie
zamiast pracowitego rysowania tuszem na
kalce jest niemal całkowicie zautomatyzowane dzięki komputerowemu wspomaganiu,
a odtwarzanie wyglądu całości – wizualizacje – pozwalają zapobiegać projektowym
pomyłkom.
Mimo to zawód architekta nie uległ
całkowitej demistyfikacji. Ma znaczenie
społeczne i można nawet twierdzić, że
zbliża się pod tym względem do kilku innych
zawodów zaufania publicznego. Z drugiej
strony, ze względu na dostępność dowolnych środków i materiałów, wolni od ograniczeń architekci mogą obecnie przekraczać
granice, podejmować nowe zadania i eksperymentować z nowymi środkami wyrazu.
***
Ciekawych danych na temat profesjonalnej
zbiorowości architektów dostarcza studium
„Zawód architekta w Europie” z 2014 r.
(Mirza&Nacey dla ACE). Pokazuje ono,
że architektów stale przybywa w tempie
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socjolog miasta, Instytut Socjologii Uniwersytetu
Łódzkiego, przewodniczący Sekcji Socjologii Miasta
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autor publikacji
i książek na temat rozwoju współczesnych miast
i przestrzeni miejskiej

Architekt dzisiaj to tylko jeden z uczestników procesu
inwestycyjnego. Sam zawód przeszedł metamorfozę,
ale nie uległ całkowitej demistyfikacji. Ma znaczenie
społeczne i można nawet twierdzić, że zbliża się pod
tym względem do kilku innych zawodów zaufania
publicznego.
Prof. Andrzej Majer

kilku procent każdego roku, mimo że liczba
oddawanych do użytku obiektów pozostaje
w tyle. Zawód ten ulega systematycznej
feminizacji (39 procent czynnych zawodowo
projektantów stanowią kobiety), a średnia wieku oscyluje wokół 40 lat. Zarazem
zarobki – także uśrednione w skali Europy
– utrzymują się na przyzwoitym poziomie.
Najczęściej zatrudnia architektów rynek
deweloperski. Warto także odnotować, że
powoli zawód ten staje się, by tak to ująć,
transgraniczny. Tak jak bywało to w czasach
renesansu, kiedy to po Europie, w tym także
po Polsce, krążyli wędrowni budowniczowie.
Blisko 1/5 zawodowo czynnych architektów
kształciła się w kraju innym, niż ich miejsca
pracy.
***
Według części badaczy, nie ma przekonujących dowodów na istnienie zależności
między formą przestrzeni wytworzonej

sztucznie a ludzkimi zachowaniami. Można
jednak temu zaprzeczyć, podając przykłady
Miast-Ogrodów Howarda czy bloków projektowanych przez Le Corbusiera świadczących
o tym, że sposób, w jaki ludzie w nich żyją
jest bezpośrednio związany z kształtem
zaprojektowanego środowiska.
„Nie ma wątpliwości, co do wpływu architektury i konstrukcji na ludzkie życie. Tworzymy nasze budynki, a potem one tworzą
nas. Regulują przebieg naszego życia” – te
słowa kierował Winston Churchill w 1924 r.
do angielskiego zgromadzenia Architectural
Association. Są nadal aktualne.
***
Ludzie spędzają większość swojego życia
w środowiskach sztucznie wytworzonych;
w związku z tym, co jest nieuniknione,
architektura oddziałuje na ludzkie zachowanie lub szerzej – zdrowie. Wpływa także na
aktywności i interakcje społeczne.

Len Lye Centre, New Zealand | Patterson Associates Architects | pattersons.com | Photo © Patrick Reynolds
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udostępnia

nowe

narzędzia i procedury ułatwiające
projektowanie BIM, a także wyposażony jest w uproszczony „płaski”
interfejs

wysokiej

rozdzielczości,

zgodny z najnowszymi trendami
grafiki. Wnętrze programu zawiera
istotne udoskonalenia funkcjonalne
i

techniczne.

Szczególny

nacisk

położono na usprawnienie obiegu
informacji pomiędzy użytkownikami
programu i pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.
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Wzorzec architekta
doskonałego
Jeśli nie wiesz do jakiego portu zmierzasz,
żaden wiatr nie jest dobry.
Seneka Młodszy

U

Uczelnie składają wobec swoich studentów
deklarację, że studia przyniosą im określony
zestaw kompetencji, nazywany sylwetką
absolwenta. Zdobycie tych kompetencji
gwarantuje uzyskanie dyplomu. To plan na
pierwsze kilka lat drogi zawodowej. Kolejnym
etapem rozwoju zawodowego jest patronat
mistrza, który swoją wiedzą i postawą pokazuje uczniowi cel oraz drogę jego osiągnięcia.
Niezależnie od obecnego funkcjonowania
instytucji mistrza po kolejnych kilku latach
mniej lub bardziej samodzielnego odkrywania tajników zawodu, adept może ubiegać
się o przyjęcie do samorządu zawodowego
w określony prawem i zwyczajem sposób.
Osiągnięcie tego punktu zwrotnego na
drodze zawodowej architekta związane
jest z formalnym wykazaniem się podstawowym doświadczeniem zawodowym oraz
ściśle określoną wiedzą, w szczególności
tą spisaną w 49 aktach prawnych (stan na
20.04.2016 r.).
Warunki wstąpienia do samorządu
zawodowego stanowią minimum konieczne
do samodzielnej pracy bez nadzoru mistrza.
Zestaw tych warunków to wzorzec – sylwetka samodzielnego architekta. Spróbujmy
uchwycić główne jego składniki. Są nimi:
	wykształcenie architektoniczne,
	praktyka zawodowa,
	znajomość przepisów prawa,
	zobowiązanie do przestrzegania wewnętrznych regulacji samorządu zawodowego, w szczególności Kodeksu Etyki
Zawodowej Architektów.
Izba Architektów RP wyraźnie określa, kim
ma być architekt wstępujący w jej szeregi,
lecz nie stawia wymogów dalszego rozwoju
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arch. Mariusz Szabłowski

przewodniczący Zespołu ds. Doskonalenia
Zawodowego Izby Architektów RP, achitekt IARP

Sami czujemy, że otoczenie coraz rzadziej podziela
nasz pogląd o wyjątkowej roli architekta. Wydaje
się, że w którymś momencie rozwoju społeczeństwa
architekci zagubili swoją misję. Przeoczyli zachodzące
wokół zmiany i nie dostosowali się do nich. Trudno oprzeć
się wrażeniu, że rolę lidera przemian społecznych
przejęli finansiści, spin doktorzy oraz deweloperzy.
arch. Mariusz Szabłowski

zawodowego. Czyżby znajomość 49 aktów
prawnych wystarczała na całe życie zawodowe architekta?
Państwo organizuje kształcenie do
poziomu wyższego, a dalsze etapy rozwoju profesjonalnego pozostawia pod opieką
samorządów zawodowych lub innych organizacji. System doskonalenia zawodowego
jest wiodącą funkcją samorządu. Szkolenia
realizowane obecnie przez IARP są dopiero
zaczątkiem systemu, który stworzy warunki
do kształcenia się przez całe życie w sposób
celowy i efektywny.
Dlaczego doskonalenie zawodowe jest
ważne? Architekci są na tyle cenieni przez
społeczeństwo, na ile mogą się mu przysłużyć. Mogą być doceniani tylko za ich wyjątkowe umiejętności. W ostatnich 30 latach
odsetek osób z wyższym wykształceniem

wzrósł w Polsce dwukrotnie. Sam fakt bycia
architektem to już za mało.
Sami czujemy, że otoczenie coraz rzadziej
podziela nasz pogląd o wyjątkowej roli architekta. Wydaje się, że w którymś momencie
rozwoju społeczeństwa architekci zagubili
swoją misję. Przeoczyli zachodzące wokół
zmiany i nie dostosowali się do nich. Naszej
przyszłości już nie budują wizjonerzy tej miary
co Le Corbusier i jego pokolenie modernistów
wierzących w lepiej zbudowany świat. Trudno
oprzeć się wrażeniu, że rolę lidera przemian
społecznych przejęli finansiści, spin doktorzy
kreujący politycznie użyteczny zniekształcony obraz rzeczywistości oraz deweloperzy,
decydujący o tym, co dobre dla przestrzeni i jej
użytkowników.
Aby architekci mogli realizować ambicje kształtowania przyszłości, muszą
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odbudować swoją siłę społeczną. Wymaga
to stworzenia odpowiedniego do czasów
współczesnych wizerunku, a następnie
odzyskania wiarygodności jako grupa zawodowa – wiarygodności co do dobrych intencji
oraz możliwości oddziaływania. Jak upowszechniać pozytywny wizerunek wiemy,
a nawet w pewnym zakresie to robimy.
Wiedza o tym, jaki wizerunek powinniśmy
upowszechniać, jest nam obecnie niezbędnie potrzebna.

Kim jest współczesny architekt?
Czy architekt tworzy wizje nowoczesnych
społeczeństw? Czyni świat lepszym przez
tworzenie ram i przestrzeni do rozwoju
człowieka? Czy buduje miasta inspirujące
kreatywność ich mieszkańców i warunki
aktywności społecznej? A może po prostu
buduje solidne, estetyczne budynki?

Nic z tych rzeczy. Oddaliśmy bez walki
zawód urbanisty i wiele innych obszarów
związanych z projektowaniem przestrzeni,
być może w zamian za prawo nadzorowania
robót budowlanych. Nie dziwi zatem, że coraz
częściej spotykamy się z opiniami, że architekt robi rysunki do pozwolenia na budowę.
Przyszedł właściwy czas na zbudowanie
spójnego obrazu architekta IARP i stworzenie systemu ułatwiającego przybliżanie się
do tego wzorca. Musimy zmieniać się sami,
a przy tym zadbać o upowszechnienie tych
starań, aby efekty doskonalenia zawodowego przekładały się na prestiż, a dalej
na pozycję ekonomiczną w strukturze społecznej. Przecież, co ważne, prestiż podnosi
sprawczość – nieodłączny czynnik satysfakcji
zawodowej i życiowej.
Pierwszą poważną dyskusję na ten temat
podjął dr hab. Tomasz Taczewski († 2013),

pomysłodawca i organizator konferencji pod
tytułem „Zawód Architekt” (Politechnika
Śląska w Gliwicach, 2012). Mam głębokie
przekonanie, że dyskusja o sylwetce architekta idealnego powinna mieć charakter ciągły,
odpowiadający na zmieniające się wyzwania
otoczenia.
Zespół ds. Doskonalenia Zawodowego Architektów RP przygotowuje kolejną
– po gliwickiej – konferencję, której zadaniem
będzie poszukiwanie „wzorca architekta doskonałego”. Nie jest możliwe osiąganie celów
szkoleniowych bez określenia spodziewanych
efektów.
Wiemy kim byliśmy kiedyś i wiemy, że ta
wiedza ma wartość wyłącznie historyczną.
Nie wiemy, kim jest architekt w roku 2016, ani
kim powinien być w przyszłości. Czas zmierzyć się z egzystencjalnym pytaniem – po co
istnieje nasz zawód?

Anna Cymer

A

historyczka i krytyczka architektury, regularnie publikuje artykuły poświęcone
architekturze, przestrzeni krajobrazowej i sztuce

Architekci mogliby częściej
zabierać komentatorski głos
Rola architekta we współczesnym świecie
nie jest jednoznaczna. Oczekujemy, aby był
i artystą-wizjonerem, i dobrym rzemieślnikiem, i bujającym w obłokach fantastą,
i inżynierem-realistą. Na architektów chętnie
zrzucamy winę za chaos przestrzenny, za niską jakość budownictwa (szczególnie jednorodzinnego), a w tym samym czasie z zapartym
tchem czekamy na kolejne budynki-ikony, które mają zmienić na lepsze nasz świat. I zdaje
się, że rzeczywiście architekt gdzieś pomiędzy
tymi sprzecznościami musi się odnajdywać.

Architekci mają ogromny wpływ na
kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej,
ale przecież nie istnieją w próżni – ich praca
jest ściśle związana z prawnymi czy ekonomicznymi realiami. To od urzędników, od
władz, od inwestorów, ale i od nas, użytkowników, którzy mogą wywierać presję na
swoich przedstawicieli, zależy, czy stworzone
zostaną odpowiednie ramy dla twórczości
architektów. Tymi ramami są dobrze sformułowane zadania konkursowe lub wymogi
inwestora.
Architekci lepiej niż zwykli użytkownicy
rozumieją prawidła dobrze zaprojektowanej

przestrzeni – powinniśmy mieć do nich więcej
zaufania i częściej się ich radzić.
Jednocześnie architekci mogliby
częściej zabierać komentatorski głos
w publicznych debatach na temat rozwoju
miast, pomysłów na ich modernizację czy
kontrowersyjnych projektów – bo dziś
wciąż zbyt często milczą i można odnieść
wrażenie, że ważniejsze są dla nich intratne zlecenia, niż poprawianie jakości świata
dookoła. 
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Architekt, jak sama nazwa wskazuje, potrzebny jest architekturze – dobrej architekturze. Jednak w praktyce, architekt wykonuje
zamówienie na potrzeby inwestora, czyli
tego kto mu tę pracę zleca. Może to być
władza, może to być społeczeństwo poprzez
swoje instytucje, może to być mieszkaniec,
kiedy jest inwestorem, może to być biznes.
***
Kto powinien dbać o jakość przestrzeni
zbudowanej? Badania opinii publicznej, które
robione są od wielu lat, niegdyś na zlecenie
Izby Architektów (w roku 2005 – przyp.red.),
później Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, czy ostatnie zrealizowane przez
Ministerstwo Kultury z inspiracji Kancelarii
Prezydenta, odpowiadały na to pytanie
dosyć precyzyjnie – w opinii mieszkańców za
jakość przestrzeni zbudowanej, przestrzeni
publicznej i obiektów przestrzeni publicznej przede wszystkim odpowiadają władze
publiczne, w drugiej kolejności architekci,
znacznie, znacznie dalej inwestorzy.
I wydaje się, że ta odpowiedź, która jest
intuicyjną opinią publiczną, w znaczącym
stopniu odpowiada prawdzie. Warto zwrócić
uwagę, że różnica pomiędzy lokalną władzą
publiczną gminną a architektami w tych
badaniach nie jest aż tak odległa.
***
Efekty działania architekta odczuwamy
przez 5 do 15 lat od chwili zbudowania obiektu. Pierwszy rok to czasem jest euforia, drugi
rok to czasem rozczarowania, w trzecim zaczynamy się pomału przyzwyczajać, dopiero
w czwartym – piątym roku architektura staje
się częścią naszego otoczenia.
***
2000 lat temu Witruwiusz w książce
„O architekturze” napisał, że architektura
powinna być piękna, użyteczna i trwała.
Wydaje się, że lepszych kryteriów dla oceny
dzieła architektonicznego do dziś dnia nikt
nie zaproponował.
A kto potrafi oceniać dzieło architekta
przez pryzmat tych 3 kryteriów? Jeśli mówi-
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FOT. TOMASZ URBANEK/EAST NEWS

Wolność i odpowiedzialność
arch. Olgierd Dziekoński

architekt, urbanista, ekspert w zakresie gospodarki
lokalnej i samorządności. Był wiceprezydentem Miasta
st. Warszawy, wiceprezesem Izby Architektów RP,
ministrem w Ministerstwie Infrastruktury, sekretarzem
stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Aktualnie pełni funkcję
przewodniczącego Rady Doradczej Polsko-Chińskiego
Forum Współpracy

Wydaje się, że dzisiaj, kiedy cały świat coraz więcej
mówi o społecznym wymiarze ekonomii, o społecznej
odpowiedzialności świata biznesu, o tym że aktywność
indywidualna musi brać pod uwagę społeczny wymiar,
warto byłoby, aby tego rodzaju dyskusja pojawiła
się ponownie, po wielu latach nieobecności, także
w dziedzinie architektury i wśród architektów.
ARCH. OLGIERD DZIEKOŃSKI

my o głosach w jury konkursów architektonicznych, to wydaje mi się, że w powinna być
tam pewna równowaga między architektami
a inwestorami. Jedni płacą i użytkują, drudzy
projektują, to co stanie się częścią dorobku
kultury. Bo pamiętajmy, że działalność architekta to działalność w wymiarze budowania
trwałych elementów kultury.
Warto też zwrócić uwagę, że w konkursach bardzo często prezentowane są
pomysły nie mające wymiaru, przypominam
Witruwiusza, użyteczności i trwałości.
A przecież ta triada – piękno, użyteczność
trwałość – nie zawiera stwierdzenia, która
z tych wartości jest ważniejsza. Pokazuje
wszystko, co jest istotne w dziele architektonicznym.
***
Dwa słowa, które najsilniej kojarzą mi się
z zawodem architekta, to odpowiedzialność
i wolność.

***
Wydaje się, że dzisiaj, kiedy cały świat coraz
bardziej mówi o społecznym wymiarze
ekonomii, o społecznej odpowiedzialności
świata biznesu, o tym że aktywność indywidualna musi brać pod uwagę społeczny
wymiar, warto byłoby, aby tego rodzaju
dyskusja pojawiła się ponownie, po wielu
latach nieobecności, także w dziedzinie
architektury i wśród architektów.
Epoka architektury gwiazd być może
zaczyna się kończyć, być może powinniśmy bardziej zastanowić się, na ile te dwie
wartości, o których mówił Witruwiusz
– użyteczność i trwałość, które mają wymiar
społeczny, powinny zaistnieć w sferze dyskusji o architekturze.
Być może trzeba więcej skromności, być
może trzeba więcej właśnie odpowiedzialności, która będzie poskramiała tę silną
potrzebę wolności twórczej.
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ARCHITEKCIE, KTO CIĘ ROZUMIE?

arch. Piotr M. Glegoła
architekt IARP

Efekt motyla

U
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FELIETON

„Uważamy za oczywiste te oto prawdy, że wszyscy ludzie stworzeni równymi, że są obdarzeni
przez swego Stwórcę pewnymi prawami, które
nie są do odstąpienia; że do praw tych należą:
Życie, Wolność i dążenie do szczęścia...”
Jakim sposobem Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych z 1776 roku spowodowała
w moim życiu „efekt motyla”? Niemożliwe?
A jednak...
Rewolucja życiowa wymusiła na mnie
potrzebę znalezienia nowego miejsca do życia.
Tylko czego szukać? Domu? Mieszkania?
W centrum? Pod miastem? Dużego czy małego? Wynająć czy kupić? itd. Nic prostszego,
powiecie, jak oprzeć się na analizie wynikającej
z doświadczeń życiowych. A tych miałem pod
dostatkiem...

Rozważania zacząłem od mieszkania na
tzw. rynku wtórnym, który niby tańszy, ale
przecież pełen mankamentów i co gorsza złych
wspomnień.
Dajmy na to – Osiedle Wierzbno? Historycznie pierwsze elementy wielkogabarytowe
z lat 60., ale dziś absolutnie odpada przez zbyt
liczne tam pokoje w amfiladzie.
Okolice Pola Mokotowskiego? Otoczenie
piękne, lecz wysokość 2,49 m, balkon o „wąskości” 0,7 m na 4,2 m, oraz brakujące 2 cm,
aby wstawić w łazience normalną wannę.
Bliska Wola? Wolny rzut dzięki „ramie
H” oznaczał skrajny funkcjonalizm, ale też
minimalizm rozmiarów. Kiedy rysowałem tam
studenckie projekty, nie musiałem sprawdzać
zapotrzebowania na miejsce w Neufercie
– wystarczyło je zmierzyć z natury.
Muranów? Ckliwie wspominam kawalerkę
21 m2, w której zrealizowałem swój „najciekawszy” projekt wnętrzarski, miesząc tam pełny
program funkcjonalny w kuchni o wymiarach
151 x 152 cm.
Modernistyczny Żoliborz? Uświadomił
mi, co wówczas znaczyło tanie budownictwo
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Rewolucja życiowa
wymusiła na mnie
dla robotników. Brak międzylokalowej izolacji
akustycznej i urocze staruszki od 6:00 rano
słuchające radia i/lub telewizji. Szkoda, że
nastawionych na różne stacje.
Ochota? Tu dowiedziałem się, co znaczy
wszędobylski w tym rejonie napis HWDP
(ewentualnie CHWDP). Więcej chyba tłumaczyć nie muszę.
Może Ursynów? Układ mieszkania znakomity, ale na zewnątrz... Nigdy tak często nie
błądziłem, chcąc znaleźć konkretny adres.
Za Zielonymi Włochami też nie przepadam
– od trzech lat usiłuję ustawić tu meble i nie
potrafię, bo łóżko mieści się tylko w jednym
miejscu, mimo kilkudziesięciu metrów powierzchni...
Nie tędy więc droga uznałem i przeszedłem
do następnego etapu...

2////
Nieśmiałe próby skorzystania z mieszkań na
rynku pierwotnym, czyli z ofert deweloperów,
skończyły się podwójną refleksją. Albo mam
za niskie ceny moich usług, skoro nie stać
mnie na to, co mi się podoba. Albo jestem jakiś
dziwny, bo nie chcę mieszkać w fortecy otoczonej murem, kratami, PIN-ami, wideofonami
i szlabanami, a pozbawionej ogólnodostępnych
parkingów. Pozostał mi już tylko wariant 3.

3////
Niestety doświadczenia z domami miałem
równie traumatyczne. Mój pierwszy dom na
przedmieściach był super (sam go zaprojektowałem), póki nie trzeba było rano dojechać „do
miasta” i być punktualnym. Sąsiedzi wstawali
o 4.30, aby zdążyć przed korkami, co oznaczało,
że przed pracą podrzucali dzieci do dziadków,
aby te dosypiając, doczekały do normalnej godziny, kiedy już można iść na ósmą do szkoły.
Dom numer 2 nabyłem z odzysku. Stał
12 minut autem od centrum (licząc bez korków
oczywiście) i ukazał mi koszmar życia na trzech
kondygnacjach. Powiecie mieszczuchy: za to
w weekend hamak, zapach jaśminu, macierzan-

potrzebę znalezienia
nowego miejsca do życia.
Tylko czego szukać?
Domu? Mieszkania?
W centrum? Pod
miastem? Dużego
czy małego? Wynająć
czy kupić? itd. Nic
prostszego, powiecie,
jak oprzeć się na
analizie wynikającej
z doświadczeń życiowych.
A tych miałem
pod dostatkiem...

ki i drinki z parasolką? Nic z tego. Weekendy
służyły do tego, aby naprawić to, co się urwało,
spadło, zgniło, odfrunęło, zarosło, co porwali
kosmici... itd . Sądzicie, że w zamian cisza
i spokój? Od 8.00 rano zawsze gdzieś darła się
betoniarka, krajzega, kosiarka...
Ogródek był ładny. A przynajmniej tak mi
się wydawało, gdy czasami oglądałem go przez
okno, jeśli zdążyłem wyjść lub wrócić do domu,
kiedy było już albo jeszcze widno. Musiałem
przecież na wszystko zarobić. Korzystałem
z niego średnio dwa razy w roku – jesienią gdy
musiałem zgrabić liście i na wiosnę, kiedy
poprawiałem po grabieniu jesiennym. I jeszcze
odśnieżanie – włącznie z chodnikiem. Zimą już
od 6.00 patrzyłem w ciemność, czy prószy... Jak
ja się cieszyłem, że to nie jest narożna działka!

4////
W sumie tych wszystkich doświadczeń
chciałem znaleźć uniwersalną regułę, ale jak
widać wszystko miało swe mankamenty.
Na dodatek teraz, kiedy rewolucja życiowa nie
oszczędziła również moich finansów, należałoby wziąć długoterminowy kredyt...
Zrozpaczony zapytałem sam siebie,
czego mi tak naprawdę potrzeba? I wtedy
przypomniała mi się amerykańska Deklaracja... Wyobraźcie sobie, że w 1776 roku
zebrało się ponad 50 sygnatariuszy (przecież
samych dorosłych i poważnych ludzi), którzy
w bezspornie jednym z najważniejszych dokumentów nowożytnego świata, sformułowali
coś tak niepoważnego jak „prawo dążenia do
szczęścia”!
Właśnie! Dlaczego tak rzadko na poważnie myślimy o szczęściu? Przecież słowo to
nie jest zarezerwowane li tylko dla poetów,
filozofów, scenarzystów brazylijskich oper
mydlanych i finalistek Miss World! Olśniło
mnie, że powinienem zamieszkać gdzieś, gdzie
– niezależnie od lokalizacji, wielkości i formy
własności (czy nawet od braku własności)
– będę po prostu szczęśliwy. Przecież cały mój
majątek mam po prostu w głowie!
Zamknąłem oczy i powróciłem do pewnego wynajętego dawno temu lokum przy cichej
i spokojnej uliczce... Tylko chwila bulwarem
w cieniu paryskich platanów od Place des Ternes... Widok z okna na Bazylikę Sacré-Cœur...
I te ostrygi w Brasserie La Lorraine! Mieszkając
„tam” (trudno powiedzieć, że w mieszkaniu
lub pokoju, bo lokum miało jakieś 5,5... może
6 m2), byłem dwóch rzeczy pewien: umywalka
pamiętała czasy Napoleona, a na tak piękny
kominek z czasu Dyrektoriatu (jak w tym
pokoiku właśnie) nigdy nie będzie mnie stać.
Natomiast było cudnie, klimatycznie, a na
zewnątrz jeszcze lepiej.
Kończę, bo chcę zrobić nowe zdjęcie
paszportowe... Och, te ostrygi! Mniam... – I co?
Czyż nie jest to mój „efekt motyla”?
Może czas, aby zaczął się Twój? 
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Brexit: perspektywa
architekta
arch. Michał Salamonowicz, architekt IARP, członek ARB

„Wychodzimy” – powiedział dziennikarz prowadzący w studiu transmisję
z referendum, podając wyniki. Te słowa dla wielu zmieniły wszystko... wielotysięczne
manifestacje w Londynie, petycja z ponad 4 mln podpisów za ponownym referendum,
możliwe oddzielenie się Szkocji, pytania o przyszłość. Kampania i dyskusje na temat
wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej od wielu tygodni zajmują czołówki
w brytyjskich środkach masowego przekazu polaryzując społeczeństwo. Także prasa
architektoniczna i budowlana, często przytacza opinie oraz prognozy próbujące
określić, co stanie się w związku z rozpoczętym Brexitem...
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Uprawnienia i uznawanie dyplomów
Część architektów na Wyspach „od zawsze”
obawia się napływu kolegów z kontynentu

fot. Demonsub via DesignHunt / CC BY-NC-SA

Z

Z punktu widzenia zawodu architekta może
zmienić się wiele, albo mówiąc potocznie
„wszystko będzie po staremu”. W debacie
dotyczącej wyjścia Wielkiej Brytanii z UE
zabrało głos wielu przedstawicieli branży
– dyrektorzy firm budowlanych, właściciele
biur projektowych, dostawcy materiałów itp.
W większości przeważały głosy za pozostaniem w strukturach europejskich, jednakże
nie zabrakło głosów przeciwnych. Mimo
referendum, w którym przeważyły głosy za
wyjściem, jeszcze wszystkie scenariusze są
możliwe. Według badań przeprowadzonych
przez czasopismo architektoniczne Building
Design – 78% architektów opowiadało się
za pozostaniem w Unii. Jedni widzą w niej
ochronę przed ewentualnymi zapędami rządzących, inni korzyści płynące z uczestnictwa
we wspólnym rynku, a jeszcze inni dostrzegają
zalety kulturowe.
Dyskusje na temat konsekwencji wyjścia
przeniosły się również do wnętrza biur i stały
tematem prywatnych rozmów, podczas
których opinie zmieniają się w zależności od
zleceń i pozycji rynkowej. W rozmowach z szefami biur projektowych i kolegami, zagadnieniami, które budziły najwięcej wątpliwości,
były aspekty ekonomiczne, kulturowe, a także
związane ze szkoleniem i przygotowaniem do
wykonywania zawodu architekta.
Zanim jednak zastanowimy się, jakie mogą
być skutki Brexitu, warto spojrzeć na fakty
i rzeczywistość, w jakiej działają obecnie
firmy projektowe i przemysł budowlany.
Wielka Brytania leży w Europie niezależnie
od tego, co myślą zwolennicy czy przeciwnicy
wyjścia z Unii. Charakter brytyjskiej architektury, kształtowanie przestrzeni, krajobraz,
odzwierciedlają europejską tradycję i są
nierozerwalnie kulturowo związane ze Starym
Kontynentem.
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i niechętnie spogląda na przybyszów zza
morza, ponieważ widzi w nich konkurencję.
W ich przekonaniu wyjście z UE teoretycznie umożliwiłoby wprowadzenie bardziej
rygorystycznych zasad uznawania dyplomów
oraz posiadanych uprawnień, co zapewne dla
wielu adeptów architektury zdobywających
doświadczenie, jak i firm projektowych z kontynentu stanowiłoby utrudnienie.
Po ogłoszeniu wyników referendum i wobec haseł antyemigracyjnych wielu europejskich architektów poczuło się niechcianymi,
a część niedocenionymi przez społeczeństwo,
dla którego poświęcili swój czas i doświadczenie. W rozmowach z jednym z kolegów
nasunęło mi się porównanie naszej branży do
polskich lotników w czasie parady zwycięstwa
po zakończonej II Wojnie Światowej, którą
mogli oglądać tylko z perspektywy widza,
mimo poniesionych ofiar i trudu.
Czy środowisko będzie naciskać na zmiany
w przepisach dotyczących wzajemnego
uznawania kwalifikacji zawodowych? Takie
rozwiązanie byłoby niekorzystne również dla
brytyjskich biur projektowych, które zatrudniają architektów z całego świata, a wielu
zauważa, że dzięki wielokulturowości jakość
tworzonej architektury wzrasta. W opiniach
właścicieli biur architekci z kontynentu są
bardzo uzdolnieni i dobrze przygotowani
technicznie do wykonywania zawodu, jedyne
co muszą uzupełnić to wiedza na temat brytyjskich uregulowań prawnych.
W chwili obecnej trudno jest powiedzieć,
jak będą oceniani projektanci, zapewne ich
ocena będzie zależna od zapotrzebowania
rynku. W kręgach rządowych pojawiają się
pomysły promujące m.in. wprowadzenie systemu punktowego dla przyszłych przybyszy
z Europy. System w ogólnej formie miałby
przypominać punktację stosowaną np. w Australii, ale według opinii przytaczanych przez
ekspertów na łamach prasy budowlanej nabór
specjalistów spełniających z góry określone
kryteria (np. tylko specjalizacja w BIM), może

The Shard, najwyższy
budynek w Londynie,
zaprojektowany przez biuro
z kontynentu (arch. Renzo
Piano). Jego lokalizacja
poniekąd obrazuje kulturę
Wysp - stoi po drugiej
stronie Tamizy względem
City, w którym większość
flagowych budynków
to dzieła pracowni
brytyjskich.
Ktoś kiedyś powiedział,
że jesteśmy razem, ale
osobno. Ten budynek
potwierdza tę opinię.
Z pewnością stał się
rozpoznawalnym
symbolem Londynu
i będzie pamiątką po Unii
Europejskiej, metaforą
„symbiozy” dla architektów
z Europy pracujących na
Wyspach.
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Borysław Czarakcziew
pełnomocnik Krajowej Rady
IARP ds. zagranicznych
Od dnia ogłoszenia wyników przeżywam
szok związany z Brexitem... Zastanawiam
się, jak wpłynie to na funkcjonowanie naszego samorządu. Pewnie niewiele. Nadal
będziemy uznawać kwalifikacje obywateli
z UK tak jak dotychczas, ale będziemy mieli
znaczną ilość architektów u nas wykształconych, a pracujących poza Unią.
Komentarze prasowe starają się obwinić
nie tylko premiera Camerona, ale również
polityków w Brukseli. Koledzy z innych
krajów zwracali uwagę na technokratyzm
i kompetencje Komisarzy Europejskich.
Europa zmienia się na naszych oczach!
Czy zmieni się podejście do naszego zawodu? Czy przyczyni się to do zakończenia
kultu najniższej ceny na usługi? Chyba nie.
Czy powinien zmienić się nasz stosunek do
powrotu do ACE? Nie wiem.
Wiem jedno, należy odpowiedzieć sobie
na pytanie: jaką realną (nie nadmuchaną
i wyimaginowaną) rolę odgrywamy my
architekci w dzisiejszym społeczeństwie,
naszym kraju w Europie, w budowaniu jej
przyszłości?
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być niekorzystny dla pracodawców, ponieważ
nie bierze pod uwagę innych umiejętności oraz
realnych potrzeb przemysłu budowlanego.
Straty zapowiedziały również uczelnie
wyższe, które nie będą mogły liczyć na środki
unijne przeznaczone na badania i rozbudowę. Poszkodowani mogą okazać się również
studenci europejscy, którzy będą musieli
prawdopodobnie zapłacić więcej za studia
nad Tamizą, nie wspominając o dodatkowych
formalnościach wizowych. Dla pracowni specjalizujących się w obiektach dla szkolnictwa
wyższego to niedobre wiadomości, zwłaszcza,
że część z nich dopiero wychodzi na prostą po
ostatnich skutkach kryzysu.

