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Otaczając
przestrzenią.

ARCHITEKTURA PRZYJAZNA,
JAKOŚĆ, KRYTERIA, GUSTY
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POLSKIEGO DOMU

     
THERMANO
to
odpowiedĨ
na trendy i zapotrzebowanie rynku
w dziedzinie wydajnych materiaáów
izolacyjnych. Zbudowana z poliuretanu páyta PIR jest produktem
o najwyĪszej efektywnoĞci energetycznej.
Analizy LCA – Life Cycle Assessment, wykazaáy,
Īe pianki PIR są materiaáem, którego Ğrodowiskowe koszty liczone od produkcji, przez rutynowe
uĪytkowanie do ostatecznej likwidacji naleĪą do

najniĪszych w grupie budowlanych
termoizolatorów.
Poliuretan PIR to najczĊĞciej wybierany produkt do ociepleĔ, zarówno w Europie, jak i USA, pozwalający zaoszczĊdziü ponad 100 razy wiĊcej energii niĪ uĪyto do jej
wyprodukowania.
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WydajnoĞü i efektywnoĞü THERMANO w porównaniu
ó
i z powszechnie dostĊpnymi materiaáami, jak weána czy styropian jest
o wiele wiĊksza. Pozwala to obniĪyü rachunki i podnieĞü rynkową wartoĞü obiektu!

,&()!#"&.
THERMANO to mniej materiaáu, szybkie áączenie páyt, stabilnoĞü podáoĪa,
prosta obróbka materiaáu i instalacja w kaĪdych warunkach (na niemal
kaĪdym podáoĪu w temperaturze od -70°C do +140°C).

$*( #/
THERMANO to materiaá termoizolacyjny o bardzo niskiej nasiąkliwoĞci (<2%), co gwarantuje brak problemu z powstawaniem grzybów i pleĞni, wyeliminowanie problemu tzw. punktu
rosy i kondensacji pary wodnej.
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Páyty THERMANO są caákowicie wolne od związków niszczących powáokĊ. Mogą byü poddane recyklingowi i powtórnie w znacznej czĊĞci wykorzystane. Nie zawierają Īadnych elementów, które mogáyby wywoáywaü podraĪnienie gardáa, oczu lub skóry.
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Potrzebujesz supercienkiego superdocieplenia.
Polski klimat naleĪy do najbardziej zmiennych
i wymagających w Europie. Od upaáu po mrozy,
od suszy po ulewne deszcze i Ğniegi.
Tylko THERMANO jest w stanie podoáaü tak ekstremalnym warunkom.
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Porównanie termoizolatorów poáaci dachowej o Uc=0,20 W/m2k
(wg wymogów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju)

Poznaj materiaá, który przy zaledwie 120 mm gruboĞci páyty ma najlepsze wáaĞciwoĞci termoizolacyjne,
jest odporny na wilgoü i zapewni bezpieczeĔstwo
Twojemu domowi.
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Przestrzeń woła nas
Za oknami coraz cieplejsze dni, do życia budzi się przyroda. Łatwiej więc – szanując traﬁające
do redakcji opinie czytającej Z:A publiczności – nacisnąć reset i włączyć fale pozytywnego
optymizmu... A zatem: Przyszła wiosna! Czas, kiedy opuszczamy wnętrza i na nowo
doświadczamy świata, który stanowią nasze domy, podwórka, osiedla i miasta. Znowu
chodzimy do parków, wyjeżdżamy rowerami do lasu, jemy lody spacerując ulicami. Nie da się
ukryć, że wiosną pełniej doświadczamy przestrzeni, tej w najbliższej i tej w dalszej okolicy.
A doświadczając jej mamy tradycyjnie najróżniejsze przemyślenia. Dostrzegamy zmiany, które
zaszły i zauważamy te, na które mielibyśmy jeszcze ochotę. Życie cieszy nas znacznie bardziej
niż zimą, ale musimy się też rozglądać i wykazywać własną inicjatywę. Szczęściu trzeba
przecież pomóc.
Dziecięce przyjęcie urodzinowe mojego trzylatka przesunęliśmy o blisko miesiąc – licząc na
nadejście słonecznej pogody, która pozwoliłaby całe „kinderparty” przenieść z sali w parku
rozrywki do prawdziwego parku na trawę. I dopisało nam! A choć telefony z propozycją zmiany
lokalizacji wykonaliśmy do zaproszonych gości zaledwie na 2 godziny przed umówionym
spotkaniem, wszyscy przyjęli tę zmianę pogodnie. Dzieci promieniały i szalały. Koce, namioty,
bańki mydlane, piłki, „ognisko” z patyków, pociągi, skoki, rysowanie kredą, tęczowy tort na
stojąco-siedząco...
Podobało się wszystkim, bo parki są ważne dla życia każdego mieszczucha. Przypomnijmy
sobie Ogród Luksemburski czy Lasek Buloński. Jak ważne to przestrzenie dla ogromnego
Paryża. Jak wiele interakcji i spotkań wydarzyło się w nich patrząc tylko przez pryzmat
literatury czy ﬁlmu (polską ilustracją byłby tu Park Łazienkowski w Warszawie). Bez wątpienia
prawdą jest, że najważniejsze decyzje o losach przestrzeni zapadają w murach gabinetów, ale
to na zewnątrz, właśnie w miejskim parku znaleźć można to, czego każdy człowiek potrzebuje
najbardziej – miejsca do swobodnego spotkania z drugim człowiekiem w otoczeniu natury.
Być może jest to tylko iluzja wolności. Ale jakże przyjemna!
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Chcielibyśmy, żeby ten numer Z:A był swego rodzaju źródłem inspiracji i reﬂeksji nad stanem
naszej dzisiejszej polskiej przestrzeni i tym jak ta przestrzeń może wyglądać w przyszłości.
Czym jest architektura przyjazna i jakie kryteria wpływają na jakość? Jak Polacy oceniają
obiekty i jaki mają gust architektoniczny? Czy podobają im się nasze miasta i dlaczego
tak mało widzieli? Jaki będzie efekt prawa, które chce pozwolić pączkować domom i „na
zgłoszenie” obrastać im gankami i przybudówkami? Ile wiemy o wpływie elementów formy
budynku na jego charakterystykę energetyczną, niebagatelną dla zrównoważonego rozwoju
i co (przy tej okazji) znaczy projektowanie zintegrowane?
Oczywiście – wchodząc w szczegóły, nie wszystko brzmi już tak pozytywnie, jak obiecywałem
na początku. Ale skoro „szczęściu trzeba pomóc”, to warto wiedzieć jak jest, jak widzą to inni
i jak mogłoby być... Mamy nadzieję, że pomogą Wam w tym opowieści koleżanek i kolegów
architektów zgromadzone na kolejnych stronach #43 numeru Z:A.
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Zakończę popkulturowym wspomnieniem z przeszłości. Polski zespół muzyczny Big Day
nagrał przed laty piosenkę. To była słaba, popowa muzyka z banalnym tekstem i w zasadzie
zapamiętałem z niej głównie zdanie refrenu, tak dobrze pasujące na tytuł dzisiejszego
wstępniaka: „Przestrzeń woła nas”. Woła – jednak powinniśmy świadomie ją tworzyć
i świadomie z niej korzystać.

Sebastian Osowski
redaktor naczelny
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Jeżeli prawodawca
wprowadza uproszczoną
ścieżkę tylko dla niektórych
inwestycji, to temu działaniu
winien towarzyszyć przepis
precyzyjnie wskazujący, jakie
to mogą być inwestycje.
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Problemem nie jest
poszerzenie katalogu
inwestycji, które można
zwolnić z obowiązku
uzyskania decyzji na
0

0
budowę,
a brak właściwych

0 

0

regulacji
towarzyszących tej
0

0

procedurze.
0
!
Kolejny raz zabrakło
jednoznacznych i kompletnych
zasad.
$#3&91&1$3#
+3#%9',&1$3#
919= #
$#3&
arch.
Bożena
Nieroda, architekt IARP,
+3#%9',9=#

arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
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INFORMACJE

Korty czekają
na architektów!
W przedostatni weekend maja
(23-24 maja 2015 r.) na kortach Stadionu
Olimpijskiego we Wrocławiu odbędzie
się druga edycja turnieju tenisowego

Z:A

WOFA Wroclaw Open For Architects
dedykowanego środowisku architektów.
W ubiegłym roku, podczas pierwszej edycji, rozegrano ponad 40 meczów
tenisowych singlowych i deblowych.
Zwycięzcami zostali: w kategorii Open
Kobiety – Joanna Słotwińska, w kategorii Open Mężczyźni – Andrzej Bartnik.
Uczestnicy mieli okazję szerokiej
integracji na polu sportowym, jak i towarzyskim podczas przygotowanego
w sobotni wieczór Player's Party.
Organizatorami imprezy są Olimpijski Club Tennis&Sports, Sofa Lounge&Restaurant we współpracy z ASPA
Pracownia Architektoniczna. Patronat
honorowy nad turniejem objęła
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP oraz SARP oddział Wrocław.
Organizatorzy zapraszają wszystkich
chętnych do przesłania zgłoszeń do
dnia 20.05.2015. Szczegółowe informacje na stronie:
> www.facebook.com/wofa2014

W księgarniach

ɒMy i oni pod redakcją Bogny Świąt-

ɒ Odczuwanie architektury Steena

ɒSztuka skutecznego przywództwa

ɒ Lata 60. XX wieku Sztuka użyt-

kowskiej to zbiór różnorodnych tek-

Eilera Rasmussena to nowe wydanie

Terrego Bacona to pozycja skierowana

kowa. Przewodnik dla kolekcjone-

stów (dużo ciekawych wywiadów!)

klasycznej już książki poświęconej

do liderów, a w takiej roli architekci

rów Joanny Hübner-Wojciechowskiej

odwołujących się w rozmaity sposób

relacjom architektury i zmysłów.

bardzo często występują. Z publikacji

to pozycja dla wszystkich, którym

do pojęcia wspólnoty. Książka stano-

Duński architekt w prosty, bezpo-

można dowiedzieć się, jak pozytywnie

bliskie jest wzornictwo polskich „The

wi podsumowanie rocznych badań,

średni sposób opowiada o tym, czym

wykorzystać władzę i co zrobić, by

Sixties”. Książka oprócz ciekawego

konfrontujących zagadnienia z dzie-

jest otaczająca nas przestrzeń, co

skutecznie oddziaływać na innych.

tekstu autorstwa znanej historyk

dziny projektowania z problematyką

stanowi o jakości miejsc, w któ-

W książce Bacon opisał sprawdzone

sztuki, zawiera prawdziwą skarbnicę

społeczno-polityczną, ekonomiczną,

rych żyjemy, na czym polega urok

techniki na to, jak budować przestrzeń

fotograﬁi. W przewodniku znaleźć

estetyczną i emocjonalną. Wewnątrz

niektórych budynków. Interesuje

władzy, ale także zaprezentował syl-

można rozdziały dotyczące ceramiki,

znaleźć można sporo ciekawej lektury

go nie tylko aspekt przestrzenny,

wetki znanych liderów i przywódców ta-

wnętrz, szkła, tkanin, plakatów, okła-

m.in. artykuł o utopijnym projekcie

pisze także o kontrastach między

kich jak Gates, Churchill czy Zuckerberg.

dek płyt, biżuterii, a nawet ilustracji

fabryki Adriano Olivettiego, wykład

pustką i pełnią, kolorach i planach,

Autor jest jednym ze stu najwybitniej-

książkowej czy scenograﬁi. Nic tylko

Aldo van Eycka o placach zabaw czy

skali i proporcji budynków, świetle

szych na świecie myślicieli w dziedzinie

przeglądać, a potem ruszać na pchle

krytykę „śmieciowej przestrzeni”,

i światłocieniach, rytmie i brzmieniu

przywództwa (według rankingu maga-

targi w poszukiwaniu skarbów...

junkspace, Rema Koolhasa.

architektury. Lektura obowiązkowa!

zynu „Leadership Excellence”).

> 89 zł / www.arkady.com.pl

> 44 zł / www.sklep.beczmiana.pl

> 40 zł / www.karakter.pl

> 49,90 zł / www.gwp.pl
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Zachary!
Kto ci to zrobił?

Obszar
oddziaływania
obiektu...

www.grupaarchislawa.pl

NASTĘPNEGO DNIA RANO...

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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MECENAS ODCINKA:

ORIA
MEDIA
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90 lat architekta,
60 lat architektury
– Nie ma tu dzisiaj z nami dwóch
moich przyjaciół architektów – są
poważnie chorzy. Jednego z nich
odwiedziłem kilka dni temu w szpitalu, u sióstr na Ostrowie... Bardzo
serdeczne spotkanie. Suma wieku
kolegów – 183 lata... Tą i wieloma
podobnymi anegdotami arch.
Zenon Prętczyński rozbawiał gości
zgromadzonych na uroczystości
jubileuszu swoich dziewięćdziesiątych urodzin. Krużganek zachodni
we wrocławskim Muzeum Architektury dość szczelnie wypełnili nie
tylko przyjaciele, koleżanki i koledzy Jubilata, architekci, ale także
oﬁcjalni przedstawiciele władz
miasta, Izby Architektów i SARP-u.
Laudacje, kwiaty, list gratulacyjny
Prezydenta Miasta, oklaski, wspomnienia... Łez wzruszenia chyba
jednak nie widzieliśmy – jubilat,

zawodowo architektów powojenne-

dziejów Wrocławia. Od lat podtrzy-

mujących kilkanaście systematycz-

mając u boku żonę Barbarę i córkę

go Wrocławia. Laureat i uczestnik

muje pamięć o najważniejszych

nie oznaczonych segregatorów...

Agnieszkę, tryskał typową dla

licznych konkursów architektonicz-

momentach i postaciach w powo-

siebie energią i dowcipem, promie-

nych, za swoje osiągnięcia otrzymał

jennej historii miasta. Jest autorem

dziesiątych urodzin oraz trzydzie-

niując tę atmosferę na wszystkich.

wiele prestiżowych odznaczeń,

wielu wspomnień o wrocławskiej

stej rocznicy pierwszej prezen-

Przykład? Od prof. arch. Olgierda

między innymi tytuł Budownicze-

architekturze i jej twórcach oraz kil-

tacji dokonań architekta (która

Czernera, po wspomnieniach

go Wrocławia w 1960 roku, Krzyż

kudziesięciu artykułów poświęco-

miała miejsce w lipcu 1985 roku

o bitwie „na koniach” z czasów

Kawalerski Orderu Odrodzenia

nych kulturze Wrocławia. Redakcja

właśnie w Muzeum Architektury)

studenckich, otrzymał... owies

Polski w 1987 roku, a w roku 2012

Z:A miała przyjemność uczestni-

– przygotowana została wystawa

wzbogacony witaminami specjalnie

Złotą Odznakę Stowarzyszenia

czyć w pracach edytorskich nad

podsumowująca ponad sześć dekad

dla konia seniora, czyli pudełko

Architektów Polskich i Odznakę za

książką „Pamięci architektów wro-

twórczości Jubilata. Uroczystość

owocowego musli.

60-lecie pracy twórczej przyznaną

cławskich 1945-2005”. Pamiętamy

jubileuszu była więc jednocześnie

przez wrocławski oddział SARP.

to zaangażowanie, emocje i wkład

wernisażem.

Zenon Prętczyński (ur. 1925) to
nestor wrocławskiej architektury

ny kronikarz architektonicznych

pracy – w większości odręcznych
notatek, tekstów i archiwaliów, zaj-

Z\NRU]\VWDQRLQIRUPDFMH]NDWDORJXZ\VWDZ\

FOT. KRZYSZTOF MAZUR

i jeden z najbardziej aktywnych

To także pasjonat i niestrudzo-

Z okazji jubileuszu dziewięć-

Zenon Prętczyński,
sylwetka architekta

Łukasza Górnickiego 20 i wyjątkowy

W latach 1954–1965 oraz

dużym rozmach w planowaniu

pod względem konstrukcyjnym

1971–1979 był związany z biurem

rozwoju tak ważnych punktów

Absolwent WA Politechniki

kościół św. Wawrzyńca przy ulicy

projektowym Miastoprojekt

miasta, jak place Grunwaldzki,

Wrocławskiej, dyplom otrzymał

Odona Bujwida we Wrocławiu.

Wrocław, w którym pełnił funkcję

Społeczny i Dominikański, oś ulicy

w 1951 roku z rąk profesora

Jest współautorem kompleksu

głównego projektanta inwestycji

Powstańców Śląskich i teren przy

Zbigniewa Kupca. Od 1952 roku

mieszkalno-usługowego

szkolnych. Był członkiem tzw.

Poczcie Głównej. Zenon Prętczyński

czynnie uczestniczył w odbudowie

Kościuszkowska Dzielnica

Wrocławskej Trójki Konkursowej

uczestniczył także w konkursach

zniszczonego miasta. Do jego

Mieszkaniowa przy placu Tadeusza

– architektów Wiktora Jackiewicza,

zagranicznych, między innymi

najważniejszych architektonicznych

Kościuszki, zaprojektowanego przez

Zenona Prętczyńskiego i Romana

na koncepcję centrum miasta

osiągnięć należą budynek Szkoły

zespół architektów pod kierunkiem

Tunikowskiego, których projekty

w Tel-Awiwie i Karlsruhe czy gmach

Podstawowej nr 84 przy ulicy

Romana Tunikowskiego.

konkursowe charakteryzował

Opery Narodowej w Budapeszcie.
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Wielofunkcyjna ściana

pokryciu specjalną farbą uzyskuje

Tapeta szklana Systexx Active M22

właściwości charakterystyczne

wierzchnia może też pełnić rolę

może zmienić ścianę sali konferen-

dla tablic typu whiteboard. Dzięki

ekranu dla projektorów ultrakrótkie-

cyjnej, biura lub pokoju w tablicę

temu dowolnie duża powierzchnia

go rzutu. Dzięki pokryciu ściany ma-

nią gwarancją. Jej właściwości

magnetyczną i suchościeralną oraz

zmienia się w miejsce, gdzie można

gnetyczną tapetą Systexx unikamy

magnetyczne nie słabną z czasem

ekran do projekcji. Produkt ﬁrmy

pisać i przyczepiać różnego rodzaju

konieczności montażu tablic i ekra-

i nie niszczy ich nawet kilkukrotne

Vitrulan zrobiony jest z trwałego

kartki. Jednocześnie nie przewodzi

nów rolowanych. Do harmonijnego

malowanie – dopuszczalne jest prze-

włókna szklanego. Posiada warstwę

i nie zakłóca sygnału sieci telefonii

wykończenia pozostałych ścian

prowadzenie 8 cykli renowacyjnych.

magnetyczną, a dodatkowo po

komórkowej i WLAN.

zastosować można niemagnetyczną

> www.systexx.pl

Brama na straży ciepła

snym systemem uszczelnień prze-

Przy tak zmiennych warunkach kli-

kłada się na znakomitą termoizola-

matycznych, jakie panują w Polsce,

cję całej bramy (U=0,9 W/m2K).

Idealnie gładka, biała po-

termoizolacyjne parametry bramy

ﬂizelinę szklaną Systexx Comfort
V22 o tej samej gładkości.
Tapeta objęta jest 30-let-

Oprócz doskonałych parametrów

garażowej są niezmiernie ważne.

termoizolacyjnych brama UniTherm

Gwarantują one utrzymanie w po-

ma bardzo dobre wyniki badań innych

mieszczeniu ciepła zimą i niskiej

równie ważnych właściwości takich

temperatury latem.

jak: wodoszczelność (kl. 2), odpor-

Sercem bram garażowych

ność na obciążenia wiatrem (kl. 4),

UniTherm ﬁrmy Wiśniowski jest

przepuszczalność powietrza (kl. 5).

panel Innovo o grubości 60 mm,

Od grudnia ubiegłego roku

dotychczas dostępny tylko w luksu-

brama UniTherm jest na stałe wpro-

Płyty na każdą okazję

względu na sposób montażu: płyty

sowej bramie Prime. Współczynnik

wadzona do gamy produktów ﬁrmy

Dekoracyjne płyty betonowe

Plain nie zawierają otworów i są

przenikania ciepła panelu wynosi

Wiśniowski.

Morgan & Möller dobrze spraw-

przeznaczone do niewidocznego

0,37 W/m2K, co wraz z nowocze-

> www.wisniowski.pl

dzają się we wnętrzach, ale też

systemy montażu, z kolei płyty Gap

na elewacjach budynków czy

posiadają otwory w rogach i mon-

ogrodzeniach. Dostępne są w wielu

tuje się je za pomocą śrub, a te

wymiarach (60x60 cm, 90x60 cm,

zasłania ozdobnymi zaślepkami.

120x60 cm, a także w tworzonych

Przy widocznym montażu można

na indywidualne zamówienie),

dobrać odpowiedni kolor i ma-

fakturach (gładkie, z wżerami lub

teriał wykończeniowy zaślepek.

piaskowane) i kolorach (ciemny

Płyty z betonu architektonicznego

i jasny odcień szarości, antracyt,

Morgan & Möller wzmacniane są

biel, na zamówienie pozostałe

włóknem szklanym – GRC (Glassﬁ-

barwy zbliżone do palety RAL).

bre Reinforced Concrete).

Marka oferuje dwa rodzaje płyt ze

> www.morgan-moller.com
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Modele architektoniczne
od LUG i Evermotion
Dostępny jest już darmowy

www.evermotion.org, www.lug.
com.pl oraz www.ﬂashdq.com.
Publikacja zestawu jest

zbiór modeli 3D, bloków 2D,

częścią kompleksowego programu

wizualizacji opraw oświetlenio-

wsparcia architektów, którego ce-

wych w wybranych przestrze-

lem jest dalszy rozwój współpracy

niach architektonicznych, kart

ﬁrmy LUG z profesjonalistami ze

katalogowych oraz plików za-

świata architektury i dizajnu na

wierających rozsył światła wy-

całym świecie. Dalsze działania

branych produktów ﬁrmy LUG.

wspólnie z ﬁrmą Evermotion

Zestaw, przygotowany przez

w niedługim czasie zaowocują

ﬁrmę Evermotion, światowego

kolejną partią dedykowanych

lidera wśród portali oferujących

narzędzi dla architektów oraz pro-

narzędzia dla architektów,

jektantów wnętrz i oświetlenia.

projektantów i graﬁków, można
pobrać na stronach

Więcej informacji na stronie
www.tinyurl.com/everpl

#SBNZTFHNFOUPXF
KBLPLOBXZTUBXPXF
t0EOBKXJĮLT[FHPX&VSPQJFQSPEVDFOUB
CSBNQS[FNZTPXZDIJOBQĮEØX

t%PTLPOBBQS[FKS[ZTUPŉĤE[JĮLJEVŚFK

Nowości w Novatorze

wokół domu np. na podjazdach.

Firma Bruk-Bet rozszerzyła ofertę

Są gładkie i posiadają stono-

produktów w popularnej wśród

waną kolorystykę, bazującą na

inwestorów serii płyt Novator. Poza

modnych szarościach i beżach.

dostępnymi dotychczas formatami

Klienci mają do dyspozycji trzy

o grubości 8 cm (30x30, 30x60

rodzaje wykończenia powierzchni

i 30x90 cm), znalazły się w niej

licowej: color, color-mix i rustical.

nowe 12-centymetrowe moduły

Płyty Novator idealnie odnajdą

o wymiarach 60x60 i 60x120 cm.

się w nowoczesnych aranżacjach,

t/080ďëCSBNB"-35IFSNP(MB[JOH
[CVEPXBOB[QSPmMJXZQPTBŚPOZDI
XQS[FHSPEĮUFSNJD[Oģ

XXXIPSNBOOQMt
0QBUB[BQPģD[FOJF[HPEOB[UBSZGģPQFSBUPSB

stanowiąc stylistyczne uzupeł-

do zabudowy miejskich placów,

nienie prostych i geometrycznych

przestrzeni wokół budynków

brył budynków.

użyteczności publicznej, ale też

> www.bruk-bet.pl
REKL AMA

Takie płyty dedykowane są

QBT[D[ZřOJFQS[FT[LMFOJB
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Stworzone do
pochłaniania dźwięków
Dźwiękochłonne panele ścienne
Ecophon Akusto pochłaniają do 95%
dźwięków, które do nich docierają,
zmniejszając ciśnienie akustyczne
i eliminując echo spowodowane
przez odbijanie się dźwięku od twardych powierzchni ścian. Produkt
jest łatwy w montażu, dostępny
w trzech różnych wykończeniach powierzchni i 25 kolorach. Na panelach
Ecophon Akusto Wall można dodatkowo nadrukować własny wzór.
Panele mogą stanowić uzupełnienie akustycznego suﬁ tu, ale też
pełnić jego funkcję w przypadkach,
w których suﬁ tu nie dało się zastosować z przyczyn projektowych lub
praktycznych.
Panele ścienne doskonale sprawdzą się w klasach szkolnych czy
salach konferencyjnych, w których
poprawią zrozumiałość mowy i sprawią, że głos mówiącego będzie lepiej
słyszalny w całym pomieszczeniu.
Chętnie stosowane są też w otwartych przestrzeniach biurowych, gdzie
pozwalają zredukować hałas.
> www.ecophon.pl

Klimatyzacja
z certyfikatem

Multi V i IV w zakresie czterech

Zaawansowany system klimaty-

kluczowych dla technologii VRF

zacji Multi V i IV (VRF) firmy LG

obszarów: sprężarki, wymienniki

Electronics otrzymał certyfikat

ciepła, olej i czynnik chłodniczy,

efektywności energetycznej

zostały zaprojektowane w celu

przyznany przez europejską orga-

zwiększenia efektywności energe-

nizację Eurovent. Ten jeden z naj-

tycznej. Współczynnik efektyw-

bardziej znanych programów cer-

ności energetycznej w trybie

tyfikacji produktów branży HVAC

chłodzenia (EER) sięgający do 4,83

(ogrzewania, wentylacji i klimaty-

oraz współczynnik efektywności

zacji) w Europie zbiera i publikuje

w trybie ogrzewania (COP) sięgają-

dane statystyczne i techniczne

cy do 5,32 gwarantują użytkowni-

dotyczące wydajności urządzeń

kom znaczne oszczędności energii.

klimatyzacyjno-wentylacyjnych

LG Electronics oferuje obecnie

oraz chłodniczych. Pierwszy

najbardziej efektywną technologię

Wszystkie rozwiązania LG

Płytka z gotową fugą

jest bowiem fabrycznie połą-

certyfikat Euroventu został

VRF powietrze-powietrze wśród

Płytki cegłopodobne z oferty

czona z fugą dokładnie w tym

przyznany w 1993 roku i miał za

obecnych na rynku produktów

ﬁrmy Stegu wiernie oddają

samym kolorze. Główną jej zaletą

zadanie służyć jako niezależna,

o mocy 14HP i 16HP. Parametry

piękno i trwałość ceglanych

jest niezwykle prosty i szybki

obiektywna i wiarygodna ocena

systemu Multi V IV wyróżniają się

ścian, a ze względu na szerokie

montaż, który nie wymaga fugo-

produktu w celu zapewnienia

w obu trybach pracy: chłodzenia

spektrum zastosowań idealnie

wania. Dzięki niej można uzyskać

konsumentom lepszego dostępu

i ogrzewania.

sprawdzą się zarówno na elewacji

efekt ceglanej ściany zarówno we

do wiarygodnych parametrów

> www.klimatyzacja.lge.pl

czy ogrodzeniu, jak i w przedpo-

wnętrzu, jak i na elewacji. Płytka

dotyczących jego wydajności.

koju, jadalni lub gabinecie. Płytka

występuje w czterech wariantach

Od 2014 roku certyfikacją objęte

Boston to innowacyjny produkt

kolorystycznych.

zostały również systemy klima-

na rynku okładzin elewacyjnych,

> www.stegu.pl

tyzacji VRF.
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wykonane są z patentowanego materiału AlphaPlus® charakteryzują-

Włoska ﬁrma Belﬁore to wiodący

cego się matową powierzchnią, niską

producent ceramiki i oświetlenia.

przewodnością cieplną, odpornością

W 2007 roku ﬁrma rozpoczęła

na promienie UV, zarysowania,

produkcję pionierskiej kolekcji wbu-

wysoką temperaturę. Materiał ten,

dowanego oświetlenia w celu zaspo-

produkowany na bazie składników

kojenia nowych potrzeb rynku. Pełną

mineralnych i stabilizatorów, można

kolekcję produktów podtynkowych

malować każdą farbą wodną, co

wprowadzono w 2011 roku pod marką

nie ma wpływu na jego właściwo-

9010 novantadieci i pogrupowano na

ści hipoalergiczne i nietoksyczne.

kolekcje w zależności od kształtów,

Wyłącznym dystrybutorem opraw

rozmiarów i funkcji (m.in. Bolle, Spac-

w Polsce jest ﬁrma Polthera.

chi, Master, Volte czy Flat). Oprawy

> www.polthera.com

Dizajn w standardzie
energooszczędnym

rama okna jest niemal niewidoczna
z zewnątrz budynku. Minimali-

Podczas tegorocznych targów

styczną formę okien dopełniają

Budma ﬁrma Vetrex premierowo

ukryte okucia. Proﬁle wykorzysty-

zaprezentowała dizajnerski system

wane w tym systemie mają kolor

z linii premium – V82 Modern

biały, jednak dzięki możliwości

Design. Ukrycie skrzydła za oścież-

zastosowania na nich od strony

nicą i możliwość prawie całkowite-

zewnętrznej osłon aluminiowych

go przysłonięcia proﬁli okiennych

w dowolnym odcieniu z palety

warstwą ocieplenia powoduje, że

RAL Classic, bez problemu można
dopasować kolor stolarki okiennej
do charakteru budynku.
Walory estetyczne idą w parze
z energooszczędnością. Montaż
pod warstwą ocieplenia przekłada
się bowiem na lepsze parametry
w zakresie izolacyjności termicznej
i akustycznej. Dzięki współczynnikowi przenikania ciepła, wynoszącemu dla tego systemu zaledwie
0,75 W/m 2K i dedykowanemu
sposobowi montażu, okna V82
Modern Design można stosować
w budynkach nie tylko w standardzie energooszczędnym, ale
również pasywnym.
> www.vetrex.eu
REKL AMA

Nowoczesne oprawy
podtynkowe LED
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Hörmann na BAU

wami idealnie dopasowanymi do

Nowe wzory bram segmentowych

wzorów bram segmentowych, a tak-

oraz drzwi zewnętrznych, a także

że nowe wzory drzwi stalowych:

zamki i napędy do drzwi i bram

z nowymi eleganckimi motywami

zaprezentowała ﬁrma Hörmann na

z listwami ze stali szlachetnej

największych światowych targach

w przetłoczeniach oraz z kwadrato-

budowlanych BAU 2015. Na stoisku

wymi przeszkleniami w ramkach ze

o powierzchni ponad 1400 m² poka-

stali szlachetnej.

zano także bogatą ofertę nowości
dla przemysłu i logistyki.
Hitem ekspozycji były bramy

Super-schody

ne rozwiązania konstrukcyjne

Schody strychowe LWT ﬁrmy Fakro

zastosowane w schodach LWT oraz

to rozwiązanie supertermoizola-

wyposażenie standardowe (poręcz,

cyjne (U=0,51 W/m2K) polecane do

stopki) zapewniają najwyższy

budownictwa energooszczędnego,

komfort i bezpieczeństwo użytko-

gdzie duży nacisk położony jest

wania. Schody dostępne są w wersji

na zminimalizowanie strat ciepła.