Wspólny rynek
Na przeciwnym biegunie leży kwestia dostępu
do wspólnotowego rynku i możliwość realizacji dużych projektów. Wiele firm na tym
skorzystało i rozwinęło się, a cześć otworzyła
filie w Europie. Brexit może okazać się dla nich
niekorzystny. Sytuacja ta nasuwa mi skojarzenie z maksymą, jaką wyznawał pewien
szkocki deweloper polskiego pochodzenia,
którego poznałem, stawiając pierwsze kroki
na Wyspach, według której lepiej być biednym
wśród bogatych, niż bogatym wśród biednych.
Unia ma trzecią co do wielkości populację
ludzi na świecie i jest jednym z najbogatszych
rejonów świata. To znaczący i intratny rynek
nie tylko dla dużych, ale również średnich
oraz małych firm. Po opuszczeniu Unii przez
Wielką Brytanię, architekci europejscy mogą
nie być chętni do dopuszczenia swoich kolegów z drugiej strony kanału do uczestniczenia
w projektach na kontynencie.
Wśród wspólnotowych argumentów przypominano, że w ostatnich latach realizacje
wielu flagowych europejskich budynków (np.
w Berlinie) powstały na podstawie projektów
tworzonych nad Tamizą. Według badań RIBA,
około 22% przychodu w firmach projektowych
pochodzi ze zleceń spoza granic Zjednoczonego Królestwa, a w pracowniach liczących
powyżej 55 pracowników odsetek ten wzrasta
i stanowi aż 33%. Utrata części tak istotnego
rynku na pewno nie byłaby korzystna.
Zagrożenie utraty rynku, a co za tym
idzie i zysków, jak również możliwy odpływ
personelu na skutek zmian w regulacjach
dotyczących zatrudnienia oraz wymagań
wizowych może przysporzyć wielu problemów
i stać się kluczowym dla istnienia niektórych

pracowni. Dotyczy to również firm, które
pośrednio są związane z rynkiem europejskim
poprzez swoich inwestorów, wykonawców, jak
i dostawców.
Kolejnym zagrożonym obszarem są inwestycje realizowane ze środków unijnych na
obszarze Wielkiej Brytanii, których przyszłość
obecnie stoi pod znakiem zapytania, zwłaszcza jeżeli budżet centralny ulegnie zmniejszeniu, a w kraju nastąpi recesja. Według Local
Government Association (Związku Samorządów Lokalnych – przyp. tłum.) w samej tylko
Anglii, nie licząc Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, zagrożone są fundusze unijne o wartości
około 5,3 miliarda funtów. Forma przetargów
publicznych, która jest oparta na legislacji
europejskiej, również może ulec zmianie.
Eksperci wskazują, że niebezpieczna byłaby możliwość powierzania realizacji projektów
firmom, które nie posiadają doświadczenia
w danym sektorze projektowym, co spowoduje wzrost kosztów inwestycji, jak również stawia pod znakiem zapytania jej funkcjonalność.
Obawę budzi także możliwość ograniczenia
liczby uczestników przetargów, np. tylko do
lokalnych firm lub powiązanych nieformalnie
ze zleceniodawcą. Jeżeli zasady udzielania
zleceń zostaną utrzymane, a Królestwo będzie mogło korzystać z rynku wspólnotowego
(o czym marzą zwolennicy wyjścia), wówczas jego wpływ na kształtowanie procedur
przetargowych będzie niewielki i może okazać
się niekorzystny dla tutejszych zespołów
projektowych.
Według analiz przeprowadzonych przez
niektóre czasopisma architektoniczne (jak
np. BD – Building Design) wiele firm projektowych nie jest formalnie przygotowana na
wyjście z Unii. Dyrektorzy i przedstawiciele
biur przyznają, że są niepewni jutra i biorą
pod uwagę możliwość nastania „cięższych
czasów”. Ograniczeniu ulec może rekrutacja
nowego personelu, jak również zmniejszenie
tego już zatrudnionego. Niektórzy uważają,
że wyjście byłoby dużym ciosem zwłaszcza
dla biur zlokalizowanych w Londynie, a to
z uwagi zarówno na charakter zleceń, jak
i wielonarodowość zespołów projektowych.
Po ogłoszeniu wyników referendum, akcje
niektórych biur notowanych na tutejszej
giełdzie odnotowały spadki. Niektóre media,
powołując się na ankiety przeprowadzone
przez Institute of Directors, informują, że
przedstawiciele firm budowlanych przewidują
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ograniczenie inwestycji, zatrzymanie rekrutacji i zwolnienia. Jednocześnie 20% z badanych
rozważa przeniesienie swoich działalności
poza granice kraju.

Koszty budowy: materiały
i wykonawstwo
Kolejną sprawą, o której warto wspomnieć
w kontekście Brexitu, są materiały budowlane. Okazuje się, że większość materiałów wykorzystywanych w budownictwie
w Wielkiej Brytanii pochodzi z innych krajów
Unii Europejskiej (64%). Niski kurs funta
i wprowadzenie ceł wymaganych przez
WTO podniesie koszty budowy. Utrudniony
może być również dostęp do najnowszych
technologii.
Podobne problemy mogą wiązać się z dostępem do siły roboczej i wykwalifikowanych
pracowników budowlanych, jeśli pojawią się
utrudnienia wizowe dla specjalistów z kontynentu. W pismach branżowych przytaczane są
dane mówiące, iż blisko 50% zatrudnionych na
niektórych budowach w obszarze Londynu to
obcokrajowcy. W skali kraju blisko 12% zatrudnionych w budownictwie pochodzi z zagranicy,
w większość z krajów UE.
Ponowne wyregulowanie się rynku wobec
tych potencjalnych zmian będzie wymagało
czasu, i może znacząco wpłynąć na ilość zleceń i czas ich wykonania. A to już problem nie
tylko największych, ale w dużej części małych
firm projektowych, które w znacznej mierze
opierają się na małych i średnich zleceniach,
często realizowanych w oparciu o siłę roboczą
i materiały pochodzące z kontynentalnej Unii.

Rynek nieruchomości
Niepewność zmian, jakie spowoduje wynik referendum, wpływa na obniżenie kursu funta,
a co za tym idzie londyński raj nieruchomości
nie jest już tak atrakcyjny i bezpieczny dla zagranicznych inwestorów. Jeśli utrata zaufania
wzrośnie, skłoni to zagranicznych inwestorów do szukania innego rynku, a tym samym
może spowodować spadek liczby zleceń dla
tutejszych architektów lub zmusi do obniżenia
stawek projektowych.
Czy tak się stanie, trudno przewidzieć,
zwłaszcza, że ceny nieruchomości ciągle
rosną, a mimo to nie ma kłopotów ze znalezieniem ich nabywców. W dodatku inwestorzy
spoza krajów unijnych skorzystają obecnie na
spadku funta, inwestując zarówno w archi-
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tekturę biurową, jak i mieszkalną. Architekci
specjalizujący się w renowacji i projektowaniu nieruchomości o wysokim standardzie
wykończenia, dotychczas nie narzekają na
brak zleceń. Z drugiej strony – niepokój mogą
powodować jednak ostatnie zapowiedzi niektórych banków o przeniesieniu swoich siedzib
do innych krajów unijnych, co może spowodować obniżenie cen na londyńskim rynku
nieruchomości i spadek zleceń projektowych
w tym sektorze. Podobne obawy mogą mieć
architekci zajmujący się „mieszkaniówką”
w innych częściach kraju. Rynek mieszkaniowy
dotychczas rozwija się bardzo dynamicznie.
Czy taki trend utrzyma się po wyjściu z UE?
Zdaniem ministerstwa skarbu istnieje ryzyko,
że po opuszczeniu Unii wartości nieruchomości mogą spaść nawet o 18%, a oprocentowanie kredytów może wzrosnąć. Wszystko to
może przełożyć się niekorzystnie na liczbę
i wartość zleceń dla architektów.

Tożsamość europejska
i jakość architektury
Obok ekonomicznych korzyści członkostwa
Wielkiej Brytanii w UE, swoje znaczenie mają
również korzyści kulturowe. We flagowej
architekturze Londynu, obok realizacji rodzimych czołowych biur projektowych, znajdują się projekty architektów z kontynentu.
Oczywistymi przykładami może być chociażby
Shard zaprojektowany przez Renzo Piano
lub Tate Modern biura Herzog & de Meuron.
Obiekty te wpisały się już trwale w tkankę
architektoniczną metropolii nad Tamizą i są jej
architektonicznymi atrakcjami.
Wymiana doświadczeń i poglądów w podejściu do kształtowania architektury stała
się możliwa dzięki swobodnemu przepływowi
wykształconych specjalistów. Współcześni architekci, podobnie jak średniowieczni
budowniczy świątyń (tyle że dzisiaj w dużo
szybszy sposób), mogą przemierzać Europę
i kreować jej spójną tożsamość.
Zalecenia technologiczne przyjęte w architekturze stawiane między innym przez
legislację europejską wpływały pozytywnie
na jej jakość. Dzisiaj standardy projektowe są
znacznie wyższe od tych, które były stosowane kilkanaście lat temu, nie mniej ostatnie
wypowiedzi i decyzje sugerować mogą odejście od planów zakładających projektowanie
budynków o prawie zerowym zużyciu energii
do końca 2020 roku, zgodnie z założeniami

dyrektywy europejskiej EPBD (Dyrektywa
2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej, z 16 grudnia 2002 r.). Czy
więc trendy ograniczania energochłonności
budynków zostaną utrzymane?
Jak będzie wyglądało podejście do kwestii
BHP w biurach i na budowach? Wiele z przyjętych w obecnym ustawodawstwie rozwiązań
z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa na budowie opartych zostało na zaleceniach unijnych.
Czy np. zagrożenia związane z realizacją
obiektów budowlanych będą nadal eliminowane w fazie projektowej?
Niepewność może dotyczyć także kwestii
BIM, zwłaszcza, że inwestycje poniesione
przez przemysł budowlany na wdrożenie
nowego systemu są znaczne. Nic jednak nie
wskazuje na chęć odejścia od tego kierunku,
zwłaszcza jeżeli wpływa on na konkurencyjność i obniżenie kosztów.
Wyjście z Unii to nie tylko kwestia
konsekwencji ekonomicznych, ale również
kulturowych. Oznaczać może swojego rodzaju
odizolowanie się i odcięcie od różnego rodzaju
trendów oraz wpływów. Ich ograniczenie
może spowolnić nie tylko rozwój architektury,
ale wpłynąć na jej jakość oraz postrzeganie.
Połączenie tych potencjalnych minusów w obszarach społeczno-kulturowych i ekonomicznych może zmienić pozycję branży budowlanej, w tym również architektów. Problem
dotyczy nie tylko dużych firm, ale przede
wszystkim małych, dla których nieprzewidziane reperkusje mogą okazać się zgubne
w skutkach.
Jakie rozstrzygnięcia przyniosą nam
negocjacje polityczne – dowiemy się z czasem.
Wynik referendum tak naprawdę dopiero
otworzył dyskusje o realiach wyjścia Wielkiej
Brytanii z Unii Europejskiej, jak już wiemy
nawet z takimi wątkami jak opuszczenie Zjednoczonego Królestwa przez Szkocję, powtórne
referendum, nowe wybory... Miejmy nadzieję, że dla architektów zmiany te nie będą
analogiczne jak na znanym płótnie JosephaNoëla Sylvestre’a przedstawiającym zdobycie
Rzymu przez Wizygotów. 

Michał Salamonowicz
korespondent Z:A Londyn
członek IARP i ARB
> m.sal@zawod-architekt.pl
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Mieszkanie czy dom?
/ ring opinii

IN

Czy Polacy powinni mieszkać w mieszkaniach czy domach?
Czy słusznie marzymy o domku jednorodzinnym? Czy należy
„promować” wybrane modele zamieszkiwania? (zarówno
ideologicznie, jak i np. wsparciem finansowym państwa?) Jaki
wpływ na miasto wywierają preferowane przez Polaków formy
zamieszkiwania? Czy jest to wpływ dobry czy zły? – po raz kolejny

arch. Irmina Niewczas

zapraszamy do wymiany zdań na łamach Z:A.

/ architekt, KBR Pracownia Projektowa,
absolwentka Wydziału Budownictwa
i Architektury Politechniki Lubelskiej

> Irmina Niewczas:
Polacy marzą o domu jednorodzinnym, ponieważ mają potrzebę
decydowania o jego wyglądzie, metrażu
i lokalizacji. Niestety, „wymarzony dom” nie
zawsze ma cokolwiek wspólnego z estetyką czy otaczającym krajobrazem. Marzenie
o własnym domu nasiliło proces suburbanizacji miast, przez co znacznie zwiększył się ruch
motoryzacji indywidualnej. Miasta stały się
zakorkowane, a dojazd do miejsc pracy zaczął
zajmować więcej czasu. Za granicami peryferii
wytworzyły się pierścienie jednakowej, anonimowej zabudowy jednorodzinnej.
Uważam, że w trosce o zrównoważony rozwój miast, powinno się promować model życia
w mieszkaniu. Jednakże trudno o jednoznaczną opinię. Czym innym jest dom w zwartej
zabudowie peryferii miast, na działce o minimalnej powierzchni – od domu na skraju lasu,
w malowniczej okolicy...
Budynek jednorodzinny wiąże się ze znacznie wyższymi kosztami nie tylko samej budowy, działki, ale także późniejszej eksploatacji.
Jednak skrawek własnego miejsca na ziemi,
ogród z tarasem, czy wygodne rozwiązania
funkcjonalnie i niepowtarzalna elewacja rekompensują stracony czas i wydane pieniądze.

IN
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Życie w mieszkaniu jest wygodniejszą
opcją, natomiast nie daje mieszkańcom
poczucia stuprocentowej własności i wkładu
emocjonalnego w jego powstawanie.
Trudno polecać konkretny model zamieszkania, ponieważ każdy Polak ma inne potrzeby, priorytety i możliwości finansowe. Myślę,
że nie powinniśmy odbierać ludziom marzeń,
a kierować je na tory logicznych rozwiązań.

> Piotr Sobociński:
Marzenie. O domu, takim pięknym,
dobrze i funkcjonalnie zaprojektowanym, z ogródkiem, w którym bezpiecznie
bawią się dzieci. Wieczorem wszyscy siadamy
przy kominku, słuchając muzyki. Kiedy
wyłączam telewizor po meczu, a ostatnie
szczapy dopalają się w kominku, cisza dokoła
aż dzwoni mi w uszach.
Przebudzenie. W mieszkaniu, niezbyt
dużym, dobranym dogodnie do potrzeb. Pokój
dla dziecka, póki co na wszelki wypadek,
kto wie. Racjonalna rata kredytu, z ratą za
telewizor jakoś to będzie. Mam całkiem spory
balkon, na pewno większy niż sąsiad z naprzeciwka. A dzieci tych z góry biegają chyba
specjalnie na piętach.

PS

Drzemią we mnie paradoksy.
Chcę mieć piękny dom, z pięknie zadbanym
ogrodem. Może takim, żeby nie był za duży
i żebym nie musiał się nim zajmować zbyt
dużo. Chcę mieszkać blisko centrum. Może
tak, żeby było cicho i spokojnie. Poza tym
na pewno nie chcę spędzać życia w korkach.
Chciałbym też mieszkać pod lasem, czuć jego
zapach, wsłuchiwać się w śpiew ptaków. Może
jednak na tyle daleko od linii drzew, żeby czuć
się bezpiecznie, kiedy zostawiam uchylone
okno wychodząc z psem.
Sam nie wiem.
Rozmawiałem ostatnio z przyjacielem.
Dom za miastem. Istna sielanka wśród
buraczanych upraw. Kominek, pies, ogród,
w ogrodzie trampolina.
Dziecko ze szkoły odbiera mu sąsiad.
W końcu pracuje w budżetówce, kończy
wcześniej.

> Małgorzata Pilinkiewicz:
Pytanie „dom czy mieszkanie?”
sprowadzić można do subiektywnej
decyzji, jaki jest lub ma być „nasz kawałek
podłogi”. W tym osobistym kontekście rzecz
nie w domku na przedmieściu, z angielskim

MP
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Podyskutujmy
o tym na Forum Z:A

Od redakcji
Przedstawione wypowiedzi są osobistymi opiniami
autorów. Kolejność jest niezamierzona i przypadkowa.
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www.zawod-architekt.pl/forum
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arch. Piotr Sobociński

arch. Małgorzata Pilinkiewicz

arch. Wojciech Gwizdak

/ architekt IARP, Sobociński Architekci,

/ architekt IARP, pracownia Archistudio

/ architekt IARP, 2G Studio Wojciech Gwizdak,

prezes SARP Oddział Toruń,

Studniarek + Pilinkiewicz, przewodnicząca

członek Rady Legislacyjnej IARP,

sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej IARP

Śląskiej Okręgowej IARP

prezes SARP Oddział Kielce

trawnikiem czy w mieszkaniu w apartamentowcu, na strzeżonym osiedlu, lecz w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, w jakiej przestrzeni i otoczeniu chcemy żyć, spędzać czas,
spotykać się... Warto zacząć od analizy znanej
nam okolicy – czy ją akceptujemy i przetwarzamy dla własnych potrzeb, czy odrzucamy.
Dzięki temu łatwiej uświadomimy sobie: czy
i dlaczego poszukujemy innego miejsca oraz
jakie ma ono być i w jaki sposób ma zaspokoić
nasze oczekiwania w danym okresie życia,
pracy, związków...
Z drugiej strony – jest w postawionym
przez redakcję pytaniu także kontekst ogólny.
Rozumiem je bowiem również jako próbę
poszukiwania przyczyn „ucieczki z miasta”
– boomu budownictwa jednorodzinnego,
rozlewającego się na przedmieściach w formie
ogrodzonych, strzeżonych osiedli domów
jednorodzinnych, wybieranych zamiast życia
w mieście, w centrum, z wykorzystaniem
istniejącej struktury budowlanej.
Odpowiedzi należy szukać w naszych
emocjach i potrzebach, jakie mamy w stosunku do zurbanizowanej części naszych
miast, w ofercie jaką daje nam ta przestrzeń
oraz w możliwościach naszego wpływu na jej
kształtowanie, zmiany, transformacje.

Dążenie do posiadania własnego domku
jednorodzinnego to realizacja potrzeb zapanowania nad przestrzenią, w której chcemy
żyć, stworzenia „swojego kawałka świata”, za
który odpowiadamy, z którym się utożsamiamy, w którym czujemy się bezpiecznie. Ale to
jednocześnie ucieczka przed podejmowaniem
wspólnych decyzji i poszukiwań konsensu
z innymi użytkownikami tych samych przestrzeni. Nie ma tu myślenia o urbanistyce,
sposobie funkcjonowania, rozwoju miasta, ani
o nas w mieście. Budowanie wielu „własnych
kawałków podłogi”, introwertycznych, odizolowanych od świata zewnętrznego nie jest
najlepszą drogą do tworzenia miasta zapewniającego bogatą ofertę estetyczną i funkcjonalną w kategoriach ogólnospołecznych.
Problem leży więc chyba w tym, na ile czujemy się gospodarzami przestrzeni, w której
żyjemy i którą zabudowujemy swoimi decyzjami, a na ile chcemy się od niej odgrodzić.
Z czasem jednak, taki „odgrodzony własny
świat” nie tylko przestaje wystarczać, ale
przeszkadza i rozpoczynamy kolejne poszukiwania... Dlatego edukacja oraz świadomość
emocji i skutków dokonywanych wyborów, to
dopiero początek i podstawa do poszukiwania
polityki wspierającej określone formy budow-

nictwa mieszkaniowego, a tak naprawdę do
systemu kształtowania tych wyborów.

> Wojciech Gwizdak:
Zamieszkiwanie w domu jednorodzinnym jest moim zdaniem mocno
przereklamowane. Użytkowe, odczuwalne
walory nie przewyższają kosztów. Duża cześć
społeczeństwa uważa jednak inaczej (do
czego ma oczywiście prawo) i chyba można
postawić tezę, że wizja domku z ogrodem na
przedmieściach jest idyllicznym marzeniem
zamieszkiwania społeczeństwa polskiego.
Są jednak fakty z którymi nie można
polemizować w przypadku dyskusji na temat
zabudowy jednorodzinnej. Jest to zabudowa
ekstensywna, nie budująca tkanki miejskiej
i kosztowna w utrzymaniu dla miast i gmin.
Zjawisko niekontrolowanego rozlewania się
zabudowy jednorodzinnej jest wzmacniane nie
tylko przez pomysły typu „możliwość przekształcania działek rolnych na budowlane”
(jestem pewien, że dla twórców tego pomysłu
Szatan przygotował specjalny zestaw tortur
w 7 kręgu piekieł), ale także przez system
prawny, który przerzuca większość kosztów
infrastrukturalnych na gminy (budowa dróg)
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arch. Dorota Szymaniak-Urban
/ architekt IARP, pracownia Urban Architect

i dostawców mediów. Filozofia znana z bankowości – „prywatyzacja zysków, nacjonalizacja kosztów”, powszechna jest też wśród
właścicieli domów jednorodzinnych. „Ja chcę
sobie wybudować dom tutaj, a teraz poproszę
mi dociągnąć drogę z chodnikiem, ścieżkę rowerową, wodę, gaz, prąd, odprowadzić ścieki.
Proszę mi wybudować szkołę w pobliżu lub
podstawić gimbusa, i broń boże nie przeprowadzać w najbliższej okolicy autostrady, linii
wysokiego napięcia czy budować wysypiska
śmieci”. Oczywiście zjawisko to występuje
w całym budownictwie, ale w przypadku zabudowy jednorodzinnej jest chyba najbardziej
wyraźne.
Mimo że jestem zaciekłym wrogiem
jakichkolwiek polityk mieszkaniowych
prowadzonych przez władze państwowe czy
miejskie, jeśli jednak bardzo chcą je prowadzić to należałoby „wspierać” intensywną
zabudowę wielorodzinną, najlepiej jako
uzupełniającą zabudowę śródmieść miast.
W mojej opinii świetnym pomysłem na ograniczenie urban sprawl, powodowanego przez
zabudowę jednorodzinną, byłoby sprawiedliwe obciążenie tego typu zabudowy kosztami
jej funkcjonowania.

> Dorota Szymaniak-Urban:
Aglomeracja miejska jest żywą tkanką pełną różnorodnych osobników
homo sapiens. To właśnie ta różnorodność
powoduje, że od planistów wymaga się dobre-

DSU
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go zaprojektowania miasta, w szczególności
w przypadku jego rozrastania się.
Każdy z mieszkańców ma inne potrzeby
kształtujące się w zależności od wieku,
stanu cywilnego, członków rodziny, wykonywanej pracy czy nawet filozofii postrzegania
świata. Ta różnorodność ludzka wymaga od
współczesnych miast zapewnienia możliwości wyboru. Wyboru na różnych płaszczyznach. Miasto powinno przecież w miarę
możliwości oferować to, czego oczekują jego
mieszkańcy.
W dobrze zaplanowanym mieście każdy
znajdzie coś dla siebie. Zwolennicy wspólnot mieszkaniowych będą mieli możliwość
wygodnego posiadania „em ileś” w blokach,
zlokalizowanych zarówno w centrum miasta,
jak i na jego obrzeżach. Odnajdą tu coś dla siebie również amatorzy jednostek mieszkalnych
dających możliwość posiadania „własnego
trawnika“ zarówno blisko centrum, jak i na
obrzeżach miasta. Miasto nie zapomni także
o zwolennikach mieszkania „w pracy“ . Tak
zaplanowane miasto przyciągnie mieszkańców, którym da wybór: dom czy mieszkanie?
Bo ten wybór nie zależy od nas architektów,
ale od użytkownika, dla którego projektujemy
miasta, osiedla, mieszkania i domy...
Proces ten ewoluuje na przestrzeni wieków.
Musimy przewidywać potrzeby mieszkańców i kształtować ich możliwości wyboru,
podnosząc standardy naszej oferty. Dzięki
temu będziemy prawidłowo sterować żywą
tkanką miejską, a odwieczny dylemat „dom

czy mieszkanie?” pozostawimy zaskoczonemu
możliwościami wyboru użytkownikowi miasta.
Pogodzenie problem u ekonomiki w zbyt
rozproszonej zabudowie i obniżenia jakości
życia w przeludnionej jest zadaniem trudnym
nawet dla najlepszych urbanistów. Niech
jednak te pozorne sprzeczności staną się
przyczynkiem do wymuszania na nas samych
coraz lepszych rozwiązań i pomysłowości
w kreowaniu przestrzeni do życia.

> Teobald Jałyński:
Polacy powinni mieszkać! Nie
gnieździć się, nie waletować, nie
koczować – ale mieszkać. To chyba jest większy problem niż własny dom. Dorośli przy
rodzicach, całoroczni amatorzy ogródków
działkowych, wieczni hotelarze to nie jest
dobra wizytówka Polski 2.0. Utarło się, że jak
nie masz własnego domu, to nie mieszkasz,
tylko się gnieciesz. Polak na zagrodzie równy
wojewodzie – to brzmi dumnie. Ale czterdzieści lat temu cieszyliśmy się z każdego własnego kąta, nie patrząc na koszmarne osiedla,
gdzie akurat dało się go wykroić. Czy było to
takie złe?
Mieszkanie to zmaterializowane marzenie
o lepszym jutrze. Ale marzenia rosną razem
z nami. Więcej chcemy, bo więcej widzieliśmy
i wiemy, że nas stać. Nie ma w tym musu, jest
chłodna ocena rzeczywistości.
Czy wszystkich nas stać na dom z ogródkiem – Polska jest duża i teoretycznie, kto
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organizacji pracy, motywacji i wizerunku

wie... Ale jest rolą państwa, aby temu się
sprzeciwiać. To domy „robią” nam świat, to
przez nie patrzymy na nas samych.
Na totalne zamknięcie się w swojej zagrodzie nas nie stać – nie stać nas na pogłębioną
samotność, na utratę więzi społecznych, na
marnotrawstwo energii i materii, na koszty
obsługi takiego modelu. Żyjmy tak, jak nam
najwygodniej, stwarzajmy sobie różne możliwości. Jeżeli już ma nam pomóc państwo, to
niech pomaga tym, którzy rozsądnie rozumieją tę różnorodność i gotowi są zaryzykować
– myślą, pieniędzmi czy tworzeniem klimatu.
Nie wymyślajmy niczego na siłę, modele
mieszkalnictwa to powrót do przeszłości.

zamówienie klienta, posiadającego coś: jakąś
działkę, mieszkanie czy dom do remontu, lub
nic – tylko trochę pieniędzy i marzenia.
Czy słusznie marzymy o czymś? Moim
zdaniem nie ma marzeń niesłusznych, o ile nie
naruszają prawa. Architekt jest jedynie ręką
(i umysłem), który może przyoblec marzenie
swojego klienta w atrakcyjny wizualnie, przestrzennie i krajobrazowo kształt.
Być może architekci nie powinni stronić od
polityki, ale włączyć się w nią i z jej pomocą
walczyć z chaosem przestrzennym wywołanym nadmierną chciwością. Może. Ale wolimy
projektować…

> Urszula Szabłowska:
US Modele zamieszkania preferowane
przez ludzi są zależne głównie od
posiadanych przez nich zasobów finansowych.
Architekci nie „dyktują” modeli zamieszkania.
To sprawa polityki państwa i samorządów
terytorialnych, bo to one kreują politykę
zabudowy mieszkaniowej. Obecnie z dużym
medialnym szumem mają do łask wrócić
tanie mieszkania czynszowe, a przecież to nic
nowego, bo tzw. TBS-y działają od lat.
Ludzie mieszkają tak jak lubią, a to co lubią
zależy nie tylko od gustu, statusu i zasobności portfela, ale także od struktury rodziny,
wieku, długości dojazdu do pracy oraz form
spędzania wolnego czasu. Architekt projektuje nie według własnych preferencji, lecz pod

> Roman Rutkowski:
Dom czy mieszkanie? Jak chyba
w każdej dziedzinie życia, tak i tutaj
uważam, że potrzebny jest balans. Że można
mieszkać i w domu, i w mieszkaniu. Że obydwie opcje są dobre dla ludzi i potrzebne miejskim strukturom urbanistycznym. Obydwie
jednak potrzebują dużo większej zwartości
i gęstości.
Od połowy XX wieku budujemy miasta dramatycznie rozlazłe, ze zbyt dużymi przestrzeniami wspólnymi, w których nie da się żyć bez
samochodu. To efekt nie tylko mentalności,
ale i niemądrych przepisów – przeświadczenia
uchwałodawców, że bez odpowiednich regulacji udusimy się spalinami, spalimy w nieustających pożarach, a zdrowie nam się pogorszy
od braku bezpośredniego nasłonecznienia.
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Kiedyś przyszedł do mnie potencjalny
inwestor domu jednorodzinnego twierdząc,
że chce kupić w Wrocławiu bardzo małą
działkę, a na niej zbudować dom będący
istocie mieszkaniem o powierzchni 70 m2.
Moje pierwsze pytanie było proste: a gdzie
będą dwa miejsca postojowe, których obecnie
Biuro Rozwoju Wrocławia wymaga w każdym
planie miejscowym i każdych warunkach
zabudowy. Inwestor był bardzo zbulwersowany moim wytłumaczeniem, że albo będzie
musiał zbudować garaż dwustanowiskowy
(czyli właściwie dodatkowe 40 m2), albo jego
działka jednak będzie na tyle duża, że zapewni odpowiednie odległości otwartych miejsc
postojowych od działek sąsiednich i okien
pomieszczeń na pobyt ludzi.
To tylko prosty przykład wzięty z higieniczno-sanitarno-pożarowej paranoi architektonicznej rzeczywistości prawnej w Polsce,
która uniemożliwia budowę zwartej tkanki
miejskiej: zarówno wielorodzinnej, w której
budynki tworzyłyby kwartały z wysokimi
drzewami w ciasnych ulicach i liczbą miejsc
postojowych mniejszą niż liczba mieszkań, jak
i jednorodzinnej, gdzie domy stałyby blisko
siebie, a samochody legalnie tuż przy nich.

Podyskutujmy
o tym na Forum Z:A
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Byłam takim sobie
architektem w biurze
Twórczość niezwykłej kobiety-architekta, nazywanej polskim Miesem van der Rohe, która
przez 50 lat projektowała domy mieszkalne, osiedla, szkoły, a nawet kościół – wszystkie
rozwiązane nowatorsko zarówno pod względem formy, jak i funkcji –prezentowana jest
przez całe lato w imponującym zakresie i arcyciekawej aranżacji we wrocławskim MA.
z kuratorem „Patchworka” Michałem Dudą rozmawia Beata Stobiecka
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PATCHWORK. ARCHITEKTURA
JADWIGI GRABOWSKIEJ-HAWRYLAK
wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu
17.06.2016 – 4.09.2016

Z:A _#50 05/06_2016

059

Z:A

fot. Jarosław Ceborski/archiwum muzeum architektury we wrocławiu

arch_i_kultura

Część projektowa to połowa wystawy, jest też sporo
fotografii – przede wszystkim archiwalnych

C

Choć tematem wystawy jest dorobek
zawodowy (architektura) i hobbystyczny
(patchworki) arch. Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, to zwiedzający mogą odczytać jeszcze
co najmniej kilka wymownych podtekstów
kryjących się za projektami, zdjęciami oraz
makietami.
„To była duża sztuka zaprojektować tak
dobrą architekturę, ale znacznie większą było
zmącenie peerelowskiej doktryny misji socjalnej i wywinięcie się komunistycznej władzy
przed zaspokajaniem egalitarnych (de facto
nie zaspokajalnych) potrzeb społecznych”
– usłyszałam w kuluarowej rozmowie po
wyjściu z ekspozycji w MA...
Michale, architektura Jadwigi
Grabowskiej-Hawrylak to chyba twój
„konik”?

> Tematem ze zmienną intensywnością zajmuję się już ponad dekadę. Wszystko zaczęło
się od pracy magisterskiej – jednej z pierw-
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szych na temat powojennej architektury
we Wrocławiu, napisanej w Instytucie Historii
Sztuki tutejszego uniwersytetu. Żartobliwie
można by powiedzieć, że przyczyna zajęcia
się powojenną architekturą była prozaiczna
– słabo znam niemiecki, a taki wybór zwalniał
z grzebania w niemieckich źródłach. A skoro zawsze interesowała mnie architektura
– wybór twórczości pani Jadwigi był dość
oczywisty.
Już jako student, i to nie architektury,
a historii sztuki – wiedziałeś, że
wszystko, co pani Grabowska-Hawrylak
zaprojektowała, jest wyjątkowe
i znakomite?

> Oczywiście – nie. Ale każdy wrocławianin
znający choćby zabudowę Placu Grunwaldzkiego czuje jej wyjątkowość. Tak było i ze
mną. Najpierw myślałam o tych obiektach
jako o dziwnych, ciekawych miejscach, dopiero
później jako o niezwykłej architekturze.

Jak udało się namówić panią Jadwigę
na tak duże i wyjątkowe wydarzenie?
W rozmowie ze mną powiedziała, że te
wszystkie jej projekty to nic takiego,
że przecież była „takim sobie zwykłym
architektem w biurze”.

> To rzeczywiście nie było łatwe, pani Jadwiga
jest bardzo skromną osobą, nigdy nie miała
usposobienia gwiazdy i faktycznie „robiła
swoje”. Ale robiła to tak dobrze, że splendor
jest całkowicie zasłużony. Zabawna była
pierwsza rozmowa o wystawie – Pani Jadwiga
powiedziała, że miała już takową wiele lat
temu w MA i od tego czasu przecież nie zaprojektowała nic nowego, zatem – co wystawiać?
Jednak największym problemem, ale
i największą przygodą związaną z organizacją
ekspozycji było zebranie archiwaliów – materiałów projektowych, fotografii – dokumentujących dorobek architektki. To jest trudność
znana wszystkim, którzy zajmują się architekturą PRL-u. We Wrocławiu – przez kontrast
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Jadwiga Grabowska-Hawrylak,
architekt, ikona wrocławskiego
modernizmu

– odczuwalne jest to szczególnie boleśnie:
w zbiorach Archiwum Budowlanego (obecnie
filii MA) znajduje się niemal komplet dokumentów dotyczących budynków zrealizowanych
we Wrocławiu od początku XIX w. do 1945 roku.
A niemal wszystko, co wydarzyło się po wojnie,
to terra incognita. Archiwa zlikwidowanych biur
projektów w większości przepadły, czyli prawdopodobnie poszły na przemiał. Pod wpływem
właściwej dla początku lat 90. niechęci do
poprzedniej epoki „posprzątaliśmy” po dwóch
pokoleniach projektantów. Dzieła zniszczenia
dopełniła powódź w 1997 roku, która wśród
wszystkich szkód, pochłonęła także prywatne
archiwum pani Grabowskiej-Hawrylak.
Na wystawie przedstawione są projekty
także obiektów niezrealizowanych...

> Tak – bardzo nam zależało zwłaszcza na
pokazaniu tych niezrealizowanych. Bez nich
obraz twórczości pani Jadwigi byłby mocno
niepełny. Projekty znajdowaliśmy w bardzo

różnych miejscach: archiwach, kolekcjach
muzealnych, zbiorach prywatnych. Dotarliśmy też do możliwie wszystkich publikacji,
w których prezentowane były jej projekty.
Oryginały nie dotrwały do naszych czasów,
stąd wiele z nich to reprodukcje.
Część projektowa to połowa wystawy, jest
też sporo fotografii – przede wszystkim archiwalnych. One także pochodzą z bardzo wielu
kolekcji i wszystkim, którzy nam je udostępnili
– instytucjom i osobom prywatnym – jesteśmy
bardzo wdzięczni za pomoc.
Obok projektów i zdjęć na wystawie
są też prezentowane makiety obiektów.
Zostały one wykonane specjalnie
na tę okoliczność?

> Tak, są to znakomite makiety, które pozwalają nie tylko zobaczyć „skorupę” budynku, ale
dają również możliwość zajrzenia do wnętrz,
poznania ich struktury. Prezentowane są też
modele niezrealizowanych projektów – to było

wielkie wyzwaniem dla naszych modelarzy
– pracowni Onimo Makiety Architektoniczne.
W kilku przypadkach trzeba było zrekonstruować formę budynku na podstawie bardzo
szczątkowej dokumentacji, np. kilku zdjęć
starego modelu i jednego rysunku. Takim
rezultatem dedukcji modelarzy jest makieta
nigdy niezrealizowanego ośrodka turystycznego w Como we Włoszech. To ważny i ciekawy
projekt – dlatego zdecydowaliśmy się na
zbudowanie bardzo syntetycznego modelu na
podstawie jednego planu sytuacyjnego i jednej
perspektywy. W pracy nad rekonstrukcją projektów, które posłużyły do budowy makiet,
spory udział mieli też projektanci aranżacji
wystawy – architekci z pracowni VROA.
Prezentacja jest też znakomitą relacją
z powojennych dziejów Wrocławia.
W tle projektów i realizacji Jadwigi
Grabowskiej-Hawrylak, pokazane
są zdjęcia z ruin miasta w latach 40.,
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Prezentowane na wystawie makiety przedstawiają obiekty zrealizowane i niezrealizowane. „Bardzo nam zależało zwłaszcza
na pokazaniu tych niezrealizowanych. Bez nich obraz twórczości pani Grabowskiej-Hawrylak byłby mocno niepełny”

z początków jego odbudowy oraz
następnych lat rozwoju urbanistycznego
i architektonicznego.

> Staraliśmy się, na ile to było możliwe, pokazać też tło, czyli i ruiny, i puste place, z których Wrocław do niedawna słynął. Z pewnym
rozrzewnieniem oglądam na zdjęciach to miasto „odległego horyzontu”, w którym architekci zetknęli się z jednej strony ze spuścizną
niemiecką, z drugiej – z wielkimi przestrzeniami czekającymi na zagospodarowanie.
Ciekawym zabiegiem zastosowanym
na wystawie jest też zainstalowanie
fragmentów filmów, w których „grają”
obiekty projektantki.

> Pokazujemy fragmenty dwóch filmów.
Pierwszy to „Pies” Janusza Kondratiuka
z 1973 r., kręcony w jednym z wieżowców
przy Placu Grunwaldzkim. Jest tam scena,
która pokazuje przeznaczenie przestrzeni
wspólnej, społecznej, zlokalizowanej w nadbudówkach umieszczonych nad dachami
wieżowców. W dużych salach z zapleczem
kuchenno-sanitarnym mieszkańcy mogli
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organizować imprezy, zabawy dziecięce,
zebrania spółdzielni itp. – dziś sceny z „Psa”
to jedna z nielicznych pamiątek po pierwotnej koncepcji. Drugi to „Karuzela” Ryszarda
Bera z 1974 r. z piękną sceną miłosną rozgrywającą się na placu budowy wrocławskiego
„manhattanu”.
Czy wystawa będzie jeździć po Polsce
i świecie? Wiadomo już, że twórczość pani
Jadwigi zainteresowała zagranicznych
architektów przyjeżdżających do
Wrocławia. Dan Wood, który wygłosił
wykład w ramach spotkań z serii Duże A,
przejeżdżając z lotniska przez Plac
Grunwaldzki, zachwycił się właśnie
odnawianymi wieżowcami, chciał poznać
ich autorkę osobiście i zaproponował jej
organizację wystawy w USA.

> Są pierwsze przymiarki do pokazania
wystawy poza Wrocławiem, ale jest jeszcze
za wcześnie, by opowiadać o szczegółach.
Propozycja z USA też jest, oczywiście, brana
pod uwagę, choć bohaterka wydarzenia, jak
zwykle, jest pełna rezerwy. 

Michał Duda
historyk sztuki, kurator
i krytyk architektury,
pracuje w Muzeum
Architektury we Wrocławiu,
autor i współautor wielu
wystaw poświęconych
architekturze współczesnej
i najnowszej, kurator
wystawy „Patchwork.
Architektura Jadwigi
Grabowskiej-Hawrylak”
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JEMSi wzięli wszystko
Bartosz Wokan, redakcja Z:A

Już po raz piąty wręczona została Nagroda Architektoniczna Polityki. Grand Prix za rok 2015
otrzymała pracownia JEMS Architekci, autorzy projektu Międzynarodowego Centrum
Kongresowego w Katowicach. Obiekt zwyciężył także w głosowaniu internautów.

u

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się
7 czerwca w warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Tegoroczni triumfatorzy w finale
znaleźli się już po raz czwarty, a trzykrotnie
otrzymywali wyróżnienia: za osiedle 19. Dzielnica w Warszawie, biurowiec Piksel w Poznaniu oraz rozbudowę Biblioteki im. Raczyńskich
także w stolicy Wielkopolski. Z głównej
nagrody cieszyli się jednak po raz pierwszy.

Piątka w finale
W finale tegorocznej edycji znalazło się pięć
obiektów. Oprócz katowickiego MCK były to:
	Arka Koniecznego (dom własny) w Brennej
(autorzy: KWK Promes/Robert Konieczny),
	Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki
w Toruniu (autorzy: Menis Arquitectos/Fernando Menis, współpraca polska: Studio A4),
	Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu
(autorzy: Kuryłowicz&Associates/Stefan
Kuryłowicz, Ewa Kuryłowicz),
	Przedszkole Żółty Słonik w Ostrowi Mazowieckiej (autorzy: xystudio).
Jury, w którego składzie zasiedli m.in. reżyser
Feliks Falk, muzyk i architekt Sebastian Karpiel-Bułecka oraz reportażysta i fotoreporter
Filip Springer, stosunkiem głosów 9 (za MCK)
do 5 (na inne realizacje) zdecydowało o wyraźnym zwycięstwie katowickiego obiektu.
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Z szacunkiem dla historii i miejsca

Wielki, ale funkcjonalny

Nagrodzony budynek ma kształt regularnego
prostokąta, mniej więcej w jednej trzeciej
długości „zapadającego się” i tworzącego
ukośny, nieregularny, pokryty trawą kanion,
którym można przejść na drugą stronę.
Przejście przez budynek stanowi nawiązanie
do biegu dawnej drogi na Bogucice. To jednak
nie koniec odniesień do otoczenia i historii
miejsca. Kształt MCK powstał też w nawiązaniu do stojącej po sąsiedzku ikony modernistycznej architektury – słynnego Spodka
z 1962 roku (projekt: Maciej Gintowt i Maciej
Krasiński). Projektanci nie chcieli konkurować ze słynną halą, ale stworzyć dla niej
tło, uzupełnienie. Pamiętali też, że centrum
stanie na Śląsku, w dodatku na terenie działającej do lat 90. XX wieku kopalni. Dlatego
obiekt praktycznie w całości utrzymany jest
w czarnych barwach, w naturalny sposób kojarzących się z węglem kamiennym. Taki kolor
mają kryjące dach papy, asfalt ścieżek, beton
schodów, balustrady, żwirowe wykończenie
terenów zielonych oraz ażurowe stalowe
siatki przykrywające elewację. Także główny
hol nieregularnymi załamaniami ścian i sufitu
przypomina nieco wielką kopalnianą grotę,
rozjaśnianą setkami malutkich światełek
kojarzących się z lampkami na górniczych
kaskach.

Warto jednak dodać, że katowickie Międzynarodowe Centrum Kongresowe to również
gigantyczna realizacja. Jego powierzchnia całkowita wynosi blisko 38 tys. m2
(wielkość pięciu boisk do piłki nożnej),
kubatura zaś to 378 tys. metrów sześciennych – wewnątrz zmieściłoby się ok. 600
standardowych domów jednorodzinnych.
Bezkolumnowa sala wielofunkcyjna pomieści nawet 10 tys. osób, sala audytoryjna –
600, a sala bankietowa – 1000. Dodatkowo
do dyspozycji jest 18 sal konferencyjnych
z możliwością podziału na 26 modułów
oraz restauracje, kawiarnie, saloniki itp.
Fachowcy zgodnie podkreślają niezwykłą
przejrzystość funkcjonalną tego kongresowo-koncertowo-wystawienniczego obiektu.
Jednak mimo rozmiarów, nie sposób się tam
zgubić – układ przestrzenny jest bardzo
czytelny i łatwy w nawigacji.
***
Tygodnik Polityka po raz pierwszy wręczył swoją architektoniczną nagrodę w 2012 roku. Celem
organizatorów jest pokazywanie i promowanie
realizacji stanowiących symbol dobrego smaku,
przyjaznych ludziom i w oczywisty sposób
poprawiających estetykę otoczenia. Więcej na
stronie: www.polityka.pl/architektura

fot. Juliusz Sokołowski

fot. Wojciech Radwański
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rys. Boltshauser Architekten AG

OMD

Przyziemie
Axonometrie Untergeschoss M 1:200

Parter
Axonometrie Erdgeschoss

Piętro

M 1:200

Współczesny
dom z ziemi

Axonometrie Obergeschoss M 1:200

arch. Karolina Szulc-Switzer, fotografie: Beat Bühler
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Wizyta w domu własnym Martina Raucha, prekursora współczesnego budownictwa z ziemi ubijanej,
skłania do rozważenia wielu pytań: Czy w dzisiejszych czasach budowanie domów z ziemi może stanowić
alternatywę dla innych powszechnie stosowanych technologii? Czy przykład tak radykalnego sposobu
myślenia może zainspirować coraz większe grono architektów do posługiwania się naturalnie dostępnymi
materiałami? Czy architektura może być ponownie bliżej związana z naturalnym cyklem życia?
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W ostatnich latach budownictwo z ziemi
przeżywa renesans i to nie tylko w gronie
architektów i inżynierów budownictwa, lecz
również w licznych ośrodkach edukacyjnych.
Obserwowany trend powrotu do tej
archaicznej metody budowania nie wynika
jedynie z atrakcyjności jej szorstkiej,
„ociosanej“ estetyki. Nie sposób pominąć
też jej walorów użytkowych. Naturalne
właściwości surowego materiału zapewniają wspaniałe zdolności nośne i optymalną
termicznie masę, która w 100% nadaje się
do ponownego przetworzenia. Zasadniczą
zaletą niestabilizowanej ziemi ubijanej jest
pasywna regulacja temperatury i wilgotności przy minimalnym koszcie materiału. Obiekty powstałe w tej technologii
„oddychają”, tworząc optymalny mikroklimat wnętrz. Dzięki zdolności pochłaniania
i oddawania pary wodnej, ściany poprawiają
jakość powietrza, dodatkowo pochłaniają
też dźwięk. Większość współczesnych budynków z ziemi ubijanej jest stabilizowana
cementem – lecz dodawanie stabilizatorów
czy substancji chemicznych osłabia kluczowe właściwości budynku z ziemi, takie
jak łatwość przetworzenia czy możliwość
oddychania murów.
Dodatkowym powodem zainteresowania
budownictwem z ziemi są rosnące koszty
energii, której olbrzymie ilości pochłania szeroko rozpowszechnione budownictwo z betonu (zarówno na etapie produkcji materiałów,
jak i późniejszej eksploatacji gotowych budynków). Świadomość zwiększającej się emisji
gazów cieplarnianych powoduje dostrzeżenie
potencjału tkwiącego w naturalnych materiałach, które są niedrogie, dostępne lokalnie
i korzystne termicznie.
Budynki z ziemi zużywają niewielką ilość
energii, dzięki niskiemu współczynnikowi
przewodzenia i dużej zdolności magazynowania ciepła. Poza tym, podobnie jak w przypadku budynków pasywnych, możemy tu
wykorzystać energię słoneczną oraz ciepło
pochodzące z eksploatacji (m.in. z gotowania, pracujących urządzeń, wydzielane przez
mieszkańców).
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Przykłady tego typu obiektów można
znaleźć we wszystkich częściach świata.
Jednym z najstarszych przykładów budowli
z ziemi ubijanej jest 4000-letni Mur Chiński,
który z czasem obłożony został cegłami
i kamieniami. Podobnie fascynujące są do
dziś zachowane miasta-fortece w krajach
północnej Afryki (np. w Maroko czy Algierii)
lub wielopoziomowe budynki w Jemenie.
W Europie najstarszymi przykładami są liczne
mury, wieże czy fortyfikacje budowanie od XI
wieku w rejonie Andaluzji, jak np. część kompleksu pałacowego Alhambry w Grenadzie.
Szczególnie we Francji technika ziemi ubijanej
była szeroko rozpowszechniona między XV
a XIX wiekiem, a w rejonie Lyonu do dziś
zamieszkałe są ponad 300-letnie budynki
z ziemi ubijanej.
Pionierem i propagatorem współczesnego budownictwa z ziemi ubijanej na arenie
światowej jest od wielu lat Martin Rauch
– austriacki ekspert, zapraszany do współpracy nad przełomowymi projektami przez
wielu wybitnych projektantów i pracownie,
jak np. Roger Boltshauser, Olafur Eliasson,
Herzog&de Meuron, Miller&Maranta czy
Snøhetta. Pod jego okiem technologia ta
jest nieprzerwanie udoskonalana w ramach
aktualnych możliwości technologicznych
i wydajnościowych.
Dla przykładu ukończone w 2013 r. Centrum Suszenia Ziół w Laufen w Szwajcarii
zaprojektowane przez szwajcarskie biuro
Herzog&de Meuron jest obecnie największym
budynkiem z ziemi ubijanej w Europie, do jego
budowy wykorzystano olbrzymie, kilkutonowe prefabrykowane elementy ziemne. Dzięki
prefabrykacji skrócony został czas budowy
murów z ziemi ubijanej, gdyż gotowe elementy po wyschnięciu transportowane były na
plac budowy i instalowane za pomocą dźwigu.
Kolejnymi projektami, do budowy których
użyto prefabrykowane elementy ziemne, są
np.: projekt Obserwatorium Ptaków w Sempach w Szwajcarii (projekt: mlzd Architekten,
Biel) lub Centrum Kulturalne Króla Abdulaziza
w Dhahran w Arabii Saudyjskiej (projekt:
Snøhetta, Oslo).

arch. Karolina
Szulc-Switzer,
absolwentka Wydziału
Architektury Politechniki
Poznańskiej. Po latach
pracy w Nowym Jorku,
od 2013 r. mieszka i pracuje
w Bazylei w Szwajcarii.
Zainteresowanie
budownictwem z ziemi
ubijanej przerodziło
się w pasję, która
zaowocowała projektem
w Ghanie w 2012 r. i jest
dalej rozwijana w ramach
Pracowni Atelier Switzer,
prowadzonej wspólnie
z mężem. W ostatnich latach
mieli okazję prowadzić
liczne warsztaty projektowe
z ziemi ubijanej dla
międzynarodowych grup
studenckich w Europie,
Afryce i na Bliskim
Wschodzie. W 2015 r.
nadzorowali realizację
trzech projektów z ziemi
ubijanej w ramach
Studia „Summer School”
w Tanzanii, które
prowadzone było przez
arch. Annę Heringer
i Martina Raucha na
Politechnice Federalnej
w Zurichu (ETH).
> karolina@atelierswitzer.com
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Technika ziemi ubijanej jest
jedną z najstarszych metod
budowania na świecie. Może być
wykorzystywana praktycznie
w każdej formie budynku,
także przy budowie obiektów
wielopoziomowych. Niewiele
osób zdaje sobie sprawę, że do
dzisiaj jedna trzecia ludności na
świecie zamieszkuje w domach
wybudowanych z ziemi. Metoda
budowania z ziemi ubijanej była
szeroko rozpowszechniona
w Europie aż do okresu
powojennego. Industrializacja
innych materiałów budowlanych
oraz spadek kosztów transportu
to główne powody zmniejszenia
popularności tej techniki na
współczesnym rynku. W latach
80. XX wieku metoda ta
praktycznie wymarła pomimo
nieskomplikowania i łatwości
budowy, a na rynku powoli zaczęło
brakować wyszkolonych robotników
czy firm specjalizujących się w tej
dziedzinie. Dopiero w przeciągu
ostatnich kilkunastu lat zaczęto
ponownie opracowywać
i uaktualniać wytyczne projektowe
i wykonawcze, co jest sygnałem
zwiększającego się zainteresowania
budownictwem z ziemi.
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Wizja Martina Raucha od samego początku
była bardzo klarowna. Otto Kapfinger w eseju
„Życie i twórczość Martina Raucha” wyszczególnił jej podstawowe kryteria:
	budowanie w taki sposób, aby obiekt po
stu latach użytkowania mógł z powrotem
wrócić do „natury“, nie pozostawiając za
sobą odpadów, zanieczyszczeń czy innych
pozostałości,
	budowanie w harmonii z naturalnym cyklem życia, przy wykorzystaniu absolutnego minimum szarej energii (suma energii
niezbędnej do pozyskiwania, transportu
i ponownego przetworzenia surowców),
	budowanie z lokalnie występujących, nieodpłatnych materiałów, z użyciem ziemi
pochodzącej z placu budowy,
	dążenie do ciągłego rozwoju techniki
budowania z ziemi, aby była technologicznie i logistycznie aktualna, mając na celu
wzmocnienie jej pozycji i rozpowszechnienie.
Po latach eksperymentowania z ziemią jako
budulcem oraz współpracy z wieloma architektami, ważnym punktem w karierze Martina
Raucha stał się projekt Kaplicy Pojednania
w Berlinie. Ta owalna w formie budowla,
z 9-metrowymi ścianami z ziemi ubijanej
wzniesiona została w latach 1999-2000 we
współpracy z niemieckim biurem architektonicznym Sassenroth&Reitermann. Projekt był
przełomowy w dalszym rozwoju techniki ziemi
ubijanej we współczesnym kontekście oraz
spowodował wzrost zainteresowania tą tematyką, nie tylko na terenie Niemiec czy Europy.

Dom Raucha
Dom własny Martina Raucha stanowi swego
rodzaju cichy manifest i jest owocem ponad
25-letniej pracy i eksperymentowania z ziemią.
Zamysł i projekt powstały w ramach bliskiej
współpracy Martina Raucha i szwajcarskiego
architekta Rogera Boltshausera. Prace nad
projektem zainicjowane zostały w roku 2004,
a budowa zakończyła się w roku 2008.
Właściciel często określa swój dom jako
„afrykański dom w europejskim standardzie”.
Projekt zrealizowany został jako eksperyment,
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na pomocy rozwojowej. Właśnie tam
po raz pierwszy trafił na tradycyjne
techniki budowania z ziemi.
Dzięki doświadczeniom zdobytym
w Afryce i poczynionym tam
obserwacjom, w Rauchu obudziła
się chęć eksperymentowania

Zainteresowanie ziemią w roli
materiału budowlanego zaczęło się
u Martina Raucha pod koniec lat 70.
XX wieku w okresie jego kształcenia
i pracy z gliną jako artysta ceramik,
rzeźbiarz i zdun. W czasie studiów
na Wydziale Rzeźby na Uniwersytecie
Sztuki Użytkowej w Wiedniu, wraz
z kilkorgiem rodzeństwa, spędził
kilka miesięcy w Afryce, pracując
jako woluntariusz dla organizacji
humanitarnych skupiających się

właśnie z tymi „prymitywnymi“
i niedocenianymi materiałami.
Jego rzemieślnicze wykształcenie
i artystyczne zacięcie do pracy z gliną
przerodziły się w pragnienie użycia jej
na większą, architektoniczną skalę.
Rezultatem tego zainteresowania
stała się praca dyplomowa,
obroniona w 1983 roku pod okiem
architekta prof. Matteo Thuna na
Uniwersytecie Sztuki Użytkowej
w Wiedniu, zatytułowana „Lehm
Ton Erde“ („Ił Glina Ziemia“). Ideą
opracowania była modernizacja
techniki budowania z ziemi
ubijanej, w formie niezakorzenionej
w konkretnym miejscu. Platformą do
dalszych eksperymentów stała się
firma o nazwie zaczerpniętej z tytułu
pracy dyplomowej – LehmTonErde,
z siedzibą w miejscowości Schlins,
w której Martin Rauch się wychował.

wyznaczający nowe standardy i rozwijający
potencjał ziemi jako budulca we współczesnym kontekście. Nie tylko w radykalny
sposób rozszerzył znane do tej pory granice
możliwości użycia ziemi w budownictwie, lecz
zrezygnował również z wykorzystania konwencjonalnych dziś produktów oraz technologii. Według Martina Raucha mury budynków,
w których przebywamy, powinny zachowywać
się jak nasz własny organizm, cechować się
możliwością przenikania i oddychania. Z tego
względu nigdy nie dodaje on cementu ani innych środków stabilizujących czy chemicznych
do mieszanki z ziemi. Jest to także wybór poli-

tyczny, udowadniający możliwość implementacji budynku o ponadprzeciętnych właściwościach z naturalnych, lokalnych materiałów,
przy użyciu prostych technologii, zupełnie
niezależnie od przemysłowego lobby.
Dom wzniesiony został w Schlins, niedaleko
siedziby biura LehmTonErde. Malownicza działka położona jest na stromym zboczu, a bryła
budynku usytuowana została prostopadle do
spadku terenu, przez co około jedna trzecia
trzypoziomowego budynku zagłębiona jest
w ziemi. Front domu cechuje wertykalność
i smukła sylwetka podkreślona przez horyzontalne pasy warstw ubitej ziemi przeplatane

Martin Rauch – z wykształcenia
artysta ceramik i zdun,
honorowy członek UNESCO
w Katedrze Architektury
z Ziemi, Kultury Budownictwa
i Zrównoważonego Rozwoju, ekspert
w zakresie budownictwa z ziemi
ubijanej.
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Wyczucie w rozpoznaniu
pożądanej konsystencji
mieszanki ziemi nabywa się
poprzez doświadczenie i pracę
z tym haptycznym materiałem.
Idealnie, jeśli sporządzana jest
wyłącznie z lokalnie dostępnch
materiałów, co pozwala uniknąć
kosztów transportu i importu
innych surowców. Utrudnia
to jednak standaryzację tej
techniki. Konkretne wartości
(np. naprężenie ścinające,
ściskające czy styczne)
potwierdza się w laboratorium.

rzędami wystających kafli. Budynek ostro
wcina się w strome zbocze, a poziome pasy
bocznych elewacji podkreślają pochyłość
zastanego terenu. Silną geometrię budynku
uplastyczniają dwa wcięcia w bryłę domu,
dające miejsce tarasom.
Skromna i harmonijna forma Domu Raucha różni się znacznie od sąsiedniej zabudowy, którą charakteryzują strome dachy
typowe w tym górskim rejonie. Bryła uformowana z ziemi wydobytej z zastanego terenu,
jest bardzo zwarta. Mury domu z ziemi
ubijanej odzwierciedlają materiał, z którego
są wykonane i podkreślają jego monolityczność. Technika budowania z tego materiału
nie wymaga dodatkowego przykrycia ścian
innymi materiałami elewacyjnymi, a widoczne warstwy budulca same w sobie stanowią
„ornament”.
Masywność murów podkreślona została
również przez usytuowanie, wielkość i rodzaj
użytych okien. Przestronne nieotwieralne
szklane powierzchnie zrównane są z fasadą
i otoczone z jednej lub obu stron wąskimi
drewnianymi panelami przeznaczonymi do
wentylacji. Glina należy do materiałów o dużej
odporności ogniowej i konserwuje drewno,
naturalnie wchłaniając nadmiar wilgoci z osadzonych w ścianie ram okiennych.
Spokojna bryła domu kryje w sobie intrygujące wnętrze. Trzy poziomy Domu Raucha
połączone są przestronną klatką schodową,
wypełnioną naturalnym, delikatnym światłem sączącym się przez kopułę perforo-
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waną szklanymi pustakami. Jest to jedyne
pomieszczenie, którego ściany pozostawione
zostały w stanie surowym bez ocieplenia.
Nieotynkowane ściany w przyziemiu ukazują
proces ich budowy, odsłaniając piękną sekwencję kolejnych warstw ziemi. Elegancka
balustrada z masywnej czarnej stali prowadzi
nas w górę, na kolejne poziomy, podczas gdy
wnętrze klatki schodowej staje się coraz
bardziej rozświetlone. W przyziemiu znajdują
się: pokój gościnny z łazienką, toaleta, garaż,
przechowalnia, pomieszczenie gospodarcze
i piwnica na wino.
Przemieszczając się w górę, na wyższe
poziomy budynku, zagłębiamy się w strefę
coraz bardziej prywatną. Parter zajmuje
kuchnia, jadalnia, obniżony o kilka stopni
pokój dzienny oraz dwupoziomowe studio
połączone wizualnie z pokojem piętro wyżej.
Na najwyższej kondygnacji znajdują się
najbardziej intymne pomieszczenia: dwie
sypialnie i łazienka.
Podłogi również wykonane z ziemi ubijanej
cechuje ciepło i komfort. Nieperfekcyjna
faktura ich powierzchni pobudza zmysły, jest
przyjazna w dotyku do tego stopnia, że chce
się po niej chodzić boso.