3-segmentowej do maksymalnej

Wyposażone zostały w potrójny

wysokości pomieszczenia: 280 cm

system uszczelek oraz termo-

oraz 305 cm. Posiadają też 4. naj-

izolacyjną klapę o grubości 8 cm,

wyższą klasę szczelności według

wypełnioną wyłącznie materiałem

normy EN12207.

termoizolacyjnym. Innowacyj-

> www.fakro.pl

drzwi i bram. Po raz pierwszy poka-

przetłoczeń i dekorów, a szczegól-

zano też napęd do dwuskrzydłowej

nie bramy z intarsjami imitującymi

bramy wjazdowej – VersaMatic P,

stal szlachetną i drewno. Dużym

który umożliwia otwarcie skrzydła

zainteresowaniem cieszyły się też

bramy nawet o 120°.

drzwi aluminiowe z nowymi moty-

> www.hormann.pl

Izolacje mobilnie

na dedykowaną wersję serwisu.

Firma Schöck, producent roz-

W każdej chwili możliwa jest

wiązania do izolacji termicznej

zmiana na klasyczną wersję

i akustycznej dla budownictwa

strony internetowej.
to action, który pozwala na

internetowej. Dzięki niej wszelkie

bezpośredni kontakt z wybranym

niezbędne informacje cały czas

pracownikiem.

będą pod ręką, również w czasie

> www.schock.pl

na nawigacja w nowoczesnym
dizajnie oraz szybkie łącza na
stronie głównej umożliwiają ła-

Dyskusja o BIM

poruszono m.in. kwestie rozwoju

twy i komfortowy dostęp do pro-

24 lutego na terenie Międzynaro-

idei BIM w Polsce, różnych stan-

duktów, danych kontaktowych

dowych Targów Poznańskich od-

dardów projektowych, wzajemnego

i dokumentów planistycznych.

była się dyskusja panelowa, której

oddziaływania na siebie poszcze-

Za pomocą funkcji ﬂashbook

temat brzmiał „BIM – wyzwania

gólnych grup zaangażowanych

przeglądać można liczne doku-

i perspektywy polskiej branży

w proces inwestycyjny i zasadności

menty, a w razie konieczności

budowlanej”. Debata, którą można

zmian ustawodawczych dotyczą-

szybko pobrać je na urządzenie.

było śledzić również na żywo

cych BIM.

Wszystkie treści zostały zopty-

Transmisję z dyskusji można

malizowane pod kątem korzysta-

spotkań poświęconych tematyce

znaleźć na stronie: http://procad.pl/

nia z nich za pomocą smartfona.

BIM. Do rozmowy zaproszono

bimpanelpolska

Dostęp do serwisu jest możliwy

Kolejne odsłony panelu już

pod adresem http://m.schock.pl

budowlanej: projektantów, produ-

wkrótce. Szczegółowe informacje na

lub poprzez urządzenia mobilne,

centów i wykonawców. W dyskusji

www.procad.pl

które automatycznie przechodzą
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Nowością jest przycisk call

mobilną wersję swojej strony

pobytu poza biurem. Uproszczo-

przedstawicieli trzech grup branży

podnoszące komfort użytkowania

segmentowe w nowych rodzajach

wielorodzinnego, udostępniła

przez internet, to pierwsze z cyklu

Ważną częścią ekspozycji były
rozmaite elektroniczne rozwiązania
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PUB +/-

Architektura
przyjazna
arch. Krzysztof Chwalibóg, architekt IARP
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Barcelona jest znana
między innymi ze swoich
gwiaździstych placów

Podobno jakości.
architektury nie daje.
się wyrazić w liczbach..
Czy jednak oznacza to,.
że próby oceny jakości.
mogą być wyłącznie.
subiektywne, bo.

de gustibus non est.
disputandum? Trudno.
się zgodzić z tym.
punktem widzenia..
Po pierwsze, dlatego.
że oceniać należy nie.
tylko cechy estetyczne..
I po drugie, że wizualna.
wartość budynku lub.
przestrzeni ma także.
istotne znaczenie.
obiektywne..
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Przestrzeń Paryża
to doskonały przykład
właściwej relacji
monument – tkanka, na
zdjęciu: widok na Łuk
Triumfalny na placu
Charlesa de Gaulle'a
(dawniej Plac Gwiazdy)

Prostopadłe
skrzyżowania miast
amerykańskich
stanowią mało
atrakcyjną kulminację
przestrzeni, na zdjęciu:
ulica w Nowym Jorku

O

O ile nie brakuje współczesnych rozważań
dotyczących miasta i przestrzeni publicznych,
to inaczej jest z architekturą. W poświęconych jej magazynach teksty krytyczne są
zwykle dosyć powierzchowne, ograniczające
się raczej do oceny wizualnej elewacji czy bryły w odniesieniu do obowiązujących wzorców
aktualnej mody.
By móc ocenić i docenić architekturę,
potrzebne jest ujęcie wszystkich kryteriów,
które powinny być wzięte pod uwagę jako
składniki oceny w skończoną listę. Wcześniej należy jednak odpowiedzieć na pytanie,
co rozumiemy pod pojęciem architektura,
ponieważ obejmuje ono cały szereg aspektów,
z których żaden nie powinien być pomijany.
Obiekt architektury to pewna struktura techniczna organizująca przestrzeń dla

potrzeb jednostki, rodziny, grupy osób lub
organizacji, współtworząca krajobraz naszego
otoczenia. Chodzi tu zarówno o potrzeby
użytkowe, jak i kulturowe. Triada Witruwiusza
opisuje trzy najważniejsze cechy architektury:
użyteczność, trwałość i piękno. Deﬁnicja ta
wytrzymała próbę czasu i dzisiaj zachowuje
w pełni swoją aktualność, choć oczywiście
musi być współcześnie w różny sposób rozwijana – np. w zależności od konkretnych rodzajów ocenianej architektury. Nie da się przecież
tak samo oceniać architektury środowiska
zamieszkania, miejsca pracy czy przestrzeni
publicznych o różnych funkcjach. W każdej
wymienionej grupie wchodzą w grę nieco inne
czynniki, chociaż wiele jest cech wspólnych.
O ile pierwsze dwa wymagania (użyteczność, trwałość) mogą być w pewien sposób

mierzalne, o tyle piękno wymaga szerszych
rozważań z zakresu wartości estetycznych,
znaczeniowych, symbolicznych. Trudność
polega też na tym, że oceniając trzeba
uwzględniać cały szereg cech, składających
się na wszystkie wymienione wymagania,
tymczasem praktyka – zarówno współczesnej
krytyki architektury, jak i wielu ujęć historycznych – zwykle ogranicza się do spłyconej
oceny estetycznej.
Jedno jest jednak pewne: niezależnie
od zróżnicowań pomiędzy przestrzeniami
o innych funkcjach mamy zawsze do czynienia z otoczeniem człowieka, które winno
odpowiadać jego podstawowym potrzebom
psychicznym i ﬁzycznym. Stąd na pytanie:
jaka architektura? – współczesną odpowiedzią jest: przyjazna!
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Parlament w Czandigarh wybudowany w 1955 roku według projektu Le Corbusiera

Architektura przyjazna:
poszukiwanie obiektywizmu
Wydaje się, że stan współczesnej wiedzy
z dziedziny psychologii, ﬁzjologii i socjologii pozwala na dosyć pewne stwierdzenie, że istnieją
obiektywne i konkretne przesłanki, określające
jakie zasady kształtowania przestrzeni architektonicznej są dla człowieka korzystne.
Fakt, że w wielu przypadkach nie są one
przestrzegane, wynika raczej z niewiedzy lub
z dominacji czynnika spekulacyjnego w procesie planowania, projektowania i realizacji. Bywa
też wynikiem nadmiernej fascynacji nakazami
mody lub technologii, które często dyktują
rozwiązania niesprzyjające człowiekowi.
Przejdźmy więc do konkretów, by udowodnić tak postawioną tezę. Co zatem oznacza
termin architektura przyjazna? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba prześledzić jakość
ukształtowania przestrzeni, poruszając się
pomiędzy jej dwoma przeciwstawnymi stanami pod względem kilkunastu cech, takich jak:
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porządek – przypadkowość,
harmonijność – dysproporcjonalność,
racjonalność – ekstrawagancja,
kameralność – gigantyzm,
stabilność – dynamika,
różnorodność – monotonia,
swojskość – egzotyka,
tradycja – nowoczesność.
Odpowiednie ustawienie wartości (cech przestrzeni) pomiędzy wymienionymi ekstremami
decyduje o tym, czy dana przestrzeń (wewnętrzna lub zewnętrzna) stanowi dla człowieka
otoczenie przyjazne (zaciekawienie, zachwyt,
satysfakcja, relaks, odprężenie), czy nieprzyjazne (znużenie monotonią, przygnębienie, lęk).
Efekty te powstają w wyniku oddziaływania szczególnego doboru środków wyrazu,
jakimi dysponuje architekt. Są nimi: układ
przestrzeni, skala, kształt form, rodzaj stosowanych materiałów, kolorystyka, charakter
oświetlenia.

Układ przestrzeni
Podstawowym czynnikiem nadającym przestrzeni określony wyraz – „temperaturę”, jest
rodzaj jej układu geometrycznego. Zarówno
w przypadku wnętrza mieszkania, kubatury
budynku publicznego czy przestrzeni urbanistycznej, determinujący wpływ na sposób jej
oddziaływania na psychikę oraz zachowania
przestrzenne użytkowników ma fakt, czy
dana kompozycja jest dośrodkowa czy odśrodkowa (obojętna). Innymi słowami czy posiada
ona swoje centrum, czy też jest nieokreślona.
O przeciwstawnych strukturach przestrzeni – układzie kraty i gwiaździstym pisze
Edward T.Hall w Ukrytym Wymiarze, a Umberto Eco uważa, że błąd modernizmu polegał
na tym, że „Odbiorcom oferowano układ
linearny, podczas gdy ich życie społeczne było
nastawione na układy dośrodkowe i płynące
z nich ciepło”.
Tym właśnie różnią się projekty gmachów
parlamentu wykonane dla Indii (Czandigarh
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Budynek parlamentu w Dhace
(1962-1983), stolicy Bangladeszu
zaprojektowany przez amerykańskiego
architekta Louisa Kahna

i Bangladeszu (Dhaka) przez dwóch wielkich
architektów – Le Corbusiera i Louisa Kahna.
Pierwszy to obojętna krata, drugi posiada
wyraźne centrum skupiające energię.
Podobnie gwiaździste place Paryża czy
Barcelony stanowią kulminacje przestrzeni
znacznie przewyższające atrakcyjnością prostopadłe skrzyżowania miast amerykańskich.
Fakt istnienia środka jest przyjazny nie tylko
dlatego, że wytwarza kulminację wrażeń, ale
też dlatego, że uczytelnia przestrzeń ułatwiając
orientację. W takiej przestrzeni czujemy się
pewniej, ponieważ rozumiemy jej strukturę.

Skala
Edward T. Hall w Ukrytym Wymiarze napisał:
„Inaczej mówiąc mam wrażenie, że dałoby
się udowodnić iż skala jest podstawowym
czynnikiem w planowaniu miast, osiedli
i dzielnic mieszkalnych”. Idzie tu bowiem
o skalę, jaką architekt nadał budynkowi lub
przestrzeni. Wiadomo, że o wielkości obiektu

przesądza program zadany przez inwestora,
lecz skala zależy od sposobu ukształtowania
go w przestrzeni.
Pojęcie skala ludzka dotyczy przestrzeni
o kameralnym charakterze. Takie powinny być
przede wszystkim miejsca zamieszkania, ale
również przestrzenie publiczne, które poprzez
odpowiednie rozwiązanie i umeblowanie
nawet przy znacznych rozmiarach wciąż mogą
być kameralne.
Przeciwieństwem dla skali ludzkiej jest
skala monumentalna ulubiona przez reżimy
totalitarne. Zarówno komunizm, jak i faszyzm
stworzyły wiele takich przestrzeni i budynków.
Rozejrzyjmy się – w każdym mieście można
znaleźć osiedla mieszkaniowe odznaczające
się gigantyczną skalą, blokowiska, w których
budynki osiągają często 15-18 kondygnacji
oraz długość kilkuset metrów. To wytwór
urbanistyki modernizmu, dla której (w warunkach systemów totalitarnych) podstawowym
celem była nie jakość, lecz ilość jednostek

mieszkaniowych. Tak zorganizowana przestrzeń sprawia wrażenie mrowiska, w którym
trudno jest o poczucie identyﬁkacji. A po wielu
dziesięcioleciach istnienia i funkcjonowania
takiej zabudowy, okazuje się, że oddziałuje
ona negatywnie nie tylko na psychikę mieszkańców i przechodniów. Równie fatalne są jej
konsekwencje użytkowe, a więc społeczne
i ekonomiczne. Takie środowisko jest z zasady
kryminogenne, rodzi wandalizm i jest kosztowne w eksploatacji. W rezultacie tych obserwacji, wiele obiektów o tej skali (np. w Stanach
Zjednoczonych) zostało już wyburzonych.
Zjawisko wielkiej skali dotyczy głównie
obiektów biurowych. Ich imponujące rozmiary
są wyrazem potęgi inwestujących w nie
korporacji. Ale w centrach miast zdarzają się
także bardzo wysokie budynki mieszkalne.
Mieszkania w nich, ze względu na koszt, stają
się gettami ludzi bardzo bogatych.
We współczesnej Polsce zaniechanie funkcji regulacji urbanistycznej oraz
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Paryż – znakomity przykład relacji
monumentów i tkanki w skali miasta

Sztokholm – jedno z europejskich miast, które potrafiły uchronić się
przed wyścigiem na rozmiary i liczbę wieżowców

nieprzestrzeganie uczciwości stosowania
jedynego pozostałego narzędzia, jakim
miała być analiza sąsiedztwa jako podstawa dla decyzji administracyjnej, sprzyja
niestety powstawaniu wysokich budynków
w miejscach naprawdę absurdalnych (np.
w Piasecznie, na rogu ulic Chyliczkowskiej
i Armii Krajowej).

Brutalizm i agresja wyrazu
Zamiłowanie do brutalizmu i agresywnego
wyrazu (istotna cecha modernizmu) ciągle
należy do ulubionej ekspresji niektórych architektów. Jej przejawami są:
agresywne, ostre formy – często przeskalowane,
zamierzona lub przypadkowa monotonia,
eksponowanie form industrialnych,
szara lub czarna kolorystyka,
surowy beton, stal, szkło (stosowane
nadmiernie – widok chaosu wnętrz z ulicy),
oślepiające oświetlenie.
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W pierwszej połowie XX wieku tendencja ta
była niewątpliwie reakcją na kiczowatą architekturę eklektyzmu. W późniejszych latach
podobnie oddziaływał minimalizm, ale współcześnie, kiedy otacza nas industrialna monotonia, tego rodzaju estetyczna ideologia jest po
prostu nużąca. Tyle, że stanowi ona kolejną (po
monumentalnej skali) cechę źle pojętej mody
korporacyjnej. Wielkie koncerny uważają, że
ich siedziby powinny wyrażać potęgę ﬁrmy,
przygniatając widza (także pracownika i interesanta) widokiem groźnej twierdzy.
Niestety, prawdopodobnie jest to też wyraz
przekonania wielu architektów, że ten właśnie
język formalny najlepiej odpowiada zadaniu,
i że takiego efektu oczekuje inwestor.
W rzeczywistości powstaje w ten sposób
przestrzeń o oddziaływaniu depresyjnym na
pracujących w niej ludzi, a budynki o takim
wyglądzie nadają ponury wyraz krajobrazowi miasta. Tego rodzaju ahumanistyczne,
bezmyślne naśladowanie ciągle zmiennych

tendencji mody w kształtowaniu trwałego
otoczenia, tworzy architekturę odpowiadającą bardziej ekstrawaganckim (a czasem
perwersyjnym) gustom demiurgów chorej
nowoczesności, niż zwyczajnych użytkowników i obserwatorów miasta.

Monument i Tkanka miasta
Potrzebne jest pewne wyjaśnienie dotyczące
tzw. odmiennych gustów osób, które mogą mieć
zamiłowanie do gigantyzmu oraz do ekstremalnej ekspresji. Takie potrzeby mogą z powodzeniem zaspakajać wyjątkowe obiekty stanowiące
atrakcje turystyczne wybranych punktów globu
(patrz kilometrowe wieżowce z Emiratów).
Ciekawostki tego rodzaju zawsze będą
miały swoich zwolenników, jednak nie należy
ich mylić z charakterem struktury zwykłej
tkanki miejskiej. Czym innym jest monument,
a czym innym tkanka (city fabric). W każdym
z tych przypadków mamy do czynienia z innymi wymaganiami w stosunku do ich formy.

FOT. MARIUCCOX / PHOTO ON FLICKR
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Architekt Toyo Ito zmiękcza strukturę swoich budynków, na zdjęciu
dwa zaprojektowane przez Japończyka barcelońskie wysokościowce:
biurowiec Torre Realia BCN (2010) i hotel Porta Fira (2010)
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Kościół Kalevan (1959-1966) w fińskim mieście Tampere
zaprojektowany przez Reimę i Railiego Pietilä

Tak samo jak czego innego oczekujemy od
codziennego ubrania, a czego innego od stroju
na bal lub uroczystość.
O ile w przypadku monumentu oczekujemy
indywidualnego wyrazu i silnej ekspresji skupiającej uwagę obserwatora, o tyle w przypadku tkanki idzie o coś zupełnie innego. Budynek stanowiący fragment zwykłej zabudowy
miasta powinien harmonizować z otoczeniem,
to znaczy nawiązywać do niego gabarytem,
skalą form, materiałem i barwą.
To oczywiście nie wyklucza zachowania
pewnej specyﬁki. Niektóre cechy mogą być
zróżnicowane, ale wyraz podobieństwa, czyli
pewnej wspólnoty (zasada), jest potrzebny.
Doskonałym przykładem właściwej relacji
monument – tkanka jest przestrzeń Paryża,
natomiast krajobraz Las Vegas pokazuje, jak
wygląda park monumentów, z których każdy
mówi (według Venturiego): I am a monument.
Tak powstaje dysonans, który może być atrakcją, ale nie codziennym otoczeniem.
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Porządek versus Przypadkowość
Od starożytności architektura wyrażała
porządek. Tym słowem określa się zresztą
poszczególne style architektury greckiej
(dorycki, joński, koryncki) oparte o różne
systemy proporcji i różne zestawy elementów dekoracyjnych. Wszystkie jednak były
wyrazem porządku wynikającego z logiki
układu przestrzennego, na który nałożyła się
dana konwencja estetyczna. To samo można
powiedzieć o architekturze kolejnych epok aż
do współczesności, ponieważ wymagała tego
technologia, a także kultura. Architektura
przez wieki wyrażała porządek świata.
Ten stan rzeczy zaczął się jednak
zmieniać w połowie XIX wieku, pod wpływem dwóch czynników: rozwoju techniki
i przemian kulturowych. Nowe tendencje
w sztuce spowodowały sprzeciw w stosunku
do tradycji i panującego porządku. W architekturze – modernistyczny funkcjonalizm
odciął się od klasycznej tradycji. Tyle, że już

po kilku dziesięcioleciach sam spowodował
protest przeciw swej monotonii i bezduszności, czego przejawem stała się tendencja
organiczna inspirowana formami spotykanymi w przyrodzie (np. twórczość Wrighta,
Greena, Aalto, Pietilä, Leiviskä). W ślad za
nią powstały próby przeciwstawienia się
dotychczasowym konwencjom poprzez
przełamywanie jednolitości formy budynku
– czyli fragmentacja budynku na bryły złożone z nałożonych na siebie części zupełnie
innych formalnie i materiałowo (żywa do
dzisiaj, np. Złote Tarasy projektu Richarda
Rogersa w Warszawie).
Oczywiście zjawiska obserwowane w architekturze są wyraźnym echem prób dekonstrukcji występujących w każdej dziedzinie
kultury. Można je zrozumieć jako przejawy
buntu przeciwko przesadnemu konserwatyzmowi, a także jako próbę humanizacji
przestrzeni przez nadanie jej skali kameralnej.
Można też uznać, że jest to bunt przeciwko
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Fallingwater czyli dom nad wodospadem – słynna willa zaprojektowana
w 1935 roku przez Franka Lloyda Wrighta dla Edgara Kaufmanna

monotonii w kierunku zróżnicowania. Tyle, że
za daleko posunięty – prowadzi jednak w stronę chaosu. Gdyby taki sposób kształtowania
miałby dotyczyć znacznej części otoczenia
przestrzennego, to efekt byłby niepokojący.

Wiele znaczeń Porządku
(w przestrzeni)
Wszelka przesada w naruszaniu tego, co nazywamy porządkiem, przekraczająca pewną
granicę, jest szkodliwa. Każda dziedzina życia
społecznego i gospodarczego wymaga określonej regulacji, i kultura – a w szczególności
architektura – nie powinna tego negować.
Mówiąc o porządku, trzeba jednak wyraźnie stwierdzić, że – podobnie jak w przypadku klasycznych stylów – chodzi o porządek
pewnych proporcji, a nie o monotonne
szeregowanie powtarzalnych elementów
(niektórym kojarzy się to błędnie z negatywnie zabarwionym rozumieniem niemieckiego
ordnung).

Porządek w każdej skali organizacji
przestrzeni jest warunkiem koniecznym jej
sprawności i efektywności. Zaczynając od
pojedynczego pomieszczenia, poprzez układ
wewnętrzny budynku, zespół budynków,
aż do struktury dzielnicy miejskiej, miasta
i całego regionu. Innymi słowy: pojęcie porządek czy też ład przestrzenny nie oznacza
jedynie stanu estetycznego (jak wiele osób je
rozumie), ale takie rozmieszczenie i wzajemne proporcje elementów pewnej całości,
które zapewnia ich najlepsze funkcjonowanie
i współdziałanie w jej ramach.
Mamy więc tu do czynienia z racjonalnością struktury z jednej strony oraz urodą jej
wyglądu z drugiej. Te dwie cechy są ze sobą
integralnie związane.
Nasza cywilizacja musi w sposób ciągły
dążyć do porządkowania (racjonalizacji)
struktur przestrzennych, które ulegają
destrukcyjnym wpływom wielu procesów
gospodarczych, społecznych i kulturowych.

Jednym słowem: mamy do czynienia ze ścieraniem się tendencji zwiększających entropię
oraz próbujących ją powstrzymać poprzez
porządkowanie.
Można więc powiedzieć, że kształtowanie
przestrzeni ma tu swój aspekt polityczny,
ponieważ uporządkowana przestrzeń jest
potrzebna dla porządku społecznego, a chaos
sprzyja anarchii. Ta zależność jest oczywiście
dwustronna.

Czego oczekujemy od architektury?
Słysząc takie pytanie, powinniśmy odpowiedzieć czego oczekujemy od miejsca zamieszkania, od miejsca pracy, od obiektów usług,
kultury, edukacji, wreszcie od przestrzeni
publicznej i krajobrazu, który nas otacza.
Oczywiście istnieje obawa, że oczekiwania te zmieniają się pod naporem tak
zwanej kultury masowej, czyli pod wpływem wypierania kultury wysokiej przez
kulturę masową. Zjawisko to, istniejące
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Muzeum w Ningbo (2005) zaprojektowane
przez chińskiego architekta Wanga Shu

w dziedzinie sztuki i muzyki, obecne jest
także w architekturze.
O ile dawniej zasady projektowania budynków i przestrzeni miały na celu dążenie
do pewnej harmonii, do wpisywania nowych
obiektów w kontekst lokalnego otoczenia,
do tego aby przywiązywać wagę do proporcji,
to obecnie agresja w tej dziedzinie narasta
i jest wręcz poszukiwana. Żyjemy w świecie
skrajnego indywidualizmu i architektoniczne
„selﬁe” jest tym, czego oczekuje inwestor
i czego pragnie architekt.
Wygląd wielu nowych budynków ma nokautować otoczenie, co znakomicie usprawiedliwia znane stwierdzenie Koolhasa „fuck the
context”. Taka postawa jest oczywiście bardzo
modna, stanowiąc jednocześnie obraz świata
coraz bardziej chaotycznego i – paradoksalnie
– coraz bardziej monotonnego. Zgodnie z tezą,
że zwiększający się stale poziom entropii
zaciera lokalne tożsamości tworząc globalny
śmietnik, jest to idealny przykład chaosu...
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Gigantyzm biznesu
Europa zawsze była na świecie wyspą przestrzeni uregulowanej i harmonijnej. Obecnie
porządek ten zagrożony jest jednak zatopieniem przez ocean globalizacji – wśród wielu
współczesnych metropolii istnieje swoisty
wyścig o liczbę wieżowców i ich rozmiarów.
Wygląda na to, że tylko nieliczna grupa
europejskich miast, odznaczających się odpowiednio wysoką kulturą architektoniczną,
potraﬁła się obronić przed tym zjawiskiem
lub też odpowiednio je uregulować. Wymienić tu trzeba nie tylko miasta średniej
wielkości w skali europejskiej jak Helsinki,
Sztokholm, Praga, ale również wielkie stolice
jakimi są Berlin i Paryż, gdzie dzielnicę biurowców wypchnięto na peryferie (Paryż) lub
uregulowano planem (Berlin).
Presja komercji i wielkiego biznesu na
kształt przestrzeni okazuje się równie potężna jak dawniej systemów totalitarnych kreujących gigantyczne blokowiska. Dlatego we

współczesnej twórczości architektonicznej na
wagę złota są działania tych autorów, którzy
przeciwstawiają się gigantyzmowi, chaosowi
i monotonii... Wydaje się, że wśród światowej
awangardy zarysowuje się pewien nurt poszukiwań w takim humanistycznym duchu.

Architektura dla ludzi
Poeta Jarosław Mikołajewski, mówiąc
o współczesnej poezji, stwierdził: „Jest jakaś
tęsknota za prostotą, za jasnością, za czymś
co chcieliby ludzie usłyszeć...” To zdanie nie
odnosi się tylko do poezji, ale do większości
współczesnej sztuki, która odeszła od ludzi
już dosyć daleko.
Czyż nie jest tak samo z architekturą?
Zastanówmy się za Venturim, co chce nam powiedzieć budynek? Szopa przy drodze mówi:
„Jestem kaczką”, bo tak ją zaprojektowano. Co
powie nowy, zbudowany niedawno budynek
użyteczności publicznej? Powie na ogół:
„Mam blaszaną fasadę w abstrakcyjny wzorek
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Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie (2012) zaprojektowany przez pracownię Ingarden & Ewý Architekci

– zobacz, jaki jestem cholernie nowoczesny!”
A nowy biurowiec? Powie: „Jestem całkowicie przeszklonym stalowym szkieletowcem
– jestem bardzo nowoczesny!”
Co na to ludzie? Ludzie „głosują nogami”
za Starym Miastem. Bo tam jest skala, tam
jest forma, tam jest na czym oko zawiesić,
tam jest klimat...
Co na to architekci? Wielu z zapałem
wznosi kolejne szklane kubatury (bo to takie
transparentne, wszystko widać, zwłaszcza
kosze na śmieci...).
Jednak są i tacy, którzy mają dosyć
krajobrazu miast w kratkę i nie chcą kontynuować tej rutyny. Toyo Ito odkształca,
zmiękcza strukturę swoich budynków, Wang
Shu z cegły rozbiórkowej stawia domy w skali
hutongów. Powstają budynki przyjazne takie
jak Małopolski Ogród Sztuki Krzysztofa Ingardena i Jacka Ewý.
To jest architektura powracająca do ludzi.
Czy inni pójdą tą drogą?
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Wnioski
Czy z powyższego tekstu można wyprowadzić
jakieś konkretne konkluzje dla praktyki budowania domów i miast w taki sposób, aby były
bardziej przyjazne dla mieszkańców?
Wydaje się, że tak.
1. Jakość życia zależy w istotnym stopniu od
otoczenia przestrzennego, a więc od jakości
architektury. Dlatego dbałość o jakość
architektury jest potrzebna nam wszystkim.
2. To czy dane rozwiązania architektoniczne
budynków, osiedli i elementów miasta
są przyjazne zależy od wielu cech, które
można ocenić obiektywnie, a projektowanie
przyjaznego otoczenia wymaga ich znajomości i przestrzegania.
3. Nie jest prawdziwe twierdzenie, że kryteria oceny architektury są jedynie subiektywne. Ocena rozwiązań projektowych
i kryteria ich doboru do realizacji wymagają profesjonalizmu, czyli dobrej znajomości
przedmiotu.

Krzysztof Chwalibóg
przewodniczący Polskiej Rady
Architektury, architekt IARP
> kchwalibog@onet.pl

HydePark

+/-

Dyskurs o kryteriach
arch. Piotr Średniawa, architekt IARP

Gdy szedłem na ubiegłoroczny benefis dra arch. Aleksandra Franty, jednego z „tytanów” śląskiej
architektury*, myślałem, że będzie to bardzo sympatyczna uroczystość, przywołująca bardziej wspomnienia
niż skłaniająca do zawodowej refleksji. Na koniec imprezy szacowny Mistrz podpisywał katalogi z wystawy,
swoim kolegom, przyjaciołom i uczniom. O autograf poprosiłem i ja, a dr arch. A. Franta poprzedził swój
podpis taką dedykacją „ Piotrowi Średniawie z wdzięcznością za dyskusje na temat kryteriów,...
Nie powiedziałem wtedy, że to przekaz ostatecznych rad starszych kolegów....”.
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Spieszę wyjaśnić, że wpis ten to echo dawnej
już historii z lat dziewięćdziesiątych, gdy
arch. A. Franta obronił doktorat na Wydziale
Architektury Politechniki Krakowskiej wydany
następnie w formie książkowej pt. „Kryteria
ogólne kwaliﬁkacji poziomu dzieła architektonicznego” (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 1995 r.). Z tej właśnie okazji
w naszym katowickim SARP-ie odbyła się
prezentacja założeń i tez doktoratu. W swojej
dysertacji, przedstawiając historyczny rozwój
kryteriów, dr arch. A. Franta sformułował
autorski zestaw obiektywnych i „ponadczasowych” kryteriów dzieła architektonicznego.
W trakcie dyskusji, jaka się wtedy wywiązała,
przedstawiłem nieco odmienny pogląd na ten
problem, sugerując subiektywny i relatywny
charakter kryteriów, uzależniony od czasu
i miejsca. Czy była to dyskusja pokoleniowa (dzieli nas różnica wieku prawie 30 lat),
czy też dialog doświadczonego architekta
z młodym wtedy człowiekiem o nie w pełni
uporządkowanych poglądach, trudno mi dzisiaj powiedzieć. Z perspektywy czasu myślę,
że nie ma tu chyba opozycji i oba poglądy
nawzajem się uzupełniają.
Rzecz jednak w tym, że dedykacja Mistrza
okazała się dla mnie nie tyle wspomnieniem niegdysiejszej sytuacji, co raczej dość
niepokojącą, nurtującą umysł myślą. Czy
dzisiaj byłby sens prowadzić taką dyskusję?
A może wydałaby się jej słuchaczom całkowicie akademicka i jałowa w swojej pozornej
bezużyteczności? Bo czy jeszcze w ogóle
obecnie istnieją i funkcjonują w Polsce jakieś
kryteria w naszej dziedzinie? Czy o wartości
obiektu architektonicznego decyduje liczba
wejść na stronę internetową, na której jest
prezentowany, czas jego amortyzacji, a może
wysokość czynszu możliwego do uzyskania
od najemców? Czy celem w naszej profesji jest
możliwość wykazania się doświadczeniem
w okresie ostatnich 3 tylko lat, umożliwiającym staranie się o kolejne zlecenie, czy może
też realizacja fotogenicznego obiektu z myślą
o jego przyszłej publikacji w prasie fachowej...
Punktem odniesienia zarówno w dysertacji
dra arch. A. Franty, jak i w moich przedstawionych wówczas poglądach oraz w każdej
dyskusji o architekturze i kryteriach jej oceny
od zawsze była witruwiuszowska triada
(utilitas, ﬁrmitas i venustas), z czasem coraz
mniej ortodoksyjnie traktowana, lecz nigdy
nie kwestionowana. Tyle, że we współczesnej
sztuce kategoria piękna od dawna już nie istnieje, a posiłkowanie się tym kryterium w laicyzującym się społeczeństwie jest niemal
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wstydliwe i niestosowne. Kategoria trwałości
w erze konsumpcyjnej jest niezrozumiała
i trudno byłoby ją zastosować dla oblepionych
styropianem budynków, rdzewiejących siatek
na fasadach, czy też błyskawicznie odchodzących w niepamięć internetowych prezentacji.
Taka postawa nie jest rodzimym wytworem,
lecz błyskawicznym przyswojeniem ogólnoeuropejskich tendencji. Z szacownej triady
pozostała już tylko celowość, czasami tłumaczona w zbyt wąski sposób jako użyteczność.
Czy na tym pojęciu jesteśmy w stanie i czy
chcemy zbudować jakieś kryteria?
Pierwszym problemem z kryterium
celowości jest pytanie o adresata działań
architektonicznych, czyli najogólniej mówiąc
o społeczeństwo. W czasach komunizmu,
w okresie kiedy powstały zespoły i obiekty
autorstwa arch. arch. Aleksandra Franty
i Henryka Buszki, pomimo totalitarnego
systemu, nawet w trudnych sytuacjach,
wbrew stanowiskom władzy zainteresowanej
wyłącznie ilościowymi efektami, podmiotem działań było jednak społeczeństwo.
Próby wykreowania przyjaznego środowiska
zamieszkania pomimo gorsetu normatywów
i fatalnego wykonawstwa były oczywistym
paradygmatem działań środowiska architektonicznego. Tak oczywistym, że nie było
potrzeby go eksponować w wewnętrznych
dyskusjach.
Dzisiaj podporządkowanie interesom
deweloperów, korporacji handlowych, instytucjonalnym inwestorom stało się również
faktem tak oczywistym, że równie niechętnie
o nim mówimy. Komercjalizacja przestrzeni,
bardzo krótki horyzont skutków inwestycji,
wyeliminowały społeczny aspekt i wymiar
architektury. Rozlewanie się zabudowy
sprzężone z rozwarstwianiem się społeczeństwa znajdują odbicie w zagospodarowaniu
przestrzennym. Drenowanie usług z obszarów
śródmiejskich na rzecz peryferyjnych galerii
powielających amerykański model cywilizacji
samochodowej. Fatalnie wydawane publiczne środki w zamówieniach publicznych.
Wstydliwie omijane wykluczone dzielnice. To
rzeczywiste problemy, o których nie chcemy
rozmawiać. Kryterium humanistycznie pojmowanej celowości ulega dziś bardzo daleko
idącej erozji.
Drugim problemem z kryterium celowości
jest pytanie o celowość w przestrzeni. Ten
problem ominęliśmy – niejako technologicznie
– preparowanymi fotograﬁami rodzimych
obiektów architektonicznych, wykonując je
prostującymi zbiegi obiektywami. Użycie

normalnego obiektywu, lub co gorsza bezpośredni kontakt z obiektem, obnażają jego
bądź całkowitą samotność, bądź kolizyjność
z otaczającą przestrzenią – tak miejską, jak
i otwartą. Oceny zrealizowanych obiektów
prezentowanych w fachowej prasie, zagadnienie urbanistyczne ograniczają najczęściej
do wzmianki o lokalizacji obiektu, jako że
o reszcie lepiej nie wspominać.
Niefunkcjonowanie „dodanej wartości”
przestrzennej, a wręcz jej ujemna wartość jest
immanentną cechą naszej architektury. Brak
odniesienia lub negatywne odniesienie do
kontekstu przestrzennego, w zdecydowanie
ujemny sposób odróżnia nasze realizacje od
obiektów powstających we Francji, Niemczech
czy Holandii.
Gdy dwadzieścia lat temu dyskutowaliśmy o tym z doktorem arch. A. Frantą, siłą
polskiej architektury, potwierdzoną osiągnięciami w międzynarodowych konkursach było
świetne osadzenie w kontekście przestrzennym i wysoki warsztat urbanistyczny, przy
bardzo mizernych środkach i możliwościach
realizacyjnych. Być może wtedy nie postawiliśmy zasadniczych pytań o funkcjonowanie
architektury i architektów w zupełnie nowej
komercyjnej rzeczywistości i mimo woli
przyswoiliśmy tylko najbardziej prymitywne
jej atrybuty?
Dzisiaj sytuacja uległa kompletnej
inwersji. Dysponując nieporównywalnymi
możliwościami ﬁnansowymi materiałowymi i wykonawczymi, nie potraﬁmy poradzić
sobie z najprostszym problemem urbanistycznym. Funkcjonowanie w nadwiślańskim
liberalizmie w osobliwy sposób przetransformowało polską szkołę architektury. Pytanie
czy na lepsze?
Mimo różnicy wieku sądzę, że zarówno
dr arch. A. Franta, jak i wielu z nas podziela
pogląd, że prawdziwym dzisiejszym problemem nie jest już niestety dyskusja o kryteriach i ich charakterze, lecz niemal całkowite
ich wyeliminowanie z naszej urbanistycznej
i architektonicznej rzeczywistości.
* Benefis dra arch. Aleksandra Franty odbył się 6 listopada 2014 r.
w Bibliotece Śląskiej. Zorganizowany został przy udziale Śląskiej
Okręgowej Izby Architektów, w ramach cyklu Twórcy Śląskiej
Architektury – Portrety.

Piotr Średniawa
architekt IARP
 bsp.architekt@gmail.com
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arch. Wojciech Gwizdak
architekt IARP

Wnoszę, by Izba Architektów Rzeczpospolitej
Polskiej uznała rzymskiego polityka i wodza
Gnejusza Pompejusza zwanego Wielkim za
patrona Izby i środowiska architektów.

Uzasadnienie
Pompejusz Wielki znany jest głównie jako
członek I triumwiratu oraz przegrany przeciwnik Gajusza Julisza Cezara. Mniej znamy
go z udziału w tłumieniu rebelii Sertorniusza
w Hiszpanii, wytępienia piratów na Morzu
Śródziemnym, ostatecznego pokonania
zaprzysięgłego wroga Rzymu Mitrydatesa
VI Eupatora, czy jako stronnika Sulli w wojnie
z popularami. Występuje wprawdzie w paru
ﬁlmach obok Marka Licyniusza Krassusa jako
pogromca Spartakusa, lecz jego relacje z budownictwem i przepisami budowlanymi są
praktycznie nieznane nikomu, nawet architektom. Tymczasem jego historia w kontekście
przepisów techniczno-budowlanych jest ze
wszech miar warta przytoczenia i uhonorowania przez nasze środowisko.
By właściwie wytłumaczyć całą historię,
konieczne będzie naświetlenie kontekstu,
który zarazem wyjaśni złożoność faktów oraz
ich głębokie ukorzenienie w realiach tamtych
czasów...
Republikański Rzym miał wiele elementów współczesnej demokracji, jednak pewne
różnice są dziwne. Wyobraźcie sobie, Drogie
Koleżanki i Koledzy, rzecz dziś niemożliwą.
Oto ponad 2000 lat temu nie dość, że nie
otrzymywano pensji za pełnienie funkcji
publicznych, to jeszcze w czasie ich pełnienia
należało z własnych pieniędzy ﬁnansować
część inwestycji infrastrukturalnych służących
ludowi rzymskiemu. Wiele budowli, term, dróg,
akweduktów, forów do dziś nosi imiona ich
fundatorów, którzy z własnych środków wznie-
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śli te inwestycje dla pożytku ludu rzymskiego.
Pompejusz Wielki również podążał tą drogą.
Zanim jednak poznamy go bliżej, musimy
cofnąć się o 100 lat w stosunku do czasów
naszego bohatera i nawiązać do Kartaginy z jej
wielkim wrogiem, którym był powszechnie
wówczas szanowany strażnik starorzymskich
cnót i republiki – Katon zwany Starszym (na
marginesie: jego prawnuk Katon zwany Młodszym walczył u boku Pompejusza przeciwko
Cezarowi, acz bezskutecznie jak wiemy).
Według dzisiejszych standardów Katon
Starszy uznany zostałby raczej za szowinistę, nacjonalistę, ksenofoba pierwszej wody
i podżegacza wojennego niż za autorytet.
Głównie znany
jest z tego, że
każde wystąpienie w rzymskim
senacie, na
dowolny temat,
kończył słowami
– ...ceterum
censeo Carthaginem delendam
esse – „...a poza
tym wszystkim sądzę, że
Kartaginę należy
zniszczyć” – co jak pamiętamy w końcu się stało przy dużym jego propagandowym udziale.
Miłość do rzymskości nie kończyła się
u Katona na nienawiści do wszystkiego co
kartagińskie, ale rozciągała jego ksenofobię
na wszystko co obce, a więc również wszystko
co greckie. Katon Starszy wszędzie widział
– niszczące moralność i kulturę rzymską
– wpływy greckie. Rzymianie świeżo podbili
Helladę, a jej kultura była tak atrakcyjna,
że masowo adaptowali ﬁlozoﬁę, sztukę,
architekturę i styl życia Greków. Szybko też
okazało się, że mają z Grekami wspólnych
bogów. Zachłyśnięcie się Rzymian grecką kulturą było tak wielkie, że obecnie nie do końca

słusznie(!) łączmy Grecję z Rzymem w jedną,
grecko-rzymską kulturę.
Katon dostrzegał ten wielki problem i starał się mu zaradzić na wszystkich frontach.
Jednym ze źródeł greckiego zła zalewającego
rzymskie umysły była grecka dramaturgia.
Nie dość, że przedstawienia zawierały w sobie
często treści świeckie, to (o zgrozo!) publiczność siedziała sobie wygodnie na siedzeniach
na widowni, zamiast stać, jak bywało w Rzymie. Wiadomo, nic tak nie hartuje ducha i nie
podtrzymuje tradycji jak oglądanie przedstawień na stojąco! Zwyczajowo konsul, cenzor,
edyl, trybun czy pretor, chcący się przypochlebić ludowi, budował tymczasowe drewniane
teatry, które potem rozbierano. Historycy do
dziś nie potraﬁą odpowiedzieć jednoznacznie
na pytanie, w jaki sposób udawało się uzyskiwać zarówno decyzję środowiskową na wycinkę ogromnych ilości drzew, ani jak uzgadniano
z rzeczoznawcą ppoż. drewniane widownie na
kilkanaście na przykład tysięcy ludzi.
W roku 154 p.n.e. podjęto próbę zmiany
tego starorzymskiego zwyczaju. Właśnie
kończono nowy, kamienny teatr z wygodnymi
siedzeniami na zboczu Palatynu. Jednak Publiusz Korneliusz Scypion Nazyka Korkulum
(zięć Scypiona Afrykańskiego – pogromcy
Hannibala), pełniący w tym właśnie roku
społecznie funkcję Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego Miasta Rzym, stwierdził rażące odstępstwo od zwyczajów starorzymskich i zaalarmował natychmiast Katona
Starszego. Katon płomiennym wystąpieniem
przed senatem doprowadził do zmiany
studium uwarunkowań oraz zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rzym. Wprowadzono dodatkową
strefę ochronną – strefę ochrony surowych
obyczajów i dawnych cnót rzymskich. Zdeﬁniowano ją prosto: w całym mieście i w promieniu 1 rzymskiej mili (czyli 1475 m) od
miasta, obowiązywał zakaz budowy siedzeń
na widowniach teatralnych. W ten sposób
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dotychczasowy zwyczaj zamieniono na przepis prawa miejscowego(!). Teatr na zboczu
Palatynu rozebrano, a pieniądze uzyskane ze
sprzedaży kamienia przeznaczono na kolejną
wojnę z Kartaginą – jak wiemy już ostatnią.
I tak oto Rzymianie dalej hartowali swoją
moralność i dzielność, aż do czasów... Pompejusza Wielkiego. Ten majętny wódz, zdobywszy pieniądze sposobami, które nie mieszczą
się we współczesnych standardach, znalazł
sprytny sposób, by wybudować teatr z kamienia i z siedzeniami, nie naruszając zapisów
planu miejscowego. Otóż kupił spory kawałek
terenu, który w planie miał przeznaczenie
pod zabudowę użyteczności publicznej i kultu
religijnego. Po czym uzyskał pozwolenie na
budowę dla dwóch budynków.
Pierwszym był kompleks nazwany później
Curia Pompeia – Quadriporticus, czworoboczny portyk, przeznaczony między innymi dla
posiedzeń senatu. To właśnie tutaj 15 marca
44 roku p.n.e. Lucjusz Tiliusz Cymber zdarł
togę z Juliusza Cezara, dając sygnał do ataku
współspiskowcom, tutaj też padły słynne
słowa – Et tu Brute contra me! zanim Cezar,
jak podaje Swetoniusz, padł martwy pod
pomnikiem Pompejusza.
Drugim obiektem wybudowanym przez
asygnowanego tu kandydata na patrona
architektów była świątynia Wenus Zwycię-

skiej. Dziwna to była świątynia. Pompejusz,
korzystając z faktu, że plan miejscowy nie
przewidywał limitu wysokości tego typu
budynków, oraz z faktu, że warunki techniczne
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w Rzymie nie limitowały parametrów
schodów wejściowych do budynków kultu
religijnego, wybudował bardzo dziwne schody.
Nie dość, że poziom „zero” świątyni umieścił
na sporej wysokości, by potrzebne było dużo
schodów, to jeszcze ukształtował je w półokrąg tak, że sama świątynia wyglądała na
karykaturalnie małą. W efekcie na schodach
tych mogło usiąść wygodnie 15 tysięcy osób!
A cała przestrzeń utworzona przez schody
zamknięta została elewacją wejściową do
budynku Curia Pompeia.
Całość dziwnie przypominała teatr typu
greckiego z wygodnymi siedzeniami dla widzów. Nadzór budowlany nie miał się jednak
do czego przyczepić, bo wszystko było zgodne
z planem miejscowym, pozwoleniem na
budowę i przepisami techniczno-budowlanymi.
Pompejusz formalnie wybudował świątynię
i kurię. O tym, że między nimi powstał teatr
– formalnie Pompejuszowi nic nie było wiadomo... Musiano więc udzielić pozwolenia na
użytkowanie.
Otwarcie „teatru” nastąpiło w 55 roku
p.n.e. – aby Pompejusz, oddaniem obiektu do

użytku, mógł uświetnić sprawowany przez
siebie urząd konsula (właśnie powtórnie objął
tę funkcję) i celebrą zaskarbiać sobie wdzięczność obywateli. Oczywiście gromadząc lud
rzymski na pierwszym przedstawieniu,
oﬁcjalnie zapraszał wszystkich na uroczyste
otwarcie świątyni...
Jest to bodaj pierwszy znany w historii
architektury przypadek tego, z czym dzisiejsi
architekci mają do czynienia na co dzień.
Kreatywność czytania i stosowania przepisów
budowlanych stała się nieodzownym elementem naszej codziennej pracy, bez którego nie
można już wyobrazić sobie naszego zawodu.
Miejmy nadzieję, że tak jak Pompejuszowi, tak
i nam będzie dane we właściwy sposób interpretować przepisy budowlane, z pożytkiem
dla siebie i społeczeństwa.
Obok Witruwiusza powinniśmy docenić
wkład Pompejusza Wielkiego w architekturę
i do witruwiańskiej triady: trwałości (łac.
ﬁrmitas), użyteczności (łac. utilitas) i piękna
(łac. venustas), dopisać: formalną zgodność
z prawem (łac. de iure).
Bezcenna lekcja, której udzielił nam
Pompejusz, powinna pomagać w poruszaniu
się w meandrach przepisów i być wzorem
kreatywnego myślenia.
Dlatego wnoszę, jak na wstępie.
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Jak pokazuje raport CBOS z 2010 roku, ponad 80%
Polaków deklaruje, że interesuje się wyglądem
przestrzeni publicznej, w tym 30% „bardzo”.
Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że ładna
i dobrze zaprojektowana przestrzeń pozytywnie
wpływa na samopoczucie (98% respondentów),
komfort pracy (98%) i mieszkania (94%).
Już po wydaniu książki B. Prośniewskiego, w grudniu 2014 roku,
CBOS opublikował badanie „Polacy o architektach”. Zadano w nim nieco inne
pytania niż w ankiecie z 2010 roku. Porównaj: strona 046 – przyp. red. Z:A

PUB +/-

Anioł najbardziej
przykuwa moją uwagę
/ czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan, Z:A

Polska raczej nie miała szczęścia do realizacji wielkich planów architektoniczno-urbanistycznych.
Liczne zawirowania dziejowe powodowały, że większość śmiałych koncepcji pozostawała
na papierze albo realizowano je jedynie częściowo. Dziś, w jednym ze swoich najlepszych
i najspokojniejszych okresów w historii, mamy w końcu szansę, aby uporządkować nasze miasta;
sprawić, by były one nie tylko funkcjonalne, ale także ładne. Tylko... co to znaczy ładne?
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OD REDAKCJI
Artykuł składa się z fragmentów książki Błażeja Prośniewskiego „Gust nasz pospolity”
wydanej w grudniu 2014 roku przez Fundację Nowej Kultury Bęc Zmiana i Fundację im. Stefana
Kuryłowicza. Obejmuje głównie treści z rozdziału III, w których autor dokonuje analizy upodobań
architektonicznych badanej grupy osób, w oparciu o dwie pierwsze części badania. Tytuł,
śródtytuły, wybór i układ tekstu oraz skróty pochodzą od redakcji Z:A. Fotograﬁe zostały
wykonane przez respondentów na potrzeby badania.

1

2

J

Jaka architektura podoba się Polakom?
Najkrótsza odpowiedź na to pytanie brzmiałaby: ładna. I prawdopodobnie można by na
tym poprzestać, gdyby nie fakt, że określenie
to jest nieostre i wieloznaczne. Bo czy Hotel
Bristol może podobać się w taki sam sposób
jak Dworzec Centralny? Czy istnieje jeden
uniwersalny zestaw narzędzi pozwalający
oceniać estetykę architektury?
„Gust nasz pospolity” – wbrew twierdzeniu, że o gustach się nie dyskutuje – jest próbą
wiwisekcji naszych wyborów, preferencji
i upodobań estetycznych. I nie chodzi tu tylko
o wskazanie konkretnych realizacji, tworzenie
rankingów tego, co nam się podoba, a co nie,
ale przede wszystkim o określenie kryteriów
tej oceny.
Zastanawiające jest (...), dlaczego nie
chcemy mówić o swoich wyborach, preferencjach czy upodobaniach. Czego się obawiamy?
A może chodzi o to, że nie tyle się boimy, ile
po prostu nie potraﬁmy się wypowiadać na
ten temat, bo nie mamy – z jednej strony
– świadomości naszych wyborów, z drugiej
– odpowiedniego aparatu pojęciowego?
Inną sprawą jest, że gust postrzegany jest
jako coś bardzo indywidualnego. Mój gust.
Inaczej jednak niż w przypadku mody, jedzenia
czy muzyki, kiedy nasze preferencje mogą danej
osobie odpowiadać lub nie – w przypadku architektury wybory jednego człowieka mogą zostać
narzucone innym ludziom i stać się integralną
częścią terytorium ich życia. Stąd za tak istotne
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uważam poznanie preferencji architektonicznych Polaków i próbę zwiększenia świadomości
tego, jaka przestrzeń nas otacza. (...)

Wybory badanych
pokazują, że postrzegają
oni architekturę
szerzej: jako przestrzeń
architektoniczną, której
nadają indywidualne
znaczenie. I to właśnie od
jej jakości w dużej mierze
zależy komfort życia
w mieście.
Nie chodzi mi o to aby potwierdzić lub obalić tezę o złym bądź dobrym smaku Polaków.
(...) Chcę sprawdzić, jak ludzie postrzegają,
odbierają i oceniają architekturę.

Interpretacje: Oceny fachowe i naiwne
W przeprowadzonych wywiadach (w drugim
etapie badania, patrz ramka: Metodologia
badania i grupa respondentów – przyp. red.)
interesowało mnie nie tylko to, jakie obiekty
oceniano, ale także to, w jaki sposób dokonywano oceny i dlaczego. Najogólniej mówiąc,
dało się zaobserwować dwa rodzaje interpretacji: oparty na wiedzy i naiwny. Pierwszy ce-

chował spojrzenie osób mających z architekturą jakiś związek: studenta historii sztuki,
studentki architektury, inżyniera i studenta
budownictwa. Każda z tych osób posługiwała
się sobie dostępnym aparatem poznawczym,
jednak wszystkie te opinie można uznać za
opinie profesjonalistów.
Student historii sztuki tak opisywał budynek |1|, który znajduje się przy ulicy Oboźnej 7
(w Warszawie – przyp. red.): „Nie szanuje
specjalnie historii, kontekstu miejsca [...].
Plastyka jego elewacji jest nudna, jest monotonna, kompozycja jest nieudana, materiały są
nienajlepsze” (3_SBHM – patrz: „Kodowanie
badanych” w ramce obok).
Z kolei inżynier, oceniając Stadion Narodowy |2|, zwracał uwagę na konstrukcję:
„Niby wszystko jest fajnie, bo są i membrany,
i poszycia membranowe, takie typowe dla
technicznego budownictwa, ale, no, nie wiem.
[...] Zły kształt, kształt, generalnie taki talerz
[...]. Stadion jest takim specyﬁcznym rodzajem
budowli, że ciężko jest wyklarować jakąś tam
ﬁgurę” (22_AWMM).
Pozostali badani interpretowali naiwnie.
Ich opinie i oceny opierały się na intuicji,
emocjach i wiedzy skądinąd. Patrzyli na dany
obiekt i albo im się on podobał, albo nie.

Dogmat: Na architekturze się nie znam
Polacy nie potraﬁą mówić o sztuce, bo
nikt ich tego nie nauczył. „Wyjęta spod
edukacji” jest zwłaszcza architektura. Choć
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Metodologia badania i grupa respondentów
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1. Dobór grupy badanej. W badaniu wzięły udział 24 osoby w wieku 18-30 lat. Tak
przyjęta cezura wiekowa (zdaniem autora) pozwoliła zderzyć ze sobą teraźniejszość
i przyszłość. Jak pokazują badania psychologiczne, taki przedział wiekowy skupia
osoby kontestujące zastaną rzeczywistość, a równocześnie takie, które za kilka,
kilkanaście lat będą odpowiadać za kształtowanie polskiego dyskursu architektonicznego (a przynajmniej będą dlań znaczącym punktem odniesienia).
Próba została skonstruowana w oparciu o cztery zmienne: sposób zamieszkiwania,
typ zabudowy, profil wykształcenia i płeć. Każda permutacja była reprezentowana
przez jedną osobę.

KODOWANIE BADANYCH /// NP. (10_ABHK)

1. sposób

A
S
S

2. typ
zabudowy

B
W

powszechnie — przynajmniej z nazwiska
— kojarzeni są malarze (Jan Matejko, Pablo
Picasso, Vincent van Gogh) czy na przykład
kompozytorzy (Ludwig van Beethoven,
Wolfgang Amadeusz Mozart, Fryderyk
Chopin), to o wielkich architektach, nawet
Andrei Palladiu, Le Corbusierze czy Bohdanie
Pniewskim, słyszało niewielu.
Zresztą większość badanych podkreślała
w trakcie wywiadów, że na architekturze się
nie zna i nie potraﬁ rozróżnić podstawowych
stylów architektonicznych: „Co najbardziej mi
się podoba w tym budynku? [...] Nie wiem, nie
jestem specjalistą od architektury” (14_SSMM);
„Na sztuce się nie znam, więc — co za tym idzie
— również nie znam się na stylach [...]. Oceniam
na zasadzie przeznaczenia” (10_ABHK).
Nie znaczy to jednak, że wypytywane
przeze mnie osoby nie wiedzą o architekturze
nic. Jedna z nich wskazała na ocenianym przez
siebie budynku kolumny jońskie; inna określiła styl, w jakim została zbudowana Hala
Koszyki |3|: „To jest secesja, o ile mnie pamięć
nie myli, kiedyś coś o tym się dowiadywałem”
(12_ASHM); kolejna respondentka deklarowała, że nie lubi architektury barokowej,
a jednocześnie — paradoksalnie — wskazywała
na kościół św. Kazimierza na Rynku Nowego
Miasta w Warszawie1 |4| jako na obiekt, który
jej się podoba.
Można zatem stwierdzić, że wiedza
wypowiadających się jest raczej uboga,
pozbawiona kontekstu, „krzyżówkowa”.