Technika budowy
Technika ziemi ubijanej wykorzystuje naturalne materiały, takie jak glina, ił, kamień, żwir
czy piasek, które zazwyczaj łatwo uzyskać
w najbliższej okolicy placu budowy. Ich obróbka nie jest związana z emisją dwutlenku

węgla i innych szkodliwych substancji, gdyż
nie wymaga skomplikowanych i wysokotemperaturowych procesów. Do budowy wykorzystywana jest wyłącznie ziemia zalegająca pod
wierzchnią warstwą humusu, bez korzeni czy
innych szczątków organicznych.
Nie ma jednego przepisu na odpowiednią mieszankę. Po zbadaniu właściwości
i zawartości iłu czy gliny w ziemi z wykopaliska, zazwyczaj dodatkowo uzupełnia się ją
w odpowiednich proporcjach o frakcję pyłową,
piaskową czy żwirową. Znaczącą rolę w każdej
mieszance odgrywają żwir i kamienie (najlepiej jak najbardziej kanciaste). Ił zbudowany
w większości z frakcji ilastej i niewielkiej ilości
frakcji piaszczystej, w połączeniu z wodą charakteryzuje się dużą plastycznością, a po uformowaniu i wyschnięciu na wolnym powietrzu
dużą wytrzymałością. Glina zawiera frakcje
ilaste, pylaste oraz piaszczyste i odgrywa rolę
naturalnego spoiwa, wypełniając przestrzenie
między zazębionymi ze sobą kamieniami.
Przed rozpoczęciem budowy, w celu określenia optymalnej mieszanki ziemi, wykonuje
się zazwyczaj serię próbek w różnych proporcjach składników, testując je w laboratorium
pod względem wytrzymałości na ściskanie.
Mury wznoszone są poprzez stopniowe
ubijanie warstw wilgotnej mieszanki ziemi
za pomocą młotów pneumatycznych. Układa
się ją w deskowaniu podobnym do tego, jakie
stosowane jest przy konstrukcji z betonu.
Po zakończeniu procesu ubijania deskowanie
może być od razu zdjęte. Sam proces ubijania
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Budownictwo z ziemi może
stanowić jedną z odpowiedzi
na dzisiejsze wyzwania
związane z ochroną środowiska,
ochroną różnorodności
kulturalnego dziedzictwa czy
walki z ubóstwem. Promują je
renomowane centra naukowe,
jak np. Auroville w Indiach czy
CRAterre w Grenoble we Francji,
które od wielu lat prowadzą
liczne szkolenia i warsztaty
w tym zakresie.

ziemi wymaga dużego wkładu fizycznego,
jest jednak nieskomplikowany i wykorzystuje
minimalną ilość narzędzi czy umiejętności.
Mury z ziemi ubijanej w Domu Raucha
mają grubość 45 cm. Poniżej gruntu są one
ocieplone od zewnątrz szkłem piankowym
i warstwą bitumu. Powyżej gruntu zastosowano od wewnątrz maty trzcinowe. Pod
warstwą tynku zainstalowano rurki wodnego
ogrzewania powierzchniowego. Grube mury
budynków z gliny chronią równie dobrze przed
zimnem, jak i przed letnim upałem. Dodatkowo zapewniają komfort akustyczny oraz
nie wydzielają substancji toksycznych ani
uczulających.
W przypadku Domu Raucha 50% wydobytego materiału zostało zużyte do konstrukcji
murów domu, natomiast kolejne 35% do wyrobu płytek, kafli, stopni, blatów, umywalek,
kabiny prysznicowej oraz innych elementów
wykończenia, takich jak ziemne podłogi, tynki
ścienne czy sufitowe. Wspomniane elementy
wyposażenia domu zostały zaprojektowane,
uformowane i wypalone w pracowni Martina
Raucha przez jego żonę, artystę-ceramika
Martę Rauch. W projektowaniu geometrycznych wzorów płytek brał udział również syn
Sebastian, z wykształcenia grafik. Na uwagę
zasługują w szczególności kafle wytworzone w tradycyjnej japońskiej technice Raku.
Elementy wyjęte z pieca nagrzanego do
temperatury 1000 stopni Celsjusza, natychmiast zanurza się w trocinach, które spalają
się na ich powierzchni. W miejscach, gdzie
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nie ma szkliwa, staje się ona czarna od dymu,
natomiast części glazurowane pokrywają się
drobnymi pęknięciami.

Kontrolowana erozja
„Każdy obiekt z ziemi musi mieć odporne
kozaki i kapelusz“ – mówi często Martin
Rauch. Ma tu na myśli mocne fundamenty ze
szczelną wodoodporną warstwą oddzielającą
je od ściany z ziemi oraz o solidne zadaszenie,
uniemożliwiające przedostanie się wilgoci do
wnętrza ściany. Po zapewnieniu tej podstawowej ochrony przed wilgocią, pozostaje
tylko zatroszczyć się o ochronę przed erozją
zewnętrznej płaszczyzny ściany.
W przypadku Domu Raucha, nie charakteryzującego się głębokim zadaszeniem, rzędy
wypalonych kafli, wystające o kilka centymetrów poza płaszczyznę murów, spełniają
równocześnie dwie funkcje: estetyczną,
i techniczną. Poziome pasy, przeplatające się
z warstwami ubitej ziemi, nadają budynkowi
charakterystyczny wizerunek, podkreślając
horyzontalność formy i potęgując grę światła
i cienia na fasadzie. Jednocześnie mają bardzo
ważną funkcję techniczną: chronią ściany
przed erozją, gdyż dzięki nim woda spływająca po fasadzie budynku nie nabiera prędkości
i nie wypłukuje głębiej materiału.
Wysunięte kafle hamują strumień wody
i pomagają ją odprowadzić poza powierzchnię fasady. Ten proces nazwany został przez
Martina Raucha „kontrolowaną erozją“. Przez
pierwsze lata po ukończeniu budowy murów,

woda spływająca po fasadzie powoli wypłukuje drobny piasek, pył czy ił, eksponując
zazębione ze sobą kamienie mieszanki. W prezentowanym budynku proces erozji zatrzymał
się po około czterech latach. W najgłębszych
miejscach doszło do wypłukania około 2 cm
materiału. Oznacza to, że w ciągu kilku pierwszych lat fasada domu łagodnie i powoli zmieniała się optycznie, a powierzchnia murów
stawała się coraz bardziej szorstka (kamienie
po wypłukaniu gliny i iłu) i surowa. Z reguły
strona nawietrzna eroduje szybciej i głębiej
niż strona zawietrzna budynku.
***
Dom Raucha stanowi dowód możliwości użycia techniki ziemi ubijanej do ukształtowania
współczesnej formy nawet w srogim, wilgotnym klimacie alpejskiego regionu Vorarlberg.
Budynek manifestuje techniczne, ekologiczne
i estetyczne właściwości tej technologii
budowania oraz ukazuje potencjał tkwiący
w niedocenianych, „ubogich” materiałach, wykorzystując do konstrukcji aż 85% materiału
wydobytego na terenie działki z wykopów pod
fundamenty.
BIBLIOGRAFIA:
1_Minke G., Building with Earth. Design and Technology of a Sustainable Architecture. Birkhäuser GmbH, Basel, 2006
2_Rauch M., Refined Earth Construction & Design with Rammed
Earth, DETAIL - Institut für internationale Architektur-Dokumentation
GmbH&Co.KG, Munich, 2015
3_Boltschauser R., Rauch M., Haus Rauch - Ein Modell morerner
Lehmarchitektur/ The Rauch House - A model of Advanced Clay
Architecture, Birkhäuser GmbH, Basel, 2011
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W kierunku domów aktywnych
Tomek Baron

Budowanie zrównoważone pozwala – poprzez swoją multidyscyplinarność – wciągnąć do dyskusji
architektonicznej całe społeczeństwo. Kto partycypuje – korzysta, ale też ponosi
odpowiedzialność. Im dłużej pracowaliśmy nad filmem o otwartym w 2015 roku największym
w Europie wielorodzinnym budynku plusenergetycznym, tym bardziej chcieliśmy zrealizować
tę ideę – w mniejszej, dostępnej nam skali – we własnym projekcie filmowo-deweloperskim.
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Zrównoważony rozwój jest na ustach prawie
wszystkich, a jednocześnie wciąż wydaje się
bytem czysto abstrakcyjnym, niezmaterializowanym, do którego nie tylko przeciętnemu
człowiekowi, ale nawet fachowcom trudno
się odnieść. Podobnie jest ze zrównoważonym
budowaniem, które raz po raz pojawia się
w bardzo wąskich wycinkach rzeczywistości,
a to jako normy energetyczne narzucone przez
Unię Europejską, a to jako certyfikat LEED,
a wreszcie jako energooszczędna żarówka.
Wycinki te pozostaną nam jednak obce tak
długo, jak długo nie zechcemy dostrzec w tym
pojęciu generalnej odpowiedzi na pytanie
o miejsce człowieka w świecie i miejsce każdego z nas w społeczeństwie.
Jedna z definicji zrównoważonego rozwoju
mówi, że jest to takie wykorzystywanie
dostępnych nam dóbr, jakie nie powoduje zubażania o nie następnych pokoleń. Taką definicję
trafniej oddają słowa oznaczające „zrównoważenie” w językach angielskim i niemieckim,
a mianowicie sustainability oraz Nachhaltigkeit.
To ostatnie pochodzi z terminologii stosowanej
pierwotnie w gospodarce leśnej, w której oznaczało, krótko rzecz ujmując: zrównoważenie
wykorzystywania zasobów z ich odnawianiem.
O ile nie zawsze przekonują nas – traktowane jako „narzucone” – normy, czy „dyktat”
kosztownych certyfikatów, o tyle zmieniamy
perspektywę, myśląc o przyszłości naszych
dzieci. Potwierdzają to wszystkie z kilkudziesięciu wywiadów z architektami, jakie przeprowadziliśmy w różnych zakątkach Europy
na potrzeby naszych filmów, w których ani
razu nie usłyszeliśmy, że temat zrównoważenia w budowaniu był twórcy obiektu obojętny,
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choć zazwyczaj okazywał się trudny do kompleksowej realizacji. Dlatego też najbardziej
zdają się przekonywać dobre przykłady.

Aktiv-Stadthaus
Do prekursorów, których projekty za takie
dobre przykłady mogą służyć, należy profesor
arch. Manfred Hegger z HHS Architekten,
dziekan wydziału projektowania i budowania
wydajnego energetycznie na Uniwersytecie
Technicznym w Darmstadt, członek Światowego Forum Ekonomicznego i były konsultant OECD. W roku 2015 oficjalnie otwarto
największy w Europie wielorodzinny budynek
plusenergetyczny jego autorstwa.
Das Aktiv-Stadthaus zbudowany został
w centrum Frankfurtu nad Menem na działce
o szerokości 9 m. Budynkiem tym Manfred
Hegger w pełni rozwinął ideę domu aktywnego,
opisaną szczegółowo w monografii pod jego
redakcją, wydanej pod tytułem Aktivhaus.
Vom Passivhaus zum Energieplushaus.
Idea domu aktywnego jest rozwinięciem
koncepcji domu pasywnego. Nadal istotną rolę
odgrywa w nim pasywne pozyskiwanie energii
cieplnej z promieniowania słonecznego, jednakże wielkości transparentnych powierzchni
fasady, przede wszystkim południowej, zostają
zmniejszone, aby część powierzchni przeznaczyć pod panele fotowoltaiczne.
W przypadku Aktiv-Stadthaus powierzchnie te są całkiem spore. Z fotowoltaików
wykonany został cały jednospadowy dach
oraz istotna część elewacji od strony południowo-wschodniej. – Paneli fotowoltaicznych
nie traktuję jako techniki budynku, lecz jako
materiał budowlany – mówi Hegger, wy-

Od lewej: profesor arch. Manfred Hegger,
minister Barbara Hendricks, Frank Junker,
prezes zarządu ABG Frankfurt Holding

Fotografie po lewej i u góry:
Z ogniw fotowoltaicznych wykonany został
cały jednospadowy dach oraz istotna część
południowo-wschodniej elewacji
Das Aktiv-Stadthaus
Fotografia poniżej:
Każde mieszkanie wyposażone jest
w tablet ze specjalną aplikacją pozwalającą
użytkownikom na samokontrolę zużycia
energii cieplnej i elektrycznej. Rozwiązanie
jest powiązane z dystrybucją energii
pozyskiwanej z systemu fotowoltaicznego
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mieniając sposoby zwiększenia wydajności
energetycznej budynku.
Dodatkowo w domu aktywnym rezygnuje
się z niedogodności towarzyszących budownictwu pasywnemu, a głównie z całkowitego
odcięcia wnętrza od zewnętrza. Jak podkreśla
Hegger, komfort mieszkańców zależny jest nie
tylko od odpowiedniej wymiany powietrza zużytego na świeże (w domu pasywnym dostarczanego wyłącznie w sposób mechaniczny), ale
także od bezpośredniego kontaktu użytkownika z zewnętrzem, czyli promieniami słonecznymi, zapachem i naturalnymi odgłosami.
Dlatego w budynku Aktiv-Stadthaus
wszystkie okna są otwieralne, a równolegle
każde mieszkanie zaopatrzone jest w indywidualną wentylację mechaniczną. Pomimo tego
budynek produkuje więcej energii niż zużywa
na swoje potrzeby. Aby to założenie dało się
spełnić, nie wystarczy wyprodukować odpowiednią ilość prądu, trzeba jeszcze w optymalny sposób użytkować budynek. Od mieszkańców wymaga się stosowania wyłącznie
sprzętu domowego w klasie AAA+, a także
racjonalnego zużywania energii w pozostałym
zakresie. Każde mieszkanie wyposażone jest
w tablet umożliwiający użytkownikom samokontrolę zużycia energii. Specjalna aplikacja
prezentuje zużycie energii cieplnej i elektrycznej na każde mieszkanie oraz pozycję w rankingu konsumpcji wobec innych mieszkańców.
Takie rozwiązanie jest wprost powiązane
ze sposobem dystrybucji energii elektrycznej
pozyskiwanej z systemu PV, a ten z kolei
został wymuszony przez obowiązujące
w Niemczech przepisy prawne. Firma ABG
Frankfurt Holding, inwestor budynku, nie po-
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Pięć zadań energetycznych
(komfortowego budynku)
Bogato opisane w europejskiej
literaturze wyniki badań potwierdzają,
że na komfortowe i zdrowe użytkowanie
budynków, z poszanowaniem budżetu
inwestora i środowiska naturalnego,
wpływają następujące optymalnie
rozwiązane zadania:
1. z apewnienie ciepła zimą,
2. z apewnienie chłodu latem,
3. p
 rawidłowa wentylacja,
4. w ystarczająca ilość światła
dziennego i optymalne oświetlenie
sztuczne,
5. w ykorzystanie lokalnie
wytwarzanego prądu na potrzeby
budynku.

siada mianowicie koncesji na sprzedaż energii
elektrycznej konsumentom. Z tego powodu
każde mieszkanie otrzymało, niejako gratis,
pewien pakiet prądu, którego wielkość zależy
od powierzchni mieszkania. Nadwyżka energii
gromadzona jest w akumulatorach, mieszczących się w piwnicach budynku, a także może
służyć do ładowania samochodów elektrycznych, dostępnych mieszkańcom w systemie
car-sharing. Prąd można także sprzedawać
do sieci. Ci mniej oszczędni mogą dokupić
brakującą energię od dystrybutora.
Budynek mieści 74 dwu-, trzy- i czteropokojowe mieszkania przeznaczone na wynajem.

Koszt wynajmu odpowiada średnim warunkom
niemieckim i wynosi od 12,75 do 14,40 euro za
metr kwadratowy, przy czym w tym przypadku w czynszu mieści się bezpłatna energia
elektryczna w ilości od 1800 do 2400 kWh na
rok – zależnie od wielkości mieszkania.
Obiekt ogrzewa pompa ciepła z dolnym
źródłem, umieszczonym w miejskim kanale
ściekowym. W ocenie zrównoważenia budynku istotną rolę odgrywa także fakt, że jego
przegrody zewnętrzne wykonane zostały
w technologii drewnianej fasady wentylowanej, z zastosowaniem celulozy jako izolacji
termicznej. Rozwiązanie to znacznie obniżyło
poziom tzw. szarej energii, czyli energii wbudowanej do budynku.
Jak wyraźnie podkreśla Hegger, AktivStadthaus stawia także na odpowiedzialne
wobec środowiska sposoby poruszania się
mieszkańców – priorytet mają: chodzenie na
piechotę, jazda rowerem i używanie jednego
z ośmiu samochodów elektrycznych dostępnych w systemie car-sharing. Ci, którzy mają
własny samochód, mogą go zostawić w podziemnym garażu sąsiedniego budynku.
Zdaniem obecnej na oficjalnym otwarciu
obiektu Barbary Hendricks, minister środowiska, ochrony przyrody, budownictwa i bezpieczeństwa nuklearnego Republiki Federalnej
Niemiec, Aktiv-Stadthaus jest dowodem na
to, że dobrą architekturę można połączyć
z najwyższymi standardami oszczędzania
zasobów naturalnych. Aktiv-Stadthaus należy
do trzydziestu sześciu modelowych inwestycji
budowlanych o standardzie plusenergetycznym, wspieranych przez rząd federalny
Niemiec. Jak podkreślił burmistrz Peter Feld-
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WIZ. Dariusz Dziwak, KWK Promes

mann, Frankfurt nad Menem po raz kolejny
wyznaczył nowe kierunki rozwoju gospodarczego i zmiany energetycznej, powszechnie
znanej w Niemczech pod nazwą Energiewende,
o czym świadczy przede wszystkim fakt,
że budynek spełnia normy energetyczne,
które będą obowiązywać od roku 2021.

Dom optymalny
Budynki takie jak Aktiv-Stadthaus wyznaczają kierunki, w których warto podążać
w odpowiedniej dla siebie skali. Budowanie
zrównoważone, którego sublimacją jest dom
plusenergetyczny, nie jest bowiem zjawiskiem
zerojedynkowym. Jest raczej świadomym podążaniem drogą, która z jednej strony nie ma
końca, a z drugiej – daje satysfakcję i korzyści
w każdym miejscu, do którego się nią dotrze,
co można skrócić do prostej zachęty: Zrób
tyle, ile możesz i na ile cię stać.
Jak przekonuje Manfred Hegger, budowanie
zrównoważone nie jest też niczym nowym,
a wręcz przeciwnie – jest powrotem do sposobu budowania sprzed stu lat, kiedy energia
była trudno dostępna, a przez to droga.
Im dłużej pracowaliśmy nad filmem
o Aktiv-Stadthaus, znając też prace innych
architektów takich jak Stefan Behnisch, Thomas Herzog czy Werner Sobek, tym bardziej
rozwijało się w nas pragnienie zaproponowania inwestorom prywatnym w Polsce domu
jednorodzinnego, opartego o zasady budowania zrównoważonego.
Nie chodziło rzecz jasna o proste skopiowanie rozwiązań i przeniesienie ich na polski
rynek. Nie ta skala budynku i nie to wsparcie
państwa. Rozmowa z inwestorem o różnych
aspektach komfortu użytkowania domu
i optymalizacji pięciu zadań energetycznych
(patrz ramka po lewej), które ten komfort
warunkują, wydała nam się jednak działaniem
o wiele bardziej skutecznym w stosunku do
klienta niż edukowanie go, co to jest, w sensie
formalnym, dobra architektura i czemu na
przykład historyzowanie nie jest dobre.
Lektura bogatej literatury europejskiej na
temat budowania zrównoważonego pozwoliła
nam na sformułowanie naszych inwestorskich
oczekiwań w następujący sposób:
	pięć zadań energetycznych wpływających
na komfort użytkowania budynku,
	oszczędność energii,
	koszt inwestycji,
	koszt użytkowania.
Do projektu zaprosiliśmy architekta Roberta
Koniecznego, wiedząc, że jego rygorystyczne

Dom Optymalny – aktywny dom jednorodzinny
„W Domu Optymalnym połączyliśmy indywidualne podejście projektowe z ideą domu
powtarzalnego, wyrastającego z lokalnych tradycji i przyzwyczajeń, dostosowanego
do potrzeb i możliwości polskiego rynku, a zarazem spełniającego nowoczesne
wymogi w zakresie zrównoważonego budowania.
Powstał tradycyjny w formie i nowoczesny w działaniu dom, o kompaktowej bryle
i optymalnym dachu”.
arch. Robert Konieczny, KWK Promes
Zespół projektowy:
Koncepcja i projekt architektoniczny: KWK Promes,
arch. Robert Konieczny z zespołem, Katowice
Projekt konstrukcji, projekt wykonawczy, obliczenia energetyczne
i nadzór nad wykonawstwem: ML-Bud, mgr inż. Mariusz Czyszek,
mgr inż. Leszek Czyszek z zespołem, Gliwice

wymagania wobec projektowanej architektury
skonfrontowane z naszymi oczekiwaniami,
wspartymi określonymi obliczeniami, mogą
przynieść interesujące rezultaty.
Efektem tej współpracy jest projekt Domu
Optymalnego, w którym każde z 5 zadań energetycznych zaplanowano na dwóch kolejno
następujących po sobie etapach:
	rozwiązań budowlanych, które nie generują
kosztów podczas użytkowania i są mniej
awaryjne (tzw. low-tech) np. odpowiedni
stosunek powierzchni okien do powierzchni ściany pełnej,
	rozwiązań zaawansowanych technologicznie (tzw. high-tech), których używanie poprawia komfort, ale jednocześnie pociąga
za sobą koszty eksploatacyjne i zwiększa
awaryjność budynku.
Żaden budynek, który ma zapewnić oczekiwany współcześnie komfort, nie obejdzie
się ani bez rozwiązań low-tech, ani bez

high-tech. Tym bardziej budynek aktywny,
plusenergetyczny. Przy czym jedno z najważniejszych zadań dla architektów i inżynierów
polega na maksymalnym wykorzystaniu
rozwiązań budowlanych i jednoczesnej
minimalizacji stosowania kosztownych
technologii.
Pierwsze osiedle Domów Optymalnych
powstanie w Radostowicach koło Pszczyny.
Najpierw zbudowany zostanie dom modelowy,
a następnie pięć kolejnych domów dostosowywanych dla konkretnych inwestorów.
Rozwój projektu można śledzić na stronie:
www.dom-optymalny.pl

Tomek Baron
autor filmów o architekturze
> tomek@baron-baron.eu
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skuteczniejsza ochrona
skuteczniejsza ochrona
przed nagrzewaniem
przed nagrzewaniem

Markizy
Markizy
do okien
do okien
pionowych
pionowych
– skuteczna
– skuteczna
ochrona
ochrona
przed upałem
przed upałem

Upragnione lato
Upragnione
zwykle kojarzy
lato zwykle
się z wakacjami,
kojarzy się zjednak
wakacjami,
większość
jednak
czasu
większość
w lecie czasu
spędzamy
w lecie
w domach,
spędzamy w domach,
mieszkaniachmieszkaniach
czy po prostuczy
w pracy.
po prostu
Nic więc
w pracy.
dziwnego,
Nic więc
żedziwnego,
upał tak przyjemny
że upał tak
podczas
przyjemny
urlopu,
podczas
w ży- urlopu, w życiu codziennym
ciu może
codziennym
być bardzo
możeuciążliwy.
być bardzo
Gorące
uciążliwy.
promieniowanie
Gorące promieniowanie
słoneczne napływa
słoneczne
przez
napływa
okna przez okna
i różnego rodzaju
i różnego
przeszklenia
rodzaju do
przeszklenia
wnętrz budynków
do wnętrz
doprowadzając
budynków doprowadzając
do nagrzewania
do nagrzewania
się pomieszczeń.
się pomieszczeń.
Wówczas komfort
Wówczas
możekomfort
zmienićmoże
się wzmienić
uciążliwy
sięskwar.
w uciążliwy
Skutecznym
skwar. rozwiązaniem
Skutecznym rozwiązaniem
tego problemu
tego
jestproblemu jest
zastosowaniezastosowanie
markiz zewnętrznych
markiz zewnętrznych
zarówno na oknach
zarówno
pionowych
na oknachjak
pionowych
i dachowych.
jak i dachowych.
Markizy montowane
Markizysąmontowane
na zewnątrzsą na
zewnątrz z zrezygnować
zrezygnować
klimatyzacji, która
z klimatyzacji,
ge- a rolę
która
ge- pełni
czujnika
a rolępanel
czujnika
fotowoltapełni panel fotowoltaokien dlategookien
bardzo
dlatego
skutecznie
bardzo neruje
skutecznie
wysokieneruje
kosztywysokie
eksploatacji.
koszty eksploatacji.
iczny, który w połączeniu
iczny, któryze
w specjalpołączeniu ze specjalchronią przedchronią
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przed wnęnagrzaniem
wnę- markizy
Użytkowanie
Użytkowanie
jest praktyczmarkizy jest
praktycznym
układem elektroniki
nym układem
reaguje
elektroniki
na
reaguje na
trza. Z przeprowadzonych
trza. Z przeprowadzonych
przez nie darmowe.
przez nie
Co więcej
darmowe.
rozwinięta
Co więcejpromieniowanie
rozwinięta promieniowanie
słoneczne. W przysłoneczne. W przyfirmę FAKRO badań
firmę FAKRO
wynika,badań
że są wynika,
że w
są ciągu
markiza
markiza
chłodnych
w ciągu
nocy
chłodnych
padku nocy
dużego padku
nasłonecznienia
dużego nasłonecznienia
marmarone do 8 razyone
skuteczniejsze
do 8 razy skuteczniejsze
niż chroni wnętrze
niż chroni
przedwnętrze
stratamiprzed
cie- stratami
cie- kizarozsuwa
kiza samoczynnie
samoczynnie
się i chrorozsuwa się i chropowszechnie powszechnie
stosowane rolety
stosowane
rolety rachunki
pła obniżając
pła obniżając
za ogrzewarachunki za
ni ogrzewapomieszczenie
ni pomieszczenie
przed nagrzaniem.
przed nagrzaniem.
wewnętrzne, wewnętrzne,
które zasłaniająktóre
ostrezasłaniają
ostre poprawia
nie. Markiza
nie. Markiza
współczynnik
poprawia współczynnik
Przy pochmurnej
Przypogodzie
pochmurnej
markiza
pogodzie markiza
światło słoneczne.
światło
Markizy
słoneczne.
absorbują
Markizy
absorbują ciepła
przenikania
przenikania
okna aż do
ciepła
16%.okna aż
do 16%.
automatycznie
automatycznie
się zwija zwiększając
się zwija zwiększając
promienie słoneczne
promienie
już przed
słoneczne
szybąjuż przed szybą
i emitują ciepło
i emitują
na zewnątrz
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Markizy skutecznie
Markizy
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skutecznie
wnę-zacieniają wnętrze, przy jednoczesnym
trze, przy jednoczesnym
zapewniezapewnieniu widoczności
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zewnątrz. Wna
pozewnątrz. W pomieszczeniu jest
mieszczeniu
wystarczająco
jestjasno
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i nie trzeba włączać
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oświetlenia,
włączać
jakoświetlenia, jak
może mieć to miejsce
może mieć
w przypadku
to miejsce w przypadku
rolet zewnętrznych
rolet czy
zewnętrznych
okiennic. Co
czy okiennic. Co
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markizy
materiał
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którywidoku
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nia nam
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Z zaciągniętą markizą
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jest
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występują szkodliwe
występują
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szkodliwe
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oglądania telewizji
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telewizji
przyczy pracy przy
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w których przebywamy
w którychi pracujemy.
przebywamy i pracujemy.
W wersji elektrycznej
W wersjimarkiza
elektrycznej
pełni markiza
pełni innowacją
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sposób jest
sposób
napływ
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napływ
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i siatka
a profile
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AMZpoSolar za
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inteligentny
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Nie potrzebu- Nie
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tomatycznie
zwija umożliwiając
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gooszczędność.gooszczędność.
Stosując markizę
Stosując
markizęz sieci
je zasilania
je zasilania
elektrycznej,
z sieci
ponieelektrycznej,
ponienapływ
ciepłychnapływ
promieni
ciepłych
słońcapromieni
pasłońca pamożemy ograniczyć
możemy
lubograniczyć
całkowicie lubważ
całkowicie
zasilana jest
ważenergią
zasilana
słoneczną,
jest energiąsywnie
słoneczną,
nagrzewając
sywniepomieszczenie.
nagrzewając pomieszczenie.
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Markizy i markizoleta chronią
Markizy
przed
i markizoleta
nagrzewaniem
chronią
wnętrz
przed nagrzewaniem wnętrz Markiza umożliwia widokMarkiza
na zewnątrz.
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Likwiduje również refleksy
Likwiduje
podczasrównież
pracy narefleksy
komputerze
podczas pracy na komputerze
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Wieczorem
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chroniąc
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Droga ku
nowoczesności
Osiedla Werkbundu 1927-1932

tekst: arch. Beata Stobiecka, fotografie: dzięki uprzejmości MA we Wrocławiu

Nowatorskie osiedla mieszkaniowe, przegląd awangardowych idei projektowych
modernizmu i wyjątkowe współdziałanie wielu sławnych architektów – to wszystko dały
światu działania Werkbundu. O tym, że po ponad 80 latach wciąż korzystamy z efektów
tamtych śmiałych pomysłów, przekonywała pierwsza w historii wystawa prezentująca
wszystkie sześć zespołów mieszkaniowych, powstałych z inicjatywy tego stowarzyszenia.
A także wydany z okazji tej wystawy katalog.

Wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu
31.03.2016-05.06.2016
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Weissenhof (Stuttgart)
1_Osiedle Weissenhof z sąsiadującym terenem wystawowym (1927)
2_Dom na Rathenaustrasse, arch. Le Corbusier, arch. Pierre Jeanneret (ok. 1928)
3_Domy na osiedlu zaprojektowane przez (od lewej): arch. Hansa Poelziga (fragment), arch. Richarda Dockera, arch. Maxa Tauta
4_Domy szeregowe, arch. Jacobus Johannes Pieter Oud

J

Jak mówią kuratorki wystawy „Droga ku
nowoczesności”, arch. Grażyna Adamczyk-Arns
i dr arch. Jadwiga Urbanik, we wstępie do jej
katalogu – „kiedy w 2011 roku przedstawiciele
Stuttgartu i Wrocławia podjęli rozmowy o osiedlach Weissenhof i WuWA oraz o stworzeniu
w przyszłości międzynarodowej platformy
wymiany doświadczeń, nikt z uczestników tego
spotkania nie marzył nawet o tym, że zaledwie
pięć lat później będzie możliwe zorganizowanie
wydarzenia o prawdziwie partnerskim charakterze i europejskim wymiarze – prezentacji
wszystkich sześciu osiedli Werkbundu pod jednym dachem, w ramach obchodów Europejskiej
Stolicy Kultury 2016”. „Chęć przedstawienia
korzeni, z jakich wyrosła architektura współczesna, i zmian jakie się dokonały w dziedzinie

kształtowania nowoczesnych osiedli mieszkaniowych, zainspirowała organizatorów (wystawy) do pokazania tego procesu na przykładzie
wyjątkowych modelowych osiedli eksperymentalnych (…)”.

Realizacja wystawy
Ekspozycja powstała w rekordowym tempie
– jej przygotowanie trwało około roku, co jest
niezwykle krótkim czasem zważywszy na ścisłą współpracę z zagranicznymi partnerami,
współtworzącymi wystawę od początku do
końca. Znakomicie przygotowana, klarownie
i przejrzyście zaaranżowana, przedstawiła
temat zarówno w zakresie urbanistycznym, architektonicznym i wyposażenia wnętrz, jak też
w kontekście historycznym i społecznym.