3. profil
4. płeć

autochtoni – osoby, które zamieszkiwały tylko
w jednym typie zabudowy, n=12
spadochroniarze – osoby, które zamieszkiwały
w różnych typach zabudowy, n=12
śródmiejska – typ charakteryzujący się
intensywną, zwartą, pierzejową zabudową, n=8
blokowa – wolnostojące, wielopiętrowe
i wieloklatkowe bloki mieszkalne, wykonywane
zazwyczaj w technice wielkiej płyty, n=8
willowa – z przewagą luźnej, niskiej zabudowy,
głównie domy jednorodzinne, szeregowe, n=8

H

humanistyczno-społeczne, n=12

M

matematyczno-przyrodnicze, n=12

K

kobieta, n=12

M

mężczyzna, n=12

2. Trzy fazy badania. Badanie składało się z trzech części.
Część pierwsza. Badani zostali poproszeni, aby w ciągu 7 dni zrobili 20 zdjęć (...).
Na 10 zdjęciach miały się znaleźć obiekty architektoniczne Warszawy, które im się
podobają, a na 10 kolejnych – takie które im się nie podobają. (...)
Badani zostali poproszeni o zdjęcia „obiektów architektonicznych”. To sformułowanie miało na celu sprawdzenie co postrzegają oni jako architekturę, jak ją definiują.
Byli tacy, którzy fotografowali tylko budynki. Jednak na ponad 20 procentach zdjęć
pojawiły się także inne elementy: detale architektoniczne, mała architektura, obiekty
tymczasowe, a także fragmenty założeń urbanistycznych. (...)
Część druga. Ryzyko potencjalnych błędów w interpretacji (analiz autora opierających się na 480 fotografiach dostarczonych przez badanych – przyp. red.), miały
zniwelować przeprowadzone w trakcie badań wywiady z użyciem fotografii. Badani
byli proszeni o ponowne podzielenie sfotografowanych obiektów na te, które im się
podobają i nie podobają (by zweryfikować na ile ich wybory są trwałe i przemyślane),
a następnie opowiedzieć dlaczego dany obiekt im się podoba / nie podoba.
Część trzecia. Badani (...) musieli także zmierzyć się z wyborami eksperckimi.
Zostali bowiem poproszeni o uszeregowanie zdjęć ośmiu obiektów architektonicznych. Wśród nich były cztery zaliczone przez architektów, historyków i krytyków
architektury do „ikon polskiej architektury współczesnej” (Architektura-murator,
5/2006, Polska. Ikony architektury) oraz cztery uznane przez ekspertów za najgorsze
realizacje polskie XXI wieku (Dziennik Polska – Europa – Świat, nr 29 z 4.02.2009,
Biurowiec TVP kiczem dekady).
Celem tej części badania była próba odpowiedzi na pytanie, czy między laikami
a ekspertami występuje jakaś wspólna płaszczyzna sensów, czy może jednak są
to dwa odrębne estetycznie światy.
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W związku z tym, że badani mieli ograniczone kompetencje, aby oceniać architekturę,
elementy analizy formalnej, takie jak: styl,
forma i bryła budynku czy nawet kolor, miały
drugorzędne znaczenie w ocenie ich wyborów.
Trywializując, można powiedzieć, że styl
powinien być „ładny i wszystko powinno się
ze sobą komponować”. (...)

Kryterium 1:
Architektura musi się wpisywać
Zdjęcia dostarczone przez badanych
(w pierwszym etapie badania, por. ramka
Metodologia badania i grupa respondentów – przyp. red.) pokazywały wyizolowane
fragmenty tkanki miejskiej i dlatego za
kluczowe dla zrozumienia kwestii preferencji architektonicznych uznałem wyjście poza
kadr fotograﬁczny oraz możliwość zbudowania wokół fotograﬁi pewnej narracji.
W wyniku analizy udało mi się wyróżnić dwa
jej typy: (1) narrację o budynkach i (2) narrację dotyczącą przestrzeni/miasta. Ten drugi
rodzaj występował najczęściej. Taki sposób
opowiadania o architekturze powiązany
jest z faktem, że jednym z podstawowych
kryteriów oceny był sposób wpisywania
się obiektu w okolicę. Dlaczego to tak
ważne? Jak wyjaśniali badani, architektura
organizuje przestrzeń, w której funkcjonuje
człowiek, warunkuje pewne zachowania,
generuje emocje. Tworzenie tej przestrzeni
respondenci postrzegali szerzej niż jako
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Po latach centralnego
planowana i własności
wspólnej, z którą się nie
utożsamiano, przyszedł
czas kapitalizmu, do
którego „estetycznie”
oraz mentalnie Polacy
nie byli przygotowani.
Z jednej strony
odreagowywano czasy
smutnego i szarego
PRL-u; z drugiej – nie
mając etosu ładu
przestrzennego,
budowano, jak chciano.
Wyuczona przez wieki
nieufność wobec
władzy, a co za tym
idzie, sprzeciwianie
się jakimkolwiek
regulacjom,
postrzeganym jako
ograniczenie wolności,
sprawiają, że Polacy
nie doceniają dobra
wspólnego, jakim jest
spójne kształtowanie
przestrzeni. Według
badań CBOS z 2003 roku
aż 62% pytanych uważa,
że „każdy powinien
móc budować taki dom,
jaki mu się podoba”.
Równocześnie władze,
nastawione na doraźne
działania (pod presją
wyborców i inwestorów),
nie są w stanie
prowadzić sensownej
polityki planowania
przestrzennego.
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kreowanie spójnej pod względem wysokości,
formy czy konkretnego stylu tkanki miasta.
Chodziło przede wszystkim o klimat, charakter miejsca. Jednak nie dla wszystkich było
to kryterium kluczowe. Dla części badanych
ważniejszy niż kontekst był sam obiekt. (...)
W innych przypadkach kryterium oceny był
szczegół, np. detal architektoniczny. Badani
nie patrzyli ani na kontekst, ani na budynek,
a jedynie na jego fragment. To on warunkował
ocenę: „Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę. — Czyli, jak rozumiem, jeden mały szczegół
jest w stanie sprawić, że budynek będzie ci się
bardzo podobał? — Tak” (15_ASMK).
(...) Niestety na podstawie zebranych przeze
mnie danych (zarówno tych o charakterze
ilościowym, jak i jakościowym) trudno jest
stwierdzić, jakie czynniki wpływają na wybór
określonej strategii oceny. „Po budynku” czy
szczególe częściej oceniały kobiety, osoby
pochodzące z mniejszych miejscowości i ci,
których rodzice mają wykształcenie zawodowe
lub średnie, jednak nie można wysnuć z tych
faktów hipotezy. Można je jedynie potraktować
jako pewien trop badawczy pomocny w innych
badaniach dotyczących tej tematyki. (...)

Kryterium 2:
Architektura pełna emocji
Drugą istotną strategią oceny przyjmowaną
przez badanych było podejście oparte na emocjach, uczuciach. Dla tych badanych architektura nie jest „niema”. W skrajnych przypadkach
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można to stwierdzenie potraktować nawet
całkiem dosłownie. „Miałam na początku
bardzo duże wątpliwości [...], ale ostatecznie,
jak miałam okazję tam przy nim pobyć, trochę
posiedzieć nad Wisłą, trochę z nim porozmawiać
w pewnym sensie, to stwierdziłam, że to jest
bardzo fajna rzecz” (23_SWM).
Mimo że nie każdy z odpowiadających
miał szansę czy dar, żeby wchodzić w dialog z obiektami architektonicznymi, to we
wszystkich tych osobach wywoływały one
jakieś emocje, przywoływały pewne skojarzenia czy wspomnienia, a zdarzało się, że były
przedmiotem dylematów moralnych.
Oceniając architekturę, badani często nie
mówili o konkretnych, istniejących materialnie
w przestrzeni realizacjach, tylko opowiadali
o tym, co czują, gdy je widzą. Jak można się
domyślać, pozytywnie odnoszono się do tych,
które wydają się „przytulne” (ulica Kanonia
|5|), „sympatyczne, ciepłe” (kamienica przy
ulicy Noakowskiego), „liryczne” i „bezpieczne”
(osiedle Kubusia Puchatka), a negatywnie do
tych wywołujących „jakiś taki lęk” (budynek
Polskiego Radia |6|), „niepokój” (siedziba
Telewizji Polskiej |7|), sprawiających wrażenie
„surowej instytucji” (gmach Banku Gospodarstwa Krajowego |8|). (...)

obiekty, bo mają one związek z historią rodziny, na przykład ślubami, jak w wypadku
kościoła Wszystkich Świętych |9|, czy kojarzą się z wydarzeniami z dzieciństwa: bywaniem w przeszłości w Hali Koszyki albo
zabawą w chowanego w Gmachu Głównym
Politechniki Warszawskiej |10|: „To była
najlepsza zabawa na świecie” (24_AWMK).
O budynku Politechniki wypowiadano się
również jako o „mojej uczelni” (23_SWMK).

Uniwersytecie Warszawskim.

Kryterium 3:
Architektura sentymentalna

Kryterium 5:
Architektura musi mieć przeznaczenie
Kilka stron wcześniej (w artykule: patrz
rozdział „Dogmat...” – przyp. red.) cytowałem
wypowiedź jednej z badanych, która stwierdziła, że „ocenia na zasadzie przeznaczenia”.

rozumianej przestrzeni architektonicznej.

Innym pojawiającym się kryterium oceny
był sentyment. Badani wskazywali na dane
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Kryterium 4:
Architektura nieetyczna
Architekturę oceniano także przez pryzmat
dylematów etycznych. Jak podkreśla Paul
Jones, architektura nie jest moralnie obojętna
i stanowi suplement historycznej narracji.
W wiktoriańskiej Anglii wielu polityków
i architektów uważało, że powinna ona
„materializować moralność”, to znaczy jawnie
opowiadać się po stronie określonej opcji politycznej2. Tak samo było w wypadku architektury faszystowskiej czy socrealistycznej.
Badani zwykle oceniali negatywnie budynki, które kłóciły się z ich systemem wartości,
które uważali za nieprzyzwoite. (...)

Błażej Prośniewski (ur. 1988)
doktorant w Szkole Wyższej Psychologii
Społecznej, absolwent Instytutu
Stosowanych Nauk Społecznych na
Autor tekstów i audycji radiowych o szeroko
Pracuje w Polskim Radiu.
> blazej.prosniewski@wp.pl
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Jest to kolejna ze strategii przyjmowanych
przez oceniających architekturę. Po prostu
„przeznaczenie ma znaczenie” (24_AWMK).
Badani patrzyli na dany obiekt przez
pryzmat adekwatności do ich funkcji. Jednemu z wypowiadających podobał się nowy
budynek Szkoły Głównej Handlowej |11|, bo
kojarzył mu się z kreatywnością i sprawiał
wrażenie dobrego miejsca do studiowania,
innemu podobała się Biblioteka Uniwersytecka, która pasuje do jego wyobrażenia siedziby
tego rodzaju instytucji. Natomiast mający
pewną renomę, stojący w centrum miasta
Hotel Sobieski |12| powinien być bardziej
reprezentacyjny, a nie „obrzygany kolorami tęczy” (21_SBMM), jak twierdził jeden z uczestników badania.
Według badanych ważna jest jednak nie
tylko sama adekwatność, ale także komunikowanie funkcji. Odpowiedni wydaje się tu
przykład loftu Bolko. Wielu badanych, po tym
jak dowiadywało się o jego przeznaczeniu,
zmieniało do niego nastawienie i — w konsekwencji — oceniało go lepiej. (...)

Kryterium 6:
Architektura w dobrym
lub złym stanie
O ocenie decydował w końcu także stan budynków. Jeden z badanych powiedział: „Jest to
zadbane i to też od razu podnosi taką wizualną
ocenę” (19_SWMM). Jeśli chodzi o obiekty stare, te, które badani uznawali za zabytkowe,
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Aby móc badać
społeczną percepcję
architektury, należy
odpowiedzieć na dwa
pytania. Pierwsze:
w jaki sposób
(jakimi zmysłami)
ludzie odbierają
architekturę? I chociaż
naturalna wydaje
się odpowiedź, że
wzrokiem (...), to
należy zdać sobie
sprawę z tego,
że architekturę
odbieramy
wielozmysłowo.
Przecież można
dotknąć budynku
i poczuć fakturę
jego fasady,
można go usłyszeć
(klimatyzatory,
skrzypiące drzwi,
muzyka, zapowiedzi
z głośników
itp.). Można go
olfaktometrycznie
(węchem),
choćby w starych
kościołach czy
choćby w budynkach
dworcowych (...).
W ostateczności
można też poznawać
architekturę smakowo
czyli – po prostu – ją
polizać. (...) Druga
kwestia dotyczy
werbalizacji tych
wszystkich odczuć
towarzyszących
doświadczaniu
architektury.
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twierdzono, że to, jak obecnie one wyglądają,
ma mniejsze znaczenie, i stąd między innymi
pozytywna ocena Hali Koszyki. Dlaczego? Bo
ma ona „swoją estetykę, urok”, a co więcej — widać w tych obiektach potencjał. Nie
wszystkich jednak to przekonywało i mówili,
że sam potencjał to za mało, budynki powinny być także zadbane. Niemniej jednak badani
zgadzali się co do tego, że lepiej wygląda
coś, co jest zaniedbane, ale „bardzo stare, niż
średnio stare” (14_SSMM). Za „średnio stare”
uważano głównie architekturę modernistyczną. W tym wypadku jej stan (a właściwie
zaniedbanie) miał kluczową rolę, jeśli chodzi
o ocenę. Jednocześnie podkreślano, że po
odnowieniu (na przykład pomalowaniu na
„przystępne” kolory) obiekty prezentujące ten
nurt stałyby się neutralne i nie rzucałyby się
w oczy. (...)

Kryterium 7:
Architektura, która się
dobrze starzeje
Jeszcze innym kryterium oceny było to, czy
budynek wytrzyma próbę czasu, to znaczy,
jak będzie się starzał, jak będzie wyglądał
za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Badani
odnosili to głównie do architektury nowoczesnej, na przykład Rotundy |13|: „Być może to
było jakieś wizjonerstwo, ale teraz to jest jakiś
archaizm” (6_ABHM), oraz do współczesnej:
Orco Tower |14| o „przestarzałym” już dziś
kształcie, Stadionu Narodowego — według
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jednego z badanych jego bryła szybko się zestarzeje, a sam stadion nie obroni się w dłuższej perspektywie — czy wreszcie vitkAca |15|,
którego budynek zapewne „po trzech latach
wszyscy będą chcieli wyburzyć” (9_SWHK).
Budynkiem, który ma szansę przetrwać próbę
czasu jest — wspominany już — nowy budynek
SGH. (...)

Niepewność badanych: Zmiany opinii
W wypadku 29 zdjęć dokonano zmiany
oceny, to znaczy, że w czasie wywiadu obiekt
na danej fotograﬁi został przypisany do
przeciwnej kategorii, niż miało to miejsce pierwotnie (gdy badani dostarczali mi
zdjęcia). W 18 przypadkach zmieniono ocenę
negatywną na pozytywną. Najczęściej tego
rodzaju wolt dokonywały osoby, które mieszkają w blokach (17), następnie — w zabudowie
śródmiejskiej (9), a w 3 przypadkach dotyczyło to obiektów uwiecznionych przez osoby
mieszkające w domach jednorodzinnych.
Częściej dokonywały takich zmian decyzji
kobiety (17) oraz osoby z wykształceniem
humanistyczno-społecznym (18). Przyczyn
tych zmian było kilka. (...)

Podyskutujmy
o tym na Forum Z:A

www.zawod-architekt.pl/forum
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Résumé od redakcji Z:A
Po zaprezentowaniu w rozdziale III wyników
przeprowadzonych badań, autor wysnuwa
wniosek, że między badanymi (ale też badanymi i ekspertami) istnieje wspólna płaszczyzna
sensów – przywiązanie do estetyki. Dlaczego
zatem jest brzydko? – pyta Prośniewski i wymienia trzy główne przyczyny. Pierwszą jest
fakt przedkładania nad estetykę ekonomii
i funkcji. Drugą – wciąż silny mit wolności
szlacheckiej i nieufności do władzy, co powoduje, że nie ceni się dobra wspólnego, którym
jest ład przestrzenny. Wreszcie trzeci powód
– brakuje odpowiedniej edukacji.
Reasumując: gust architektoniczny Polaków to gust niewyćwiczony, oparty o wiedzę
„skądinąd” i różne doświadczenia życiowe.
Interesujące są też wypunktowane w zakończeniu trzy typy idealne preferencji estetycznych Polaków w sferze architektury: estetyka
Las Vegas, estetyka zachowawcza i estetyka
postępu. Oczywiście przedstawione z opisem
i uzasadnieniem.
Wartością dodaną są miejsca, w których
autor wyjaśnia czytelnikowi przemyślenia
własne i bibliograﬁczne, dążąc do analizy
podstaw teoretycznych. W rozdziale I prezentuje więc ramy deﬁnicyjne głównych pojęć:
gustu i architektury. Rozdział drugi poświęca metodologicznym rozważaniom nad
najlepszym sposobem uchwycenia tematu
(dowiadujemy się np. dlaczego podstawą
badań były właśnie fotograﬁe). A w rozdziale

IV omawia wyniki eksperckiej części badania,
dając nam obraz porównania ocen fachowych
i nieprofesjonalnych .
„Gust nasz pospolity” dostępny jest
bezpośrednio w księgarni internetowej:
www.sklep.beczmiana.pl
1_Kościoł ten, zaprojektowany przez Tylmana z Gameren na zlecenie
Marii Kazimiery Sobieskiej, jest jednym z ciekawszych przykładów
klasycyzującego baroku w Warszawie.
2_Zob. Paul Jones, The Sociology of Architecture. Constructing Identities, Liverpool University Press, Liverpool 2011, s. 52-54.
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Polacy o architektach
w badaniu CBOS

+/-

Sebastian Osowski, redakcja Z:A

Tyle wiemy o sobie, ile nas...
Prawdopodobnie z tego właśnie

27%

powodu większość ludzi lubi
oglądać różnego rodzaju badania,
sondaże i rankingi. Prym wiodą w tej
konkurencji oczywiście politycy
i partie polityczne, o których mówi się,
że bez spojrzenia na sondaże opinii
publicznej nie wykonują żadnego

20%

25%

23%

50-59

≥60

20%

5%
18-29

30-39

40-49

Ogółem

Wiek respondentów

WYKRES 1 Odsetek respondentów korzystających z usług architekta

WYKRES 2 Czym Pana(i) zdaniem, przede wszystkim zajmuje się architekt? Kim jest architekt?

gestu i działania. Badanie CBOS

Korzystający
z usług architekta

Niekorzystający
z usług architekta

Odpowiedzi ogółu
badanych

22%

16%

17%

44%

48%

47%

38%

42%

41%

25%

16%

18%

40%

39%

39%

przybliża nam obraz architektów
w oczach statystycznego Polaka.

O

Osobiście, jako mgr inż. z politechnicznym
wykształceniem, mam do sondaży stosunek
szczególny – darzę je bowiem zaufaniem specyﬁcznie ograniczonym. O ile same liczby są
oczywiście wartością statystycznie bezdyskusyjną, to już interpretację ich znaczenia zawsze uważam za intrygujące zadanie. Dopiero
bowiem porównanie kilku parametrów (w tym
przypadku np. pozytywna opinia na temat
estetyki polskich miast w zestawieniu z ilością
podróży do miast zagranicznych) pozwala
wyciągnąć pełniejsze i subtelniejsze wnioski.
Czego dowiadujemy się więc z badania
„Polacy o architektach” udostępnionego jako
komunikat z badań Centrum Badania Opinii
Społecznej? Po pierwsze, że są to pierwsze
w Polsce badania na ten temat przeprowadzone na tak dużą skalę (porównaj: przypis na
końcu tekstu).
Po drugie, że jedna piąta Polaków (20%)
deklaruje, iż w swoich gospodarstwach domowych korzystała już kiedyś z usług architekta,
przy czym autorzy raportu zaznaczają wyraźnie, że nie chodzi tu o architekta wnętrz. Po
trzecie, kim jest architekt według badanych
(patrz: wykres 2) oraz że 58% z nich darzy
architektów szacunkiem, choć osób szanujących architektów jest mniej niż szanujących
zawód sprzątaczki (na szczęście tylko o 1%),
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Artystą
tworzącym dzieła

Rzemieślnikiem
projektującym budynki

Kreślarzem
rysującym plany

Osobą znającą procedury
administracyjne
i załatwiającą pozwolenia
na budowę i na
użytkowanie budynków

Specjalistą
odpowiedzialnym za
techniczną stronę
budowli i trwałość
budynków
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Pełny komunikat CBOS znajdziesz pod adresem:
www.zawod-architekt.pl/cbos2014

52%

Zdecydowanie nie

2%

Raczej nie

I tak, i nie

Raczej tak

6%

1%

1%
Trudno
powiedzieć

15%

Nie ma to dla
mnie znaczenia

23%

Zdecydowanie tak

przy czym architekt wyprzedził tu jednak
adwokata, księdza i polityka (tego ostatniego
o niemal cztery długości). Warto też dodać,
że odsetek ten okazał się większy w grupie
osób, które miały okazję z usług architekta
korzystać (68%).
Po czwarte, że estetykę polskich miast
akceptuje aż 67% respondentów, przy czym co
piąty Polak nie widział w życiu żadnego zagranicznego miasta, choć – i tu powiew optymizmu
– już 65% z nas widziało ich dużo lub kilka. Po
piąte, że zdaniem Polaków największy wpływ
na wygląd naszych miast mają władze lokalne
(55%). Architekci w tej kategorii uplasowali
się na pozycji drugiej, ex aequo z urzędnikami
administracji i inspekcji budowlanej (po 11%).
Ciekawostką jest, że inwestorzy/deweloperzy
znaleźli się na pozycji dalszej (8%), zaś „ludzie
budujący swoje domy” dopiero na końcu całej
stawki z ledwie 4 procentami głosów.
Wreszcie – że co trzeci Polak w ogóle nie
interesuje się architekturą i pracą architektów,
a głównym źródłem wiedzy pozostałych jest
internet i programy telewizyjne. Dobrze choć, że
nie seriale, gdyż te wskazało tylko 2% ankietowanych, co pracujących „w realu” architektów
powinno choć trochę pocieszyć, zważywszy na
znane nam serialowe sceny i scenariusze.
W badaniu CBOS znalazły się także opinie
na temat wysokości zarobków w kilku zawodach, w tym zarobków architektów. Ten temat
uważamy jednak w redakcji za na tyle poważny, że zostawiamy go sobie do pełniejszego
omówienia w kolejnym wydaniu Z:A.

WYKRES 3 Czy na ogół podoba się Panu(i) estetyka polskich miast – to jak wyglądają, czy są ładne,
dobrze zaplanowane, mają ładne i ciekawe budynki itp.?

Dużo

Jedno lub dwa

Kilka

w Polsce

63%

za granicą

27%

0%

36%

38%

20%

Żadnego

40%

11%

60%

1% 0%

24%

80%

100%

WYKRES 4 Ile różnych miast widział(a) Pan(i) w życiu?

WYKRES 5 Skąd głównie (najczęściej) czerpie Pan(i) wiedzę o architekturze i pracy architektów?

Źródło: Komunikat z badań CBOS „Polacy o architektach”, Warszawa,

30%

grudzień 2014. Komunikat powstał jako rezultat umowy o współpracy
między Fundacją CBOS a Akademią Leona Koźmińskiego. Opiera się

Podyskutujmy
o tym na Forum Z:A

www.zawod-architekt.pl/forum
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2%
Trudno powiedzieć

pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Zagórskiego.

2%
W ogóle się tym nie
interesuję

jektowane i opracowane w ramach studiów socjologicznych na ALK,

Z internetu

Polski. Komunikat oraz badanie, na którym się opiera, zostały zapro-

3%

Nie mam głównego
źródła, w podobnej
mierze z wielu źródeł

5%

Z seriali

5%

946 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców

Z książek

13%

Z magazynów
fachowych

17%

komputerowo (CAPI) w dniach 11-17 września 2014 roku na liczącej

Z prasy
codziennej

metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych

Z innych
programów
telewizyjnych

na badaniu „Aktualne problemy i wydarzenia” (292) przeprowadzonym

23%

HÄFELE. NAJBARDZIEJ
INTERESUJǂCA OFERTA
KLAMEK W POLSCE.
PROJEKTANCI POKOCHALI TEN DETAL.
CHOǄ WYDAJE SIǆ TAK NIEZMIENNA OD LAT
I ZWYCZAJNA, TO JEDNAK DOBRZE WYBRANA
KLAMKA STAJE SIǆ INTRYGUJǂCYM ELEMENTEM,
POZWALAJǂCYM NA ZABAWǆ FORMǂ,
MATERIAèEM I STYLEM.
ZAMÓW KATALOG KLAMEK WYSYèAJǂC
E-MAIL NA ADRES klamki@hafele.pl
www.hafele.pl
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DAMSKI REWERS

Dama z ostrym cienkopisem
architekt IARP

Budma
jak dobre wino

N

Nie mogłam w tym roku doczekać się otwarcia
targów Budma, ponieważ ciekawiło mnie, jak
nowe władze Izby Architektów poradzą sobie
z organizacją wszystkich wydarzeń, kreowanych przez izbę przy współpracy z zarządem
targów.
Ku mojemu zaskoczeniu, nie było widać
potknięć, a wręcz przeciwnie, nad wszystkim panowali – nowy prezes izby, Ryszard
Gruda, i członkowie izbowej Komisji Wydawniczej.
Podczas gali otwarcia (fot. 01) można było
„otrzeć się” o tak ważne persony jak Paweł
Orłowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju), Robert
Dziwiński (Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego), Michał Stuligrosz (Poseł na Sejm RP),
Jacek Tomczak (Poseł na Sejm RP), prof. Marek Wierzbowski (Przewodniczący Komisji
Kodyﬁkacyjnej Prawa Budowlanego), Piotr
Florek (Wojewoda Wielkopolski), Wojciech
Jankowiak (Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego) i inni.
Dowiedziałam się, że minister Paweł
Orłowski odwiedził stoisko architektów na
„długość kawy” wypitej razem z prezesem
Ryszardem Grudą i z dyrektorem MTP Bartoszem Zeidlerem (fot. 02).
A kiedy sama akurat podeszłam odwiedzić
stoisko, dostrzegłam kol. Marka Tarko, przewodniczącego Izby Okręgowej z Małopolski,
jak swoim zwyczajem, pełen zaangażowania
i werwy dyskutował z architektami z Poznania (fot. 03). Doceniam organizatorów – na
stoisku królowały studentki architektury
z Poznania, mądre, młode i śliczne.
Bywalcy zwrócili uwagę, jak szybko
prezes izby znalazł wspólny język z wiceprezesem MTP Tomaszem Kobierskim. Czyżby
już omawiali program następnej Budmy
(fot. 04)? Gdziekolwiek się nie ruszyłam,
czy to biegiem czy też spacerem, co chwilę
napotykałam zgraną dwuosobową ekipę
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z Izby Architektów. Oni, o zgrozo, byli jednocześnie i wszędzie, jakby korzystali z jakichś
awatarów...
Byłam też w Sali Ziemi, którą wypełnił
„kwiat” młodej architektury polskiej, aby
uczestniczyć w wykładzie hiszpańskiego architekta Alberto Veigi, autora m.in. Filharmonii Szczecińskiej, ﬁnalisty tegorocznej nagrody
Miesa van der Rohe.
Przed samym wykładem zdążyłam jeszcze obejrzeć ceremonię wręczania nagród
dziennikarzom mediów powszechnych za
najlepsze publikacje związane z zawodem
architekta i architekturą. Niestety, tuzy
polskiego dziennikarstwa nie pojawiły
się na scenie – najwyraźniej z baaaardzo
ważnych przyczyn nie mogły przybyć do
Poznania. Przynależne im nagrody i dyplomy odebrali w zastępstwie zaprzyjaźnieni
koledzy. Widziałam z daleka młodą dziennikarkę Angelikę Dąbek z Częstochowy,
sympatyczną, nie zmanierowaną, życzę jej
wszystkiego dobrego, podobnie jak młodemu dziennikarzowi z Poznania, Jakubowi
Łukaszewskiemu, który odebrał swoje
wyróżnienie i Nagrodę w imieniu redaktora
Michała Wybieralskiego (fot. 05).
Konkursów w tym roku było zresztą
więcej. Po raz pierwszy Izba Architektów
zorganizowała konkurs dla studentów na
rysunek odręczny, aby zadać kłam głosom
starych tetryków, że nasza młodzież
rysować bez komputera już nie umie. To był
strzał w dziesiątkę. Prace, które mogliśmy
obejrzeć na wystawie „nominowanych”,
były naprawdę intrygujące. Członkowie Jury
byli nie tylko świetnymi profesjonalistami,
ale też podobno wspaniale sprawdzili się
jako uczestnicy obrad sądu, kiedy po dyskusjach podejmowali ważne sędziowskie
decyzje (fot. 06).
Moją uwagę zwrócił nieczęsto spotykany
parytet 50:50 – członkiniami Jury były aż trzy

damy, co niewątpliwie wpływało na atmosferę uroczystości ogłaszania wyników. Prezes
MTP Przemysław Trawa, który studentom
wręczał nagrody i wyróżnienia, z uśmiechem
przyglądał się przekomarzaniom przewodniczącego jury Mariana Fikusa z panią Katarzyną
Zygadlewicz (fot. 07).
Kolega architekt z Ukrainy, Aleksander
Baranowski, który zorganizował Wystawę
Architektury Ukraińskiej, w pełnej reﬂeksji
zadumie, obserwował wszystkie wydarzenia,
które zorganizowała izba na Budmie architektów (fot. 08).
Nie wspomniałam o wszystkim. Było
wiele atrakcyjnych miejsc, okazji i sytuacji,
choć Budma trwała tylko 4 dni, to naprawdę
dużo się działo. Niestety, nie udało mi się
bezpośrednio porozmawiać z Alberto Veigą,
ale jak spostrzegłam, dla koleżanki pełnomocnik izby nie było to trudne. Zazdrościłam
jej, że tak poufale rozmawiała z hiszpańskim
architektem (fot. 09).
Każde tego typu wydarzenie jest okazją do
obwołania wyróżniających się urodą i klasą
dziewczyn i pań – gwiazdami i celebrytkami, kobietami wartymi podziwu, a czasem
i grzechu. Ja na przekór temu, na gwiazdy
typuję dwóch panów o niebywale wystylizowanym wizerunku, pozornie niedbałym, acz
niezwykle wyrazistym, choć każdy w innej
wadze i kategorii. Moje typy to – wykładowca
na spotkaniu ze studentami, architekt Przemo
Łukasik (broda i czapka super) oraz architekt
Karol Fiedor, w przemyślanej stylizacji, z zawadiacką czapeczką, która jest kropką nad „i”
jego wizerunku (fot. 10).
Drodzy czytelnicy, Budma jest okazją do
pełni wrażeń profesjonalnych, zawodowych,
daje możliwość kontaktu z niezwykłymi
indywidualnościami oraz stwarza okazję do
wszelakich innych przeżyć.
Na pewno przyjadę do Poznania w przyszłym roku, do zobaczenia.

FOT. PAWEŁ MIECZNIK (ARCHIWUM IARP), MACIEJ HADRYCH, ARCHIWUM IARP

FELIETON

Z:A

BUDMA FOTOREL ACJA

Budma 2015,
ste go otw arcia MTP
01_ Moment uroczyeds taw iciele Izby Architektów RP
m.in. prz
ają
ecin
prz
ęgę
wst

03_ Architekci
Henryk Piątek, Kat arzIARP w dyskusji na stoisku ,
yna Wro ńska i Marek
Tar ko

laur główny
nnikar zy, pióro jakoŁukaszewski
05_ Nagrod y dla dzie
Jakub
ralskie go odbiera
bie
Wy
a
hał
Mic
.
w imieniu red

07_ Konkur
Przemy sław Trawa i s studencki, nagrod y laureatom wrę cza
członkowie jury: Kat
arz yna Zygadlewic z li pre zes MTP
i Mar ian Fikus

09_Rozmowa po wykładzie gwiazdy architektury,
Alberto Veiga (Hiszpania) i pełnomocnik IARP Izabela Klimaszewska

Izby
dobrej kaw ie, pre zes
02_ Spotkanie prz y m Bar tos zem Zeidlerem
ore
Orł owskim i dyrekt
łem
Paw
em
istr
z min

04_ IAR P i
z wicepreze sem TomMTP, pre zes Gruda
aszem Kobierskim

cki, wys taw a
06_ Konkur s studen do II etapu
ez jury
prz
ych
wan
ino
nom
prac

08_ Aleksander
Architektów i organizBar anowsk i, architek t z Ukr ainy, goś ć Izby
ator wys taw y o ukr aińs
kiej architek turze

10_Nominowani przez autorkę do nagrody w kategorii
wizerunek, architekci Karol Fiedor i Przemo Łukasik

Z:A _#43 03/04_2015

051

ARCH_I_KULTURA

PUB

052

Z:A _#43 03/04_2015

Z:A

Z:A

FOT. BEAT WIDMER

ARCH_I_KULTURA

W 2002 roku nad
szwajcarskim jeziorem
Neuchâtel nowojorczycy
Diller i Scofidio wznieśli
obiekt nazwany Blur
Building – stalowy pawilon
umieszczony nad taflą
jeziora, architektura: diller
scofidio + renfro

N

Na początku człowieka otaczał chaos, który
był pustką. Świat rozpościerał się w swym pełnym tajemnic ogromie wokół maleńkich istot,
które – by poczuć się bezpieczniej – tłoczyły
się w ciasnocie swych uliczek, społeczeństw
i przesądów. Ślad owego pierwotnego lęku
przed pustką, zwanego horror vacui, ocalał
w pozostałościach dawnej sztuki: greckich płaskorzeźbach, egipskich reliefach czy celtyckich
miniaturach, wypełnionych w całości ﬁguratywnymi i ornamentacyjnymi wizerunkami, bez
najmniejszego skrawka wolnej przestrzeni.
Dziś, gdy świat się kurczy, a ludzki umysł
zawłaszcza coraz większe obszary rzeczywistości – od molekuł po gwiazdy – nasza wrażliwość zdaje się pokonywać drogę odwrotną
do tej, którą zmierzali nasi przodkowie. Tam,
gdzie oni dostrzegali jedynie siedlisko złych
demonów i wrogich sił – w naturze, w pustce,
w otchłani – my odnajdujemy dzisiaj spokój,
wytchnienie i lekarstwo dla naszych cywilizacyjnych nerwic i lęków. Znużeni porządkiem
społecznym i prawnym, który dla siebie stworzyliśmy i którego staliśmy się zakładnikami
– poszukujemy w życiu odrobiny pustki, kawałeczka ciszy. Zanurzeni w dżungli barw, wrażeń
i doznań, ze zdziwieniem odkrywamy, jak wiele
treści można przekazać poprzez milczenie – jak
wiele muzyki kryje się w ciszy.

1. Cisza
arch. Marek Warchoł, architekt IARP

Istnieją na świecie dzieła i miejsca, dzięki którym
dociera do nas, że kultura, której jesteśmy częścią,
osiągnęła już stan przesytu. Że wszelkie kolejne
„style”, „mody” i „trendy” są niczym więcej
niż niemym wrzaskiem, a jedynym sposobem
przywrócenia równowagi może być tylko strategia
odejmowania, przemilczania, nieobecności...

Adolf Loos, autor słynnego eseju o zbrodniczości ornamentu, został zapamiętany jako
jeden z pierwszych architektów poszukujących
ukojenia i ciszy w pustych, białych elewacjach
swoich budynków, urozmaiconych jedynie
nieregularnie rozplanowanymi otworami
okiennymi. Dla wiedeńskiego społeczeństwa
z początku XX wieku to właśnie brak ornamentu uchodził za zbrodnię dokonaną na sztuce –
rzecz pozbawiona dekoracji nie mogła przecież
uchodzić za piękną, ponieważ nic nie wyrażała,
do niczego się nie odnosiła, była odarta ze
„stylu”, prowokacyjnie bezprogramowa. Cisza
białych, pustych fasad, wtłoczonych w zgiełk
wiedeńskiego patosu, pełnego połamanych
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FOT. COURTESY OF DILLER SCOFIDIO + RENFRO
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Blur Building, architektura: diller scofidio + renfro

barokowych gzymsów, bogato rzeźbionych
kapiteli i chichoczących amorków, do dzisiaj
rozbrzmiewa najdonośniejszym krzykiem
ponad dachami cesarskiej stolicy.
Dzięki twórcom takim jak Loos sztuka
budowlana oderwała się od konieczności bycia
„stylową”, a współczesny projektant nie musi
czerpać jedynie ze słownika historycznych
form: gzymsów, kolumn i ornamentów, by
wyrazić jakąś ideę. Jednak czy architektura jest
w stanie w sposób przekonujący wyrazić ciszę,
przedstawić pustkę, a nawet w jakimś sensie
ją wykreować – z b u d o w a ć p o c z u c i e
nieobecności?
W 2002 roku nad szwajcarskim jeziorem
Neuchâtel nowojorczycy Diller i Scoﬁdio
wznieśli obiekt nazwany Blur Building – stalowy
pawilon umieszczony nad taﬂą jeziora, będący
czymś w rodzaju stalowej pajęczyny, matematycznej plątaniny rur, cięgien i lin. Jednakże
głównym tworzywem pawilonu nie jest stal,
lecz… mgła. Budynek wyposażono w system
tysięcy dysz, które umożliwiają wytworzenie
delikatnej mgiełki z wód jeziora. Dzięki takiemu
rozwiązaniu budowla w krótkim czasie przeistacza się w białą chmurę rozpostartą nad jeziorem, a stalowy szkielet rozpływa się w mlecznej
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parze… Z zewnątrz pawilon jest zupełnie niewidoczny – w całości pochłania go efemeryczne,
bezkształtne zjawisko. W środku ogarnia nas
poczucie zupełnego odrealnienia, czujemy
się zawieszeni między czasem i przestrzenią,
widzimy jedynie zarysy własnych postaci. Oto
znajdujemy się w miejscu pozbawionym wymiarów, proporcji, głębi i kształtów… Wszystko
dociera do nas przytłumione, okrojone z formy,
ale w pewnym sensie wyraźniejsze. Rzeczy
pozbawione zbędnych szczegółów sprowadzone zostają do swej istoty: dźwięki, dochodzące
do nas spoza szumu wodnych dysz, zdają się
konkretniejsze, prawdziwsze. Ze świata nachalnych obrazów, zintensyﬁkowanych wrażeń
i chaotycznych wrzasków, wkraczamy w miraż,
w nicość – w dającą wytchnienie ciszę.
Można powiedzieć, że Blur Building jest
w architekturze podobnym momentem
zawieszenia, jakim dla muzyki był utwór
Johna Cage’a pod tytułem 4’33’’. Wykonujący
go pianista jedynie otwiera i zamyka klapę
fortepianu, nawet nie muskając klawiatury
opuszkami palców. Muzyka nie dobywa się ze
strun fortepianu, nie spływa spod smukłych
palców wirtuoza, ale mimo to jest obecna – rozbrzmiewa wraz z poszumem krwi w tętnicach,

skrzypieniem krzeseł na widowni, rosnącym
szmerem zniecierpliwienia wśród publiczności.
W tej magicznej chwili absolutnej ciszy, trwającej dokładnie cztery minuty i trzydzieści trzy
sekundy, wszystko staje się muzyką…
Albowiem cisza potraﬁ zaśpiewać całą pełnią głosów – z niej dobyć się może najczystszy
i najdelikatniejszy dźwięk, jakiego nie usłyszelibyśmy w najpiękniejszej i najwznioślejszej
symfonii. Podobną ciszę słychać niekiedy
w pewnych miejscach nasyconych pamięcią
o nieszczęśliwych, tragicznych wydarzeniach
z przeszłości. Przykładem takiego miejsca
jest niewielki spłachetek ziemi w japońskim
Kobe, gdzie dla upamiętnienia katastrofalnego
trzęsienia ziemi z 1995 roku zachowano kilka
połamanych latarni i pozapadanych kawałków
gruntu – martwa cisza owych przedmiotów
wdziera się w duszę z nieporównanie większą
siłą, niż byłby to w stanie uczynić jakikolwiek
pomnik, dzieło sztuki czy architektury.
Ciszę opisać można jedynie milczeniem
– jak uczynił to amerykański pisarz Elbert
Hubbard, który pod pseudonimem Fra Albertus
opublikował w 1905 roku swoje opus magnum
– „Esej o ciszy”. W owym niewielkim objętościowo dziełku, liczącym pięćdziesiąt sześć nie
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Henry Moore był pierwszym artystą, który rzeźbił zarówno w tworzywie, jak
i w otaczającym go powietrzu, na zdjęciu rzeźba H.M. w Yorkshire Sculpture Park

ponumerowanych, czystych jak kreda arkuszy
papieru, autorowi udało się dotknąć samego
jądra zagadnienia, wydobyć jego esencję, oraz –
jak twierdzili niektórzy, nie pozbawieni poczucia
humoru, krytycy – wznieść się na wyżyny literackiego kunsztu. Nie sposób temu zaprzeczyć
– język Hubbarda jest bowiem kwintesencją
poezji – językiem kochanków, którym porozumiewają się o wschodzie słońca – jest ciszą.

2. Nieobecność
Architektura, którą nazywam nieobecną,
stanowi zupełne przeciwieństwo wszelkiego rodzaju architektury zaprogramowanej
na efekt, na szok – architektury świetlistej,
rozkrzyczanej, barwnej, roziskrzonej neonami,
obwieszonej biżuterią drogich materiałów
wykończeniowych; zapierającej dech w piersi architektury tworzonej przez światowe
gwiazdy; architektury dążącej do przełamywania granic wysokości, rozpiętości, głębokości, giętkości, rozwiązłości i krzykliwości;
architektury dominującej, lekceważącej swoje
otoczenie, drapieżnej i zdehumanizowanej.
Architektura nieobecna nie domaga się uwagi,
nie zgłasza pretensji, nie rozpycha się łokciami.
Ambicją architektury nieobecnej jest rozpłynąć

się i zniknąć; będąc – nie być. Jej milczenie jest
protestem skierowanym przeciwko wszelkim
otaczającym ją ekstremom, zgrzytliwym
i piskliwym konstrukcjom; jest skierowana do
wewnątrz, introwertyczna, skromna.
W Sumiyoshi, jednym z okręgów Osaki, Tadao Ando zbudował niewielki dom, wepchnięty
w gęstą szeregową zabudowę mieszkalną.
Jedyna elewacja wychodząca na ulicę, ściśnięta
przez sąsiadujące segmenty, prezentuje puste
betonowe oblicze zaakcentowane jedynie wyciętym prostokątem drzwi wejściowych. Żaden
dodatkowy element: okno, gzyms, okap, cokół
czy daszek, nie próbuje zburzyć spokoju tej
nieśmiałej, dziewiczej fasady. Betonowy dom
zdaje się nie uczestniczyć w otaczającym go
chaosie, migotliwości światłocieni, plątaninie
kabli zwisających z oklejonych wywieszkami
słupów, gmatwaninie kolorów, materiałów
i form. Wycofuje się w głąb samego siebie,
w stronę kameralnego, centralnego dziedzińca,
otwartego ku niebu. Zupełnie odgrodzony od
świata zewnętrznego, chroni swych mieszkańców przed wpływem miejskiego zgiełku –
zapewnia odrobinę ciszy w oceanie zamętu.
O ile jednak stosunkowo łatwo jest wtopić
się w miejską ciżbę, w uliczny tłok – trudniej

znaleźć schronienie w pustym, otwartym,
wiejskim krajobrazie, pod odkrytym niebem.
W Le Cellier-sur-Loire we Francji, rozpostarta
wśród pól, wznosi się fabryka APLIX projektu
Dominique’a Perrault. Jest to rozległy zespół
zabudowy zwrócony ku głównej drodze długą
na ponad 300 m elewacją. A jednak to wielkie
przemysłowe założenie urbanistyczne,
z własnymi wewnętrznymi ulicami, placami
i parkami, nie zbezcześciło Doliny Loary potężnymi kominami czy betonowymi, brutalnymi
blokami wrzynającymi się w wiejski krajobraz.
Wyjątkowość tej fabryki polega na tym, iż
mimo swej imponującej skali, pozostaje niemal
niezauważalna. Ciągnącą się w nieskończoność
elewację obłożono od dołu do góry arkuszami
gładko wypolerowanej blachy, tworzącej lustrzaną powłokę, w której odbija się polna równina i ciemna, daleka linia drzew na horyzoncie.
Architekt oparł się pokusie urozmaicenia jej
jakimkolwiek dodatkowym elementem, dzięki
czemu budynek autentycznie znikł – rozpływając się w niebieskim powietrzu francuskiej wsi.
Innym projektem, za pośrednictwem
którego Dominique Perrault eksplorował
temat architektury nieobecnej – jest centrum
konferencyjne ﬁrmy Usinor-Sacilor, mieszczące
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W Sumiyoshi, jednym
z okręgów Osaki, Tadao
Ando zbudował niewielki
dom, wepchnięty w gęstą
szeregową zabudowę
mieszkalną, architektura:
Tadao Ando

się w XIX-wiecznym pałacyku w Saint-Germain-en-Laye. Pomimo rozbudowy o nowe
pomieszczenia pałacyk wygląda tak, jak
musiał wyglądać zaraz po wybudowaniu – te
same duże, gęsto dzielone okna, zdobione
łuki i kroksztyny, stromy francuski dach kryty
łupkiem, ceglane naroża ścian. Ani śladu
nowej kubatury, żadnego hipernowoczesnego, stalowo-szklanego potwora wdzierającego się w historyczne mury; nawet jednej
dobudowanej betonowej ściany. A jednak
coś się zmieniło – gdy podejdziemy nieco
bliżej odkryjemy, że pałacyk zdaje się unosić
ponad taﬂą okrągłego, szklanego jeziora. Jego
sylwetka odbija się w tej spokojnej lustrzanej
powierzchni w najdrobniejszych szczegółach,
przez co w pewnym momencie traci się pewność, w którym miejscu kończy się budynek,
a zaczyna miraż. To lustrzane jezioro to
oczywiście przeszklony strop, ukrywający pod
sobą pomieszczenia centrum konferencyjnego
– cała nowa przestrzeń umieszczona została
bowiem pod ziemią, i nawet jednym elementem nie wystaje ponad jej powierzchnię, by
nie ingerować w spójność kompozycji starego
gmachu. Ten nowy obiekt jest architekturą bez
formy, bez kształtu, bez elewacji: architekturą
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pozbawioną wszelkich materialnych i widzialnych elementów, których potrzebuje krytyk, by
o architekturze mówić i by ją ocenić. A przecież
jednocześnie jest to architektura funkcjonalna,
w pełni zaspokajająca wymogi użytkowników,
odnosząca się z szacunkiem do sędziwego
pałacyku, a nawet podkreślająca jeszcze jego
status, wzmacniająca jego wizualne oddziaływanie. Wreszcie: jest to architektura pełna
poezji, przemieniająca urokliwe domostwo
w romantyczny zamek unoszący się na powierzchni jeziora, zawieszony w pustce między
niebem a ziemią, historią a współczesnością.
Architektura nieobecna, jak mniemam,
realizuje w najczystszej postaci założenia
najsłynniejszej bodaj architektonicznej dewizy
– owego „mniej znaczy więcej” (less is more).
Ogranicza bowiem swoje działanie do minimum, wybierając nie-działanie, przynoszące
częstokroć nieporównanie większe efekty, niż
byłaby zdolna osiągnąć jakakolwiek monumentalna, rozgadana, przejaskrawiona i narzucająca się swoją obecnością forma.

3. Pustka
Laurence Sterne w „Życiu i myślach J. W. Pana
Tristrama Shandy”, tej najnowocześniejszej

osiemnastowiecznej powieści, zawarł dwa
ustępy szczególnie zapadające w pamięć. Jeden
z nich dotyczy śmierci pastora Yoricka i ma
postać pustej stronicy, zadrukowanej na czarno.
Drugi opisuje wdzięki niejakiej wdowy Wadman,
w której zakochał się jeden z bohaterów utworu, stryjaszek Toby – „opis” ów jest czystą białą
kartą, którą autor podsuwa czytelnikowi, by ten
sam nakreślił portret ponętnej wdówki wedle
własnego upodobania. „Czy natura stworzyła kiedykolwiek coś równie zachwycającego,
równie doskonałego? Czyż więc stryjaszek Toby
mógł oprzeć się czemuś takiemu?” – pyta retorycznie narrator zaraz na następnej stronie.
Ktoś rzekłby, że umieszczanie pustych
stron w środku powieści niewiele ma wspólnego z działaniem literackim, podobnie jak
trudno nazwać muzyką utwór wypełniony
absolutną ciszą. Zapewne to samo w odniesieniu do sztuki ﬁlmowej można by powiedzieć
o ostatnim dziele w dorobku Dereka Jarmana,
będącym czymś w rodzaju requiem, artystycznego testamentu. Film „Blue”, w całości
składający się z błękitnego ekranu, zza którego
dobiega muzyka i rozmaite głosy, to intymny
dziennik reżysera umierającego na AIDS, który
pod wpływem choroby ślepnie i wszystko, co
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Po wejściu na wysoki postument stajemy oko w oko z wieżami Biblioteki Narodowej w Paryżu, których szklane
elewacje mienią się mnogością odbić, refleksów i połysków, architektura: Dominique Perrault Architecture

wokół siebie widzi, spowite jest w jednolitym,
wszechogarniającym błękicie.
Trudno ocenić, czy ﬁlm bez ujęć, bez kadrów
i scen, jest wciąż jeszcze ﬁlmem, czy tylko
nieruchomym obrazem zarejestrowanym na
taśmie – podobnie jak centrum konferencyjne
w Saint-Germain-en-Laye nie zasługuje być
może na miano architektury, skoro chowa się
niecnie pod ziemią, nie mogąc zdecydować
się na żaden architektoniczny strój. A jednak
podobne zabiegi, polegające na nie-działaniu,
na przemilczaniu, usuwaniu się w cień – choć
mogą sprawiać wrażenie artystycznego próżniactwa – okazują się często jedynym możliwym i najtrafniejszym sposobem wyrażenia
i uchwycenia czegoś – jakiejś idei czy prawdy
– która w innym przypadku nieuchronnie obróciłaby się w banał, trywialność i fałsz.
Potwierdzeniem tej tezy niech będzie tzw.
Brakujący dom (The Missing House) – dzieło
francuskiego artysty, Christiana Boltanskiego,
powstałe w 1990 roku w Berlinie, w pierzei
ulicznej Grosse Hamburgerstrasse. Brakujący
dom jest pamiątką po nieistniejącej kamienicy,
luką w zabudowie, powstałą podczas alianckich nalotów w lutym 1945 roku. Boltanski
i współpracujący z nim niemieccy studenci

odnaleźli w archiwach materiały dotyczące
ludzi zamieszkujących posesję przy Grosse
Hamburgerstrasse podczas wojny – w większości byli to Żydzi wymordowani przez nazistów
lub wywiezieni do obozów koncentracyjnych;
zagubieni w odmętach historii podobnie jak
dom, w którym mieszkali. Nazwiska tych osób
zostały wydrukowane na niewielkich tablicach
i umieszczone na ślepych ścianach przylegających z obu stron kamienic. Tylko tyle i aż tyle –
luka po dawnej kamienicy, jakich wciąż jeszcze
pełno w naszych miastach, dzięki owemu subtelnemu artystycznemu gestowi Boltanskiego,
została na nowo zabudowana i zamieszkana
przez dawnych lokatorów. Brakujący dom jest
pustką wypełnioną przez pamięć, próżnią nasyconą wspomnieniami. Jest milczeniem, które
mówi o wiele więcej niż jakiekolwiek słowa.

4. Próżnia
Henry Moore był pierwszym artystą, który
rzeźbił zarówno w tworzywie, jak i w otaczającym go powietrzu. W swoich „formach
wydrążonych” ukazywał pustą wewnętrzną
przestrzeń, zacierał granice między obiektem i jego otoczeniem. Często głównym tematem rzeźby był wydrążony w niej otwór,

a materia, która go formowała, stanowiła
jedynie rodzaj niezbędnej oprawy.
Podobną logiką rządzi się architektura Biblioteki Narodowej w Paryżu, jednej z wielkich
realizacji Francois Mitterranda z lat 90., zaprojektowana przez Dominique’a Perrault. Wędrując wzdłuż lekko pofalowanej linii pieszej
kładki przerzuconej nad Sekwaną w stronę promenady Arthura Rimbaud, widzimy wznoszące
się trochę dalej za rzeką cztery identyczne monumentalne gmachy, każdy w kształcie litery L,
umieszczone w narożach wielkiego prostokąta.
Są to szklane, wysokie na 80 metrów, wieże
Biblioteki Narodowej, służące jako magazyny dla imponującego księgozbioru. Z oddali
budynki wydają się chłodne i nieprzyjazne,
oderwane od skali miasta – milczące i posępne
świątynie biurokracji, jak zamek z powieści
Kafki. Wrażenie potęguje się, gdy zbliżywszy się zauważamy wysoki cokół, na którym
osadzone są gmachy. Na platformę cokołu
prowadzą szerokie schody budzące skojarzenia
z aztecką piramidą z Teotihuacán, na której
szczycie kapłani składali słońcu krwawe oﬁary.
Po wejściu na wysoki postument stajemy oko
w oko z wieżami, których szklane elewacje mienią się mnogością odbić, reﬂeksów i połysków.
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Adolf Loos został
zapamiętany jako jeden
z pierwszych architektów
poszukujących ukojenia
i ciszy w pustych, białych
elewacjach swoich
budynków, urozmaiconych
jedynie nieregularnie
rozplanowanymi otworami
okiennymi, na zdjęciu
Willa Müllerów w Pradze,
architektura: Adolf Loos

A jednak co innego przykuwa naszą uwagę
– odczuwamy tajemnicze przyciąganie pustki,
ogromnej bryły powietrza uwięzionej między
czterema monolitami. Zaczyna docierać do nas
przewrotność architektonicznej gry, w którą
daliśmy się uwikłać – w samym centrum idealnie symetrycznego, klasycznego założenia,
w geometrycznym środku wyznaczonym przez
przekątne platformy, powinna znajdować się
dominanta, główny element kompozycji. I znajduje się – tylko że elementem tym jest… próżnia. Architektura zdaje się pełnić jedynie rolę
eleganckiej ramy, kunsztownego passe-partout, w które oprawiono wewnętrzną przestrzeń;
chciałoby się powiedzieć, że powstała jedynie
po to, by nadać znaczenie pustce, rozciągającej
się między czterema narożnymi wieżami.
Ale to nie wszystko. To niemal ﬁzyczne
odczucie próżni, „obecność nieobecności”,
każe nam iść dalej w głąb, ku tajemniczej,
przyciągającej sile. Wtedy dochodzimy do
krawędzi platformy i ku wielkiemu zaskoczeniu odkrywamy – u naszych stóp, głęboko
w dole, w ogromnym, ukrytym, zagłębionym
dziedzińcu – najprawdziwszy sosnowy las,
jakby fragment natury wklejony w środek miasta. Wierzchołki drzew ledwo wystają ponad
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krawędź balustrady, a sam wysoki cokół, na
którym stoimy, mieści w sobie pomieszczenia
czytelni dla studentów i naukowców, których
okna wychodzą na ów niesamowity ogród.
W tym miejscu czujemy się autentycznie
oddzieleni od miasta, przeniesieni z dala od
ulicznego gwaru. Otaczająca nas przestrzeń
skłania do medytacji – nie ma tu sklepów,
restauracji, nie ma też tłumów, jedynie nieliczni, zagubieni spacerowicze przechadzają
się po drewnianej podłodze, zażywają ciszy,
przesiadują na schodach i czytają książki lub
rozmawiają w spokoju. Jakże rzadko spotykamy takie miejsca we współczesnych miastach,
oddanych bez reszty komercji, wypełnionych
zgiełkiem, szelestem banknotów, migotliwością reklamówek i neonów…
Pośród studialnych rysunków przedstawiających ewolucję idei Biblioteki Narodowej,
wykonanych przez architekta na wstępie prac
projektowych, znajduje się szkic mauzoleum
Tadż Mahal, któremu odjęto główną, centralną
bryłę zwieńczoną cebulastą kopułą, pozostawiając jedynie wysoką plintę i cztery narożne
minarety. Czyżby Perrault parafrazował w ten
sposób dewizę Miesa van der Rohe i głosił,
że „odjąć znaczy dodać”? Wierzę, że taki był

jego zamysł. Albowiem kiedy stoję we wnętrzu
wydrążonej próżni Biblioteki Narodowej w Paryżu, dociera do mnie, że kultura, której jestem
częścią, osiągnęła już stan przesytu, a wszelkie
kolejne „style”, „mody” i „trendy” przypominają jedynie ową Szekspirowską opowieść idioty,
pełną wściekłości i niemego wrzasku. Jedynym
sposobem, by przywrócić równowagę między
pełnią a pustką, między chaosem i porządkiem,
jest przyjęcie strategii odwrotnej do dotychczasowej – strategii polegającej na odejmowaniu,
przemilczaniu – na nieobecności.
Tu – w oddaleniu od zgiełku miasta, znajduję się jakby we wnętrzu obrazu Kazimierza
Malewicza przedstawiającego biały kwadrat na
białym tle – stoję w samym sercu próżni. Nie
ma już we mnie śladu pierwotnego lęku, który
przed wiekami odczuwali nasi pradziadowie.
Nie muszę niczym zapełniać ogromnej pustki
wszechświata. Mogę odetchnąć swobodnie.
Marek Warchoł
architekt IARP, pracuje w Studio
Architektury Archena w Szczecinie,
felietonista szczecińskiego
dodatku Gazety Wyborczej
 amar-cord@o2.pl
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Barometr nastrojów
architektów
Sebastian Osowski, redakcja Z:A

Redakcja Z:A otrzymała dostęp do wyników sondażu „Nastroje architektów 2015” przeprowadzonego
przez firmę badawczą BCMM, specjalizującą się w badaniach rynku budowlanego. Nie zatrzymujemy ich
dla siebie – dzielimy się liczbami, wykresami i komentarzem.

W

Według badania przeprowadzonego
w marcu 2015 przez ﬁrmę BCMM, nastroje
architektów na początku roku 2015 w porównaniu do analogicznego okresu roku
2014 roku – niestety pogorszyły się, na
szczęście nieznacznie. Odsetek respondentów oceniających sytuację rynkową
biura architektonicznego bardzo dobrze lub
raczej dobrze zmalał z 42% do 37%, przesuwając się o te 5 punktów procentowych
w kierunku opinii neutralnych (ani dobra,
ani zła). Jednocześnie minimalnie zwiększyły się odsetki ocen skrajnych – określających sytuację jako bardzo złą, ale także
jako bardzo dobrą (wykres 1).
Uwagę badaczy zwróciła obserwacja,
że pogorszenie się nastrojów deklarowane
jest głównie w mniejszych pracowniach,
o zatrudnieniu do 3 architektów. Odnotowany w nich spadek wskaźnika optymizmu
zmalał z 41% do 34% (wykres 2). Wśród
większych biur architektonicznych odsetek
oceniających dobrze sytuację rynkową nie
zmienił się w porównaniu do poprzedniej
edycji badania, a nawet zmniejszyła się
liczba oceniających sytuację negatywnie
z 19% do 14% (wykres 3).
Minimalne pogorszenie się nastrojów
potwierdza również tegoroczna opinia na
temat przewidywanego popytu na usługi
biur architektonicznych w 2015 roku – dominująca grupa badanych (40%) uważa, że zapotrzebowanie na usługi projektowe ich biur
nie zmieni się w porównaniu do ubiegłego
roku (wykres 4).
Interesującym parametrem uwzględnionym w badaniu jest także przewidywanie
zmian cen rynkowych na usługi biur
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architektonicznych. Z jednej strony potwierdza to nastrój środowiska, z drugiej
może być uznane za barometr gotowości
do zmagań z „kryterium ceny”. Marcowe badanie wykazało, że statystyczna
postawa architektów dotycząca cen usług
jest porównywalna do opinii z poprzedniego
roku, lecz z kilkuprocentowym wskazaniem
na poprawę. Za takie wskazanie można
bowiem uznać zmniejszenie liczby opinii
przewidujących spadek cen o 4,4 punktu
procentowego (do 16,5%), przy zwiększeniu liczby ocen „taki sam poziom”
o 4,2 pkt. proc. (do 58,8%) i ustabilizowanej
liczbie architektów przewidujących możliwość podniesienia cen (15,0%, wykres 5).
Badanie ﬁrmy BCMM dostarczyło nam
jeszcze jednej obserwacji, nie ujętej wprost
przez badaczy w raporcie z badań. Z tzw.
metryczki próby badawczej (porównaj:
przypis 1 i 2 poniżej) wynika, że aktualnie w strukturze form prowadzenia biur
architektonicznych w Polsce zdecydowanie
dominują niewielkie pracownie zatrudniające do 3 architektów (prawie 75% rynku):
1 architekt w biurze: 29,8%,
2-3 architektów w biurze: 44,3%
4 architektów i więcej w biurze: 24,8%
(wykres 6).
I ostatnia informacja statystyczna: w gronie losowo wybranych 400 architektów
biorących udział w sondażu, aż 73% zadeklarowało, że są członkami Izby Architektów RP (wykres 7).