Dzięki aktywnemu udziałowi wszystkich sześciu miast i instytucji związanych
z osiedlami, zwiedzający obejrzeli oryginalne
plany, projekty, makiety, zdjęcia, plakaty
i inne dokumenty przywiezione z europejskich
archiwów, muzeów i spółdzielni mieszkaniowych, obrazujące stan z lat 20. i 30. XX wieku
oraz dzisiejszy obraz tych wciąż istniejących
i zamieszkałych zespołów osiedlowych.
Przywiezione zostało też, udostępnione
przez kolekcjonerów, historyczne, pierwotne
wyposażenie kilku pomieszczeń osiedlowych domów – salonu, sypialni, łazienki oraz
kuchni z meblami i sprzętami wykonywanymi
według projektów przygotowanych specjalnie
do tych wnętrz i przeznaczonych do masowej
produkcji.

Z:A _#50 05/06_2016

083

Z:A

fot. archiwum prywatne

studium przypadku

2

fot. Karel stoklas

fot. archiwum prywatne

fot. archiwum prywatne

1

3

Osiedla Werkbundu zadziwiały zwiedzających wystawę w Muzeum Architektury
aktualnością koncepcji, rozwiązań, form,
materiałów i detali. To, co powstało ponad
80 lat temu, okazało się wciąż modne, pożądane przez mieszkańców i ciągle uznawane
za nowoczesne.

Katalog wystawy
Równolegle z wystawą stworzony został jej
katalog, pod takim samym tytułem, swoją
treścią wykraczający daleko poza ramy opisu
ekspozycji. To dzieło wielu autorów polskich
i zagranicznych, zaangażowanych w organizację wrocławskiego przedsięwzięcia – ekspertów w dziedzinie architektury modernizmu.
Pod redakcją Jadwigi Urbanik zebrane zostały
materiały, w których sześć modelowych
osiedli poddane zostało wnikliwej analizie.
Opisano historię ich powstania, zamieszka-
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nia, zniszczenia podczas działań wojennych,
powojennej kondycji i opieki konserwatorskiej,
jaką wszystkie zostały objęte.
Weissenhof, Novy Dům, WuWA, Neubühl,
Lainz i Baba przedstawione zostały w tekstach i na fotografiach z okresu ich powstania i różnych etapów użytkowania. Zdjęcia są
wyjątkowe, bowiem pokazują architekturę
zarówno z zewnątrz, jak i wnętrza domów,
tuż po ich wybudowaniu, oryginalne wyposażenie mieszkań i klimat ulic, pozbawionych
jeszcze zieleni. Niezwykle cenne są obrazy
prac konserwatorskich, którym domy zostały
poddane i stan dzisiejszy niektórych z nich.
Zdjęciom towarzyszą rysunki planów urbanistycznych wszystkich zespołów mieszkaniowych oraz rzuty i przekroje wybranych
domów.
Katalog to nie tylko historia eksperymentu
Werkbundu. To również opowieść o począt-

Novy Dům (Brno)
1_Widok osiedla
(od lewej): dom projektu
arch. Miroslava Putny,
dom projektu arch.
Hugona Foltyna, dom
szeregowy projektu
arch. Bohuslava Fuchsa
i dom bliźniaczy projektu
arch. Josefa Stepanka,
Brno-Żabovresky (1928)
2_Dom projektu
arch. Jiriego Krohy,
widok od ulicy, BrnoŻabovresky (1928)
3_Dom bliźniaczy
projektu arch. Ernsta
Wiesnera, z prawej
fragment domu
szeregowego projektu
arch. Bohuslava Fuchsa,
Brno-Żabovresky (1928)
4_Dom projektu
arch. Jaroslava Syriste,
na pierwszym planie
wejście na teren
wzorcowego osiedla
z kasą biletową, BrnoŻabovresky (1928)

kach europejskiego modernizmu i towarzyszących mu nastrojach społecznych. Opowieść
o trudnych, przełomowych czasach dla
architektury i jej twórców. Jak pisze w słowie
wstępnym Jadwiga Urbanik: „Domy osiedli
mieszkaniowych miały przekonać do nowych
sposobów mieszkania i nauczyć przyszłych
użytkowników, jak z nich korzystać. Twórcy
wystaw utorowali drogę nowym prądom
w architekturze i urbanistyce mieszkaniowej.
Przyszło im pracować w okresie wyjątkowego
»głodu mieszkaniowego«, kiedy poszukiwanie
rozwiązania taniego i funkcjonalnego mieszkania stało się sprawą narodową”.
Prezentacja sylwetek wszystkich architektów projektujących osiedla to ostatni dział
zamykający katalog. Krótkie, ale wyczerpujące, umiejscowione w czasie zestawienia najważniejszych wydarzeń z ich życia zawodowego dają możliwość prześledzenia twórczości

Z:A

© „Die Form” 1929, s. 463

studium przypadku

2

zarówno tych najsławniejszych, jak i często
zapomnianych projektantów.
Chociaż wystawa trwała niewiele ponad
dwa miesiące, pozostająca po niej 328stronicowa książka daje szansę „uzupełnienia
wiedzy wszystkich zainteresowanych architektoniczną drogą ku nowoczesności”.

Sześć modelowych osiedli Werkbundu
„Droga ku nowoczesności”, jak brzmiał tytuł
tej wrocławskiej wystawy i towarzyszącego
jej katalogu – to lapidarne określenie tego,
co wydarzyło się w ciągu zaledwie kilku lat
w sześciu miastach Europy Środkowej i co jest
kontynuowane do dzisiaj na całym świecie,
zarówno w sensie społecznym, jak i architektonicznym. To przede wszystkim dążenie
– w duchu radykalnej zmiany, transformacji
i eksperymentu – do ulepszenia i optymalizacji warunków mieszkaniowych w dużych

© Muzeum Architektury we Wrocławiu, MAt IIIb-1032/2

© „Die Form” 1929, s. 461

1
© „Die Form” 1929, s. 469

WuWA (Wrocław)
1_Dom dla osób
samotnych i małżeństw
bezdzietnych, widok od
ogrodu (południowy),
część środkowa i prawe
skrzydło budynku,
projekt arch. Hans
Scharoun
2_Dom jednorodzinny,
arch. Moritz Hadda
3_Dom jednorodzinny,
arch. Heinrich
Lauterbach, wejście do
domu od strony ulicy,
północno-wschodniej
(1929)
4_Dom jednorodzinny,
arch. Emil Lange,
widok od ogrodu,
od strony południowozachodniej (1929)

3

miastach. Taka rewolucyjna myśl rodzi się
z reguły w biedzie i wyrasta na gruncie złej
kondycji życiowej, tak było i tym razem.
Po pierwszej wojnie światowej w Europie
brakowało mieszkań, a przeludnione miasta
nie mogły poradzić sobie z problemami braku
higieny i podstawowych wygód dla odbudowującego się na nowo społeczeństwa. W całej
Europie, a szczególnie w Niemczech, przełom
gospodarczy w latach 20. XX wieku i idący za
nim rozwój przemysłu spowodowały duże
zainteresowanie nowymi formami budownictwa mieszkaniowego dla pracujących mas.
Potrzebne były domy budowane szybko, stosunkowo tanio i z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań, nadążających za potrzebami
ludzi pracy.
Takie wyzwanie podjęło stowarzyszenie
Werkbund, działające od 1907 r., które w latach 1927-33 wybudowało modelowe osiedla

4

będące elementami wystaw budowlanych
propagujących idee „Neues Bauen”. Celem
tych ekspozycji, zorganizowanych w Stuttgarcie, Brnie, Wrocławiu, Zurichu, Wiedniu
i Pradze – było zaprezentowanie nowych
technologii i materiałów, z których można
budować szybciej i lepiej seryjne tanie domy.
Werkbund wybudował 6 osiedli o zróżnicowanych rozwiązaniach urbanistycznych, architektonicznych i mieszkaniowych. W Stuttgarcie były to domy wielorodzinne, jednorodzinne
wolnostojące, bliźniacze i szeregowe, podobnie we Wrocławiu, gdzie dodatkowo zbudowano osiedlowe przedszkole. Nad ich projektami
pracowało 90 awangardowych architektów
różnych nacji, w tym światowe sławy (m.in.:
Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier, Pierre
Jeanneret, Walter Gropius, Hans Poelzig, Hans
Scharoun, Adolf Loos, Gerrit Thomas Rietveld,
Richard Neutra).
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Każde osiedle było inne – dopasowane do
sytuacji, ukształtowania terenu i potrzeb miasta, wszystkie jednak łączył wspólny mianownik: nieznana dotąd, burząca dotychczasowy
ład estetyczny i przyzwyczajenia mieszkańców
forma oraz innowacyjnie rozwiązana funkcja
i nowatorska technologia. Po zakończeniu
wystaw, większość eksponowanych, wzorcowych domów została szybko zasiedlona, ale
ich koleje losu były w poszczególnych miastach
bardzo różne, często nawet dramatyczne.

Potrzeba światła, powietrza i słońca
Każde osiedle miało swoje założenia i wytyczne, będące kompromisem zawartym
między architektami, inwestorami i miastem,
ale wszystkie gwarantowały mieszkańcom
dostęp do światła, powietrza i otwarcie przestrzeni mieszkalnych na otaczający je teren,
zgodnie z ideą „Neuer Mensch”.
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Urbanistykę osiedli określić może ówczesne wyjaśnienie rady miasta Stuttgart, dotyczące pierwszego, prekursorskiego osiedla
Werkbundu: „Intencją architektów jest ustawienie brył we wzajemnej silnej i dynamicznej
relacji przestrzennej”. Służyć temu miały
proste, prostopadłościenne bryły domów,
często oparte na słupach, z nasłonecznionymi płaskimi dachami, wykorzystanymi jako
tarasy lub zielone dachy-ogrody.
Większość budynków była niepodpiwniczona, elewacje gładko tynkowane i pozbawione ozdób, za to z dużymi przeszkleniami,
często łączonymi w pasy. Fasady najczęściej
białe, zgodnie z zasadami niemieckiej „rewolucji białej ściany”. Ale nie był to, wbrew
dzisiejszym wyobrażeniom, jedyny panujący
na ścianach zewnętrznych kolor. Elewacje
niektórych domów były barwne, zastosowano
bądź kolory jasne pastelowe, bądź nasycone

Neubühl (Zurych).
1_Zdjęcie z lotu ptaka
pokazujące osiedle
Werkbundu na jednym
ze stoków Wzgórza
Zimmerberg, u góry
widoczne jezioro i
miasto Zurych (1932)
2_Budynki
wielorodzinne typ
PQ, widok z tarasu
sąsiedniego budynku,
arch. Paul Artaria,
arch. Max Ernst
Haefeli, arch. Carl
Hubacher, arch. Werner
Moser, arch. Emil Roth,
arch. Hans Schmidt,
arch. Rudolf Steiger
3_Segment narożny
budynku szeregowego,
typ A, widok od ogrodu,
arch. Paul Artaria,
arch. Max Ernst
Haefeli, arch. Carl
Hubacher, arch. Werner
Moser, arch. Emil Roth,
arch. Hans Schmidt,
arch. Rudolf Steiger
4_Pokój z balkonem
w budynku typu N,
łączący funkcję pokoju
dziennego i jadalni
5_ typowa łazienka
w budynkach typu
B, C i D

złamane, zgodnie z istniejącym wówczas
w Niemczech nurtem nazwanym „Kolorowe
miasto”. W domach zastosowano bądź tradycyjne ściany nośne, bądź szkielet konstrukcyjny – żelbetowy, stalowy lub drewniany.
Rewolucja obejmowała również wnętrza,
opracowane w projektach do najdrobniejszego szczegółu. Priorytetem była prostota,
czystość i higiena, gwarantujące nowoczesny,
zdrowy tryb życia. W każdym mieszkaniu
była łazienka, każdy członek rodziny mógł
mieć swój pokój, łączący funkcje sypialni,
garderoby oraz, w razie potrzeby, pokoju
do nauki, pracy lub zabawy. Pokój dzienny
wykorzystywany był jako salon, jadalnia
i pracownia. Było to możliwe dzięki przesuwnym ścianom i drzwiom oraz bardziej
uniwersalnym niż dotychczas rozwiązaniom
dotyczącym wyposażenia wnętrz, takim jak
wbudowane szafy ścienne, rozkładane stoły,

fot. Grete Hubacher ©gta Archives/ETH Zurich (holding Sigfried Giedion)
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1

2

3

krzesła i wersalki, wysuwane łóżka. Prosto
i oszczędnie oraz niezwykle funkcjonalnie
były urządzone kuchnie, często otwarte na
pokoje-jadalnie.
Domy i mieszkania wyposażone były
w centralne ogrzewanie, kuchnie miały
przyłącza gazowe. Posadzki pokryte były
łatwo zmywalnym linoleum, ściany łazienek
pokrywały okładziny z płytek. Wszystko
było uproszczone, ujednolicone, umożliwiające bezproblemowe czyszczenie, nowocześnie
pozbawione zbędnych ozdobników. Miało
ułatwiać codzienne życie i związane z nim
prace domowe, wykonywane głównie przez
kobiety. To z myślą o ich emancypacji – pracy
zawodowej, niezależności i samodzielności, architekci projektowali pomieszczenia
techniczne wyposażone w nowoczesne
udogodnienia, a projektanci przedmiotów
użytkowych konstruowali takie urządzenia
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jak: odkurzacz, lodówka, pralka, suszarka do
włosów czy przyrząd do masażu.

Rewolucja za cenę odrzucenia
Osiedla Werkbundu były więc wyzwaniem dla
tradycyjnego, mieszczańskiego społeczeństwa. Czytając w katalogu wystawy historie
każdego z nich, szybko można uświadomić
sobie, jak trudna i wyboista była wtedy, dla
twórców myślących odkrywczo i postępowo,
„droga ku nowoczesności”. Czy nowy sposób
kreowania życia codziennego i budowania
domów znalazł uznanie u ich adresatów?
O wrażeniu, jakie zrobiło na ówczesnym
społeczeństwie pierwsze, stuttgarckie, osiedle Werkbundu, piszą w katalogu niemieccy
autorzy eseju „Wzorcowe osiedle Weissenhof
w Stuttgarcie (1927)”. Przytaczają negatywne opinie architektów nie biorących udziału
w eksperymencie i dziennikarzy, publikują-

Lainz (Wiedeń).
1_Widok na domy
projektu (od lewej):
arch. Karla
Augustinusa Biebera
i arch. Ottona
Niedermosera,
arch. Waltera
Loosa, arch. Eugena
Wachbergera,
arch. Gerrita Rietvelda,
arch. Gabriela
Guevrekiana
2_Widok na domy
projektu (od lewej):
arch. Andre Lurcata
i arch. Josefa Hoffmana
(1932)
3_Budowa osiedla:
po lewej dom projektu
arch. Josefa Franka
i po prawej ogród
domu dwurodzinnego
projektu arch. Karla
Augustinusa
Biebera i arch. Otto
Niedermosera (1931)

cych w specjalistycznej prasie: „Na różnych
poziomych tarasach tłoczy się wzdłuż zbocza
w niespotykanej ciasnocie nagromadzenie
płaskich kostek, bardziej przypominające
przedmieścia w Jerozolimie niż mieszkania
w Stuttgarcie”. „Brutalność wysokich, zupełnie niepodzielonych, ciężkich brył stojących
na cienkich żelaznych słupach przypomina
krzyk rozgoryczonego brzydotą świata artysty, który zrywa z tak naprawdę przerażającej
cywilizacji obłudną otoczkę i buduje cywilizowaną oborę dla ludzkiej bestii takiej, jaką ona
jest, lub takiej, jaką on ją widzi”.
Sytuacja zaostrzyła się po dojściu do
władzy narodowych socjalistów, którzy
twierdzili, że jest to „plama na honorze
Stuttgartu”, „produkt teatralnych architektów”, „islamsko-śródziemnomorska architektura poganiaczy wielbłądów” i „spadek
po bolszewizmie budowlanym (…)”. Efektem
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Baba (Praga).
1_Dom Juliusa
Glücklicha, arch. Josef
Gočár (1934)
2_Dom Miloslavy
Lužnej arch. Zdeněk
Blažek, arch. Otakar
Fischel (1933)
3_Dom Emanuela
Liségo i Marii Lisej,
arch. Antonín Heythum
i arch. Evžen Linhart
(1932)
4_Dom doktora Karla
Kytlicy, arch. Josef
Gočár (1933)
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2

takiej krytyki była, podjęta po kilku latach,
decyzja władz o rozbiórce Weissenhof, która
– co za przewrotność – dzięki wybuchowi II
wojny światowej została wstrzymana. Jednak
nagonka na pomysłodawców i projektantów
osiedla była tak duża, że „architekci pracujący
przy tym przedsięwzięciu byli zniesławieni,
nie otrzymywali żadnych zleceń i część z nich
zwróciła się ku innym zawodom. Wielu dalszą
przyszłość widziało wyłącznie na emigracji”.
Jak to możliwe, że społeczeństwo, które
wydało i ukształtowało tak awangardowych,
światłych twórców, równocześnie deptało to,
co oni najlepszego stworzyli? I jak to możliwe,
że sytuacje takie powtarzają się do dzisiaj
w różnych krajach i z różnych okazji?

Bilans ekonomiczny
Uczciwie trzeba jednak zaznaczyć, że
założenia ekonomiczne, stojące u podstaw

3

powstania osiedli, w większości z sześciu
realizacji zupełnie się nie powiodły. Domy
zamiast tanich, były drogie, zatem z powodu
wysokich czynszów ich mieszkańcami nie
mogli być, jak pierwotnie zakładano, proletariusze, czy niższa klasa średnia. Nowoczesne
technologie okazały się dużo kosztowniejsze
niż tradycyjne sposoby budowania, a zainteresowanie mieszkaniem w nowoczesnych,
eksperymentalnych warunkach, choć bardzo
duże, ograniczało się do kręgów postępowej
elity intelektualnej: profesorów wyższych
uczelni, artystów, architektów, literatów.
Życzenie, by w latach 20. i 30. XX wieku
nowa architektura była dla każdego, okazało
się pomyłką. Jak pisze we wprowadzeniu
do katalogu Jadwiga Urbanik: „Architekci
– starając się jak najlepiej dopasować architekturę do człowieka – próbowali również
dopasować człowieka do architektury. Me-

4

toda analizy funkcji w mieszkaniu pomijała
indywidualne cechy człowieka. Do racjonalnego wnętrza funkcjonalistów pasował
trzeźwo zorganizowany człowiek. Usunięto
z kręgu jego zainteresowań wszystko to, co
nie było współczesne, co nie pasowało do
prostych, higienicznych wnętrz. Architekci
stworzyli abstrakcyjny, wyidealizowany
wzorzec wymarzonego użytkownika nowej
architektury”.
* Podpisy zdjęć według katalogów wystaw: Droga ku nowoczesności.
Osiedla Werkbundu 1927-1932 oraz Mieszkanie i miejsce pracy,
Wrocławska Wystawa Werkbundu

arch. Beata Stobiecka
BPS Architekci,
architektka, publicystka
> beata.stobiecka@wp.pl
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Czysta dydaktyka
dla każdego
Jadwiga Urbanik i Grażyna Adamczyk-Arns w rozmowie z Beatą Stobiecką

Kilka poprzednich stron Z:A poświęciliśmy wystawie prezentującej sześć słynnych modelowych
osiedli Werkbundu. Wszystkie istnieją i funkcjonują do dzisiaj, a od momentu swojego powstania
w latach 1927-1932 miały ogromne znaczenie w dyskusji o wpływie urbanistyki i architektury
na standardy życia w mieście. Z kuratorkami wystawy „Droga ku nowoczesności” rozmawiamy
o znaczeniu tej ekspozycji dla dzisiejszego odbiorcy – zarówno specjalisty-architekta,
jak i przeciętnego mieszkańca.
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Beata Stobiecka: Minęło prawie 90 lat od
powstania pierwszego osiedla Werkbundu.
Postarzały się i wyszły z użytku ówczesne
samochody, stroje, zmienili się ludzie...,
a architektura – nie! Co dzisiaj daje
odbiorcom wystawa prezentująca
eksperymentalne dzieło Werkbundu ?

> Jadwiga Urbanik: Dla architektów i studentów architektury to jest przecież czysta
dydaktyka! Proporcje i układ brył domów,
analiza funkcji, sposób projektowania: od
wnętrza ku formie zewnętrznej – to wszystko
jest jak najbardziej aktualne. Wystawa pokazuje drogę dochodzenia do celu, czyli do właściwych rozwiązań, począwszy od urbanistyki,
przez architekturę, skończywszy na detalach.
Ten styl, ta prostota funkcjonalizmu przeniknęły do wnętrz, do wszystkich przedmiotów
użytkowych. Tak powinno się projektować.
> Grażyna Adamczyk-Arns: To jest coś więcej
niż tylko edukacja kultury mieszkaniowej.
Wystawa może nauczyć też właściwego
podejścia do zawodu architekta poprzez
ukazanie pasji poszukiwania ideału, jaką mieli
projektanci osiedli. Bardzo mi imponuje motywacja i determinacja, z jaką dążono do nowych
rozwiązań. Co ważne, była to determinacja
z sercem. Nie było to projektowanie nastawione jedynie na efektywność, ale ważna była
również estetyka, detal. Można godzinami
medytować nad tym, jak np. Scharoun poprowadził w domu poręcz, jak ukształtował jej
formę. Architekci osiedli musieli uporać się
z zadaniem poprowadzenia budowy w bardzo
krótkim czasie – w Stuttgarcie 33 domy wybudowano w cztery i pół miesiąca, w pozostałych osiedlach czas realizacji był podobny!
W tym wszystkim nie zapomnieli o człowieku,
jego potrzebach, również estetycznych.
Patrząc na domy przedwojennych osiedli
wzorcowych, wnętrza tych domów,
uderza wciąż niezmiernie aktualna ich
atrakcyjność. Widząc jednak stan polskiej
architektury powojennej, w pewnym sensie
wzorowanej na propozycjach Werkbundu,
można przypuszczać, że są też jednak tacy,
którym się to ewidentnie nie podoba…

> Jadwiga Urbanik: Są i byli. Wystawy
mieszkaniowe Werkbundu miały wielki cel
dydaktyczny. Przedwojenny odbiorca był
zupełnie nieprzygotowany na akceptację takiej
rewolucyjnej zmiany w architekturze miesz-
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kaniowej. A jednak to były i są piękne domy,
każdy o innej formie, zaprojektowany przez
innego architekta. Niejeden z nas chciałby
w nich mieszkać. Z drugiej strony, również dzisiaj brakuje w Polsce powszechnego zrozumienia ich wartości, ich piękna. Winne temu jest
zapewne polskie doświadczenie z socjalistycznymi „kostkami”, które raziły złą jakością
wykonania i ubóstwem materiałów. Jednak to
też była spuścizna modernizmu, echo tego,
co stało się przed wojną. My mieliśmy dużo
mniejsze możliwości finansowe niż inne kraje
europejskie. Tam ta architektoniczna kontynuacja funkcjonalizmu dała dużo lepsze efekty.
> Grażyna Adamczyk-Arns: Bardzo ważne
było, aby na wystawę przychodzili nie tylko
architekci, ale też mieszkańcy Wrocławia
i goście, którzy dotychczas modernizm
kojarzyli z socjalistycznymi klockami. I żeby
widząc makiety domów powstałe w różnych
miejscach i czasie, zrozumieli, że jest to wartościowe, czyli ważne. Żeby poczuli szacunek
i respekt do tej architektury.

Jadwiga Urbanik
dr inż. arch., architekt
i historyk architektury,
adiunkt w Katedrze Historii
Architektury, Sztuki
i Techniki Politechniki
Wrocławskiej. Autorka wielu
publikacji z zakresu historii
architektury i urbanistyki
okresu międzywojennego.
Od 1993 r. związana
z rewaloryzacją budynku
hotelowego Hansa
Scharouna we Wrocławiu
(Wystawa WuWA)

Mamy to szczęście, że jesteśmy we
Wrocławiu, gdzie osiedle WuWA nadal
istnieje i można je obejrzeć, choć jego
aktualny stan trochę odbiega od oryginału
sprzed blisko 90 lat...

> Jadwiga Urbanik: WuWA to był jeden
z sześciu eksperymentów, w ramach którego
popełniono pewne błędy – ich powodem była
zapewne chęć wybudowania osiedla jak najszybciej i jak najtaniej. W trakcie użytkowania
domów mieszkańcy wprowadzili pewne zmiany. Teraz stoimy przed ważnym zadaniem,
jak przeprowadzić właściwą rewaloryzację,
by nie zmarnować wartościowej, unikatowej
architektury. Marzę o profesjonalnej renowacji
domów osiedla WuWA, takiej, jaką przeprowadzono np. w tzw. domach profesorów
Bauhausu w Dessau. Ale i tak we Wrocławiu
zrobiono już bardzo dużo – działa miejski
program dofinansowania remontów tych domów, których właściciele chcą przeprowadzić
je zgodnie ze ścisłymi wytycznymi konserwatorskimi. Czekamy też na rewaloryzację
terenów gminnych, bo same domy to mało,
one potrzebują właściwego otoczenia. Kiedy
powstawało osiedle myślano też o tle dla
architektury, o ogrodach przy domach i zieleni
parkowej, które też muszą być w odpowiedni
sposób pielęgnowane.

Grażyna Adamczyk-Arns
architekt i urbanista,
wykładowca, specjalizuje
się w tematyce rozwoju
i rewitalizacji obszarów
miejskich, prezes
zarządu miejskiej spółki
Wrocławska Rewitalizacja,
która jako operator
przygotowuje i wdraża
działania rewitalizacji
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Władze Wrocławia już od dawna dostrzegają „drogę ku nowoczesności”, a obecna
wystawa nie jest pierwszą na ten temat, choć
jedyną przedstawiającą wszystkie osiedla
Werkbundu.
> Grażyna Adamczyk-Arns: Pokazanie działań konserwatorskich to był też kolejny cel
naszej wystawy. Niektóre osiedla przeszły już
etap renowacji, a dla nas bardzo ważne jest
skorzystanie z tych doświadczeń.
Tak jak wystawy Werkbundu
z towarzyszącymi im osiedlami powstawały
w rekordowym tempie, tak i wrocławska
wystawa w Muzeum Architektury, ze
znakomitą publikacją-katalogiem została
przygotowana bardzo szybko. Jak udało
się paniom zorganizować tak sprawnie
działający międzynarodowy zespół
specjalistów?
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> Grażyna Adamczyk-Arns: Najpierw „dogadały się” dwa miasta: Stuttgart i Wrocław.
W 2012 roku w Stuttgarcie przygotowano
wystawę o wrocławskim osiedlu WuWA,
a we Wrocławiu o stuttgarckim osiedlu Weissenhof. Zaproponowano również, by co roku
inne miasto zapraszało przedstawicieli pozostałych do swojego osiedla. Pierwsze takie
spotkanie odbyło się w listopadzie 2013 roku
w Stuttgarcie. Nie sądziliśmy, że to się uda,
ale wszyscy przyjechali i opowiadali o tym,
co dzieje się w ich wzorcowych osiedlach
Werkbundu.
Podczas dyskusji ustalono też wspólne podjęcie starań, o przyznanie osiedlom
Europejskiego Znaku Dziedzictwa. Wspomniałam wtedy, że Wrocław będzie w 2016 r.
Europejską Stolicą Kultury. Padła propozycja,
by pokazać osiedla, przedstawić ich historię
i stan obecny w formie filmu lub wystawy.

Zdecydowaliśmy się na wystawę; zgodziły się
na to władze Wrocławia, Muzeum Architektury i kurator ESK do spraw architektury Zbigniew Maćków. Ostateczna decyzja zapadła
1 czerwca 2015 roku, zatem na pozyskanie
wszystkich materiałów i przygotowanie ich
prezentacji miałyśmy bardzo mało czasu,
zaledwie 10 miesięcy.
Nie udałoby się tego przedsięwzięcia
zrealizować, gdyby nie wielki wkład merytoryczny i finansowy wszystkich zagranicznych
partnerów. Każdy z nich przygotował eksponaty i przywiózł je na własny koszt, a także
dostarczył materiały do katalogu – specjalnie
napisany esej, opowiadający o historii osiedla.
Autorami esejów są wysokiej klasy specjaliści,
autorytety w dziedzinie modernizmu. W efekcie zorganizowano coś bardzo wartościowego
i niepowtarzalnego, taka wystawa prawdopodobnie już nigdy się nie powtórzy.

MIEJSKI SZYK
SZAROŚCI.

KOSTKA POLBRUK
COMPLEX PRZY
OPERA OFFICE GDAŃSK
Kluczem do ekspozycji niuansów każdego
materiału jest ich umiejętne dopasowanie
do cech charakterystycznych projektu.
Na przykładzie gdańskiego biurowca Opera Office
można wyraźnie dostrzec, że dzięki zestawieniu
z modernistyczną bryłą budynku klasyczny
model Polbruk Complex nabrał wyjątkowo
nowoczesnego charakteru, a cała aranżacja
jest atrakcyjna i dynamiczna.
Materiały nawierzchniowe firmy Polbruk od
lat sprawdzają się przy realizacjach miejskich.
Wypełniając najbliższe otoczenie biurowca
Opera Office Gdańsk symetryczną kostką płukaną
Polbruk Complex uzyskano efekt doskonale
harmonizujący z przeszkleniami i podstawową
kolorystyką budynku. Ponadto szary odcień tworzy
dyskretne i solidne tło, nie przytłaczając ciekawej
linii projektowej bryły biurowca. Materiał ten
to uniwersalny i wysoce funkcjonalny sposób
na podniesienie tak walorów estetycznych, jak
i użytkowych dowolnego otoczenia. Choć najczęściej
wykorzystywany jest jako budulec nawierzchni
przy obiektach użyteczności publicznej, równie
doskonale sprawdza się przy realizacjach
prywatnych, tworząc stabilne i bezpieczne oparcie
zarówno dla domowników, jak i dla poruszających
się w najbliższym otoczeniu budynku pojazdów.
Polbruk Complex dostępna jest również w wersji
gładkiej (5 kolorów), co w połączeniu z dwoma
odcieniami kostki płukanej daje aż 7 odmiennych
możliwości aranżacyjnych.
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Kolejny przystanek
studenckich warsztatów
arch. Kamila Juruć

Tegoroczne, ogólnopolskie warsztaty studenckie z cyklu Architektour odbyły się w Gorzowie
Wielkopolskim. Pokazały uczestnikom, ale także mieszkańcom, zupełnie inną perspektywę spojrzenia na
to miasto. Grupa ponad stu studentów architektury z całej Polski odkrywała przez tydzień uroki Gorzowa
i poznawała problemy. Efektem stało się 9 projektów rewitalizacji głównych obszarów Śródmieścia.

W

Warsztaty odbyły się dniach 21-27 kwietnia
2016 r., tym razem pod hasłem „Budować
nowoczesne otoczenie, w którym warto
pracować, mieszkać i wypoczywać”. Choć
Gorzów Wielkopolski jest miastem na prawach
powiatu, drugim co do wielkości oraz liczby
mieszkańców w województwie lubuskim,
to – podobnie jak każde z dotychczasowych
miejsc obieranych jako kierunek warsztatowych podróży – boryka się z problemem
niespójności architektoniczno-urbanistycznej.
Wielu uczestników nigdy wcześniej nie
miało okazji odwiedzić tych stron i ku ich
zaskoczeniu okazało się, że Gorzów jest pełen
zieleni, a przepływająca przez niego Warta
tętni życiem i nadaje miastu wyjątkowy puls.
Są jednak miejsca, które wymagają zmian.
Przez sześć dni studenci pod okiem 9 architektów-tutorów odkrywali kolejne zagadki
Gorzowa i szukali odpowiedzi na przeróżne
problemy związane z jego rewitalizacją.