1_ Metodologia badawcza: Sondaż przeprowadzony w marcu
2015 roku, metodą wywiadu telefonicznego CATI wśród biur
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WYKRES 3 Ocena obecnej sytuacji rynkowej: biura o zatrudnieniu 4 architektów i więcej
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WYKRES 4 Przewidywane zmiany popytu
na usługi biur architektonicznych

WYKRES 5 Przewidywane zmiany cen usług
biur architektonicznych

WYKRES 6 Struktura próby: wielkość biura

WYKRES 7 Struktura
próby: uprawnienia

1 architekt
w biurze

członek Izby
Architektów RP

2-3 architektów
w biurze

4 architektów
i więcej w biurze

ze względu na lokalizację siedziby biura architektonicznego
(region geograficzny). Losowanie firm prowadzono w oparciu
o branżowe bazy teleadresowe posiadane przez BCMM.
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16,5%

10,3%

niemieszkalne.

marketingowe, www.bcmm.com.pl

58,8%

40%

2_ Próba: 400 architektów, dobór warstwowo-losowy, kontrolowany

wśród architektów, kwiecień 2015 r., BCMM – badania
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3_ Źródło: Nastroje architektów 2015, wyniki badania sondażowego
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FOT. ECOPHON

ZR

Sufity akustyczne jeszcze nigdy
nie były tak ekologiczne
Wojciech Jórga

Działania proekologiczne mogą mieć szeroki zakres – od stosowania naturalnych, nieszkodliwych surowców
i odnawialnych źródeł energii na etapie produkcji do tworzenia innowacyjnych produktów, które ułatwiają
wznoszenie budynków zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju. Firma Ecophon, pracując nad swoimi
produktami, stara się uwzględniać różne aspekty ich wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

A

Akustykę wnętrz kształtuje wiele czynników
i materiałów. Z uwagi na proporcjonalnie
dużą i w miarę jednolitą powierzchnię, suﬁty
odgrywają tu kluczową rolę. Przyzwyczailiśmy się już do popularnie stosowanego
określenia „suﬁt akustyczny”, ponieważ
każdy rodzaj użytego tworzywa w jakiś sposób wpływa na warunki akustyczne. Rodzi się
natomiast pytanie – czy rzeczywiście każdy
z nich w znaczący sposób poprawia akustykę
wnętrza? Co więcej, warto zastanowić się
również, jak oddziałuje na ludzi i środowisko
naturalne?

Nie tylko dźwiękochłonność
Dla uzyskania najlepszych parametrów dźwiękochłonnych, poprawiających komfort użytkowników pomieszczeń, Ecophon od ponad
50 lat udoskonala swoje produkty pod kątem
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funkcjonalności. Ostatnio wprowadzane
ulepszenia zaowocowały m.in. zwiększeniem
dźwiękochłonności suﬁtów i paneli ściennych
w szerokim paśmie częstotliwości. Dla większości produktów współczynnik pochłaniania
dźwięku wzrósł z w=0,95 do w=1,0.
Nie zapomniano przy tym jednak o ochronie środowiska. Aktualnie wszystkie suﬁty
Ecophon są produkowane z wełny szklanej
trzeciej generacji, pozyskanej w ponad 70%
z przetworzonego szkła użytku domowego.
Poprawiono również jakość spoiwa wykorzystywanego w procesie produkcji, tzw. lepiszcza – obecnie jest ono pozyskiwane wyłącznie
z roślin, dzięki czemu zmniejszono roczne
zużycie ropy nawet o 24.000 baryłek (w przybliżeniu to 3.900.000 litrów!). Dodatkowe
oszczędności wynikają z niższego zużycia
paliwa przy transporcie lekkich produktów.

Farby używane przez ﬁrmę są produkowane
na bazie wody, wyłącznie z bezpiecznych
surowców, zapewniając naturalną ochronę
paneli, bez konieczności stosowania trujących
chemikaliów.

Deklaracje i certyfikaty
Dzięki wprowadzonym innowacjom znacząco
ograniczono emisję CO2 podczas całego cyklu
życia produktów, licząc od momentu pozyskania surowca, przetworzenia, produkcji,
transportu, przez instalację, okres eksploatacji, aż do recyklingu. Analiza cyklu życiowego
potwierdzona jest Deklaracjami Środowiskowymi Produktów (Environmental Product
Declaration, EPD), które są zgodne z normą
ISO 14025 (deklaracje środowiskowe typu III).
Jest to jeden z najważniejszych dokumentów umożliwiających rzetelne porównanie
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oddziaływania na środowisko produktów
w takich obszarach jak: zużycie energii, emisja
gazów cieplarnianych, zużycie wody, zakwaszenie powietrza, odpady itd. Aby umożliwić
porównywanie różnych produktów, producent
musi określić tzw. jednostkę funkcjonalną, na
której opiera się deklaracja EPD. Dla swoich
produktów ﬁrma Ecophon przyjęła, że jest
nią płyta o powierzchni 1 m2, grubości 20 mm,
o klasie absorpcji dźwięku A. Przy porównywaniu z wyrobami innych producentów jest
więc bardzo ważne, by jednostki funkcjonalne
były takie same (zarówno powierzchnia, jak
i klasa absorpcji dźwięku).
Dzięki niskiej emisji formaldehydu oraz
lotnych składników organicznych (VOC)
produkty Ecophon spełniają wymogi wielu
certyﬁkatów i norm oceny dotyczących klimatu wnętrz, w tym bardzo restrykcyjne wymogi
francuskiej normy VOC (najwyższa klasa A+)
oraz amerykańskiej normy California Emission
Regulation (znanej też jako CDPH – California
Department of Public Health, rozdział 01350).

Odnawialne źródła energii i recykling
Warty podkreślenia jest fakt, iż ponad 60%
energii wykorzystywanej obecnie do produkcji
suﬁtów i paneli ściennych Ecophon pochodzi
ze źródeł odnawialnych.
Same płyty akustyczne oraz większość
odpadów poprodukcyjnych poddawana jest recyklingowi, w wyniku którego mogą powstać
nowe panele lub innowacyjne lekkie kruszywo
EcoDrain™, stosowane przy drenażu w kolejnictwie i drogownictwie. Również elementy
konstrukcji oraz opakowania z kartonów
i tworzyw sztucznych nadają się do ponownego przetworzenia.

Systemy certyfikacji budynków
Dla architektów, projektantów, właścicieli oraz
zarządców budynków istotny powinien być
fakt, że produkty Ecophon wnoszą wkład do
ogólnych właściwości budynków i przyczyniają
się do zwiększenia punktacji w systemach
certyﬁkacji budynków, takich jak: BREEAM,
LEED, DGNB czy HQE. Wspólnym celem ich
wszystkich jest ocena „ekologiczności” budynku (przede wszystkim z punktu widzenia
środowiska naturalnego) przy użyciu znormalizowanego systemu oceny i klasyﬁkacji, na
przykład jako standard brązowy, srebrny i złoty lub klasy (liczba uzależniona od systemu).
Wszystkie systemy certyﬁkacji budynków
oparte są na tych samych podstawowych
zasadach:
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ocena przeprowadzana jest przez stronę
trzecią, tak zwanego audytora,
audytor przyznaje budynkowi punkty
w oparciu o szablon oceny, podzielony na
takie moduły, jak energia, odpady, zdrowie
i samopoczucie, woda, materiały itp.,
punkty są ważone odpowiednio do analizowanego obszaru, a następnie podsumowywane,
łączny wynik decyduje o klasyﬁkacji budynku.
Ważne jest, by pamiętać, że certyﬁkat
otrzymuje cały budynek, a nie poszczególne
produkty, które mogą jedynie wnosić swój
wkład do ogólnych właściwości obiektu. Różne systemy stosują różnorodne kryteria, ale
wszystkie biorą pod uwagę następujące cechy
systemów suﬁtowych:
własności akustyczne (istotne są zarówno
parametry produktów, jak i rozległa wiedza ekspertów służących wsparciem),
jakość powietrza (niska emisja lotnych
związków organicznych VOC oraz formaldehydu),
komfort wizualny (odbijające światło powierzchnie maksymalizują oddziaływanie
światła dziennego i zmniejszają wymagania dotyczące sztucznego oświetlenia).

Cztery główne systemy
Spośród dużej liczby systemów ekologicznej
certyﬁkacji budynków do najważniejszych na
poziomie międzynarodowym należą:
BREEAM (Building Research Establishment
Environmental Assessment Method) – certyﬁkat ten został opracowany w Wielkiej
Brytanii po podpisaniu protokołu z Kioto
i wprowadzony w roku 1990. Jest to najstarszy system certyﬁkacji, który stanowił
punkt wyjścia dla wszystkich późniejszych
systemów. Ocena podzielona jest na 6 klas:
wzorowy, znakomity, bardzo dobry, dobry,
dostateczny i nieklasyﬁkowany. Więcej
informacji: www.breeam.org.
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – opracowany został w latach 90.
w Stanach Zjednoczonych przez organizację
Green Building Council. Jest to najczęściej
używany system na świecie, stosowany
w ponad 30 krajach. Ocena ma 4 poziomy:
platynowy, złoty, srebrny i certyﬁkowany.
Więcej informacji: www.usgbc.org/leed.
DGNB (Deutche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) – stworzony przez niemiecką
radę zrównoważonego budownictwa

(DGNB). Wprowadzono go w roku 2009,
a budynki dzieli na 3 klasy: złotą, srebrną
i brązową. Więcej informacji: www.dgnb.de.
HQE (Haute Qualité Environmental) – jest
to francuski system certyﬁkacji, używany
najczęściej we Francji. Funkcjonuje od
roku 2005 i stosuje 3 poziomy certyﬁkacji:
złoty, srebrny i brązowy. Więcej informacji:
www.behqe.com.

Green Building Council
Instytucjami, które promują zrównoważony rozwój w branży budowlanej
i zarządzają certyﬁkacjami ekologicznymi
budynków, są komisje do spraw ekologicznych budynków (GBC) – funkcjonujące
jako organizacje non-proﬁt. Organizacja
World Green Building Council (World GBC)
to międzynarodowe nadrzędne ciało, które
wspomaga ponad 100 krajowych GBC na
całym świecie w ich lokalnej działalności.
Krajowe GBC wybierają jeden lub kilka
systemów certyﬁkacji budynków, z których
będą korzystać oraz odpowiadają za szkolenie
i kontrolowanie pracy audytorów. Niektóre
krajowe GBC opracowały własne systemy
certyﬁkacji, na przykład DNGB w Niemczech,
a inne korzystają z systemów międzynarodowych, takich jak BREEAM i LEED.
***
W Polsce produkty Ecophon są już zainstalowane w kilkunastu budynkach certyﬁkowanych przede wszystkim w systemach BREEAM i LEED. Odpowiedzialność środowiskowa
Ecophon przekłada się na wymierne korzyści
dla projektantów, inwestorów i użytkowników. Dotychczasowe działania w zakresie
zminimalizowania wpływu na środowisko
w połączeniu z zapewnieniem doskonałego
komfortu wnętrz biurowych, szkolnych, służby zdrowia i pozostałych zostały docenione
w zeszłorocznej edycji konkursu organizowanego przez Forbes i PwC „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju”, w którym Ecophon został
zdobywcą I miejsca.
Na zdjęciu: sufity akustyczne zastosowane w przyzakładowym
przedszkolu firmy Allegro w budynku Pixel w Poznaniu, który uzyskał
certyfikat BREEAM w klasie bardzo dobry

Wojciech Jórga
Marketing Manager Ecophon,
Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.
 wojciech.jorga@saint-gobain.com
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Pola golfowe „Sand Martin’s Holes” (Mlada Boleslav, Republika Czeska)

O polach golfowych:
Mieszkanie z widokiem
na green*?
CZĘŚĆ 3

Michał Terech

Bliskie sąsiedztwo gór czy morza to atuty, które mają wpływ na wysoką sprzedaż inwestycji
deweloperskich. Jednak budowanie na tych obszarach jest prawnie i przestrzennie ograniczone,
a co za tym idzie coraz trudniej osiągalne. Może warto zatem pomyśleć czy nie istnieje inny
katalizator działający równie efektywnie jak naturalny krajobraz? Z doświadczeń opartych na
sprawdzonych światowych wzorcach wynika, że może się nim stać... pole golfowe.

P

Pola golfowe, oprócz oczywistych funkcji
sportowo-rekreacyjnych czy rekultywacyjno-środowiskowych, mają gigantyczny
udział w rynku deweloperskim na całym
świecie, stanowiąc o formie i treści inwestycji mieszkaniowych, a nawet kompleksowych założeń urbanistycznych. Dlaczego
tak się dzieje?
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Pole golfowe za oknami?
Szacując średni koszt inwestycji w pole
golfowe na poziomie kilku milionów złotych, oraz zakładając potencjał deweloperski inwestycji okalającej na poziomie
kilkuset jednostek – domów oraz mieszkań
– można zauważyć, że pokrycie kosztów
całej inwestycji projektem deweloperskim

oznacza wzrost wydatków inwestycyjnych
na poziomie 5-10%.
W przełożeniu na rynek nieruchomości
oznacza to jednak nieporównywalne zwiększenie potencjału sprzedaży, a także podniesienie wartości poszczególnych jednostek,
znacznie przewyższające poniesione koszty.
Globalna średnia pokazuje, że nieruchomości
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w pierwszej linii zabudowy, bezpośrednio przy
terenie golfowym, osiągają ceny rynkowe
wyższe o ok. 30% niż ich nie-golfowe alternatywy. W takiej sytuacji inwestycja golfowa
potraﬁ sﬁnansować się sama, z zyskiem, za
pomocą już kilkudziesięciu, ekskluzywnych
zazwyczaj, jednostek mieszkalnych.
Co jednak, jeżeli kalkulacja będzie oparta
na innych parametrach? Być może ekskluzywność nie jest decydująca i należy raczej
wykorzystać niezmiennie atrakcyjny element
potencjału sprzedaży w celu zapewnienia szerokiego zainteresowania projektem odbiorcom
o zróżnicowanym poziomie dochodów?
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Golf & Country Club „Sokrates“ (Kořenec, Republika Czeska)
Po prawej stronie widoczne apartamenty do wynajęcia

Zalety sąsiedztwa pola
Oczywistym atutem sąsiedztwa pola golfowego jest możliwość jego wykorzystania pod
kątem sportowo-rekreacyjnym. Przy zapewnieniu odpowiedniego podejścia, nie-golﬁści
(stanowiący często aż 90% populacji golfowych projektów deweloperskich) rozpoczną
golfową przygodę już w pierwszym roku po
zamieszkaniu. Możliwość gry w golfa i korzystania z pozostałych terenów sportowych nie
tylko poprawia jakość życia mieszkańców,
ale działa również symbiotycznie na klub golfowy, zapewniając mu członków, budżet oraz
możliwość zrównoważonego rozwoju.
Kolejną kwestią jest wytworzenie zupełnie nowej platformy społecznej funkcjonującej w ramach tzw. country albo city
clubu związanego z projektem, oferującej
działalność towarzyską w różnych formach,
w tym poprzez aktywizację wszystkich grup
wiekowych w ramach danej społeczności
lokalnej. Takie podejście jest praktycznie
nieznane w większości innych inwestycji
deweloperskich.
Wreszcie, dodatkowym bonusem jest
pewien rodzaj prestiżu, wynikający z bycia
częścią nowo tworzonej społeczności. Kwestia
ta jest jednak względna, zależna od przyjętego biznes planu i może – ale nie musi – być
eksponowana w założeniu budżetowym czy
marketingowym projektu.

Przystosowanie do polskich realiów
Oczywiście rynek polski nie jest rynkiem amerykańskim, brytyjskim czy niemieckim, dlatego proste skopiowanie wzorców nie wpłynie
automatycznie na powodzenie projektu.

Golf & Country Club „Seddiner See“ (Michendorf, Niemcy)
W prawym górnym rogu budynki mieszkalne

Kluczem do sukcesu jest odpowiednie
przygotowanie inwestycji. Cały projekt musi
funkcjonować w wymiarze socjoekonomicznym. Warto przyjrzeć się istniejącemu
rynkowi i odpowiedzieć na jego potrzeby,
aby nie proponować nierealnych inwestycji.
Tu pole do popisu mają architekci – kreatywny, ciekawy, ale również ekonomicznie
uzasadniony projekt architektoniczny jest
niezbędny dla realizacji zamierzonego, kompleksowego efektu.
Kolejną kwestią jest funkcjonalność
przyszłego kompleksu. Proponowany
zakres usług i scenariusz życia mieszkańców muszą być częścią przygotowania
inwestycji. W żadnym przypadku nie można
snuć wizji podmiejskiej sypialni utkanej
gęsto wokół wyludnionego pola golfowego.
Warto rozważyć oryginalne rozwiązania
funkcyjne, jak na przykład dom seniora,
condohotele, usługi towarzyszące typu
concierge itp.

Wreszcie należy wziąć pod uwagę połączenie projektu z jego otoczeniem. Transport
oraz dostęp do usług i infrastruktury publicznej są bezsprzecznie decydujące. Ponadto,
z uwagi na wielkość terenu inwestycji, kwestie
uzyskania gruntów oraz pozwoleń stanowią
o być albo nie być całego projektu.
Z tych powodów sporządzenie dobrego
master planu – przestrzennego i biznesowego
– pozwoli zaadaptować do polskich warunków
doświadczenia zagraniczne i wykorzystać
olbrzymi potencjał kryjący się w tego rodzaju
projektach.
Green – obszar pola golfowego z bardzo nisko skoszoną trawą
(2,5-5,5 mm), na którym znajduje się dołek.

Michał Terech
architekt pól golfowych
EIGCA associate member
ﬁrma Golfer
 michael.terech@golfer.eu
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Bezpieczne tapety
do zadań specjalnych
Krzysztof Figura

Spełnienie wysokich wymagań bezpieczeństwa pożarowego jest szczególnie ważne przy
projektowaniu i wznoszeniu obiektów użyteczności publicznej. Warto rozważyć zastosowanie
w takich miejscach tapet z włókna szklanego, które redukują ryzyko pożaru, gdyż pokryte specjalną
farbą są niepalne i niedymiące. Na tym zalety tkanin szklanych się nie kończą.

W

W obiektach użyteczności publicznej o dużej
frekwencyjności, takich jak szpitale, żłobki,
przedszkola, szkoły, hale targowe, muzea czy
biblioteki, zarówno ściany, jak i suﬁty powinny
posiadać najwyższą klasę odporności ogniowej.
Dla minimalizacji niebezpieczeństwa pożarowego istotna jest nie tylko sama niepalność
materiału, ale także brak emisji substancji
toksycznych zarówno pod wpływem bezpośredniego działania płomieni, jak też wysokiej
temperatury.

Ekologiczne i niepalne
Wyjątkowe właściwości przeciwpożarowe
posiadają tkaniny szklane, które wykonane
są z surowców ekologicznych, bez dodatku
PVC i nie zawierają szkodliwych substancji
przeciwpożarowych, tzw. spowalniaczy.
W przypadku pożaru nie dochodzi zatem
do ograniczenia widoczności przez dym, ani
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też jego negatywnego wpływu na organizm
ludzki. – Tkaniny szklane należą do nielicznej grupy okładzin ściennych/suﬁtowych na
rynku, które ograniczają rozprzestrzenianie
się pożaru i redukują ryzyko utraty zdrowia
i życia – podkreśla Lars Jentzen, szef działu
marketingu ﬁrmy Vitrulan.
Produkowane w Niemczech tapety szklane
Systexx przeszły pozytywnie próby przeprowadzone według obowiązującej tam normy
DIN 4102-1. W połączeniu z odpowiednią farbą
i klejem osiągają najwyższą klasę niepalności.
Także według funkcjonującej w Polsce normy
EN 13501-1 tkaniny szklane nie palą się, nie
przenoszą płomienia i nie powodują powstawania dymów.

W szkołach, szpitalach i hotelach
Produkty Systexx składają się z naturalnych,
pozyskiwanych w sąsiedztwie fabryki mate-

riałów i odznaczają się przy tym bardzo długą
żywotnością. Dzięki wysokim parametrom
przeciwpożarowym oraz nieszkodliwym składnikom receptury, tkaniny szklane uzyskały
najwyższą klasę w obszernych testach według
standaryzacji Standard 100 i posiadają certyﬁkat Oeko-Tex w klasie 1. W związku z tym należą do kategorii „tekstyliów dla dzieci”, atestowanych jako wolne od szkodliwych substancji
i nadające się dla alergików. Tkaniny szklane są
do tego parodyfuzyjne, „oddychają“ i poprawiają mikroklimat pomieszczenia. Wszystkie te
cechy sprawiają, że z powodzeniem mogą być
stosowane w miejscach, w których przebywają
dzieci, czyli żłobkach, przedszkolach i szkołach.
Wysokowytrzymałe tkaniny szklane
znajdują zastosowanie także w szpitalach,
w zakładach opiekuńczo-leczniczych czy
hotelach. Podczas testów TÜV osiągnęły one
idealne parametry wytrzymałości, odporności
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Wnętrza Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu. Na ścianach zastosowano tapety szklane Systexx Comfort 629 i V22.
Na oddziałach dziecięcych użyto tapet ze specjalnie zaprojektowanymi grafikami wielkoformatowymi, nadrukowanymi cyfrowo

na uderzenia i przetarcia. Wysoka odporność
na obciążenia mechaniczne ma szczególne
znaczenie w miejscach o dużym natężeniu
ruchu. Co więcej, w powiązaniu ze stosowną
powłoką, tapety są zmywalne, nadają się do
dezynfekowania i czyszczenia. Przy czym
odporność ogniowa pozostaje nienaruszona,
także w czasie długiego okresu eksploatacji.
Dzięki systemowi Systexx ściany i suﬁty są
w 100% bezpieczne i higieniczne. Nawet łączenia zabezpieczone są przed wnikaniem brudu.

Szybki montaż i bogactwo wzorów
Tapety z ﬁlamentowanego włókna szklanego można szybko i łatwo montować, gdyż
wyposażone są w klej po stronie wewnętrznej.
Technologia Aqua z wodoaktywnym klejem,
pozwala w prosty sposób osiągnąć równomierne pokrycie całej powierzchni, oszczędzając czas i koszty.
Poprzez kombinację wzorów i możliwość
zamalowania różnymi systemami farb uzyskuje się niezliczoną ilość aranżacji wnętrz.
Dzięki temu bez problemu można dopasować
tapetę do zaplanowanego wyglądu pomieszczenia. Sprawdzi się ona zarówno w eleganckiej recepcji, profesjonalnym gabinecie
lekarskim, jak też kolorowej sali lekcyjnej.

Nowy Szpital Wojewódzki
we Wrocławiu
Przykładem budynku użyteczności publicznej, w którym zastosowano tapety szklane
Systexx, jest Nowy Szpital Wojewódzki we
Wrocławiu. Budowa obiektu zakończyła się
w tym roku, obecnie trwają prace wyposażeniowe.

– Przy wyborze rodzaju wykończenia
ścian priorytetem było zapewnienie przyjaznego środowiska dla pacjentów, spełnienie
wszelkich wymogów higieniczno-sanitarnych
oraz stworzenie niezmiennych warunków
technicznych budynku przez cały okres
jego użytkowania – wyjaśnia arch. Bogdan
Kołtowski z Biura Architektonicznego Villart,
główny projektant szpitala. – W obiektach
tego typu trzeba też pamiętać o intensywności wykorzystywania pomieszczeń i specyﬁce
świadczeń.
Architekt zwraca również uwagę na to,
że w przypadku nowobudowanego obiektu
(ze względu na współczesne tendencje stosowania układów z wielu różnych materiałów
konstrukcyjnych) trudno jest jednoznacznie
zagwarantować, że w trakcie stabilizowania się obiektu na takich niejednorodnych
przegrodach nie uwidocznią się rysy i mikropęknięcia. W przypadku szpitala mogłoby
wywołać kaskadę negatywnych następstw.
– Wybór tapet szklanych Systexx był podyktowany względami ekonomicznymi i praktycznymi. Kierowałem się zasadą niezmienności
oporu dyfuzyjnego ścian istniejących, wytrzymałością materiału na rozciąganie, wytrzymałością na szorowanie, względami ppoż. oraz
właściwościami eliminującymi rozwój bakterii
– mówi arch. Bogdan Kołtowski. – Zastosowanie dodatkowej powłoki ,,płótna szklanego”
pozwoliło na ustabilizowanie podłoża oraz
zwiększenie grubości aktywnych warstw malarskich odpowiedzialnych za aseptykę pomieszczeń w trakcie użytkowania oraz wykonywania
rutynowych czynności związanych z ich myciem
i dezynfekcją – dodaje architekt.

Powyższe cechy materiału sprawiły, że
system Systexx został zastosowany w ciągach komunikacyjnych, salach łóżkowych,
dyżurkach, administracji, szatni ogólnej oraz
w licznych pomieszczeniach towarzyszących. Integralną częścią projektu kolorystyki
oddziałów dziecięcych, poradni i Ścieżki
Dziecięcej SOR są graﬁki wielkoformatowe
w postaci cyfrowo zadrukowanych tapet.
– Celem zastosowania graﬁk było wzbogacenie i podniesienie walorów zarówno psychologicznych, jak i estetycznych przestrzeni,
w której przebywają mali pacjenci, stworzenie
przyjaznego i wesołego otoczenia sprzyjającego szybkiemu powrotowi do zdrowia – tłumaczy Iwona Petryszyn ze Studia Projektowego
Neograf, autorka graﬁk. – Uwzględniając specyﬁkę każdego z oddziałów, zastosowaliśmy
zarówno odmienną kolorystykę, jak i specjalnie zaprojektowane motywy graﬁczne.
Projektanci podkreślają, że oprócz walorów
samego produktu, ważne też było wsparcie ze
strony specjalistów z ﬁrmy Vitrulan.
– Współpraca nie zakończyła się jedynie
na etapie projektu – stwierdza arch. Bogdan
Kołtowski. – Przedstawiciele ﬁrmy czynnie
brali udział w realizacji obiektu, służąc wsparciem technicznym i zapleczem szkoleniowym
dla wykonawcy.
Dalsze informacje o produktach, referencje, opisy i wzory znajdują się
na stronie www.systexx.com/pl .

Krzysztof Figura
dyrektor sprzedaży w Polsce
Vitrulan Textile Glass GmbH
 k.ﬁgura@vitrulan.com
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Forma architektoniczna
a charakterystyka energetyczna
budynków wielorodzinnych
arch. Wojciech Kujawski

Mówiąc na wstępie o nieobecności w światowej bibliografii i opiniach ekspertów jednoznacznych informacji
dotyczących łącznego oraz wzajemnego wpływu czynników rozważanych podczas analizy energochłonności
budynków, artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o wzorce, które mogłyby w tej dziedzinie stanowić pomoc
dla architektów i projektantów. W szczególności na etapie projektowania koncepcyjnego.

K

Kluczowe pytanie nr 1: Czy przy dzisiejszym stanie wiedzy możemy jednoznacznie
stwierdzić jaki jest wpływ przyjętej w procesie projektowania ostatecznej formy
i zwartości budynku dla jego charakterystyki
energetycznej? Niestety nie podamy „jedynej
słusznej” i ﬁnalnej odpowiedzi, a tylko główne elementy potrzebne do jej ewentualnego
powstania. Różne badania analizowały wpływ
formy budynku oraz innych elementów architektonicznych wraz ze strategiami zacieniania
na optymalizację energetyczną w budynkach;
jednakże takie, które identyﬁkowałyby nie
tylko łączny i końcowy, ale również wzajemny
wpływ tych parametrów na siebie, są nadal
bardzo rzadkie (patrz: ramka na str. 077).
Podobnie rzadka jest zgodność ekspertów,
w tym doświadczonych projektantów praktycznie na całym świecie, na temat znaczenia
geometrii, czyli formy/kształtu budynku oraz
parametrów jego zewnętrznej powłoki w świetle ich wzajemnej synergii. Być może wynika to
z braku odpowiednich analiz i wniosków.
Kluczowe pytanie nr 2: Czy istnieją więc jakieś wzorce, odpowiednie do poziomu dzisiejszej wiedzy, które mogłyby w tej dziedzinie
stanowić pomoc dla architektów i projektantów? Podpowiedzią może być niniejszy artykuł,
oparty na pracy 1 wykonanej przez MMM Group

pod kierunkiem autora artykułu, prowadzącego projekt z ramienia kanadyjskiej rządowej
agencji Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC). Agencja ta podjęła badania w celu
oceny względnego wpływu parametrów form
architektonicznych i zewnętrznych powłok
na efektywność energetyczną i możliwości
gromadzenia energii słonecznej dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Wyniki tych badań dostarczyły dużą ilość
użytecznych wskazówek dla architektów,
włączając w to ilustracje graﬁczne, które
w wizualny sposób mogą pomóc w analizie
zamierzeń projektanta.