Odkrywanie miasta
i inspirujące wykłady
Pierwszy dzień warsztatów rozpoczął się
wycieczką po mieście i zapoznaniem z jego
tkanką. Wraz z przewodnikami studenci odbyli nie tylko spacer, lecz również podróż statkiem po rzece. Przed rozpoczęciem wycieczki
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otrzymali mapy, na których mieli zaznaczyć
pozytywne ich zdaniem elementy przestrzeni
miejskiej. Ich opinie urzędnicy miejscy chcą
wykorzystać przy tworzeniu trasy „Pozytywne Miasto”. Ma ona pokazać turystom, a także
mieszkańcom, że w zasięgu wzroku jest
naprawdę wiele miejsc wartych uwagi.
Kolejne dni, poza zajęciami warsztatowymi, przyniosły wiele innych atrakcji,
które stanowiły wyjątkowe źródło inspiracji.
Potwierdziły tezę, że o architekturze można
uczyć się nie tylko w murach uczelni, ale
przede wszystkim w czasie spotkań z ludźmi, którzy ją tworzą. Gościem specjalnym
tegorocznej edycji był architekt Renato Rizzi,
który w trakcie wykładu How much forgot
Architecture opowiedział m.in. o projekcie
Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Do
Gorzowa zawitała również Belinda Rukschcio,
autorka filmu Precise Poetry przedstawiającego postać arch. Liny Bo Bardi. Ważnymi
punktami programu były też wykłady Piotra
Sarzyńskiego ,,Wrzask przestrzeni" i Piotra
Libickiego ,,O poprawianiu wyglądu miasta".
Obaj prelegenci przedstawili osobiste spostrzeżenia dotyczące przestrzeni miejskiej.
Ostatniego dnia warsztatów z prezentacją
swoich projektów przyjechał do Gorzowa
arch. Roman Rutkowski.

Wszystkie wydarzenia towarzyszące
warsztatom miały charakter otwarty i odbywały się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece
im. Zbigniewa Herberta.

9 rozwiązań dla Gorzowa
Ostatniego dnia miała miejsce oficjalna
prezentacja prac wszystkich grup. Zadanie
zespołów polegało na opracowaniu tematów
związanych z konkretnymi fragmentami
Gorzowa Wielkopolskiego.
(1) Grupa I pod przewodnictwem arch. Mateusza Mastalskiego przygotowywała projekt
zagospodarowania przestrzennego dla frontu
wodnego na brzegu południowym Warty.
Celem projektu stało się połączenie różnych
przestrzeni miasta zarówno pod kątem komunikacji, jak i zieleni, tak aby zaktywizować tę
jego część.
(2) Teren byłego portu przy ul. Fabrycznej
był tematem opracowań drugiego zespołu,
którym kierował dr arch. Emanuele Naboni.
Założeniem tej grupy było wprowadzenie elementów motywacyjnych, cyrkulacja otocznia
i zróżnicowanie intensywności użytkowania
terenu.
(3) i (4) Kolejne dwie grupy zmagały się
z opracowaniem projektu Nowe bramy do
Starego Miasta. Arch. Karol Szparkowski
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Wizyta młodych
architektów
w Gorzowie otworzyła
nowe perspektywy
dla mieszkańców.
Dała świeże
i przede wszystkim
optymistyczne
spojrzenie.
Młodzież zauważyła
i rozpropagowała
problemy przestrzeni
miejskiej, których
nie dostrzegamy na
co dzień. I jeszcze
energia, która
przetoczyła się
przez miasto...
– to podziałało,
znakomicie wpłynęło
na optykę. Także
przedstawicieli
magistratu, którzy
uczestniczyli
w spotkaniach
i prezentacjach.
arch. Dariusz Górny,
architekt miasta Gorzowa,
prezes SARP o. Gorzów,
architekt IARP
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i studenci z jego zespołu zastanawiali się
nad tym, czym jest tożsamość Gorzowa i czy
warto odbudowywać mury, które są symbolem zamknięcia, ograniczenia i braku rozwoju
miasta. Odpowiedź znaleźli w… żużlu, który
zainspirował ich do połączenia Starego Miasta
z Nowym. Opracowująca ten sam temat grupa
pod kierunkiem arch. Przemysława Nowaka
postanowiła natomiast wyróżnić starówkę
poprzez zaznaczenie historycznej podstawy
planu miasta. Ich rozwiązanie opierało się na
użyciu jednego materiału w celu uporządkowania przestrzeni.
(5) i (6) Obszar Starego Rynku, ul. Hawelańskiej oraz Wełnianego Rynku był miejscem
prac grupy 5 i 6. Arch. Oskar Grąbczewski
i jego zespół podzielili projekt na trzy etapy
realizacji, zależne od możliwości finansowych
miasta. I etap zakładał m.in. ujednolicenie
fasad budynków, zmianę nawierzchni placu
i rewitalizację dawnego domu handlowego,
II etap dotyczył zamknięcia jednej z ulic
dla ruchu samochodowego, natomiast w III
etapie powstałby nowy układ przestrzenny
centrum – duży plac przed katedrą. Zespół
arch. Jerzego Łątki również opracował projekt
związany z tym tematem. Jednym z założeń
było obniżenie płyty rynku, zgodnie z pierwotnym poziomem placu. Ten zabieg pozwolił
na zaprojektowanie schodów, które pełniłyby
funkcję trybun.
(7) i (8) Odpowiedzi na pytanie – jak
przywrócić dawną jakość Schodom Donikąd –
szukali studenci z grupy 7 oraz 8. Arch. Adrian
Mania i jego zespół zaproponowali dopełnienie struktury urbanistycznej, poprzez zabudowę kwartału zlokalizowanego na wschód od
stopni. Przeprojektowano też starą fontannę
na nowoczesny zbiornik wodny. Zespół
numer 8 wraz z arch. Agnieszką Sową-Szenk,
uznał, że Schody Donikąd są obiektem silnie
zakorzenionym w świadomości mieszkańców.
Postanowiono podkreślić, że pełnią rolę bramy do parku i usunąć parking, tworząc w jego
miejsce plac.
(9) Grupa prowadzona przez architektów
Adriana Krężlika i Kacpra Radziszewskiego

zajęła się tematem związanym z próbą połączenia filharmonii z miastem. Proces projektowy, poza tradycyjnymi metodami badawczymi,
został podparty analizą z użyciem narzędzia
SpaceSyntax. Metoda ta polega na symulacji
widoku ulicy z punku widzenia przechodnia
i przedstawieniu w sposób graficzny zróżnicowanej ekspozycji zlokalizowanych wzdłuż niej
elementów.
Warto podkreślić, że prace warsztatowiczów w dużej mierze bazowały na konsultacjach społecznych i to właśnie dzięki opiniom
mieszkańców udało się stworzyć projekty,
które odpowiadały na ich potrzeby. Obecny
na zakończeniu warsztatów wiceprezydent
miasta Jacek Szymankiewicz był pozytywnie zaskoczony efektem działań studentów
i zaproponowanymi przez nich rozwiązaniami.
Siedmiodniowe warsztaty studenckie dostarczyły miastu zestaw propozycji, które mogą
być wykorzystane w trakcie prac nad rewitalizacją obszarów Gorzowa Wielkopolskiego.
Siódma edycja warsztatów po raz kolejny
dowiodła, że studia to czas, kiedy można
sięgać po wiedzę daleko wykraczającą poza
podręczniki. Architektour umożliwił studentom poznawanie architektury poprzez
odkrywanie nowych miejsc, poznawanie ich
aspektów socjologicznych, a przede wszystkim współpracę w jednej grupie z ludźmi
z różnych uczelni. Wydarzenie zostało
zorganizowane dzięki współpracy głównych
organizatorów – Politechniki Wrocławskiej
i Fundacji Na Dużą Skalę ze studentami z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej,
Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej,
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz
z Urzędem Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
i gorzowskim oddziałem SARP-u.

Kamila Juruć
gorzowianka, absolwentka WA
Politechniki Poznańskiej,
pracuje w biurze
architektonicznym w Berlinie
> warsztaty@architektour.pl
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W otulinie krajobrazu
Czymże jest architektoniczna arogancja? Projektowaniem obiektów
na zasadzie tabula rasa, w oderwaniu od kontekstu. Wysokich lotów
architektura powstaje natomiast
wyłącznie w dialogu z otoczeniem.
Rozpoznaje i interpretuje różnorodność, poszukuje harmonii, unika
dysonansów, kreatywnie powtarza
strukturę i formę... To sztuka budowania przestrzeni z poszanowaniem
wartości zastanych, kontynuującej
doświadczenia minionych pokoleń,
w której czuć oddech nowoczesności, gdzie ludzie mają ochotę żyć,
pracować, kochać i marzyć.

Na dobrą architekturę patrzy się nie przez pryzmat pojedynczego budynku, lecz obraz całego miasta niczym żywego organizmu. Dlatego projektant zamknięty dniami i nocami w czterech ścianach pracowni nie zapisze się na kartach historii, jako wybitny twórca, dopóki nie otworzy się na
poznanie, czyli zrozumienie kontekstu miejsca, dla którego przygotowuje
nową jakość.

Wyjątkowość miejsca tworzą ludzie
Jak zwykł mawiać Tomasz Konior, słynny polski architekt i urbanista, laureat
wielu prestiżowych nagród branżowych – Architektura to inspirujący klimat
i piękno. To pasja tworzenia dla ludzi w kontekście czasu i miejsca, natury
i kultury. Wizja lokalna to zatem nieodłączny element pracy w tym zawodzie.
Pozwala bowiem na kreację bryły, która wpasowuje się w otoczenie, tworząc
z nim spójną całość. Czyż można chcieć czegoś więcej niż innowacyjnej
formy architektonicznej, czerpiącej z tożsamości danego miejsca i zaadaptowanej do potrzeb użytkowników przestrzeni miejskiej? Ideał czy mrzonka?
Oto słów kilka o kontekście.
Miejsce stanowi jeden z podstawowych fundamentów tożsamości człowieka. Nic więc dziwnego, że, zamieszkując daną przestrzeń, postrzegamy ją
zupełnie inaczej niż osoby z zewnątrz. Poszczególnym obszarom nadajemy
bowiem tylko sobie znane sensy i znaczenia, gdyż wiążą się z nimi określone
wspomnienia. Tak w toku indywidualnych historii rodzi się emocjonalne podejście człowieka do danego terytorium. Zyskuje ono w naszych oczach na
wyjątkowości, dzięki specyﬁcznym układom różnych motywów wpisanych
w jego krajobraz: przedmiotów, obrazów, dźwięków, zapachów. Ponadto jest
nierzadko niemym świadkiem naszych metamorfoz, w tym przełomowego
wydarzenia, jakim jest wejście w dorosłość.
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Odbiór budynku zawsze zależny jest od otoczenia. Nawet najbardziej doskonały i nowoczesny w sensie jednostkowym twór
zupełnie oderwany od sąsiedztwa jawi się w jego towarzystwie
jako przypadkowy wybór poszczególnych architektonicznych
składowych. – Dlatego warto podkreślić, że właśnie dzięki poszanowaniu kontekstu powstają budowle, które uatrakcyjniają
polską rzeczywistość – tłumaczy Elżbieta Dziubak, Generalny
Architekt Aluprof. – Przykładem ogromnej świadomości architektonicznej jest ażurowy wieżowiec Prosta Tower (patrz zdjęcie
obok) projektu Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz&Associates. Przylega on do budynku do niedawna uważanego za
najbrzydszy obiekt w Warszawie. Z uwagi na trudne sąsiedztwo
było to niewątpliwie wielkie wyzwanie. Ceniony w Polsce zespół
architektoniczny nie pokusił się jednak o negację rzeczywistości.
Właśnie dzięki poszanowaniu otoczenia i historii miejsca udało
się wyjść z tego trudnego zadania zwycięsko – dodaje.

Przeszklenia oparte o innowacyjne systemy aluminiowe Aluprof
oraz wyjątkowa koronkowa fasada z żelbetu nie tylko cieszą oczy
pod kątem estetycznym, lecz także zgrabnie łączą nowoczesność z przeszłością poprzez użyte materiały oraz formę. – Na
wyróżnienie zasługuje również PGE Arena Gdańsk (patrz zdjęcie
tytułowe)
autorstwa
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lecz także społeczno-kulturowe, które obejmują mentalność danej
społeczności i kultywowane przez nią tradycje oraz historię czy
dziedzictwo okolicy. Dzięki temu patrząc na gotowy wytwór wyobraźni artystycznej, mamy poczucie kontynuowania doświadczeń
minionych pokoleń. Tym samym czujemy się w takiej przestrzeni
komfortowo, co wpływa na podniesienie jej jakości. Zabudowa służyć ma przecież człowiekowi, a nie być wyłącznie odpowiedzią na
ulotne mody. Musi mieć coś wartościowego do zaoferowania.

www.aluprof.eu

IZBA ARCHITEKTÓW
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ZJAZD KRAJOWY, WARSZAWA, 10 CZERWCA 2016

Prezes Izby Architektów
o rocznym podsumowaniu

S

Szanowni Delegaci, Koleżanki i Koledzy,
Zbliżamy się do końca drugiego roku działalności obecnej kadencji samorządu zawodowego Architektów. 25 października 2015 r.
po wcześniejszym wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej, odbyły się wybory parlamentarne, które w sposób istotny zmieniły krajową
scenę polityczną (Sejm, Senat, Rząd RP).
W nowej rzeczywistości, kluczowym zadaniem
Izby stało się zapewnienie jej stabilności,
koniecznej do kontynuowania podstawowych
zadań statutowych. Krajowa Rada nawiązała kontakt z przedstawicielami Kancelarii
Prezydenta RP, Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i agendami rządowymi.
Wobec czekających nas nowych wyzwań, Krajowa Rada IARP przeprowadziła też cykl konsultacji z reprezentantami izb zawodowych,
stowarzyszeń i samorządu terytorialnego.
Naszym podstawowym zadaniem pozostaje
w jak najszerszym zakresie udział w procesie
opiniowania aktów prawnych dotyczących
planowania przestrzennego, urbanistyki,
architektury i budownictwa. Niemniej istotna
jest trwająca dyskusja wewnątrzśrodowiskowa
poświęcona warunkom wykonywania zawodu:
standardom, etyce, cennikom i ubezpieczeniom.
Po konferencji w Ustroniu, Nadzwyczajny Zjazd
będzie kontynuował debatę na ten temat.
Pomimo niepodjęcia decyzji o przystąpieniu
do ACE, głównie poprzez Pełnomocnika
KRIA ds. Zagranicznych, nie zaniedbujemy
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kontaktów z międzynarodowymi organizacjami zawodowymi, zaangażowanymi
w sprawy środowiska architektów, a dotyczące twórczości, warunków wykonywania
zawodu czy uznawania kwalifikacji. W tej
ostatniej kwestii warto odnotować wygrane
pierwsze procesy sądowe w sprawach tzw.
kazusu szwajcarskiego.
Spektakularną interwencją Krajowej Rady
IARP okazało się również zwrócenie uwagi
Parlamentowi Europejskiemu i Prezes Rady
Ministrów RP na błędy w tłumaczeniu
Dyrektywy dotyczącej zamówień publicznych, co wpłynęło na ich sprostowanie
umożliwiające zmianę treści Rozporządzenia
Rady Ministrów do Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
Obszerną relację z rocznej pracy władz krajowych Izby przedstawiamy w załączonym
(do materiałów zjazdowych – przyp. red.)
sprawozdaniu, mając przeświadczenie, że
od początku kadencji budujemy tożsamość
i niezależność Izby jako instytucji samorządu
zawodowego architektów.
W roku 2017 będziemy obchodzić 15. rocznicę
powołania Izby, co jest okazją do dalszej integracji środowiska. Pokażmy nasz potencjał,
zaprezentujmy nasze środowisko w wielu
polskich miastach.

arch. Ryszard Gruda
architekt IARP
prezes Krajowej Rady IARP

fot. archiwum IARP

arch. Ryszard Gruda, prezes Izby Architektów RP

W nowej rzeczywistości
(politycznej), kluczowym
zadaniem Izby stało
się zapewnienie jej
stabilności, koniecznej
do kontynuowania
podstawowych zadań
statutowych.
Naszym podstawowym
zadaniem pozostaje
w jak najszerszym
zakresie udział
w procesie opiniowania
aktów prawnych
dotyczących planowania
przestrzennego,
urbanistyki, architektury
i budownictwa.
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XI Sprawozdawczy Krajowy
Zjazd Izby Architektów RP
Sebastian Osowski, redakcja Z:A

W dniu 10 czerwca odbył się XI Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Delegaci obradowali
w siedzibie IARP w Warszawie. Przedmiotem obrad Zjazdu było podsumowanie okresu od czerwca
2015 r. do czerwca 2016 r. Roczne sprawozdania krajowych organów Izby zostały przyjęte.

O

fot. s. osowski

Otwierając krajowy zjazd Izby Architektów RP,
prezes Ryszard Gruda rozpoczął od powitania
w siedzibie Izby oficjalnych gości, którzy przyjęli zaproszenie na zjazd. Na sali obecni byli:
	Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu
ds. budownictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,
	Jackek Szer, p.o. Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego,
	Andrzej Dobrucki, prezes Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa,
	Mariusz Ścisło, prezes SARP,
	Wiktor Piwkowski, sekretarz generalny
PZITB,
	Jolanta Przygońska, prezes Stowarzyszenia
Polska Izba Urbanistów,
	Krzysztof Chwalibóg, przewodniczący
Polskiej Rady Architektury.
Przez prezesa IARP powitani zostali także:
	architekci IARP przybyli na zjazd w związku z przyznaniem im Honorowych Odznak
IARP I stopnia,
	delegaci krajowi IARP,
	przewodniczący Okręgowych IARP,
	przedstawiciele krajowych organów Izby,
	przedstawiciele: towarzystwa PZU SA
– Głównego Partnera Wspierającego
organizację Zjazdu, firmy Fakro – Partnera
Zjazdu oraz wydawnictwa Wolters Kluwer.
Przypominając, że przedmiotem zjazdu jest
zrelacjonowanie minionego roku, prezes Gruda
podkreślił, że jednocześnie będzie to podsumowanie obrazu ostatnich 2 lat, czyli połowy
obecnej kadencji Izby i zasygnalizował, że rok
2017 będzie rokiem jubileuszu 15-lecia Izby
Architektów RP.
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Z głosów oficjalnych gości
Tomasz Żuchowski, minister w Ministerstwie
Infrastruktury i Budownictwa przypomniał
deklarację ministerstwa, że projekt nowego
prawa budowlanego zostanie
przedstawiony do
konsultacji przed
końcem roku
2016. Opowiedział
też o doraźnych
pracach MIiB, m.in.
kwestii wzoru wniosku o pozwolenie na budowę oraz zmianach w rozporządzeniu WT.
Podkreślił, że można „odchudzić” przepisy
i w uregulowaniach kodeksowych zmierzać
do wzmocnienia roli projektanta, ale będzie
to jednocześnie oznaczało wskazanie na jego
ogromną odpowiedzialność. W tym kontekście wspomniał m.in. o możliwości zlikwidowania instytucji odstępstwa od przepisów
techniczno-budowlanych (pełną relację
z wystąpienia ministra Żuchowskiego publikujemy na stronie 106 aktualnego wydania
Z:A – przyp. red.).
Andrzej Dobrucki, prezes Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, podziękował za
dotychczasową współpracę pomiędzy środowiskami architektów i inżynierów,
zaznaczając, że ma
ona swój wymiar
nie tylko w postaci
realizowanych
obiektów, ale
także w postaci ludzkich powiązań i przyjaźni, które są
zawiązywane na co dzień. Mówił o sprawach
wspólnych – głównie o szeregu niedostatków w realizacji możliwości zawodowych
i podkreślił nadzieję, jaką pokłada w wypracowaniu przez zbliżający się zjazd PIIB
propozycji, które we współpracy z Ministerstwem mogłyby posłużyć do wypracowania
niezbędnych zmian ustawowych.
Prezes Dobrucki podkreślił, że skutki
deregulacji wyrządziły zawodowi inżyniera wielką krzywdę, która jest już widoczna
w postaci odsiewu na egzaminach (znacznie
większego niż dotychczas), oraz w skróceniu
praktyki zawodowej co prowadzić może do
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nieprawidłowości, a nawet nieszczęść. Podał
przykład Stanów Zjednoczonych, w których
po zakończeniu studiów odbywa się 5-letnią
ściśle udokumentowaną praktykę, a po niej
następuje trudny egzamin, który jest następnie powtarzany co 5 lat. „Tam jest to warunek
niezbędny – podkreślił – u nas może być trudny do przyjęcia, ale należy postawić przy nim
znak zapytania. Podobnie jak przy szkoleniu
ustawicznym, które za granicą jest niezbędne”.
Przy tej okazji wspomniał także o temacie
rzadko poruszanym i mało znanym – mianowicie o planowanym podpisaniu w niedługim czasie porozumienia o wolnym handlu
Europa – Stany Zjednoczone. Prezes Dobrucki
zauważył, że mało kto zwraca w tych pracach
uwagę na wymianę specjalistów i nadawanie
uprawnień budowlanych.
Mariusz Ścisło, prezes SARP zaapelował
o powrót Izby Architektów do prac w ACE
(Radzie Architektów Europy – przyp. red.)
– uzasadniając to
m.in. zagraniczną
konkurencją na
polskim rynku,
zarówno ze strony
pracowni z Unii
Europejskiej,
jak również firm
azjatyckich. Zaznaczył, że w pracach ACE
konstruowane są aktualnie dyrektywy dotyczące rozwiązań i standardów ubezpieczeń
architektów, standardów wykonywania zawodu oraz spraw wynagradzania w zawodach
regulowanych. Przytoczył przykład Niemiec
i stosowanych tam zasad wyceny (HOAI),
w których godziwe wynagradzanie powiązane jest z odpowiedzialnością projektantów,
włącznie z zawodową odpowiedzialnością za
utrzymanie zaplanowanych kosztów inwestycji. Przypomniał jednocześnie, że aktualnie
niemieckie HOAI są przedmiotem kolejnego
postępowania przed Komisją Europejską.
Prezes Ścisło powiedział także o przyjęciu
przez Zarząd Główny SARP standardowych
regulaminów konkursowych, które od ponad
roku były wypracowywane i konsultowane
w środowisku oraz z Urzędem Zamówień
Publicznych i prawnikami. Zaanonsował, że
trwają starania, by te gotowe wzorce uzyskały rekomendację UZP.

Z:A

Jolanta Przygońska, prezes Stowarzyszenia
Polska Izba Urbanistów mówiła o deprecjacji
zawodu urbanisty, która jest skutkiem deregulacji i likwidacji
samorządu zawodowego urbanistów. Zwróciła
uwagę, że jest to
sytuacja, w której
nie ma praktycznie
żadnych ograniczeń w wykonywaniu zawodu urbanisty – co
w oczywisty sposób nie poprawia stanu planowania przestrzennego.
Podkreślała, że coraz bardziej skomplikowane przepisy dotyczące planowania
przestrzennego i wszelkich związanych z tym
kwestii stanowią trudności, które znacznie łatwiej byłyby pokonywane w sytuacji
funkcjonowania samorządu zawodowego.
W ramach Stowarzyszenia bardzo trudne jest
bowiem prowadzenie permanentnych szkoleń
członków, a uzupełnianie wiedzy to podstawa
odpowiedzialnego wykonywania zawodu, nie
mówiąc już o odpowiedzialności zawodowej
i etyce zawodu.
Prezes Przygońska w zakończeniu wyraziła
nadzieję na powrót do prawidłowych relacji
w procesie inwestycyjnym. „Planowanie
przestrzenne – architektura – wykonawstwo.
Mam nadzieję, że znowu będzie to całość”
– powiedziała.
Krzysztof Chwalibóg, szef Polskiej Rady
Architektury mówił o przygotowywanym
drugim wydaniu Polskiej Polityki Architektonicznej. Przypomniał, że pierwsze
wydanie z roku
2009 stanowiło
wyraz poglądu
architektów na to,
jak należy kształtować przestrzeń
w ujęciu krajobraz – przestrzeń publiczna
– architektura. „Drugie wydanie opracowywane jest w nieco innym ujęciu – powiedział
– określamy główne kierunki wymagające
rozwiązania. Są to próby odpowiedzi na
podstawowe pytania”. Następnie wymienił
te pytania wraz ze skondensowanymi odpowiedziami:
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1) jaki krajobraz? krajobraz to obraz całego
kraju a nie tylko enklaw określonych przez
ustawę krajobrazową, krajobraz to obraz
naszej kultury i gospodarki, aby go poprawić
nie wystarczy zdjąć „liszaj” reklam, należy
zmienić sposób gospodarowania,
2) j ak gospodarować przestrzenią? nie jak
obecnie poprzez bierną regulację planowaniem miejscowym, ale poprzez aktywny
europejski system projektów operacyjnych
stymulujących rozwój społeczny i gospodarczy oraz powstrzymujący proces
rozprzestrzeniania zabudowy,
3) jaka architektura? nie oparta o dehumanizacyjny paradygmat technokracji, ale
godząca porządek z inwencją, architektura
kontekstu, ludzkiej skali, przyjaznych form,
materiałów i barw, przyjazna środowisku
4) j akie zarządzanie i działanie? nie poprzez
biurokrację i fikcyjną partycypację, ale
poprzez profesjonalizm oraz autentyczny
udział społeczny i inwestycyjny w operacyjnych publiczno-prywatnych przedsięwzięciach państwa i samorządu.
Prezes Chwalibóg zapowiedział, że publikacja
II wydania Polskiej Polityki Architektonicznej
ukaże się jeszcze w tym roku.
Po wystąpieniach gości, prezes Ryszard
Gruda odczytał okolicznościowe listy od
zaproszonych gości, którzy z powodu innych
obowiązków nie mogli uczestniczyć w zjeździe:
Piotra Lorensa (prezes TUP), Ryszarda Trykosko (przewodniczący PZITB) oraz mec. Andrzeja Zwary (prezes Naczelnej Rady Adwokackiej).

ZP

SL

PO

Architekci uhonorowani
Złotą Honorową Odznaką
Izby Architektów RP

WM

KP

Honorowe odznaczenia
W części oficjalnej XI SKZ IARP prezes Ryszard Gruda za działalność na rzecz samorządu zawodowego uhonorował 40 koleżanek
i kolegów architektów zasłużonych dla środowiska, wręczając im Złotą Honorową Odznakę
Izby Architektów RP. Listę wyróżnionych
publikujemy obok. Były oklaski, uśmiechy
i uściski nie tylko dłoni.
Kol. arch. Piotr Franta, odbierając nagrodę
w imieniu swojego ojca, arch. Aleksandra
Franty, który z powodu stanu zdrowia nie
mógł być obecny osobiście, odczytał znakomity list skierowany do Krajowej Rady Izby
Architektów RP (pełną treść listu przytaczamy na kolejnej stronie).

MP

LB

• Aleksandra Hamberg-Federowicz
• Tomasz Samborski
• Piotr Błażejewski
• Jan Pruchniewicz
• Aleksander Franta
• Jurand Jarecki
• Jolanta Singer-Zemła
• Michał Tomanek
• Andrzej Andrzejewski
• Rafał Janowicz
• Janusz Jerzy Gujski
• Jacek Jakutowicz
• Ewa Maria Kasperska-Machura
• Marek Powązka
• Stanisław Sosak
• Andrzej Góralski
• Katarzyna Pilarek
• Anna Pawlicka-Zabojszcz
• Marek Jodkiewicz
• Maria Modzelewska
• Witold Zieliński
• Janusz Gąsiorowski
• Ewa Hagemejer
• Krzysztof Korona
• Bożena Szeliga
• Zbigniew Artur Szeliga
• Marek Góra
• Wiesław Krzyk
• Paweł Kasprzycki
• Anatol Kuczyński
• Urszula Szabłowska
• Andrzej Sowa
• Elżbieta Dziubak
• Tatiana Bujanowska
• Halina Łowejko
• Bogdan Rogóż
• Andrzej Maciej Maleszka
• Alina Samolewska
• Katarzyna Wrońska
• Wojciech Tkaczyk
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Obrady, sprawozdania, głosowania
Po wyborze przewodniczącego zjazdu
(funkcję tę delegaci powierzyli kol. Stanisławowi Łapieńskiemu-Piechocie z Podlaskiej
Okręgowej IARP), prezydium zjazdu oraz
komisji skrutacyjnej i mandatowej – przystąpiono do obrad zgodnych z zaplanowanym
programem.
Obszerna relacja z rocznej pracy władz
krajowych Izby została przedstawiona przez
prezesa arch. Ryszarda Grudę, sekretarza
arch. Krzysztofa Ozimka oraz skarbnika arch.
Leszka Horodyskiego. Znalazły się w niej
informacje obejmujące następujące tematy:
	prace i zadania Krajowej Rady IARP,
w tym m.in. podział obowiązków członków
rady i prezydium, realizacja uchwał Krajowego Zjazdu IARP, działalność w zakresie
legislacji, działalność na rzecz poprawy
warunków wykonywania zawodu architekta, strategia IARP w zakresie spójnego modelowania zawodu architekta, działalność
na rzecz ubezpieczeń architektów,
	prace zespołów merytorycznych i komisji
działających przy Krajowej Radzie,
w tym: Komisja Legislacyjna, Komisja
Wydawnicza, zespół ds. ubezpieczeń,
zespół ds. ochrony warunków wykonywania zawodu, zespół ds. doskonalenia
zawodowego architektów,
	współpraca międzynarodowa Krajowej
Rady IARP, w tym m.in. prowadzenie działań związanych z uznawaniem kwalifikacji
zawodowych obywateli państw członkowskich UE w Polsce, koordynacja i realizacja
zewnętrznych prac związanych z udziałem
IARP w strukturach europejskich, sprawozdania ze spotkań międzynarodowych
w Stuttgarcie, Wiedniu i Brnie,
	działalność w zakresie informacji i komunikacji społecznej realizowana przez
magazyn Zawód:Architekt, w tym m.in.
statystyki w kwietniu 2016 roku, zmiany
w okresie 2015-2016, oraz badania czytelnictwa architektów przeprowadzone
w październiku 2015 roku w ramach badań
marketingowych BCMM Omnibud 2015,
	działalność w zakresie komunikacji
społecznej i promocji realizowana we
współpracy z agencją MutlianPR, doroczna nagroda prezesa IARP dla dziennikarzy,
obecność IARP na targach Budma 2016,
	działalność informacyjna portalu Warsztat Architekta w tym: nowe działy i rozbudowa istniejących (m.in. prawo, szkolenia, procedury urzędowe, vademecum),
prowadzenie newslettera ArchiLegis (we
współpracy z Komisją ds. Legislacji KRIA),
statystyki oglądalności serwisu,
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List arch. Aleksandra Franty
Wielce Szanowni Koledzy,
Bardzo dziękuję za list z niezmiernie dla mnie miłą wiadomością
o przyznaniu Złotej Odznaki Izby Architektów Rzeczypospolitej
Polskiej.
Dziękuję serdecznie za przyznanie mi wyróżnienie. Głęboko
je sobie cenię. Jest dla mnie wyrazem solidarności w moich
nieskutecznych jednostkowych działaniach na rzecz ochrony zawodu.
Chciałbym bardzo być na uroczystej części XI Zjazdu, ale wiek
i stan zdrowia chyba mi to uniemożliwią, więc kieruję parę słów do
Krajowej Rady i wszystkich uczestników Zjazdu – jako znak mojego
niematerialnego w nim uczestnictwa.
…Jestem z Wami…
Nasz zawód – architektura z urbanistyką i planowaniem
przestrzennym to jeden zawód, trudny zawód – wymagający
głębokiej znajomości życia i jego funkcji oraz dużej wyobraźni
przestrzennej.
Konieczny jest do tego – trening w projektowaniu w różnych
skalach. Nie da się wykształcić urbanisty bez ukończenia pełnych
kompleksowych studiów na wydziale architektury.
Decyzje przestrzenne w różnych skalach muszą być nie tylko
profesjonalne, ale i najwyższej klasy. I dodatkowo, a może przede
wszystkim pozapolityczne, choć do nas architektów należy dotarcie
do polityków, aby kształtowali prawo dla dobra wspólnego: dla
ochrony krajobrazu miast i terenów otwartych, dla sprawności ich
funkcjonowania, ekonomii, racjonalności, ładu i zrównoważonego
rozwoju oraz ich… piękna.
Z koleżeńskimi pozdrowieniami

	działalność informacyjna redaktora
informacyjnego, prowadzącego stronę internetową IARP (www.izbaarchitektow.pl),
którego zakres zadań obejmuje redagowanie informacji i wprowadzanie aktualności
na strony serwisu oraz systematyczne
modernizowanie jego struktury i nawigacji,
	działalność szkoleniowa IARP, w tym informacja o spotkaniach i zakresie prac zespołu
ds. doskonalenia zawodowego architektów,
w tym o pracach nad systemem zarządzania
szkoleniami oraz specjalistycznymi szkoleniami z zakresu ubezpieczeń,
	program edukacji młodzieży pt. „Kształtowanie przestrzeni” realizowany w szkołach dzięki indywidualnym staraniom
koordynatorów z poszczególnych Okręgowych IARP, współpracujących z koordynatorem krajowym. Program objęty został
patronatami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
	realizacja zadań finansowych oraz sprawozdanie finansowe IARP za rok 2015.

Następnie sprawozdania z działalności
organów krajowych IARP przedstawili: arch.
Małgorzata Włodarczyk (przewodnicząca
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej), arch. Krystyna Kakareko (przewodnicząca Krajowego
Sądu Dyscyplinarnego) oraz arch. Andrzej
Pawlik (Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej). Jako ostatni w tej części zjazdu
głos zabrał arch. Paweł Filipowicz, przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej, który
pozytywnie podsumował złożone sprawozdania i pracę organów krajowych IARP.
Po dyskusji, pytaniach i dodatkowych
wyjaśnieniach, delegaci większością głosów
przyjęli sprawozdania krajowych organów Izby
oraz udzielili Krajowej Radzie IARP absolutorium za okres sprawozdawczy.
***
W dalszej części zjazdu przeprowadzono głosowania nad projektami uchwał zgłoszonymi
do podjęcia. Uchwały przyjęte przez XI Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów
RP wymieniamy w ramce obok .

IZBA ARCHITEKTÓW

ZJAZD KRAJOWY, WARSZAWA, 10 CZERWCA 2016

fot. s. osowski

Z:A

Uchwały
XI Sprawozdawczego
Krajowego Zjazdu
Izby Architektów RP
z dnia 10 czerwca 2016 r.
WP
• Uchwała nr 1 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej Rady
Izby Architektów RP w okresie od
czerwca 2015 r. do czerwca 2016 r.
• Uchwała nr 2 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej
za okres od czerwca 2015 r. do
czerwca 2016 r.
• Uchwała nr 3 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej za okres
od czerwca 2015 r. do czerwca
2016 r.
• Uchwała nr 4 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowego
Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej od czerwca 2015 r.
do czerwca 2016 r.
• Uchwała nr 5 – w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania z działalności
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
IARP za okres od czerwca 2015 r.
do czerwca 2016 r.
• Uchwała nr 6 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Krajowej Izby Architektów RP
za rok 2015
• Uchwała nr 7 – w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania
finansowego Izby Architektów RP
za rok 2015
• Uchwała nr 8 – w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie
Izby Architektów RP
• Uchwała nr 9 – w sprawie stosowania uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
przewidzianych dla małych
jednostek
• Uchwała nr 10 – w sprawie Zasad
gospodarki finansowej Krajowej
Izby Architektów RP
• Uchwała nr 11 – w sprawie Polityki rachunkowości Izby Architektów RP.
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Prace bieżące
w resorcie budownictwa
oprac. Sebastian Osowski, redakcja Z:A

Relacja z wystąpienia ministra Tomasza Żuchowskiego podczas otwarcia XI Sprawozdawczego

W

Witając delegatów zjazdu, minister Żuchowski powiedział, że cieszy się, widząc w jednej
sali prezesów kilku organizacji bezpośrednio
związanych z procesem inwestycyjnym – Izby
Architektów RP, Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa, SARP, Polskiej Rady Architektury, Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów,
PZiTB, a więc reprezentantów organizacji
i środowisk, którym bliskie są architektura,
budownictwo i rozwój kraju.
Minister podkreślił, jak istotną kwestią
jest, aby elementy znajdujące się w kompetencjach tych środowisk spajać i łączyć.
Zaapelował też o dobrą, konstruktywną
współpracę: „Stoi przed nami bardzo wiele
zadań, i tylko i wyłącznie w dobrej współpracy
i zrozumieniu jesteśmy w stanie je dobrze
zrealizować”.
Przypomniał znaną już deklarację ministerstwa, że prace nad Kodeksem Budowlanym będą realizowane wewnątrz resortu,
a systemowy projekt nowego prawa zostanie
przedstawiony do konsultacji przed końcem
bieżącego roku. Opowiedział także o doraźnych pracach trwających w ministerstwie,
dzięki którym powinniśmy odczuć impulsy
pozytywnych zmian.
„Mam na uwadze przede wszystkim kwestię wzoru wniosku o pozwolenie na budowę,
chcemy skrócić obecną wersję, jesteśmy na
etapie szlifowania ostatecznego kształtu. Dla
jednego inwestora będzie to dwustronicowa
kartka A4, plus załączniki w bardziej złożonych przypadkach”. Minister zaznaczył również, że prace urzędników mają mieć wymiar
praktyczny i pragmatyczny: „wzory wniosków
muszą być łatwe do wypełnienia także dla
Iksińskiego, który robi to pierwszy raz”.
„Trwają prace nad zmianami w rozporządzeniu Warunki techniczne – przede wszystkim w zakresie spraw, które najbardziej kuleją,
uniemożliwiają elastyczność”. Zdaniem
ministra Żuchowskiego ten zakres prac w du-
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żej mierze zależy od środowisk, od tego czy
są w stanie wypracować dla siebie standardy
zawodowe, które pozwolą, by w „ministerialnych” przepisach prawa określić tylko warunki
konieczne, obligatoryjne. „Jeśli to się uda,
oczywiście możemy odchudzić przepisy, ale
musi być wówczas jasna, czytelna odpowiedzialność projektanta. Tak jak wskazywałem
– również w uregulowaniach kodeksowych,
będziemy zmierzali do wzmocnienia roli
projektanta, ale jednocześnie wskazywali
jego ogromną odpowiedzialność. Żeby jasno
powiedzieć w środowisku uprawnionych projektantów: nie ma zgody na bylejakość, staramy się piętnować bylejakość. A jednocześnie
możemy mieć więcej swobody, lecz kosztem
większej odpowiedzialności za wykonywanie
zawodu”.
Jako jeden z przykładów „bylejakości”
minister przytoczył kwestię ułomności instytucji odstępstwa, zarówno w zakresie prób
uzyskania odstępstwa na tę samą sprawę np.
u kolejnych ministrów, jak i w zakresie decydowania przez organ ministerialny o zgodzie
bądź odmowie w wielu drobnych kwestiach,
a także zawsze wrażliwości na potencjalne
wątpliwości co do subiektywizmu czy rzetelności podejścia. „Ogólnie byłbym zwolennikiem zlikwidowania instytucji odstępstwa, ale
musimy do tego dojrzeć. Jeśli wszyscy się na
to zgodzimy, to odpowiednio skonstruujemy
przepisy”.
Minister przypomniał także o wznowieniu
w tym roku nagród Ministra Budownictwa, co
– poprzez honorowanie najlepszych – powinno
dać dobry impuls dla rozwoju architektury
i startu młodych architektów w zawodowe
życie. Przy tej okazji wspomniał również, że
zauważa, iż w programie studiów wyższych
potrzebne jest więcej pragmatyzmu, który
ułatwiłby absolwentom wejście do zawodu.
Jako możliwy kierunek wskazał odzwierciedlenie „przyziemnego systemu, który bezpo-

fot. s. osowski

Zjazdu Izby Architektów RP. 10 czerwca 2016 r., siedziba IARP w Warszawie.

minister Tomasz Żuchowski,
Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa, podsekretarz stanu
odpowiedzialny za budownictwo

średnio »kotwiczy« projektanta” – a więc
stawianie już w projektach studenckich
realnych warunków brzegowych: odniesienia
do przestrzeni, do infrastruktury instalacyjnej
i komunikacyjnej, uwzględnienie planów miejscowych, decyzji lokalizacyjnych, warunków
technicznych...
Będąc przy wątku edukacji, wspomniał
jeszcze, że w dyskusjach pomiędzy Ministerstwem Budownictwa i Infrastruktury
a Ministerstwem Edukacji pojawia się temat
wzmocnienia szkolnictwa zawodowego
i ewentualnego zapotrzebowania na kształcenie w zawodzie technika architekta: „w dyskusjach odrodziła się kwestia technika architekta, zastanawiamy się dzisiaj, czy ten zawód
jest potrzebny”.
Kończąc – minister Żuchowski zwrócił
się do delegatów zjazdu krajowego IARP
z prośbą, by wszystkie przekazane przez
niego informacje traktowali jako elementy do
dyskusji, a jednocześnie – aby przekazywać
ustalone w środowisku sugestie i oczekiwania
wobec administracji rządowej oraz bezpośrednio ministerstwa, ponieważ dzięki temu
planowane i prowadzone działania będzie
można realizować w sposób spójny.
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VI Nadzwyczajny Krajowy
Zjazd Izby Architektów RP
oprac. Sebastian Osowski, redakcja Z:A

VI Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów RP poświęcony był debacie na temat
warunków wykonywania zawodu architekta, obejmujących 4 podstawowe filary:
etykę zawodu architekta, standardy wykonywania zawodu i zakres usług architekta,
wynagrodzenia za prace projektowe oraz ubezpieczenia zawodowe.
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W

W czasie zjazdu zaprezentowano projekty dokumentów powstających w ramach
wewnętrznych prac Izby Architektów RP oraz
dyskutowano nad czterema filarami zawodu
architekta: etyką, standardami i zakresem
usług, wynagrodzeniami i ubezpieczeniami.
Jak podkreślił prezes IARP arch. Ryszard
Gruda: „Dyskutujemy w przeświadczeniu, że
wszystkie wymienione elementy są wspólne
ze sobą i są kluczowymi dla prawidłowego,
optymalnego i odpowiedzialnego społecznie
uprawiania zawodu przez architektów”. Prezes
podkreślił również, że nierozłącznym elementem tej dyskusji są także podstawowe zasady
kształtowania umowy klient – architekt.
W ramach dyskusji delegatów krajowych
IARP wymieniono wiele opinii, doświadczeń
oraz proponowanych korekt. Dyskutowano
także nad potencjalną obligatoryjnością
wprowadzenia projektowanych dokumentów,
możliwościami połączenia czterech omawianych aspektów, oraz ich możliwymi skutkami
dla rynku usług architektonicznych oraz
pracy architektów i pracowni projektowych.
Oczywiście – ze względu na wagę poruszanych
zagadnień – dyskusja przebiegała w gorącej
atmosferze merytorycznych argumentów
i wielu opinii bogatych w zawodowe doświadczenia. Na sali czuło się konstruktywną,
pozytywną atmosferę.
W czasie debaty zjazdowej zaprezentowane zostały także dwa zagraniczne rozwiązania
z zakresu regulacji wynagrodzeń za prace
projektowe:

1) funkcjonujące w Republice Federalnej Niemiec HOAI (Honorarordnung für Architekten
und Ingenieure), będące aktualnie przedmiotem kolejnych wyjaśnień przed Komisją
Europejską w zakresie zgodności z przepisami UE),
2) w
 prowadzona niedawno przez Czeską Izbę
Architektów „Kalkulačka”, czyli kalkulator
wynagrodzeń dla architektów i ich klientów,
oparty na godzinowej czasochłonności prac
projektowych (z uwzględnieniem faz i stopnia komplikowania procesu inwestycyjnego,
zależnie od kategorii i skali obiektu).

Z powodu braku kworum w drugim dniu
obrad, VI Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby
Architektów RP zakończył się bez przyjęcia uchwał w zakresie zaprezentowanych
w zintegrowanym komplecie projektów.
Ustalone zostało jednak dżentelmeńskie
zapewnienie, że prace będą kontynuowane, wszelkie przedyskutowane uwagi
zostaną rozważone i w miarę możliwości
uwzględnione, a kolejne edycje procedowanych dokumentów zostaną przedstawione
delegatom krajowym na kolejnym zjeździe
IARP.
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OKIEM PO OKRĘGU: LUBELSKA

Architekci IARP
na targach Lubdom
arch. Maria Balawejder-Kantor, architekt IARP, przewodnicząca Lubelskiej Okręgowej IARP

Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP już po raz czwarty uczestniczyła w Targach Budowlanych
Lubdom. Impreza odbyła się w dniach 1-3 kwietnia 2016 r. w Lublinie. Udział w targach był okazją
do upowszechniania wiedzy o izbie i ukazywania roli, jaką odgrywają architekci w tworzeniu
materialnej i kulturowej struktury miast, regionów i kraju.

P

Patronat, otwarcie, wieczór branżowy
Udział Lubelskiej Okręgowej IARP w Lubdomie, zgodnie z umową zawartą z Targami
Lublin SA, był wielowątkowy i wzbogacał
ofertę programową przygotowaną przez
organizatorów. Pierwszym elementem
współpracy było udzielenie targom patronatu
honorowego. W dzień rozpoczęcia imprezy
architekci z izby swoją obecność zaznaczyli
podczas uroczystości otwarcia targów oraz
wieczoru branżowego, które były okazją do
publicznych wypowiedzi na temat roli architekta i architektury w procesie budowlanym.
Mówili o tym arch. Maria Balawejder-Kantor
(przewodnicząca Lubelskiej Okręgowej IARP)
podczas uroczystego otwarcia targów oraz
arch. Kazimierz Kraczoń podczas wręczania
nagród i wyróżnień firmom uczestniczącym
w konkursach towarzyszącym targom.

Debata architektoniczna
Najważniejszym wydarzeniem przygotowanym przez Lubelską Okręgową IARP była
debata zatytułowana „Zmiana wizerunku
polskich miast – programy estetyzacji”, którą
prowadził arch. Janusz Gąsiorowski. Zaproszenie do udziału w debacie przyjęli:
	mgr inż. arch. Dorota Antonowicz
(Architekt Miasta Biała Podlaska, naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury
i Budownictwa UM Biała Podlaska),
	mgr inż. arch. Mirosław Hagemejer (Główny
Architekt Miasta Lublin, dyrektor Wydziału
Architektury i Budownictwa UM Lublin),
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	dr inż. arch. Halina Landecka (nauczyciel
akademicki z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, w latach
1990-2015 r. pełniąca funkcję Lubelskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),
	dr Dariusz Kopciowski (historyk sztuki,
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, specjalista w dziedzinie ochrony
oraz konserwacji zabytków urbanistyki
i architektury),
	dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski (nauczyciel akademicki, prodziekan ds. studenckich
studiów II stopnia na Wydziale Budownictwa
i Architektury Politechniki Lubelskiej
– wybrany na kadencję 2016-2020),
	mgr inż. Hanna Pawlikowska (Miejski
Architekt Zieleni, dyrektor Biura Miejskiego Architekta Zieleni UM Lublin),
	mgr inż. arch. Małgorzata Żurkowska
(zastępca dyrektora Wydziału Planowania
UM Lublin),
	mgr Marek Stasiak (historyk sztuki,
przedstawiciel Miejskiego Konserwatora
Zabytków w Lublinie),
	mgr inż. arch. Bartłomiej Jan Kożuchowski
(prezes SARP o. Lublin),
	mgr inż. arch. Stanisław Lichota (przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych
SARP o. Lublin, przewodniczący MKUA
w Lublinie, członek MKUA w Kazimierzu
Dolnym).
Wypowiedzi uczestników debaty oscylowały
m.in. wokół takich problemów jak:

	uwarunkowania prawne w kształtowaniu
przestrzeni miejskich a rola aktywności
społecznych w tym procesie,
	rozumienie wartości realizacji celów
wspólnych wobec sposobu ich pojmowania
w odniesieniu do indywidualnych celów
różnych interesariuszy,
	rola obszarów zieleni miejskiej i zagospodarowania dolin rzecznych jako wartości
krajobrazowych i rekreacyjnych przestrzeni
publicznych.
Poruszono również kwestie wagi konkursów urbanistycznych i architektonicznych
w kształtowaniu przestrzeni, a także roli
historycznych, zabytkowych budynków,
zespołów i układów urbanistycznych oraz
ich wpływu na kształtowanie współczesnej
zabudowy.
Podczas debaty rozgorzała ożywiona
dyskusja nad wielorakimi warunkami i tak
często sprzecznymi interesami, mającymi
istotny wpływ na efekty działań planistów,
inwestorów, urzędników, społeczników czy
architektów oraz na wypadkową, jaką jest
kształt przestrzeni miejskich i ich szeroko
pojęta estetyka.

Nagrody i stoisko
Kolejnym izbowym akcentem na targach było
przewodniczenie przez arch. Kazimierza Kraczonia komisji rozstrzygającej dwa konkursy
targowe w kategoriach: Produkt Roku Targów
Budowlanych Lubdom (przyznano nagrodę
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1_Janusz
Gąsiorowski,
architekt IARP
prowadzi debatę
2_ Uczestnicy
debaty, od lewej
Małgorzata
Żurkowska,
Mirosław
Hagemejer, Dorota
Antonowicz

1
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3_Janusz
Gąsiorowski
zapraszał do
wypowiedzi
obecnych na debacie
gości...
4_Uczestnicy debaty,
od lewej: Bartłomiej
Jan Kożuchowski,
Marek Stasiak,
Hanna Pawlikowska
5_ Dorota
Antonowicz,
Dariusz Kopciowski,
Bartłomiej
Kwiatkowski
6_Stoisko Lubelskiej
Okręgowej IARP

główną i wyróżnienie) oraz Forma Promocji
Targowej (dla najciekawiej zaaranżowanych
stoisk, w tej kategorii przyznano trzy nagrody).
Lubelska Okręgowa IARP na Lubdomie
miała również własne stoisko, które w tym
roku uatrakcyjniał multimedialny pokaz
projektów i realizacji architektów – członków
okręgu. Obecność przedstawicieli Izby Archi-

3

4

5

6

tektów zainteresowała także lokalne radio
i telewizję, które w materiałach dotyczących
targów umieszczały wypowiedzi architektów IARP.
W imieniu Okręgowej Rady serdecznie
dziękuję Wszystkim, którzy zaangażowali się
w okołotargowe działania realizowane przez
naszą Izbę.

Maria
Balawejder-Kantor
architekt IARP
przewodnicząca Lubelskiej OIARP,
gospodarz Izby Architektów RP
na Targach Lubdom 2016
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Edukacja młodzieży
odpowiedzią na chaos
przestrzenny
Michał Hasik

Nie słabnie zainteresowanie kampanią edukacji architektonicznej organizowaną przez Izbę
Architektów RP. Program edukacyjny „Kształtowanie przestrzeni” znany jest od 4 lat i wywołuje
przychylną reakcję nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W roku
szkolnym 2015/2016 w towarzyszącym akcji konkursie wzięło udział 37 zespołów z 8 województw.

T

Tegoroczna edycja programu, angażująca
środowisko szkolne na terenie całego kraju,
odbyła się już po raz trzeci. Głównym założeniem akcji jest przekazanie placówkom
oświatowym programu edukacyjnego – przejrzystego zbioru lekcji tematycznych przeznaczonego dla nauczycieli różnych specjalizacji,
z rozpisanymi scenariuszami lekcji wraz
z arkuszami informacyjnymi oraz pracami dla
uczniów. Zostały one przygotowane w taki
sposób, aby były interesujące dla młodzieży,
a prowadzący je nauczyciele (wykształceni
w nauczaniu dowolnego przedmiotu) nie
musieli posiadać specjalistycznej wiedzy
architektonicznej. Jedynym wymogiem jest
odbycie krótkiego szkolenia, które zapewnia
pomysłodawca projektu – Izba Architektów
RP. Szkoła, z tytułu uczestnictwa w projekcie,
nie ponosi żadnych kosztów. Lekcje umieszczone są w podręczniku dla nauczyciela, który
tworzy z nich „ścieżkę edukacyjną”, wybierając tematy lekcji. Uczniowie rozwiązują zagadki architektoniczne, tworzą projekty, uczą
się czytania rysunków, odbywają wycieczki
architektoniczne, nabywając wiedzę, która
pomoże im w przyszłych decyzjach estetycznych i inwestycyjnych.
Założenia programowe projektu oferują
edukację dzieci w ramach trzech obszarów
tematycznych: „Mój dom”, „Dzielnica, wieś,
miasto, metropolia” i „Budowle na prze-
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strzeni wieków”. Tematy można realizować
w dowolnej kolejności, pojedynczo lub
grupowo. Ponadto, na podstawie „Opinii
historyczno-urbanistycznej” prof. Kazimierza Kuśnierza, wybrano 16 polskich miast
z tradycją historyczną i współczesnymi
perspektywami rozwojowymi, po jednym
w każdym województwie. Znalazły się one
w części programu pt.: „Miasteczka polskie”.
Wybrane miasta użyczyły swojej historii
do prześledzenia procesu urbanizacji od
najwcześniejszego osadnictwa aż do czasów
współczesnych.
Program ma charakter długofalowy
i jest odpowiedzią na wszechobecny chaos
panujący w przestrzeni miejskiej, w którym
„tonie” Polska. Jego głównym założeniem jest
umożliwienie młodym ludziom zrozumienia
zagadnień przestrzennych i estetycznych
oraz ich wpływu na osobisty dobrostan
człowieka, stając się elementem wychowania obywatelskiego. To oni za kilkanaście lat
będą odpowiedzialni za kreowanie naszego
otoczenia. Wpajanie im odpowiedzialności,
wrażliwości społecznej, estetycznej i dbałości
o środowisko (w tym środowisko zbudowane)
motywowane jest w głównej mierze inwestycją w przyszłość.
Program, dzięki wysiłkowi koordynatorów
regionalnych, zatacza coraz szersze kręgi,
a pojęć z zakresu architektury oraz myślenia

przestrzennego uczą się dzieci z kolejnych
województw.
– Trudno oszacować łączną liczbę uczestników programu od momentu uruchomienia
projektu. W samej fazie pilotażowej programu,
zrealizowanej jeszcze przed pierwszą edycją,
wzięło udział 400 uczniów z 13 szkół. W trakcie minionych trzech edycji liczba placówek
oświatowych zaangażowanych w projekt
systematycznie rosła, a do programu zaczęto
angażować kolejne roczniki w ramach jednej
szkoły. Konkretna liczba uczestników, ze
względu na rozmiar projektu, pozostaje trudna
do zadeklarowania, ale szacujemy, że nawet
tysiąc uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogło mieć styczność z naszym
programem – mówi arch. Urszula Szabłowska, koordynator projektu po stronie IARP.
– Dzielnica Żoliborz wprowadziła nauczanie
„Kształtowania przestrzeni” do wszystkich
szkół, w Tomaszowie Mazowieckim program
edukacyjny IARP „Kształtowanie przestrzeni”
umieszczony został w strategii przestrzennej
miasta jako zalecany dla edukacji młodzieży,
a także… radnych – dodaje Szabłowska.

Wyniki konkursu
Nieodłącznym elementem programu jest
konkurs. W najnowszej edycji swoje prace
zgłosiło 37 zespołów z 8 województw (dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, mało-
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polskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego). Największą
liczbą reprezentantów – 10, może pochwalić
się Lubelskie i koordynator z Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP – arch. Agnieszka
Kantor-Kołodyńska.
Tematem tegorocznej edycji konkursu było: „Otoczenie szkoły jako przyjazna
i bezpieczna przestrzeń publiczna łącząca
społeczność lokalną – komu i w jaki sposób powinna służyć”. Uczniowie mieli zbadać, komu
powinna służyć przestrzeń publiczna w otoczeniu szkoły, dokonać analizy tego miejsca
pod względem walorów i wad, aż wreszcie
zaproponować rozwiązania, które umożliwią
korzystanie z otocznia szkoły różnym grupom
lokalnej społeczności. Nadesłane prace
konkursowe oceniało jury w składzie: Maciej
Szarapo (architekt IARP), Krzysztof Ozimek
(architekt IARP), Alicja Bojarowicz (architekt
IARP), Magdalena Hyży-Rydzewska (architekt
IARP), Anna Całus-Zawistowska (Ministerstwo Edukacji Narodowej) oraz Paweł
Muszyński (firma Fakro).
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz
prezentacja najlepszych prac odbyła się
24 czerwca br. w Zachęcie Narodowej Galerii
Sztuki w Warszawie.
W kategorii szkół gimnazjalnych nagrodę
główną przyznano Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego w Malborku, z kolei wyróżnienie
powędrowało do Gimnazjum nr 2 z Klasami
Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego
w Zgierzu.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
triumfowało III Liceum Ogólnokształcące
im. Św. Jana Kantego w Poznaniu, a wyróżnienie przypadło w udziale Technikum
nr 6 im. Jana Sas-Zubrzyckiego w Miejskim
Zespole Szkół nr 5 w Krośnie.
– Zadany w tym roku temat konkursu wymagał od uczestników wyjątkowej kreatywności i nieszablonowego myślenia. Stosunkowo
łatwo można było obrać kierunek sztampowych rozwiązań nagminnie realizowanych
w ostatnim czasie, głównie dzięki unijnym
dotacjom. Większość uczestników wpadła
w tę „pułapkę” – 90% prac widziało rozwiązanie zadanego problemu w tworzeniu nowych
bądź poprawie istniejących wokół szkoły miejsc

rekreacji: placów zabaw, terenów zielonych,
boisk sportowych, scen plenerowych itp. Może
to niepokoić i sugerować, że szkoła ogranicza
kreatywność uczniów, ale jednocześnie pokazuje, jak wiele jest jeszcze do zrobienia przez samorządy lokalne w temacie podstawowego zagospodarowania miejsc publicznych, jakimi są
szkoły i ich otoczenie. Staraliśmy się nagrodzić
te prace, które wyróżniały się pomysłowością,
oryginalnością, a przy tym charakteryzowały
się estetycznym, starannym i czytelnym wykonaniem – komentuje arch. Maciej Szarapo,
przewodniczący jury konkursowego.

Plany na przyszłość
Izba Architektów RP planuje objęcie specjalnym programem edukacyjnym dzieci ze szkół
podstawowych i przedszkoli, licząc na zainteresowanie zarówno Ministerstwa Edukacji
Narodowej, jak i nauczycieli oraz rodziców.
Jeżeli chcemy mieć ład przestrzenny i piękną
przestrzeń do życia, musimy uczyć od najmłodszych lat „widzieć”, nie tylko „patrzeć”.
Honorowy patronat nad programem edukacyjnym IARP „Kształtowanie przestrzeni”
objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Partnerem programu i fundatorem nagród
jest znana w Europie i na świecie polska firma
Fakro, która wspiera projekt od samego początku. Więcej informacji na temat programu
dostępnych jest na stronie Izby Architektów
RP pod adresem: www.zawod-architekt.pl/
ksztaltowanie_2016.

Pisaliśmy o tym w Z:A
> Wszyscy patrzą, nikt nie widzi…, Z:A_#44, str. 102
> Od kropli deszczu do więzi społecznych / przestrzeń w świecie
naszych pociech, Z:A_#44, s. 062
> F inał pilotażu programu edukacyjnego IARP Kształtowanie
przestrzeni, Z:A_03/2013/#33, s.086
> A rchifunEdukacja, Z:A_01/2013/#31, s. 078

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

Michał Hasik
specjalista ds. komunikacji
multiAN PR
> michal.hasik@multian.pl
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Nowości
w Warsztacie
Architekta
arch. Maciej Nitka, architekt IARP,
szef biura portalu WarsztatArchitekta.pl

W portalu Warsztat Architekta pojawiają się
właśnie nowe treści. W ramach sukcesywnego
wzbogacania portalu wprowadzono dwa nowe
działy, a już wkrótce na stronie startowej
działać zacznie aktywny „slider” ułatwiający
korzystanie z informacji dostępnych
w serwisie.

D

Dział „Oprogramowanie”

Dział „Start Up”

Wpisując się w trwającą na łamach Z:A dyskusję na temat BIM i projektowania zrównoważonego, której jednym z elementów były
rozważania o rozwoju oprogramowania CAD,
redakcja portalu WA podjęła próbę usystematyzowania dostępnej na polskim rynku oferty
programów (dział: Vademecum/Oprogramowanie).
Po pierwszym zaskoczeniu ich mnogością, dokonaliśmy selekcji i opisu dostępnego
software’u. Zestawienie nie waloryzuje
konkretnych rozwiązań, a jedynie porównuje
ich możliwości i, oczywiście, ceny. Przydatny może być zwłaszcza algorytm pt. „Jaki
program architektoniczny będzie dla mnie
najlepszy?”.
Jako podstawowe kryterium oceny oprogramowania przyjęliśmy możliwość pracy w 3D,
a także dostosowanie rozwiązań do technologii BIM. W wyniku analiz powstała całkiem
spora galeria programów, po której poruszanie
się ułatwia aktywny spis treści oraz prosta
wyszukiwarka według założonych kryteriów.

Każdy potrzebuje wsparcia na starcie. Osoby,
które planują założyć firmę architektoniczną, na Warsztacie znajdą poradnik (dział:
Start Up) zawierający podstawowe informacje o rodzajach działalności gospodarczej,
o obowiązkach kadrowych (różne formy zatrudniania), o rodzajach rozliczeń z fiskusem,
listę koniecznych czynności formalnych, ale
także (by wlać trochę optymizmu) informacje
o możliwościach pozyskania dofinansowań
oraz o ich źródłach.
Do tej listy informacji uniwersalnych dołożona została część specjalistyczna obejmująca
zagadnienia związane z ubezpieczeniem,
planowaniem strategii firmy, podstawowymi
zasadami zarządzania projektem i regułami
pracy w grupie. Nie podane zostały tylko
sprawdzone recepty na skuteczne pozyskiwanie zleceń… Niemniej na pewno przydadzą
się informacje o niezbędnym wyposażeniu
pracowni (czyli także o programach CAD).
W miarę gromadzenia informacji planowane są kolejne edycje poradnika (analogicznie
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jak rozwijał się poradnik Klient Architekta).
Redakcja portalu liczy na głosy Koleżanek
i Kolegów – także te krytyczne – z zapytaniami albo propozycjami oczekiwanych
materiałów.