Wprowadzenie
Optymalizacja wydajności energetycznej
powinna być dzisiaj jednym z kluczowych,
technicznych czynników w projektowaniu
większości (jeśli nie wszystkich) budynków,
tak aby decyzje podejmowane we wczesnych
etapach projektowych (jak zawsze: polecam
projektowanie zintegrowane IDP, patrz strona
078 – przyp. aut.), a wpływające na formę,
orientację, materiały oraz wielkości oszklenia
budynku, wpływały na całościowe osiągi
energetyczne obiektu.
Skuteczne promowanie wiedzy w tym
zakresie może pomóc projektantom w znale-

zieniu dobrych (jeśli nie najlepszych) rozwiązań, bowiem kształt budynku odpowiedni
do klimatu i kontekstu urbanistycznego
jest zwykle jedynym elementem, który nie
zmienia się radykalnie w ciągu cyklu życia
budynku. To z tego powodu tak bardzo istotne
są początkowe decyzje architektoniczne oraz
wiedza o budynku jako systemie składającym
się z wielu „podzespołów”...
Podstawowa forma architektoniczna
wielorodzinnych budynków mieszkalnych deﬁniowana jest głównie przez geometrię planu
i wysokość budynku. Zewnętrzne przegrody
(czyli powłoka budynku – ściany, okna, dach
i fundament) zamykają tę formę i oddzielają
środowisko wewnętrzne od zewnętrznego.
Ale nie bez znaczenia są też balkony i inne
atrybuty architektoniczne lub konstrukcyjne,
które nie tylko tworzą ciekawszą formę budynku, ale mają również wyraźny wpływ na zużycie
energii koniecznej dla stworzenia właściwego
klimatu/komfortu przestrzeni (w tym na ogrzewanie i chłodzenie), a dodatkowo determinują
dostępność powierzchni dachowych i ściennych
1_Impact of Architectural Form on the Potential Energy Performance

of Multi-Unit Residential Buildings – Computer Analysis of Correlations between Design Parameters and the Energy Performance,
MMM Group (dawny Enermodal Engineering w Kitchener, Ontario,
Kanada) pod kierunkiem W. Kujawskiego (CMHC), 2013-2014
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Rys. 1 Badane formy planów budynków i ich orientacji (źródło: MMM Group)

dla urządzeń do produkcji energii odnawialnej,
takich jak dachowe lub ścienne kolektory słoneczne lub słoneczne ściany wentylacyjne (np.
znana w Polsce kanadyjska SolarWall).
Oczywiście każdy z analizowanych tutaj
elementów, rozpatrywany indywidualnie,
jest stosunkowo dobrze znany architektom
i inżynierom. Tyle, że aspektem nierozważanym dotychczas w wystarczającym stopniu
są rozmiary współzależności pomiędzy tymi
elementami, a przez to skala ich ważności
i wpływu na zużycie energii w końcowym
projekcie. Gdy wszystkie elementy formy
architektonicznej traktowane są łącznie lecz
brak jest wystarczająco dogłębnej analizy ich
zależności, ocena tego wpływu jest trudniejsza do przewidzenia. Na przykład – nie zawsze
łatwo widoczne są związki między wysokością
budynku oraz geometrią planu i wynikającym
z nich zużyciem energii, czy możliwościami wykorzystania energii słonecznej. Niniejsza praca
pokazuje skalę trudności w analizie i przekazaniu wyników takich badań.
Wiemy, że charakterystyki termiczne oraz
powierzchnie ścian i okien w przegrodach
zewnętrznych budynku, a także wzajemne
proporcje okien do powierzchni ściany, mogą
mieć znaczący wpływ na obciążenia cieplne budynków2, w tym obciążenia ogrzewania i chłodzenia w ciągu całego roku. Należy brać przy
tym pod uwagę fakt, że podczas gdy słoneczne
zyski ciepła poprzez duże oszklenia mogą
być korzystne w sezonie zimowym, to mogą
również powodować przegrzania (nadmierne
obciążenie chłodzeniem) w sezonie letnim.
Projektanci wiedzą, że proporcja powierzchni pomiędzy nieprzezroczystymi
ścianami oraz oszklonymi oknami i drzwiami
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TABELA 1. WARIACJE ELEMENTÓW BUDYNKU ANALIZOWANE W SYMULACJACH
Badane elementy architektoniczne

Opis podstawowych parametrów

Trzy wielkości budynków

Niskie – 3 kondygnacje
Średnie – 5 kondygnacji
Wysokie – 10 kondygnacji i więcej

Pięć rodzajów planu (rzutu
poziomego, patrz rys. 1)

Kwadrat (pojedynczy korytarz z mieszkaniami po obu stronach, bez rotacji)
Prostokąt (pojedynczy korytarz z mieszkaniami po obu stronach, rotacje 0 i 90 stopni)
Układ L (pojedyncze korytarze w każdej części, rotacje 90, 180 i 270 stopni.)
Układ U (rotacje 90, 180, 270 stopni)
Układ H (rotacje 0 i 90 stopni)

Trzy różne rodzaje ścian (różne
wartości cieplne, patrz rys. 2)

Ściana dwuwarstowa – U-1
Ściana trójwarstwowa – U-2 (ok. 1/2 U-1)
Ściana kurtynowa – U-3 (ok. 1/3 U-1)

Sześć poziomów osiągów
cieplnych okien (od podstawowych
z podwójnym oszkleniem do
potrójnego szklenia z ew. wariacją
zysków ciepła, patrz rys. 3)

Szyby 2x, wysokie zyski, niska emisyjność, argon
Szyby 2x, niskie zyski, niska emisyjność, argon
Szyby 2x, niskie zyski, niska emisyjność w środku i na wew. powierzchni, argon
Szyby 2x, wysokie zyski, niska emisyjność w środku i na wew. powierzchni, argon
Szyby 3x, wysokie zyski, niska emisyjność, argon
Szyby 3x, niskie zyski, niska emisyjność, argon

Trzy proporcje powierzchni okien
do ścian pełnych

30%
50%
90%

Trzy konﬁguracje balkonowe

Bez balkonu
Balkon na betonowym wsporniku
Balkon z przegrodą termiczną

(ang. Window to Wall Ratio – WWR) ma
zdecydowany wpływ na końcową wydajność cieplną i skutkuje również wielkością
powierzchni fasady dostępnej dla energii
odnawialnej, czyli dla „produkcji” energii
słonecznej. Rzeczywistość każe jednak
często naginać projekt do żądań dewelopera
i tworzyć nonsensowne szklane ściany, często
zasłaniane później – podczas użytkowania
obiektu – na cały dzień z powodów przegrze-

wania lub braku prywatności. A im większy
WWR, tym gorsze są osiągi budynku, poza
posiadaniem „widoku za milion”.
W zależności od tego jak balkony, zapewniające nieco większą przestrzeń życiową dla
mieszkańców, są połączone z główną strukturą budynku, efekty mostków termicznych
mogą znacznie obniżyć efektywność cieplną
całej zewnętrznej przegrody. Z drugiej jednak
strony – balkony mogą zapewnić zacienienie

Z:A
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ściana dwuwarstowa
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U-2
ściana trójwarstwowa
(ok. 1/2 U-1)

U-3
ściana kurtynowa
(ok. 1/3 U-1)

Rys. 2 Schematy badanych ścian o zdecydowanie zróżnicowanych współczynnikach przenikania ciepła (źródło: MMM Group)

Analiza energochłonności

1

2

3

4

powierzchnia

IGU-1
Z reguły wiemy, jakie elementy rozważać
podczas analizy energochłonności budynku. Niestety zwykle nie są one rozważane
łącznie (tzn. z uwzględnieniem wzajemne-

IGU-2

go wpływu), a powinny być – jeśli chcemy
mówić o realnej optymalizacji.
Do najważniejszych z nich należą:

Wysoki zysk ciepła
słonecznego, niska
emisyjność

IGU-3

parametry środowiska zewnętrznego
(klimat, sąsiedztwo budynku),
architektura budynku (usytuowanie
budynku względem stron świata, po-

IGU-4

Niski zysk ciepła
słonecznego, niska
emisyjność

wierzchnia przegród przezroczystych,
rozmieszczenie pomieszczeń, geometria
budynku),

IGU-5

Wszystkie okna
zespolone używają argonu
jako wypełniacza

rozwiązania konstrukcyjne oraz izolacyjność przegród budowlanych,
rodzaj wentylacji (naturalna czy mechaniczna z rekuperacją),
rodzaj i sprawność systemu grzewczego
na potrzeby c.o. i c.w.u.,

IGU-6
1

2

3

4

5

6

powierzchnia

system zarządzania budynkiem.
Rys. 3 Izolowane zestawy okienne – Insulating Glazing Unit, IGU (źródło: MMM Group)

okien znajdujących się pod nimi, co w miesiącach letnich może znacznie zmniejszyć
potencjalny nadmiar ciepła na balkonach
i w przyległych pomieszczeniach, a w wyniku
tego zredukować konieczności ich chłodzenia.

Metodologia
Przeprowadzone badania opierały się na
skomputeryzowanym, godzinowym modelowaniu zużycia energii przez budynek,

podczas którego oceniano wpływ badanych
parametrów na obciążenia ogrzewania
i chłodzenia. Przeprowadzono kilka tysięcy
symulacji, badając podstawowe kombinacje
formy architektonicznej (rysunek 1), parametrów zewnętrznej obudowy – ścian pełnych
(rysunek 2) i przeszkleń (rysunek 3). Wariacje badanych elementów wraz z opisem ich
podstawowych parametrów porównawczych
zestawiono w tabeli 1.

2_Obciążenie cieplne (load) jest wynikiem strat ciepła z budynku
w wyniku przenikania przez przegrody oraz wentylację. Mierzone
jest w jednostkach energii i czasu (np. kWh/rok), lub jako
znormalizowane na jednostkę powierzchni (np. kWh/m 2 /rok).
Z kolei zapotrzebowanie na ciepło oznacza konsumpcję
energii i odnoszone jest do powierzchni, czyli mierzone jest
np. w kWh/m 2 . Obciążenie cieplne obejmuje dwa czynniki
– ogrzewanie i chłodzenie.
Obciążenie grzewcze jest to ilość energii cieplnej, która musi
być dostarczona do danego miejsca, aby utrzymać temperaturę
w wymaganym zakresie. Obciążenie chłodzenia jest to ilość energii
cieplnej, która musi być usunięta z danego miejsca, aby utrzymać
temperaturę w wymaganym zakresie.
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Integrated Design Process IDP
Zintegrowany system projektowania (ang.

pozostałych członków zespołu, a przez to na

Integrated Design Process – IDP, pol.

wszystkie elementy projektowe.

Zintegrowany Proces Projektowy – ZPP)

zużycia energii, które uwzględnia również
sprawność kotłów).
Produkcja potencjalnej energii odnawialnej została obliczona w konkretnej wielkości
MWh, ale również znormalizowanej dla powierzchni brutto – tak aby zapewnić kontekst
porównawczy z obciążeniem cieplnym bez
uwzględniania wpływu sprawności systemu
energii odnawialnej (podobnie jak nie brano
pod uwagę wydajności/sprawności kotłów).

polega na stworzeniu interaktywnej

W procesie IDP projektowany budynek

wymiany wiedzy, umiejętności oraz

traktowany jest jako dynamiczny zespół

informacji dotyczących projektowanego

wpływających na siebie elementów i systemów,

obiektu od momentu tworzenia koncepcji,

a nie przedmiot statyczny lub zbiór takich

aż do weryfikacji osiągów. Członkami

przedmiotów. Zintegrowane projektowanie

Wnioski

zespołu pełnego ZPP są nie tylko architekci

uwzględnia hipotetyczne dane dla całego

i projektanci branż, ale praktycznie

cyklu życia budynku, a sposób myślenia,

wszyscy interesariusze, oczywiście

zorientowany na wyniki, musi charakteryzować

łącznie z reprezentantami inwestora,

się jasnym określeniem wizji, celów i zadań.

wykonawcy oraz , jeśli jest to możliwe,

Efektem stosowania IDP jest projektowanie

operatorami budynków. Warunkiem jest,

budynków o optymalnych parametrach m.in.

aby wszyscy pracowali w sposób twórczy,

dotyczących oszczędności energii i komfortu

a nie konfliktowy, nad projektem od założeń

użytkowników oraz minimalnym oddziaływaniu

wstępnych, specyfikacji i koncepcji, poprzez

na środowisko naturalne.

Przeprowadzone przez MMM Group badania
dowiodły, że niektóre kluczowe parametry
formy architektonicznej mogą spowodować znaczne zmniejszenie intensywności
ogrzewania i chłodzenia w skali roku, ale
wpływ innych, uważanych dotąd za bardzo
istotne, jest znikomy. Przede wszystkim
okazało się, że geometria rzutu poziomego
i jego orientacja względem stron świata
mają bardzo niewielki wpływ na obciążenia
grzewcze (tzn. wyniki symulacji dla różnych
rzutów i orientacji były zawsze bardzo podobne), i tylko nieco większy przy obciążeniach chłodzenia.
Okazało się jednocześnie, że ogólny łączny
wpływ elementów zewnętrznej przegrody,
opisany takimi parametrami jak:
izolacyjność termiczna ścian ocieplonych,
wartości U zespołów okiennych oraz wartość współczynnika zysku ciepła słonecznego (Solar Heat Gain Coefficient – SHGC)
samego oszklenia,
proporcja powierzchni ścian nieprzezroczystych do powierzchni okien i oszklonych drzwi
ma znacznie większe znaczenie dla obciążenia cieplnego niż suma wszystkich innych
czynników (rysunki 4 i 5).
Tak więc nawet jeśli wstępna decyzja
projektanta dotycząca geometrii rzutu i orientacji może mieć pewien niewielki wpływ na
potencjalne osiągi energetyczne budynku, to
najważniejszym czynnikiem do rozważenia
przy minimalizowaniu jego energochłonności pozostaje zewnętrzna przegroda. Jest
to być może niespodziewana konkluzja, ale
w zdecydowany sposób powinna kierować ona
uwagę projektantów na te, przecież nie nowe,
elementy pracy koncepcyjnej.
Badania przeprowadzone przez MMM
Group wykazały również, że nie było jednej
zdecydowanie korzystnej kombinacji formy
architektonicznej (rzutu, orientacji i liczby
kondygnacji nadziemnych) dla żadnego z pa-

symulacje, analizy i iteracje rozwiązań
projektowych, etap wykonawczy, aż do

Pisaliśmy o tym w Z:A

weryfikacji założonych parametrów budynku

> Zintegrowany Proces Projektowy, czyli jak możemy

(tzn. „horoskopów”). Główną korzyścią ZPP
jest fakt, że jest całością, która jest większa
niż suma jej części składowych.
Kluczowym aspektem w procesie IDP jest
prowadzenie ciągłych symulacji i stosowanie
tzw. pętli iteracyjnych, które optymalizują
rozwiązania projektowe w każdym etapie
procesu. Dzięki temu wszyscy uczestnicy
odgrywają aktywną rolę, znając dokładnie
wpływ swoich decyzji na pracę

Co interesujące dla polskich architektów:
podczas symulacji jako lokalizację przyjęto Toronto w prowincji Ontario, które jest podobne
klimatycznie do większości miast w Polsce.
Wyniki poddano analizie w celu określenia
tendencji w sposobie projektowania oraz
oceny wpływu form i parametrów obudowy
(przegród zewnętrznych) na roczne obciążenia
cieplne, a także na potencjalne umieszczanie
kolektorów energii słonecznej, zarówno dla
instalacji do ogrzewania wody, jak i ogniw
fotowoltaicznych.
Symulacje prowadzono dla budynków
o różnej geometrii planu oraz różnej liczbie
kondygnacji, co zaowocowało różnymi
powierzchniami brutto. Dla celów porównawczych, obciążenia ogrzewaniem i chłodze-
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projektować lepiej, Z:A_01/2011/#19, s. 64
> Projektowanie budynków wielorodzinnych: analiza przez
design charrette, Z:A_02/2011/#20, s.16
> Przykład z Kanady: charette projektowe dla Essence of
White Rock, Z:A_02/2011/#20, s.20
> Projektowanie zrównoważonych społeczności,
Z:A_01/2012/#25, s.72
> Biurowiec, który oddycha, Z:A_03/2013/#33, s. 040
> Symulacje komputerowe dla projektantów budynków
/ przyszłość, która już nadeszła, Z:A_#36, s. 058

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

niem zostały znormalizowane (przeliczone
na jednostkę powierzchni budynku), czyli
wyrażone jako intensywność zużycia energii
w ciągu roku, na 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku (kWh/m2/rok). Umożliwiło to
porównania budynków o różnych powierzchniach całkowitych, liczbach mieszkań oraz
użytkowników. (Uwaga: wartość zużycia
energii nie obejmuje sprawności kotła lub
energii pomocniczej (np. pomp i wentylatorów) wymaganych do dostarczania ciepła lub
chłodzenia w pomieszczeniach. Nie należy
również mylić tej wartości ze szczytowymi
(tzn. maksymalnymi) lub projektowanymi
dziennymi obciążeniami, które są wartościami
chwilowymi, używanymi do wymiarowania
systemów klimatyzacyjnych lub rocznego
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rametrów obudowy zewnętrznej. Ich wpływ,
czyli np. współczynników termicznych ścian
i przeszkleń, proporcji powierzchni okien do
ścian, rozwiązania balkonów (ew. mostki termiczne), na obciążenia ogrzewania i chłodzenia okazały się być względnie niezależne od
geometrii budynku.
Nic więc dziwnego, że najlepsze wyniki
w odniesieniu do obciążeń grzewczych osiągają przede wszystkim rozwiązania wykorzystujące:
niską 30% proporcję oszklonych otworów
do pełnych ścian,
dobrze izolowane ściany,
potrójne oszklenie o dużych zyskach
ciepła słonecznego oraz niskiej wartości
współczynnika emisyjności „e” (patrz:
rysunek 3).
Dla zminimalizowania zapotrzebowania na
chłodzenie w okresie letnim, dobrym rozwiązaniem mogą być potrójne szyby o niskich
wartościach emisyjnych, jak również o małych
zyskach ciepła słonecznego (wsp. SHGC),
należy jednak pamiętać wówczas o „stratach”
tych potencjalnych zysków ciepła w zimie,
co automatycznie prowadzi do większych
obciążeń cieplnych, niwelując często zyski ze
zmniejszonego chłodzenia.

Geometria
Przeprowadzone symulacje wykazały, że
budynki posiadające „dziedziniec” (rzuty typu
„U” i „H”) mają nieco zmniejszone obciążenia
ogrzewania i znacznie obniżone obciążenia
chłodzenia w porównaniu do powszechnie stosowanych planów typu „prostokąt”
i „kwadrat”. Dzięki symulacjom stwierdzono
także, że plan w kształcie „L” osiąga na ogół
najgorsze rezultaty w obciążeniach cieplnych
(znormalizowanych dla powierzchni, czyli
wyrażonych w kWh na 1 mkw.).
Podczas zmiany orientacji każdego typu
planu obserwowano niewielki wpływ na
obciążenia grzewcze, natomiast znaczne
zmniejszenie obciążeń chłodniczych zaobserwowano przy orientowaniu planów budynków
w kształcie „U” i „H” z dziedzińcami skierowanymi na wschód i zachód.
3_Każda kolejna kondygnacja to kolejna płyta stropowa, lecz nie
generuje to strat ciepła w rozumieniu strat zewnętrznych, a o takich
tutaj mówimy. Krawędzie płyt nie są bowiem eksponowane (przynajmniej teoretycznie). Pamiętajmy także, że omawiane badania nie biorą
pod uwagę szczelności budynku, strat wewnętrznych ani zachowania
użytkowników (np. otwierania okien). W wypadku projektowania koncepcyjnego elementy te nie są na tyle istotne, aby ich wpływ poddawać
analizie, podnosząc koszty prowadzonych badań.
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ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE / PARAMETRY ZEWNĘTRZNEJ OBUDOWY
wydajność
cieplna okien
(tylko zyski ciepła)
geometria
planu (rzut)
obecność
i typ balkonu
liczba
kondygnacji

parametry
zewnętrznej
obudowy

orientacja
budynku

wydajność
cieplna okien
i pełnych ścian
proporcja okien
do ścian

Rys. 4. Względny wpływ elementów architektonicznych i parametrów obudowy zewnętrznej
na obciążenia ogrzewania (źródło: MMM Group)

ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE / PARAMETRY ZEWNĘTRZNEJ OBUDOWY
wydajność
cieplna ścian
nieprzezroczystych
liczba
kondygnacji
parametry
zewnętrznej
obudowy
obecność
i typ balkonu
geometria
planu (rzut) orientacja
budynku

wydajność
cieplna okien
proporcja okien
do ścian

Rys. 5. Względny wpływ elementów architektonicznych i parametrów obudowy zewnętrznej
na obciążenia chłodzenia (źródło: MMM Group)

Takie zaskakujące rezultaty modelowania
(zwłaszcza porównanie wyników dla planów
U i H z planami zwartymi: prostokąt i kwadrat) wynikają z uwzględnienia w badaniach:
słonecznej ekspozycji podłogi (kumulowanie
ciepła), wpływu pasywnego pozyskiwania
energii słonecznej przez oszklone otwory oraz
zdolności planu/rzutu do „samo-zacieniania”,
np. w budynkach na planie litery „H”.
Stwierdzono również, że większy wpływ
na roczne obciążenia ogrzewania ma liczba
kondygnacji budynku niż sam jego plan lub
orientacja. Maksymalizacja liczby kondygnacji
(tzn. do 10 pięter w niniejszym studium) wykazała zmniejszenie całkowitego natężenia
obciążenia grzewczego sięgające do 20% na
1 mkw. powierzchni użytkowej, przy czym

korzyści z tego tytułu przeważały nad wzrostem obciążenia chłodzenia w okresie letnim.
Uzasadnieniem tego efektu jest fakt, że wraz
ze wzrostem wysokości budynku, pionowa
powierzchnia zewnętrznej obudowy (a tym
samym straty/zyski ciepła) rośnie proporcjonalnie, jednakże powierzchnia dachu i płyt
stropowych (w rozumieniu zewnętrznych
strat ciepła) pozostaje stała3.
Jeśli chodzi o potencjalne wykorzystanie
energii słonecznej w relacji do wysokości budynku, niższe budynki są optymalne zarówno
dla kolektorów słonecznych ciepłej wody
użytkowej, jak i fotoogniw (PV) w odniesieniu do wytwarzanej energii na jednostkę
powierzchni, ze względu na większą proporcję
obszaru dachu do całkowitej powierzchni
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60.0

przegroda U-3, 90% okien/ścian,

Roczne zużycie energii grzewczej i chłodzenia
(kWh/m²)

okna IGU-1, wysoki zysk ciepła słonecznego
przegroda U-1, 90% okien/ścian,
okna IGU-1, niski zysk ciepła słonecznego,

50.0

przegroda U-3, 90% okien/ścian,
okna IGU-5, wysoki zysk ciepła słonecznego,
przegroda U-3, 55% okien/ścian,
okna IGU-2, niski zysk ciepła słonecznego

40.0

przegroda U-3, 55% okien/ścian,
okna IGU-5, niski zysk ciepła słonecznego
przegroda U-3, 30% okien/ścian,
okna IGU-2, niski zysk ciepła słonecznego

30.0

przegroda U-3, 30% okien/ścian,
okna IGU-4, niski zysk ciepła słonecznego
przegroda U-3, 55% okien/ścian,

20.0

okna IGU-6, niski zysk ciepła słonecznego

Rys. 6 Łączne zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie (źródło: MMM Group)

użytkowej. Inaczej jest w przypadku wyższych
budynków, w których intensywność rocznych
obciążeń ogrzewania zmniejsza się wraz z wysokością, lecz równocześnie wzrasta roczna
intensywność obciążeń chłodzenia.
Projekty zorientowane na „zerową energię
netto”, w celu optymalizacji potencjału energii odnawialnej powinny szukać równowagi
pomiędzy wysokością budynku i większym
rzutem (o takich kształtach jak „H” i „U”). Dodatkowo, stosunek oszklenia do pełnych ścian
ma znaczący wpływ na dostęp do powierzchni
ścian nieprzezroczystych, na których można
zainstalować pionowe kolektory fotowoltaiczne – wyższe proporcje prowadzą do większych
obciążeń cieplnych i niższej potencjalnej
produkcji energii słonecznej ze względu na
zmniejszone powierzchnie ścian.
Balkony mogą działać jako urządzenie
do zacieniania – jednakże, w zależności od sposobu montażu płyt balkonowych do głównej
struktury budynku, ich (potencjalne) mostki
cieplne mogą obniżyć efektywną wartość
cieplną całego, otaczającego balkon, systemu
ścian. Symulacje MMM Grup wskazały, że
wzrost obciążenia grzewczego ze względu na
efekt termiczny mostków w balkonach jest
jednym z mniejszych i zamyka się w przedziale
od 4% do 8%, zależnie od proporcji oszklonych
otworów do ścian. Jednakże trzeba pamiętać,
że mostek termiczny w balkonie będzie miał
większy względny wpływ (wzrostowy) na obciążenia grzewcze całego systemu ściennego
(nieprzezroczyste ściany + okna) z powodu
wzrostu izolacyjności termicznej przegrody. Oznacza to, że przy wysokowydajnych
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zewnętrznych przegrodach, mostki termiczne przy balkonach stają się bardziej ważne
i powinny być ograniczane przez stosowaniu
przekładek termicznych między płytą balkonową i konstrukcją budynku (np. łączniki typu
Isokorb) lub poprzez ograniczenie długości
balkonu. Ponieważ balkony zmniejszają roczną
intensywność obciążenia chłodzenia ze względu na ich efekt zacieniania, należy zmniejszać
ich negatywny wpływ na obciążenia grzewcze.
Ogólne względne oddziaływania aspektów architektonicznych na obciążenia cieplne
i chłodzenia przedstawiono wizualnie na
rysunkach 4 i 5. Większe obszary reprezentują
elementy mające większy wpływ na obciążenia cieplne (zarówno grzewcze jak i chłodzenia), i dlatego uzasadniają poświęcenie
im większej uwagę na etapie projektowania.
Jak można zaobserwować na obu rysunkach,
parametry obudowy (proporcje okien/ścian,
wydajność cieplna przegród i przeszkleń) są
najważniejszymi czynnikami wpływającymi
na intensywności obciążenia ogrzewania
i chłodzenia budynku w ciągu roku. Liczba pięter ma większy wpływ na intensywność obciążenia grzewczego niż chłodzenia. Parametry
obudowy mają stosunkowo większe znaczenie
przy ocenie rocznego wpływu na intensywność obciążenia chłodzenia (rysunek 5 i 6).

Implikacje dla budownictwa
mieszkaniowego
Wyniki badań CMHC i MMM Group wskazują,
że projektanci wielorodzinnych budynków
mieszkalnych dążący do ograniczania obciążeń cieplnych powinni koncentrować się

przede wszystkim na przyjmowaniu odpowiednich parametrów zewnętrznej przegrody
budynków. Inne elementy projektu, takie jak
forma architektoniczna, geometria planu,
orientacja budynku i jego wysokość mają
mniejszy wpływ na charakterystykę energetyczną i mogą być doskonale rozpatrywane
po cieplnej optymalizacji przegrody.
Nota ku przestrodze, odnosząca się do
większości podobnych badań, jeśli nie są
weryﬁkowane na istniejącym przykładzie:
„Modelowanie, oparte na koniecznych uproszczeniach rzeczywistości i wkładzie niepewnych
danych, może przynieść często »niecałkowicie
poprawne« rezultaty”. W przypadku opisanych
badań CMHC przeprowadzono analizę tzw.
pilotażowego projektu z budynkiem na planie
litery „L”, przyjmując dane bazowe z rachunków energii i zmieniając następnie parametry
przegrody zewnętrznej. Wnioski z modelowania za pomocą symulacji komputerowych
zostały całkowicie potwierdzone.
Opracowano na podstawie pracy wykonanej przez MMM Group (dawny
Enermodal Engineering w Kitchener, Ontario, Kanada) pod kierunkiem arch. Wojciecha Kujawskiego, prowadzącego projekt z ramienia
rządowej agencji CMHC: Impact of Architectural Form on the Potential

Energy Performance of Multi-Unit Residential Buildings – Computer
Analysis of Corr elations between Design Parameters and the Energy
Performance, 2013-2014

Wojciech Kujawski
architekt, pracownik naukowy
i konsultant ds. budownictwa
mieszkaniowego w rządzie
kanadyjskim, akredytacja LEED
 wk.kujawski@gmail.com
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Markizoleta i markiza – dwa typy
zewnętrznych osłon okiennych

Skuteczna ochrona
przed upałem
Małgorzata Respekta-Paszkiewicz

Upragnione lato zwykle kojarzy się z wakacjami, jednak tak naprawdę większość czasu w tym
okresie spędzamy zazwyczaj w domach, mieszkaniach czy po prostu w pracy. Nic więc dziwnego,
że upał, tak przyjemny podczas urlopu, w życiu codziennym może stać się bardzo uciążliwy. Gorące
promieniowanie słoneczne napływa przez okna i różnego rodzaju przeszklenia do wnętrz budynków,
doprowadzając do ich przegrzewania. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie
markiz zewnętrznych zarówno na oknach pionowych, jak i dachowych.

M

Markizy montowane na zewnątrz okien efektywnie chronią wnętrza przed nagrzaniem.
Z przeprowadzonych przez ﬁrmę Fakro badań
wynika, że są one do 8 razy skuteczniejsze
niż powszechnie stosowane rolety wewnętrzne. Absorbują bowiem promienie słoneczne
przed szybą i emitują ciepło na zewnątrz, nie
wpuszczając go do pomieszczenia.
Natomiast w przeciwieństwie do rolet
zewnętrznych i okiennic, markizy ﬁrmy
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Fakro doskonale łączą zacienienie z widocznością. Materiał przesłaniający okno
ma taką przezierność, że pozwala widzieć,
co dzieje się na zewnątrz, jednocześnie
zapewniając mieszkańcom prywatność
i chroniąc nie tylko przed słońcem, ale też
przed wzrokiem sąsiadów i przechodniów.
W pomieszczeniu jest wystarczająco jasno
i nie trzeba w ciągu dnia włączać sztucznego oświetlenia.