Slider na stronie głównej
Stałe uzupełnianie i uaktualnianie zawartości
Warsztatu powoduje, że częściej rozwijamy
istniejące już działy, niż tworzymy nowe. Aby
każdy, kto otworzy stronę startową, mógł
szybko zorientować się, co zostało zmienione
lub dodane, przygotowujemy tzw. slider z listą
nowych publikacji, którymi będziemy chcieli
zainteresować czytelnika. Nowa funkcjonalność pojawi się już wkrótce.
***
Warto również odwiedzić i śledzić profil
Warsztatu Architekta na Facebooku, to także
wygodny sposób na szybkie przekazanie swoich uwag redakcji portalu.
> www.WarsztatArchitekta.pl

Felieton

Z:A

KOMENTARZ NIEPOLITYCZNY

arch. Sławomir Żak
architekt IARP

Wrocław, 25.06.2016

H

Historia lubi się powtarzać... bo nikt nie
chce wyciągać z niej wniosków (to kwestia
pamięci pokoleniowej, o którą trudno
w epoce dobrobytu Europy), więc każdy
musi przeżyć to na własnej skórze. Hasło
z piosenki „Przeżyj to sam” jest ciągle aktualne... szczególnie dla polityków. Emocje
zawsze biorą górę nad pragmatyzmem,
bo na nich oparte są spekulacje na temat
łatwego z pozoru pieniądza.
Być może premier Cameron – odchodząc
ze świata aktywnej polityki – stał się jednocześnie „architektem” nowej e-Europy
i być może także nowego stylu w architekturze „budowania poprzez burzenie”,
z czym semantycznie i mentalnie zawód
architekta będzie się musiał w najbliższej
przyszłości oswoić... O ile chce przetrwać nadchodzące „burze” (nomen omen
skrót od burzenia).
Zbyt wiele przepisów nas krępuje –
tak bardzo, że nie potrafimy bez nich żyć,
a z nimi umieramy, stojąc w miejscu.
Ale zmiana może być również kontynuacją rzeczy dobrych. Problem w tym,
że trzeba te rzeczy dobre dostrzec. Dobrą
jest z pewnością wspólny rynek usług
i związany z tym przepływ informacji.
Otwarta granica dla wzajemnego poznawania się, co sprzyja zrozumieniu poprzez
odmienność. Dobre są także nowe kierunki
w architekturze z ich koniecznym aksjomatem różnorodności.
Tolerancja dla poglądów jest tak samo
ważna jak tolerancja dla stylów, które
jednak nie pachną plagiatem – prostym powtórzeniem. Dzisiejszy styl w architekturze
jest formalnie wynikiem zaawansowanej
technologii i przepisów, które go wymuszają. Z tej przyczyny bezpieczne życie zamienia się w wyścig oswojenia każdej nowej
zmiany, czy to w technologii, czy w prawie.
To charakterystyczne dla gatunku homo
sapiens, który wygrał dzięki umiejętności przystosowania się do istniejących
warunków. Nie można lekceważyć tej cechy
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gatunkowej jako formy samodoskonalenia
się i jednocześnie jako bezpiecznika dla
nieprzewidywalnej przyszłości. Dążenie
do ujednolicenia jakości życia w świecie
technologii i prawa jest więc zrozumiałe
z punktu widzenia wygody i bezpieczeństwa korzystania z tych „dobrodziejstw”
naszego świata. Pytaniem ciągle aktualnym pozostaje jednak drzemiący i budzący
się co jakiś czas niepokój: czy mamy, jako
zawodowcy, wpływ na to co się wokół nas
rozgrywa i nas dotyczy, i czy mamy na
takie nieuchronne procesy jakieś lekarstwo
lub szczepionkę?
W gruncie rzeczy art. 8 pkt 11 naszej
ustawy samorządowej, wyraźnie stawia
granice naszych izbowych kompetencji
– „opiniowanie” to jedyne zadanie Izby
w odniesieniu do aktów normatywnych.
Każda próba stanowienia prawa w obszarze
poza-samorządowej jurysdykcji może być
tym ustawowym punktem skasowana.
Chyba warto to podkreślić. Megalomania
i emocje w tym zakresie są zgubne, a pragmatyzm bardzo pożądany. Rozgrywającym

jest w tym wypadku zawsze realna władza,
rozpięta w swoim działaniu pomiędzy
niepewną demokracją i skompromitowaną
dyktaturą. W dodatku „słuchanie” tych,
którzy opiniują nie musi już być w tej
sytuacji obligatoryjnym zadaniem władzy.
Nasza zawodowa skuteczność musi to
uwzględniać.
Edward Luttwak autor książki „Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej
gospodarki” powiedział:
„Moim zdaniem należy zabiegać tylko
o minimum skuteczności rynkowej. Przecież
wszystko, co cenimy w życiu – miłość,
rodzina, przywiązanie, wspólnota, kultura,
stare przyzwyczajenia, wygodne stare buty...
– leży poza sferą tejże skuteczności.
Strategia polega na poszukiwaniu
punktów zwrotnych. Polityka stała się zbyt
przewidywalna. Tymczasem strategia uczy
nas jak być nieprzewidywalnym.
– Większość ludzi nie jest w stanie
trzymać swoich emocji na wodzy. A strategia, nade wszystko, to panowanie nad
emocjami”.
Czego zatem nam architektom brakuje?
Co chcielibyśmy zmienić w naszym zawodzie i w sobie... aby osiągać to, co nazywamy skutecznością działania w ramach
wspólnoty zawodowej, opartej na zaufaniu
i jednocześnie tolerancji dla nieskrępowanej wyobraźni tworzenia?
Jeśli przyjąć, że funkcją dojrzałości jest
bezpieczeństwo wynikające ze stosowania zbioru norm ograniczających wolność
wyobraźni, to trzeba to zmienić przez sformułowanie środowiskowych norm wprost
powiązanych ze strategią. Mimo że zmiany
zawsze kojarzyć się będą z czymś nowym,
nieznanym i niebezpiecznym choć w gruncie
rzeczy ekscytującym, to właśnie emocja
tworzenia czegoś nowego jest wpisana
w zawód architekta. To jego przewaga i jednocześnie możliwe przekleństwo w konfrontacji z działaniem bez strategii, które
zawsze może grozić dotkliwą porażką.

ILUSTRACJA: ARCHIWUM AUTORA

Nic odkrywczego

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Szkice o wentylacji

promocja

Z:A

Wyroby budowlane:
zmiana przepisów od 2017 r.
Marcin Gasiński

1 stycznia 2017 r. wejdą w życie zmiany1 do ustawy o wyrobach budowlanych2, dostosowujące
krajowy system dopuszczania wyrobów do obrotu do zasad funkcjonujących w systemie
europejskim. Sprawdzamy, co zmieni się w kwestii urządzeń rozdziału powietrza.

S

System europejski został uregulowany poprzez
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011 (w pełni weszło w życie
1 lipca 2013 r.) i dotyczy wyrobów budowlanych,
oznakowanych znakiem CE. Warunkiem umożliwiającym wprowadzenie takich wyrobów
do obrotu jest prawidłowa ocena indywidualnych właściwości użytkowych określonych
w specyfikacjach technicznych (zawierających
wymagania i metody badań) sporządzonych na
podstawie odpowiedniej normy zharmonizowanej, oraz – w przypadku wyrobów nieobjętych
w pełni normami – ocena właściwości określonych w Europejskich Ocenach Technicznych.
Zgodnie z dyrektywą 305/2011 przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i oznakowaniem
znakiem CE, producent sporządza deklarację
właściwości użytkowych (wcześniej producent
deklarował zgodność ze specyfikacją techniczną). Aktualne podejście jest zdecydowanie
bardziej czytelne dla użytkowników wyrobów

System krajowy obecnie i po zmianie
Równolegle z obowiązującym od 3 lat system
europejskim, w Polsce funkcjonuje także system
krajowy (oznakowanie znakiem B), w którym
w przypadku braku normy PN wyrobu lub nie-

pełnej zgodności wyrobu z normą, specyfikację
techniczną stanowi Aprobata Techniczna, a producent przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu
sporządza Krajową Deklarację Zgodności.
Zmiana aktualnej ustawy o wyrobach budowlanych1,2 zapewni pełne dostosowanie systemu krajowego do europejskiego. Po 1 stycznia 2017 r. w krajowym porządku prawnym
pojawiają się nowe dokumenty: Krajowe Oceny
Techniczne (zastępujące Aprobaty Techniczne) oraz Krajowe Deklaracje Właściwości
Użytkowych (wydawane w miejsce Krajowych
Deklaracji Zgodności).
Jednocześnie, zgodnie z dyrektywą
305/2011, po 1 stycznia 2017 r. nadal obowiązywać będzie zasada, że wprowadzenie do obrotu
wyrobu budowlanego w systemie krajowym jest
możliwe, o ile taki wyrób nie jest objęty w pełni
aktualną europejską normą zharmonizowaną,
ani nie wydano dla niego Europejskiej Oceny
Technicznej. W praktyce oznacza to, że ten sam
wyrób nie może funkcjonować na rynku z oznaczeniem CE oraz ze znakiem budowlanym B.

Urządzenia do rozdziału powietrza
Sposób deklarowania właściwości użytkowych
w systemie krajowym ma regulować rozporzą-

Tabela 1. Zasady wprowadzania do obrotu urządzeń rozdziału
powietrza przed i po wejściu w życie nowych przepisów
Rodzaj urządzenia

Urządzenia nawiewne – nawiewniki montowane
w oknach i drzwiach balkonowych

1

Urządzenia nawiewne – nawiewniki montowane w częściach
2
przegrody zewnętrznej nie wymienionych w poz. 1
Nawiewniki i wywiewniki montowane w instalacjach
3
wentylacji i klimatyzacji
Elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji: przepustnice,
4
zasuwy, czerpnie, wyrzutnie, odciągi, zamknięcia
5

Przewody i rury wentylacyjne, pustaki wentylacyjne

* Dla pozycji od 2 do 5
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Warunki wprowadzania
do obrotu obowiązujące
do 31.12.2016 r.
Znakowanie znakiem budowlanym
na podstawie Aprobaty Technicznej
ITB oraz krajowej deklaracji zgodności

Brak wymagań – możliwa
dobrowolna ocena poprzez system
Rekomendacji Technicznych ITB

Warunki wprowadzania
do obrotu obowiązujące
od 01.01.2017 r.
lub 01.07.2018 r.*

dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
którego projekt zakończył w kwietniu 2016 r.
fazę konsultacji społecznych. Dokument ten
określa m.in. grupy wyrobów budowlanych
objętych koniecznością sporządzania deklaracji
właściwości użytkowych. Wśród nich, co stanowi istotną zmianę w stosunku do aktualnie
obowiązującego systemu, znajdują się wyroby
do rozprowadzania i rozdziału powietrza
w wentylacji i klimatyzacji, w tym nawiewniki
i wywiewniki (patrz tab. 1.).
Urządzenia nawiewne (nawiewniki montowane w przegrodach zewnętrznych) powinny
spełniać wymagania techniczne określone
przez rozporządzenie WT oraz normę
PN-B-03430:1983+Az3:2000. Warto zauważyć, że nowe przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu obejmą urządzenia nawiewne
montowane nie tylko w oknie, jak to obowiązuje obecnie, ale również w innych częściach
przegrody, tj. w ścianie czy w kasetce rolet.
Ta zmiana pozwoli na wyeliminowanie dysonansu prawno-technicznego, wedle którego do
tej pory urządzenie pełniące taką samą funkcję
w budynku mogło być wprowadzane do obrotu
według odmiennych zasad.
Należy mieć nadzieję, że konieczność
deklarowania właściwości użytkowych na
podstawie wydanej Krajowej Oceny Technicznej pozwoli na funkcjonowanie na rynku
wyłącznie wyrobów spełniających wymagania
techniczno-budowlane.
1_Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy
o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności
(Dz.U.2015.1165),

Znakowanie znakiem
budowlanym
na podstawie krajowej
oceny technicznej
oraz krajowej
deklaracji właściwości
użytkowych

2_Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2014.883).

Marcin Gasiński
specjalista ds. wymagań
technicznych i energetycznych
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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.
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• 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
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promocja

Elementy udanej przestrzeni
Aranżacja otoczenia budynków mieszkalnych jest równie istotna, jak urządzanie ich wnętrz.
Zagospodarowana przyjaźnie przestrzeń zewnętrzna pozytywnie wpływa na samopoczucie osób,
które z niej korzystają. Dlatego niezwykle ważne staje się dostosowanie wszystkich jej części do
pełnionych funkcji. Pomagają w tym elementy małej architektury.

W

W prawidłowo zaaranżowanej przestrzeni każdy detal spełnia określone zadanie. W stworzeniu komfortowego, a przy tym atrakcyjnego
wizualnie otoczenia, szczególnie pomocne
będą murki, palisady, ławki, siedziska czy
ogrodzenia. Nie tylko pozwolą na ozdobienie
posesji, ale ułatwią też zagospodarowanie nawet niewielkiego obszaru, poprzez podzielenie
go na poszczególne strefy.

Zbudować, podzielić, zakończyć
I tak budowanie ławek, małych murków
czy kwietników, także w ogrodach o skromniejszych możliwościach aranżacyjnych,
ułatwi m.in. kostka Murja 1 z linii Libet
Completto. Dzięki dwóm „rozmiarom”(kwadratowemu 11,8 x 11,8 x 4 cm i prostokątnemu 15,9 x 11,8 x 4 cm), a także uniwersalnej,
kontrastowej kolorystyce (antracytowy i biały), produkt umożliwia stworzenie zarówno
klasycznych, jak i nowoczesnych kompozycji.
Jego atutem jest też postarzana powierzchnia,
która estetycznie współgra z innymi materiałami. Warto podkreślić, że Murja barwiona
jest w masie, dzięki czemu można eksponować
każdy z jej boków.
Chcąc estetycznie zakończyć proste ścieżki
czy schody, warto sięgnąć po Palisadę Split 2
z linii Libet Completto. Naturalny wygląd, nawiązujący do prawdziwego kamienia oraz trzy
praktyczne wymiary tego produktu sprawiają,
że umożliwia on wznoszenie niebanalnych
form w kształcie łuku o dowolnym promieniu,
a także pionowych i poziomych konstrukcji.
Materiał ten dobrze sprawdzi się też podczas
budowy innych elementów małej architektury – murków, przepierzeń czy oryginalnych
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kwietników. Może on także posłużyć do
stworzenia ławek czy siedzisk.
Z kolei przy podziale przestrzeni na poszczególne strefy pomocna okaże się też Palisada rustykalna, którą tworzą trzy połączone
ze sobą elementy o wyjątkowo estetycznej
powierzchni i nierównomiernym rysunku. Niewielki rozmiar, a także zróżnicowana faktura
wierzchu pozwalają na stworzenie układów
obrzegowania, dodając nawierzchni niepowtarzalnego uroku. Elegancka kolorystyka
Palisady Rustykalnej, utrzymana w odcieniach
szarości, sprawi, że produkt ten stanie się
subtelną ozdobą otoczenia.

Do siedzenia i wypoczynku
Nowoczesne budownictwo, poza aspektem
estetycznym, duży nacisk kładzie także na
funkcjonalność. Projektując otoczenie budynków mieszkalnych, nie można pominąć tak
istotnej kwestii, jak komfort użytkowników.
Coraz popularniejszym rozwiązaniem stają się
więc wszelkiego rodzaju ławki, siedziska i stoliki, które umożliwiają mieszkańcom wspólne
spędzanie czasu w przydomowej przestrzeni.
Przy ich tworzeniu doskonale sprawdzą
się kolejne produkty z linii Libet Completto.
Blok betonowy Piastra 3 to materiał na
oryginalną ławkę lub outdoorowe siedzisko.
Dzięki dużemu rozmiarowi oraz nowoczesnej
kolorystyce, utrzymanej w kontrastowych
odcieniach czerni i bieli, znakomicie wpisze
się on we współczesne aranżacje otoczenia
miejsc publicznych. Praktyczne, a przy tym
estetyczne ławki można też stworzyć, wykorzystując barwione w masie kostki Natulit
Massimo. Wykonana przy ich pomocy podsta-

wa będzie się dobrze komponować z deskami bądź płytami Sundeck i Madera, które
posłużą do stworzenia siedziska. Kolejnym,
niezwykle funkcjonalnym, a przy tym dizajnerskim rozwiązaniem będą meble wykonane
z elementów betonowych Libet. Materiał ten
jest wyjątkowo trwały i odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, dzięki czemu
doskonale sprawdzi się w miejskiej przestrzeni. Tegoroczna nowość, Plaster miodu 4 ,
podobnie jak inne produkty Libet Stampo,
jest poddawany impregnacji już na etapie produkcji, co czyni z niego idealny wręcz surowiec
do realizacji elementów małej architektury.
Geometryczny kształt tego produktu będzie
bardzo dobrze się komponował z nowoczesnym, minimalistycznym otoczeniem,
wprowadzając do niego jednocześnie walory
praktycznego siedziska. Podobne przeznaczenie mogą znaleźć Sześciany 5 . Ich prosta
i elegancka forma oraz wyjątkowa trwałość,
charakterystyczna dla produktów z linii Libet
Stampo, sprawiają, że sprawdzą się jako stoliki czy krzesła, a zestawione w rząd stworzą
trwałą i oryginalną ławkę.

Dekoracja, a nawet sztuka
„Kropką nad i” przy tworzeniu estetycznej
przestrzeni są różnego rodzaju elementy
dekoracyjne, które dodatkowo mogą zostać
wykorzystane w praktyczny sposób. Przykładami są tu: Kula 6 czy Piłka golfowa z linii
Libet Stampo. Pierwszy z produktów dostępny jest w trzech rozmiarach – 90, 60 lub 30 cm
średnicy. Tym samym pozwala on na tworzenie zróżnicowanych kompozycji, które będą
oryginalną ozdobą trawnika, ale też wyrazi-
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stym ogranicznikiem wjazdu czy ogrodzeniem
wydzielającym poszczególne strefy użytkowe.
Podobne przeznaczenie może znaleźć, charakteryzująca się trójwymiarową strukturą, Piłka
golfowa o wysokości 60 cm. Doskonale sprawdzi się ona wokół lub na terenie obiektów
rekreacyjnych i sportowych. Na uwagę zasługuje wreszcie wspomniany już Plaster miodu.
Ażurowa wersja tego produktu stanowić może
zarówno nowoczesną ozdobę (zwłaszcza, gdy
kilka elementów zostanie ułożonych jeden na
drugim), jak i oryginalny kwietnik czy donicę.

1

2

3

4

5

6

Biel elementów z linii Stampo doskonale kontrastować będzie z zielenią trawy czy ciemną
kostką brukową. Elementy Stampo mogą
też naśladować dzieła sztuki współczesnej
– każdy z nich jest wytwarzany ręcznie, dzięki
czemu charakteryzuje się różnym rozkładem
i rozmiarami porów typowych dla betonu
architektonicznego.
***
Wygodne meble, funkcjonalne elementy wykończeniowe i stylowe dekoracje to niezwykle

ważne składniki nowoczesnej aranżacji przestrzeni wokół mieszkań czy domów. Dzięki
nim osiedla mogą stać się oazami zieleni oraz
miejscami do relaksu, odpoczynku i spotkań
towarzyskich, a przed domem może powstać
zindywidualizowana, dostosowana do użytkownika przestrzeń.
Libet S.A.
ul. Powstanów Śl. 5,
53-332 Wrocław
tel. 801 542 381
www.libet.pl
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Podłogowe trendy
Drewno może mieć wiele twarzy. Różne barwy, struktury, sposoby wykończenia
pozwalają dopasować jego wygląd do koncepcji wnętrza. O możliwościach, jakie dają
podłogi z tego naturalnego materiału oraz o dominujących obecnie trendach opowiadają
Sebastian Kos i Paweł Bekas, specjaliści w dziedzinie podłóg drewnianych.

P

Podłogi drewniane to tradycyjny materiał
naturalny, mający wielowiekową historię.
Mają jednak coraz większą konkurencję:
coraz lepszej jakości panele laminowane,
modne ostatnio posadzki betonowe,
różnego rodzaju płytki i wykładziny…
Czy podłogi drewniane wciąż są w stanie
wygrywać z innymi materiałami?

> Sebastian Kos: Drewno nie traci na popularności, wręcz przeciwnie, skutecznie konkuruje
z innymi rozwiązaniami. Zainteresowanie
inwestorów wynika wprost z jego właściwości
– to naturalny i ciepły materiał, który tworzy
we wnętrzu specyficzny mikroklimat. Drewno
nie imituje natury, jest jej częścią. Nie ma
dwóch takich samych desek, każda ma swój
własny rysunek, będący efektem oddziaływania sił przyrody, czy też odzwierciedleniem
warunków klimatycznych.
Na rynku podłogowym od kilku lat można
zaobserwować tendencję do powracania
do tradycyjnych i naturalnych materiałów.
W przeciwieństwie do płytek, czy wykładzin, każda drewniana podłoga jest jedyna
w swoim rodzaju i co równie ważne – zmienia
się z upływem czasu. W przypadku innych
rozwiązań czas działa na ich niekorzyść, bo
„nowe” produkty z biegiem czasu tracą cechy
wizualne, które zdecydowały o ich wyborze.
Tymczasem drewno szlachetnie się starzeje,
zmienia się, jest coraz ciekawsze, nie traci
swoich walorów, a jeszcze zyskuje na atrakcyjności.
> Paweł Bekas: Trzeba przy tym podkreślić,
że drewno również zapewnia szeroką paletę
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> PB: Wykończenie drewna wpływa nie tylko
na estetykę podłogi, ale też decyduje o jej
funkcjonalności. Weźmy na przykład nasze
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,
gdy chodzi się boso po podłodze. Specjalny
olej podnosi odporność drewna na uszkodzenia związane z bieżącym użytkowaniem
podłogi i zdecydowanie ułatwia jej renowację.
Takich podłóg nie trzeba cyklinować, wystarczy konserwacja olejem. Czynność należy
przeprowadzać raz na rok – dwa lata.

> SK: Drewniana podłoga potrafi dodać zdecydowanego charakteru całej aranżacji, być jej
dominującym elementem, ale też idealnie się
w nią wkomponować i stanowić neutralne tło
dla mebli czy dodatków. Kolor i sposób ułożenia drewna wpływają na proporcje wnętrza
i mogą je zdecydowanie odmienić.
Przy wyborze elementów decydujące są
zatem trzy kwestie: założenia projektowe,
gust i potrzeby inwestorów. Możliwości
jest bardzo wiele, a ograniczenia techniczne dotyczą właściwie tylko montażu
drewna na ogrzewaniu podłogowym. Nie
warto wówczas montować drewna litego,
lepiej wybrać materiał inżynieryjny, zwany
warstwowym.
Dla przykładu, planując remont wiekowego pałacu, chcąc przywrócić jego dawną
świetność, z pewnością warto zwrócić uwagę
na kasetony. Chcąc poszerzyć wąski korytarz,
wybierzmy natomiast jaśniejszy odcień desek
i ułóżmy je w poprzek. Jeśli inwestor marzy
o dużym salonie w stylu francuskim, wówczas
sprawdzą się klepki.
Nie ma przeciwwskazań technicznych do
montażu klepek, nie istnieje także zasada wymuszająca w jakimś miejscu instalację desek.
Decyzja należy do inwestora oraz projektanta
i jest uzależniona od ich wizji wnętrza.

Podłoga drewniana to hasło, które zawiera
w sobie różne rodzaje produktów – mamy
deskę litą, deskę warstwową, znów coraz
popularniejszą klepkę… Co decyduje
o wyborze?

W podłogach, jak w każdym aspekcie
wykańczania wnętrz, panują z pewnością
pewne mody. Jakie trendy dominują
obecnie? Czy możemy prognozować, w jaki
sposób będą się one zmieniały?

możliwości. Podam taki przykład – nasze
podłogi są tworzone tylko z jednego gatunku
drewna – dębu, a oferta obejmuje niemal 50
różnych kolorów i wiele typów wykończenia,
m.in. postarzanie, nacinanie poprzeczne,
układanie drewna na sztorc czy szczotkowanie. Drewno jest bardzo uniwersalnym
surowcem, montowanym we wnętrzach różnego typu, utrzymanych właściwie w każdej
stylistyce. To kolejna zaleta tego surowca.
Wspominacie panowie o różnych sposobach
wykańczania drewna podłogowego.
Czy ma to znaczenie tylko estetyczne?

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

fot. Chapel Parket
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Deski Chapel Minster, kolor Bleached Natural, drewno w selekcji A.
Wymiary elementów: grubość 20 mm, szerokość 225 mm, długość miks między 1500 a 2700 mm
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Czy podłoga drewniana może być
innowacyjna?

> PB: Z całą pewnością tak! W tym przypadku mówimy o unowocześnieniu tradycji
– sięgamy po naturalny, używany od wieków
materiał i sprawdzone metody jego obróbki,
ale nadajemy im nowy wymiar, przenosimy
na wyższy poziom. Korzystamy np. z oleju, ale
jest to substancja wzbogacona o związki krzemu, a więc ulepszona w stosunku do swojego
pierwowzoru.
Oglądając współczesne podłogi postarzane, można odnieść wrażenie, że mamy
do czynienia z wiekowym drewnem. Kiedyś
uzyskanie takiego efektu było możliwe dzięki
działaniom natury – opadom atmosferycznym,
promieniom słonecznym, sile wiatru. Dziś
podobne rezultaty osiągamy w kilka tygodni,
a sam proces jest kontrolowany i przewidywalny. Barwienie drewna nie jest nowym wynalazkiem, ale uzyskiwanie trwałego koloru dzięki
działaniom starannie dobranych substancji
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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

można traktować jako innowację. Poddajemy
drewno reakcjom chemicznym, dzięki którym
możliwe jest uzyskanie m.in. efektu patyny.
Takiego rezultatu nie da się osiągnąć, korzystając z tradycyjnej bejcy, gdyż drewno jest
barwione w masie i jego odcień jest trwały.

fot. Chapel Parket

> PB: Z naszych obserwacji wynika, że Polacy
są tradycjonalistami, wracają do rozwiązań
stosowanych kilka dekad temu – naturalnych
podłóg w ciepłych kolorach. Jeszcze 10-12 lat
wstecz prym wiodły egzotyczne gatunki
i laminaty, ale od kilku lat znowu popularne
są naturalne podłogi z europejskich gatunków
takich jak dąb.
Warto podkreślić także, że Polacy na
nowo przekonali się również do tradycyjnych
metod obróbki drewna, wybierają sprawdzone
rozwiązania, naturalne i eleganckie. Do niedawna bardzo popularne i poszukiwane były
szarości, następnie zainteresowanie budziły
jasne odcienie, obecnie obserwujemy zwrot
ku ciemniejszym barwom.
> SK: Nadal najczęściej wybieranymi elementami są deski, ale do łask wracają także
klepki – i to również o mniejszych formatach,
np. szerokościach 6, 7 i 8 cm. To kolejny dowód
na to, że wracamy do trendów i produktów
popularnych przed laty.

Sebastian Kos

W jakim stopniu materiał podłogowy
można dostosować do koncepcji
wykończenia wnętrza? Jakie możliwości
ma tutaj projektant?

> SK: W przypadku podłóg produkowanych
na zamówienie, każda powstaje według
indywidualnych potrzeb. Zamawiający może
zdecydować o wszystkich jej cechach: selekcji
drewna, wymiarach, kolorze, fakturze, rodzaju
elementów. Wszystkich dostępnych wariantów są dosłownie tysiące. Istnieje możliwość
stworzenia własnego wzoru kasetonu lub
wykonania tego elementu w dwóch różnych
kolorach. Możliwe jest dostarczenie odbiorcy
– w ramach jednego zlecenia – desek w kilku
szerokościach (ułożona z nich podłoga prezentuje się bardzo naturalnie, sprawia wrażenie,
że montowano ją dekady temu, gdy nie było
możliwości przygotowania drewna w identycznych rozmiarach) lub w różnych odcieniach.
Podłogi drewniane mogą być częścią
wielu nietypowych lub trudnych technicznie
realizacji. Dla przykładu, u jednego z inwestorów drewniane deski docinano tak, by idealnie
łączyły się z heksagonalnymi płytkami ceramicznymi 1 . W innym budynku deski układane były po łuku, tuż przy oknach. Ciekawy
efekt osiągnięto też, wykorzystując nacinane
poprzecznie klepki w różnych kolorach 2 .
U inwestora indywidualnego zainstalowano
deski o długości 1,6 m każda, które ułożono tak jak klepki – w tzw. wzór koszykowy.
Dostępne są również tzw. podłogi sztorcowe,
które przypominają kostki brukowe 3 . To obrazuje jak uniwersalne zastosowanie mają
podłogi drewniane i jak można je dostosować
pod względem technicznymi oraz wizualnym
do założeń i potrzeb. 

1

2

3
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Ekskluzywnie i sportowo

Zegar architektoniczny

Labirynt czasu (Time Maze) to nazwa zegara, który
dla marki Alessi zaprojektował Daniel Libeskind.
Czasomierz wykonany został ze stali i pomalowany
na dwa wyraziste kolory: czerwony i czarny.
Cena: 165 €
www.alessi.com

Woolsey Ping Pong Table to stół wykonany przez kalifornijskiego rzeźbiarza Seana Woolsey’a. Z po-

Temperówka z cyrkonii

wodzeniem można przy nim przeprowadzić naradę, zjeść obiad, ale także pograć w tenisa stołowego. Blat wykonany został z drewna orzechowego i podobno gra się na nim wyśmienicie. W zestawie
dostajemy też metalową siatkę, dwie paletki i zestaw piłeczek pingpongowych.
Cena: 9000 $
www.seanwoolsey.com

Do odpoczynku na uniwerku
Ławka Lightwave została zapro-

Twórcy Zirconia Sharpener – nowojorscy dizaj-

jektowana przez pracownię After

nerzy Bryan Wong i Chengtao Yi – zapewniają,

Architecture. Stoi w kampusie

że dzięki trwałości wykonania ich temperówka

Cornell University w Ithaca (stan

będzie ostatnią, jaką kupicie w życiu. Mate-

Nowy Jork). Tworzy ją siatka drew-

riał wykonania (czyli tlenek cyrkonu) sprawia,

nianych (wykonanych z robinii

że ostrza nigdy nie trzeba wymieniać. Do tego

akacjowej) prostopadłościanów

minimalistyczna forma. Nawet jak nie ostrzymy

różnej wysokości. W nocy jest

ołówków – warto postawić na biurku.

podświetlana.

www.bryanwongdesign.com

www.after-architecture.com

www.chengtaoyi.com

Dynamiczna podłoga

Wiele mebli w jednym
Modułowa sofa Lift-Bit
zaprojektowana została
w pracowni Carlo Ratti Associati dla szwajcarskiej firmy
mebla o sześciokątnym przekroju można
podwyższać lub obniżać
za pomocą
siłowników
liniowych.
Dzięki temu
kanapa szybko

Deski w podłogach holenderskiej firmy Bolefloor przyciągają

zmieni się

wzrok naturalnym kształtem. Posiadają nieregularnie wygięte

w krzesło, fotel,

krawędzie, takie same jakie miał pień, z którego zostały wyko-

szezlong czy łóżko.

nane. Falująca podłoga? Czemu nie!

www.lift-bit.com

www.bolefloor.com
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meblowej Vitra. Moduły

kolekcja płytek
Ermeo /Ermo
płytek
[30 x 60]

kolekcja
Ermeo/Ermo
[30 x 60]
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