Markizy w domach i biurach
Rozkład natężenia światła w pomieszczeniu
przy zaciągniętej markizie jest równomierny
i zdecydowanie bardziej przyjazny dla oczu
niż przy bezpośredniej ekspozycji na słońce.
Nie występują wówczas szkodliwe reﬂeksy
podczas oglądania telewizji czy pracy przy
komputerze, dlatego takie osłony okienne
sprawdzą się nie tylko w pomieszczeniach
mieszkalnych, ale też biurach. Minimalizują
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Okno bez osłon
Promieniowanie słoneczne przenika przez
szyby do pomieszczenia. Po zetknięciu
z powierzchnią przedmiotów znajdujących
się we wnętrzu, promieniowanie zamienia
się w ciepło. Szyby z powłoką niskoemisyjną
zatrzymują je w pomieszczeniu, przez co
wnętrze się nagrzewa.

Ruchoma belka pozwala na
odchylenie markizolety, co umożliwia
dostęp do parapetu zewnętrznego

one również szkodliwe promieniowanie UV,
chroniąc przedmioty przed odbarwianiem się
i wyblaknięciem.
Markiza w wersji elektrycznej może pełnić
także funkcję moskitiery. Wystarczy ją
zasunąć, a proﬁle i siatka utworzą ochronną
barierę przed owadami i insektami. Możemy
pozostawić uchylone okno bez obaw o wlatywanie z zewnątrz kłopotliwych gości.

Innowacja nr 1:
solarne sterowanie
Prawdziwą innowacją jest sposób obsługi
markizy Solar, a właściwie jego brak. Markiza
VMZ Solar posiada inteligentny system
automatycznej obsługi, dostosowujący się
do stopnia nasłonecznienia. Nie potrzebuje
zasilania z sieci elektrycznej, ponieważ silnik
napędzany jest energią słoneczną, a rolę
czujnika pełni panel fotowoltaiczny, który
w połączeniu ze specjalnym układem elektroniki reaguje na promieniowanie słoneczne.
W przypadku dużego nasłonecznienia markiza
samoczynnie rozsuwa się i chroni pomieszczenie przed nagrzaniem. Przy pochmurnej
pogodzie osłona automatycznie się zwija,
zwiększając napływ naturalnego światła.
Markiza do okien pionowych, oprócz wersji
solarnej, dostępna jest jeszcze w dwóch wariantach sterowania:

Markiza skutecznie chroni przed
słońcem, ale nie zasłania całkowicie
widoku na zewnątrz

VMZ Z-Wave – zasilana prądem z sieci
elektrycznej i sterowana za pomocą pilota
lub przełącznika naściennego w bezprzewodowym systemie Z-Wave,
VMZ – obsługiwana ręcznie lub za pomocą
drążka (drążek należy dokupić).

Okno z osłoną wewnętrzną
Promienie słoneczne przenikają przez
szyby do pomieszczenia i pochłaniane są
przez roletę wewnętrzną. Przemieniają
się w ciepło, które nie jest przepuszczane
na zewnątrz przez szybę z powłoką
niskoemisyjną. Zasłona zamiast chronić
przed ciepłem nagrzewa się i emituje ciepło
do wnętrza. Prowadzi to do niepożądanego
nagrzewania się pomieszczeń w upalne dni.

Innowacja nr 2: markizoleta
Markizoleta to kolejny produkt służący do
ochrony pomieszczenia przed nagrzewaniem.
Posiada bardzo podobne walory jak markiza,
lecz różni się od niej budową. Ma specjalnie
odchylaną belkę, dzięki której nad częścią
okna tworzy się mały daszek. Takie rozwiązanie pozwala na wpadanie do środka większej ilości naturalnego światła (potrzebnego
np. roślinom doniczkowym), jak też łatwy
dostęp do parapetu zewnętrznego.
***
Nowoczesne markizy i markizolety to już nie
tylko zadaszenia nad balkonami czy tarasami.
To produkty montowane na oknach fasadowych i dachowych, które oprócz zapewniania
ochrony przed nagrzewaniem, posiadają
wiele dodatkowych zalet i znacznie podnoszą komfort we wnętrzach w upalne dni. Są
doskonałym rozwiązaniem do budynków
jednorodzinnych, wielorodzinnych i obiektów
użyteczności publicznej.

Okno z markizą zewnętrzną
Markiza nie dopuszcza do przenikania
promieni słonecznych do pomieszczenia.
Większość promieniowania słonecznego
nie dociera nawet do przeszklenia.
Absorbowane jest ono przed szybą, a ciepło
emitowane jest na zewnątrz, a nie do
wnętrza.

Małgorzata Respekta-Paszkiewicz
 m.respekta@fakro.pl
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Wielkomiejska atmosfera
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arch. Mariusz Szabłowski, koordynator projektu

Organizm miasta jest źródłem lokalnych zanieczyszczeń powietrza, a jego tkanka urbanistyczna ułatwia
ich kumulowanie. Skuteczne rozwiązanie tego problemu wymaga integracji wszystkich wymiarów miasta:
architektonicznego, gospodarczego, przestrzennego, technologicznego, społecznego oraz politycznego.

Z

Zapach miasta buduje koloryt miejsca i jego
tożsamość, nawet jeśli jest on osobliwy, jak
to ma miejsce w Wenecji czy w bocznych
zaułkach starych miast, będących zapleczem
restauracji i barów piwnych. Mieszanka naturalnych woni miasta, nawet silnych i nieprzyjemnych, nie stanowi jednak zagrożenia dla
jego mieszkańców i odwiedzających. Prawdziwym problemem są zanieczyszczenia, których
nie jesteśmy w stanie zobaczyć ani poczuć.

Niewidoczny problem
Ludzie oceniają poziom zanieczyszczenia
powietrza dostępnymi im zmysłami. Nieprzyjemny zapach jest odczuwany subiektywnie, zależnie od cech osobniczych, kondycji
ﬁzycznej i psychicznej czy nastawienia do
źródła zapachu. Fabryka czekolady jest
uznawana za mniej uciążliwą od wytwórni
pasz. Zanieczyszczenie powietrza ocenia
się też wzrokowo na podstawie zapylenia
i zamglenia. Zmiana przejrzystości powietrza,
szczególnie w połączeniu z brązową lub szarą
barwą, kojarzy się z zanieczyszczeniem.
Tymczasem większość szkodliwych
zanieczyszczeń powietrza miejskiego jest
pozbawiona zapachu i pozostaje niewidoczna dla ludzkiego oka: tlenek oraz dwutlenek
węgla, tlenki azotu, lotne związki organiczne,
a zwłaszcza benzopireny, ozon, pyły zawieszone a także ołów i inne metale ciężkie.
Brak bezpośredniej percepcji zanieczyszczeń miejskiego powietrza utrudnia walkę
z tym zjawiskiem. Jest ono lekceważone przez
mieszkańców i przez władze miast, a niska
społeczna świadomość problemu przyczynia
się do nieuzasadnionej emisji szkodliwych
substancji. W Polsce powszechnie pali się
śmieci w domowych paleniskach czy w ogniskach, dymiące samochody nie wzbudzają
zainteresowania odpowiedzialnych służb, tak
jak i ogłoszenia warsztatów o usuwaniu z pojazdów katalizatorów i ﬁltrów cząstek sta-
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łych. Tymczasem ten „niewidoczny problem“
każdego roku na świecie jest przyczyną ponad
200 tys. zgonów tylko z powodu raka płuc 1,
a nie jest to jedyna konsekwencja zdrowotna
przebywania w skażonym środowisku.

Kumulacja zanieczyszczeń
Miasto jako organizm gospodarczy przyczynia się do lokalnej produkcji zanieczyszczeń
powietrza, a jednocześnie ułatwia kumulowanie ich na obszarach zabudowanych, przez co
stężenia szkodliwych substancji bardzo często
przekraczają lokalnie dopuszczalne normy.
O ile możliwe jest, przynajmniej teoretycznie,
świadome redukowanie emisji zanieczyszczeń,
to zjawisko kumulacji w znacznym stopniu pozostaje niezależne od człowieka. Jeśli oczywiście przyjąć, że wybór lokalizacji miasta, który
ma podstawowe znaczenie dla tej kwestii, jest
faktem dokonanym.
Okresowe wzrosty poziomu zanieczyszczeń zależne są od zjawisk pogodowych:
temperatury i nasłonecznienia, inwersji, braku
wiatru czy opadów atmosferycznych.
Rozwiązania urbanistyczne mogą wpływać
na kumulację zanieczyszczeń. Projektowanie
odpowiednich korytarzy przewietrzających,
sytuowanie wysokich obiektów w sposób ułatwiający wymianę mas powietrza, zapewnienie terenów zielonych to podstawy warsztatu
urbanisty. Jednak bez uwzględnienia wszystkich aspektów problemu nie jest możliwe skuteczne zrównoważenie rozwoju terenów zurbanizowanych. Dopiero połączenie rozwiązań
architektonicznych i urbanistycznych, układów
przestrzennych i komunikacyjnych, zaawansowanej technologicznie infrastruktury, polityki
ekologicznej i zmiany postaw społecznych
może łącznie przynieść niezbędne efekty.

powietrze naszych miast jest nadmiernie zanieczyszczone. Przykładowo, w roku 2012 wartość
wskaźnika ekspozycji na pyły PM2,5 (pyły
zawieszone o średnicy mniejszej niż 2,5 µm)
wyniósł w kraju 26,1 mikrograma na 1 m3, przekraczając dopuszczalny pułap o 30%, przy czym
w niektórych miastach przekroczenia wynosiły
ponad 80%. Na tle Unii Europejskiej Polska
wypada niekorzystnie, bo jedynie Bułgaria ma
wyższy wskaźnik narażenia na pyły.
Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w polskich miastach są procesy spalania
w sektorze komunalnym i mieszkaniowym.
Odpowiadają one za 87% emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (rakotwórcze związki organiczne zawarte w dymie,
powstające w wyniku niecałkowitego spalania
węglowodorów) wobec 2% emisji transportu
drogowego. Tak duży udział sektora komunalnego i mieszkalnego wynika ze struktury
zużycia nośników energii pierwotnej w Polsce,
gdzie węgiel kamienny i brunatny ma ponad
50% udziału.2
***
Z jednej strony metoda na poprawę jakości
powietrza w miastach wydaje się oczywista,
z drugiej zaś problemy sektorów energetycznego i wydobywczego nie wróżą szybkich
zmian. Jeśli w najbliższych latach nie powstanie przełomowa innowacja niskoemisyjnego
spalania węgla, będziemy zmuszeni wykorzystać wszystkie możliwe działania proekologiczne, nawet te najdrobniejsze, aby ich suma
złożyła się na całościowy efekt.
1_IARC: Outdoor air pollution a leading environmental cause of
cancer deaths, WHO, Press Release Nr 221, 2013.
2_ Dane: Stan środowiska w Polsce, Raport 2014, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2014
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Jak dobrać izolacyjność
akustyczną okna?
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Marcin Tomczyński

Jednym z parametrów, które
należy wziąć pod uwagę przy
doborze stolarki okiennej, jest
izolacyjność akustyczna. Warto
poznać zasady jej określania dla
okien w zależności od miejsca
ich zastosowania. Krok po kroku
wyjaśniamy, jak obliczyć tę
wartość.

H

Hałas to dźwięk, przeważnie o nadmiernym
natężeniu, który w danym miejscu i czasie odbierany jest jako bezcelowy i uciążliwy. Może
być szkodliwy dla organizmu człowieka, tym
bardziej, że niestety nie można całkowicie do
niego przywyknąć.
Człowiek od wielu lat stara się walczyć
z hałasem. W środowisku pracy, w fabrykach,
biurach stosuje się różnego rodzaju elementy
tłumiące hałas. Po powrocie do domu każdy
chciałby zaznać spokoju. Jednak zgiełk wielkiego miasta czy krzyk dzieci bawiących się na
osiedlowym podwórku często nie pozwalają
odpocząć… Niedogodności te może złagodzić
stolarka okienna o odpowiednio skonﬁgurowanych parametrach izolacyjności akustycznej. Jak wybrać właściwe rozwiązanie?
Przede wszystkim warto pamiętać, że
hałas odbierany jest jako nieprzyjemny
zarówno z powodu swojej intensywności,
jak i długotrwałości. Inaczej odczuwamy
go w dzień niż w nocy, kiedy okazuje się
wyjątkowo dokuczliwy. Taki sam poziom
hałasu za dnia będzie całkowicie niezauważalny, natomiast w nocy może stać się nie do
zniesienia. Jakie dźwięki będą dla nas ledwo
słyszalne, a jakie mogą okazać się wręcz
niebezpieczne? Zestawienie różnych źródeł
dźwięku przedstawia tabela 1.

Dwa plus dwa to nie zawsze cztery
W celu przedstawienia trudności w szybkiej
analizie „arytmetyki hałasu” posłużmy
się przykładem. Załóżmy, że mamy dwa
głośniki, z których każdy jest ustawiony na
poziom 80 dB. Jaki będzie poziom ciśnienia
dźwięku dla dwóch głośników? Poniżej
odpowiedź:
80 dB + 80 dB = 160 dB
fałsz,
80 dB + 80 dB = 83 dB
prawda.
Taka jednostkowa „ilustracja” może nie dawać
jeszcze wyobrażenia, ale dzięki internetowym
kalkulatorom możemy przekonać się, jak działa sumowanie kilku źródeł dźwięku:
100 dB + 100 dB = 103 dB,
100 dB + 100 dB + 100 dB + 100 dB = 106 dB,
50 dB + 100 dB = 100 dB,
50 dB + 3 dB = 50 dB.
Na tych przykładach widać wyraźnie, że
obliczenia akustyczne (decybel to wartość
logarytmiczna) wymagają dokładnego zrozumienia. Wzrost głośności w naszym przykładzie wyniósł „tylko” 3 dB i będzie tak zawsze
dla dwóch identycznych źródeł dźwięku.
Warto przy tej okazji zadać sobie
pytanie: czy 3 decybele to dużo, czy mało?
To wartość, którą ucho ludzkie dopiero
zaczyna odróżniać, jednak w świecie nara-

żonym na nadmiar hałasu dochodzącego
zewsząd, warto walczyć nawet o niewielkie
różnice w parametrach stolarki okiennej.
Zwłaszcza, że kolejne 2 decybele stracimy
na samym montażu (zgodnie z normami),
a każdemu inwestorowi i architektowi
zależy zarówno na komforcie akustycznym
w pomieszczeniach, jak i na spełnieniu
wymagań przepisów budowlanych (o czym
za chwilę).

TABELA 1. PRZYBLIŻONE
WARTOŚCI POZIOMU GŁOŚNOŚCI
WYRAŻONE W DECYBELACH
W ODNIESIENIU DO RÓŻNYCH
ŹRÓDEŁ DŹWIĘKU
Źródło dźwięku

Głośność [dB]

Młot pneumatyczny / granica bólu

130

Lotnisko

120

Szczekanie psa

80

Ruchliwa droga lokalna

70

Rozmowa

60

Ciche biuro

50

Szept

20

Próg słyszalności

0
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Dopuszczalny poziom
ciśnienia dźwięku
Aby określić, jaki poziom ciśnienia dźwięku
jest dopuszczalny w domach, mieszkaniach,
biurach, sięgnijmy do danych znajdujących się
w tabelach 2 i 3.
W tabeli 2. podany jest wymagany
poziom tłumienia ściany zewnętrznej w zależności od poziomu dźwięku na zewnątrz
budynku. Na podstawie tej wartości dla
całej przegrody, możemy następnie określić
wymagany poziom tłumienia dźwięków dla
okna, odnosząc wartość z tabeli 2 do wartości z tabeli 3.
Przykład: Określmy wymagany poziom
tłumienia akustycznego okna wbudowanego w pokoju budynku mieszkalnego, dla
którego określono następujące warunki
zewnętrzne:
miarodajny poziom hałasu zewnętrznego
w dzień wynosi 68 dB ,
miarodajny poziom hałasu zewnętrznego
w nocy wynosi 58 dB ,
powierzchnia okien nie przekracza 50%
ściany zewnętrznej.
Krok 1. Z tabeli 2. odczytujemy minimalną
wypadkową izolacyjność akustyczną (tłumienie akustyczne przegrody). W wypadku
pokoju i takich uwarunkowań zewnętrznych,
jak powyżej wynosi ona 33 dB .
Krok 2. Z tabeli 3. odczytujemy wymagany
poziom tłumienia dla okna. Tutaj wynosi on
30 decybeli .

W ten sposób wiemy już, że wbudowane okno
musi mieć tłumienie akustyczne na poziomie
30 dB. Ale jak to odnieść do wartości podawanych w dokumentacji okna?

Wskaźnik izolacyjności
akustycznej właściwej
Wartości poziomów akustycznych podawanych na znakowaniu CE oraz w ofertach mają
następujący układ:
Rw (C; Ctr), gdzie:
Rw – ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej,
C – widmowy wskaźnik adaptacyjny dla
dźwięków o średniej i wysokiej częstotliwości,
Ctr – widmowy wskaźnik adaptacyjny dla
dźwięków o niskiej i średniej częstotliwości.
Można powiedzieć, że współczynniki C i Ctr
w przytoczonym wzorze oznaczają wartości, o które należy skorygować parametr
Rw, aby uzyskać faktyczne tłumienie dla
określonych dźwięków. Dlatego właśnie
współczynniki C i Ctr zawsze mają wartości
ujemne. Parametry C i Ctr odnoszą się do
różnych rodzajów hałasu: C – np. do hałasów
generowanych przez pojazdy poruszające
się z prędkością powyżej 80 km/h lub też
dźwięków związanych z ruchem lotniczym,
natomiast Ctr – np. do dźwięków o niższej
częstotliwości, związanych z ruchem ulicznym w mieście, czyli dźwiękiem pojazdów
jadących z prędkością poniżej 80 km/h.

W zdecydowanej większości przypadków będziemy korzystali z korekty
związanej z Ctr, jednak dla pewności, która
korekta rzeczywiście powinna być wzięta
pod uwagę (C czy też Ctr), można skorzystać
z operatu lub ekspertyzy akustycznej. Wartość Rw skorygowaną o wartości C lub Ctr
oznacza się odpowiednio Ra2 lub Ra1 według
wzorów poniżej.
Ra2 = Rw + Ctr
Ra1 = Rw + C

Badania w laboratorium
a okno wbudowane
W tabeli 3. podane zostały wartości w postaci Ra2 (Ra1), jednak zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02151-3:1999: „Uwaga:
– Dobierając rozwiązania zewnętrznych
przegród budowlanych lub ich części na podstawie wskaźników uzyskanych w badaniach
laboratoryjnych wzorców tych przegród,
zaleca się, aby przy projektowaniu były
przyjmowane wartości tych wskaźników
zmniejszone o 2dB.”
Wynika z tego, że okno wbudowane,
w stosunku do wyników laboratoryjnych lub
obliczeniowych, traci 2 dB swojej izolacyjności
akustycznej. Jest to skutek niedokładności
związanych z montażem, regulacją, wykonaniem itp.
Powróćmy zatem do naszego przykładu, dla którego określony poziom
tłumienia akustycznego odczytany
z tabeli 3 wynosi Ra2 = 30 dB; Ra1 = 30 dB,
w zależności od częstotliwości dźwięków

TABELA 2. WYMAGANA WYPADKOWA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA WŁAŚCIWA PRZYBLIŻONA ŚCIAN. TABLICA 5, PN-B-02151-3-1999
Poziom dźwięku w dB w ciągu dni i nocy na zewnątrz budynku
Rodzaj budynku

Przegroda zewnętrzna
w pomieszczeniu

dzień

do 45 dB

noc

do 35 dB

od 46 dB
do 50 dB
od 36 dB
do 40 dB

od 51 dB
do 55 dB
od 41 dB
do 45 dB

od 56 dB
do 60 dB
od 46 dB
do 50 dB

od 61 dB
do 65 dB
od 51 dB
do 55 dB

od 66 dB
do 70 dB
od 56 dB
do 60 dB

od 71 dB
do 75 dB
od 61 dB
do 55 dB

Minimalny wskaźnik oceny wypadkowej izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej R’a2 lub R’a1 dla przegrody
Budynki mieszkalne

Pokoje

20 dB

20 dB

23 dB

Kuchnie

20 dB

20 dB

20 dB

Klatki schodowe, piwnice
Budynki
administracyjne
Wszystkie rodzaje
budynków

086

23 dB

28 dB

33 dB

38 dB

20 dB

23 dB

28 dB

33 dB

Nie stawia się wymagań

Pokoje do pracy wymagającej koncentracji uwagi

20 dB

20 dB

23 dB

23 dB

28 dB

33 dB

38 dB

Pokoje do pracy administracyjnej, pomieszczenia
administracyjne w obiektach tymczasowych

20 dB

20 dB

20 dB

20 dB

23 dB

28 dB

33 dB

Sale kawiarniane i restauracje, sale sklepowe

20 dB

20 dB

20 dB

20 dB

20 dB

23 dB

28 dB
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występujących w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku.
Przechodząc teraz do pełnej specyﬁkacji
zamieszczanej na ofertach, znakowaniu CE
oraz na deklaracjach właściwości użytkowych, sprawdźmy, czy np. okno wykonane
w systemie Vetrex VR90 Synergy, o wymiarach 1230 x 1480 mm, którego określone
laboratoryjnie tłumienie akustyczne wynosi
Rw = 41 (-1, -5) dB, będzie spełniało nasze
wymagania:
Ra2 = 41 – 5 = 36 dB – 2 dB (korekta) = 34 dB,
Ra1 = 41 – 1 = 40 dB – 2 dB (korekta) = 38 dB.
Otrzymane wyniki wskazują jasno, że zastosowane okna spełnią wymagania Ra1 i Ra2,
które określiliśmy dla naszego przykładu,
a wynoszące minimum 30 dB.

Co decyduje o poziomie izolacyjności?
Jakie czynniki mają wpływ na poziom tłumienia akustycznego okna? Najważniejsze to:
1. Rodzaj zastosowanego oszklenia. Szklenie 4/18/4/18/4 posiada izolacyjność akustyczną na poziomie 31 (-2 ; -6), natomiast
pakiet szybowy o budowie 4/16/4 osiąga
31 (-1; -5). Mimo że pakiety te różnią się
liczbą wchodzących w ich skład taﬂi szkła
– na poziomie właściwości akustycznych
praktycznie nie ma między nimi różnicy.

Jeśli jednak zdywersyﬁkujemy grubość
taﬂi szkła i zastosujemy szklenie o budowie 6/16/4 , to uzyskamy izolacyjność
akustyczną na poziomie R w = 34 (-1; -5).
Te 3 dB to dla ludzkiego ucha już odczuwalna różnica. Jeszcze lepsze właściwości
akustyczne ma szyba P2(44.2)/16/4 gdzie
Rw = 37 (-1; -5). W przypadku szyb dwukomorowych wystarczy zróżnicować grubość
jednej lub dwóch szyb, aby uzyskać zdecydowanie lepsze wyniki.
Inną metodą zwiększenia dźwiękoszczelności szyb jest wprowadzenie specjalnych folii akustycznych w szkle klejonym.
Warto zauważyć, że okno z wstawioną szybą
w większości przypadków będzie posiadało
lepszą izolacyjność akustyczną niż sama
szyba. W przypadku szklenia systemu Vetrex
VP70 szybą 6/16/4, gdzie R w szyby wynosi
34 (-1; -5) dB, okno uzyskuje izolacyjność
akustyczną na poziomie aż 38 (-2; -5) dB
(wynik na podstawie badania okna w laboratorium ITB). Należy jednak pamiętać, że
zastosowanie w szybach zespolonych takich
dodatków jak szprosy czy szkło ornamentowe powoduje, że szyby nie są badane
w zakresie akustyki, czego konsekwencją
jest brak w dokumentach parametru R w dla
całego okna (zamiast wartości znajdzie się
zapis NPD).

TABELA 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE IZOLACYJNOŚCI OKIEN STANOWIĄCYCH
NIE WIĘCEJ NIŻ 50% PRZEGRODY (ŚCIANY). TABLICA 6, PN-B-02151-3-1999
Wymagany wskaźnik oceny wypadkowej
izolacyjności akustycznej przybliżonej
R’a2 (R’a1) przegrody zewnętrznej [dB]

Wymagany wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej poszczególnych części
przegrody zewnętrznej Ra2 (Ra1) [dB]
Część pełna

Okno

20

25

20

23

30

20

28

35

25

33

40

30

38

45

35

TABELA 4. ZASADY KOREKTY IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ W ZALEŻNOŚCI
OD WYMIARU. NORMA EN PN 14351: A1, 2010
Zakres rozmiarów okien

Wartość izolacyjności akustycznej dla okna

Powierzchnia całkowita okna  2,7 m2

Zgodne z badaniem okna 1230 x 1480 mm

2,7 m2 < Powierzchnia całkowita  3,6 m2

Rw i Ra2 skorygowane o -1 dB

3,6 m2 < Powierzchnia całkowita  4,6 m2

Rw i Ra2 skorygowane o -2 dB

4,6 m2 < Powierzchnia całkowita

Rw i Ra2 skorygowane o -3 dB

2. Nawiewniki okienne. Zastosowanie
nawiewników okiennych zmienia wartość izolacyjności akustycznej okna. Jeżeli np. do okna
o Rw = 34 dB (-1; -5) wstawimy nawiewnik
o wartości akustycznej RDnew = 38 dB (0;-1),
to mimo że nawiewnik ma parametr akustyczny lepszy niż okno, wartość izolacyjności
akustycznej okna spadnie o kilka decybeli,
w zależności od jego powierzchni i łącznej
liczby nawiewników. Tak więc im okno większe
i w im więcej nawiewników jest wyposażone –
tym jego parametry akustyczne są słabsze.
3. Wymiary okien. Wszystkie wyniki badań
laboratoryjnych dotyczą tzw. okien referencyjnych o wymiarach 1230 x 1480 mm.
Niestety, wraz ze wzrostem powierzchni
okien, ich izolacyjność akustyczna zmniejsza
się, zgodnie z wartościami zamieszczonymi
w tabeli 4.
Przykład: Parametry Rw dla okna VR90 Synergy o różnych wymiarach:
dla 1230 x 1480 mm Rw = 41 (-1;-5),
dla 2000 x 1500 mm Rw = 40 (-1;-5),
dla 2000 x 2100 mm Rw = 39 (-1;-5).
4. Rodzaj proﬁlu okiennego.
5. Rodzaj zastosowanych uszczelek.
6. Rodzaj wzmocnień i ich sztywność
oraz typ okuć.
7. Rodzaj uszczelnienia szczeliny
montażowej.
Praktycznie każdy element okna ma wpływ
na poziom tłumienia akustycznego, dlatego
tak ważne jest, aby podczas projektowania
dopasować komponenty do indywidualnych
oczekiwań inwestora.
Przytoczone w niniejszym tekście wartości
zostały potwierdzone na podstawie laboratoryjnych badań ﬁzycznych, gdzie pomiarów
dokonuje się w specjalnych komorach. Tylko po
przeprowadzeniu takich testów w renomowanej placówce badawczej (w przypadku Vetrex
jest to Instytut Techniki Budowlanej), mamy
pewność, że okno faktycznie charakteryzuje
się danymi parametrami.

Marcin Tomczyński
z-ca dyrektora ds. technicznych
i rozwoju Vetrex Sp. z o.o.
 marcin.tomczynski@vetrex.eu
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KOMFORT W RĘKACH ARCHITEKTA

WIZ. AFP ARCHITEKCI FLEJTERSKI PIETRZAK

TEMAT SPECJALNY

ZR PUB

Dom poza domem
arch. Tomasz Flejterski, architekt IARP, arch. Alicja Szojda

Pobyt dziecka w szpitalu to wydarzenie trudne nie tylko dla małego pacjenta, ale także jego rodziców.
Z myślą o opiekunach, na terenie szpitala uniwersyteckiego w Krakowie powstaje specjalny hotel.
Budynek ma im zapewnić możliwość noclegu w jak najbardziej komfortowych warunkach. Inwestor
postawił sobie za cel, aby goście czuli się tam jak w domu.

PARTNER CYKLU

O

Od września 2014 roku na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w KrakowieProkocimiu powstaje Dom Ronalda McDonalda. To pierwszy w Polsce hotel dla rodziców
i opiekunów hospitalizowanych dzieci.
Inwestycja będzie w całości zrealizowana
ze środków inwestora, bez udziału pieniędzy publicznych i dotacji z Unii Europejskiej.
Zarówno budynek jak i uporządkowany wokół
niego teren, wzbogacony o nowe elementy
małej architektury, będą stanowiły enklawę
sprzyjającą wyciszeniu i relaksowi.
Część istniejących na terenie inwestycji
ścieżek zostanie wykorzystana i połączona
z nowymi, które z uwagi na bliskość drzew,
zostaną pokryte naturalną nawierzchnią wodoprzepuszczalną. Wzdłuż nasypu ziemnego,
który oddziela teren szpitala od terenu inwestycji, zaprojektowano żelbetowy mur oporowy
z widocznym rysunkiem deskowania, po którym
w przyszłości będzie piąć się winorośl.
Dom Ronalda McDonalda powstaje na terenie szpitala w narożniku działki, przy ul. Ja-
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kubowskiego. Od jednego z wejść do szpitala
będzie dzieliło go zaledwie 50 metrów.

W otoczeniu drzew
Na terenie przeznaczonym pod budowę rosło
wiele pięknych drzew. Chcąc pozostawić
ich jak najwięcej i wpisać obiekt w zastane
otoczenie, zaprojektowano budynek o prostej
bryle składającej się z dwóch prostopadłościanów przesuniętych względem siebie wzdłuż
jednej z osi. Dzięki zabiegowi przesunięcia
brył uzyskaliśmy „rozcięcie” akcentujące
z jednej strony wejście, a z drugiej – obszerny, częściowo zadaszony taras otoczony
drzewami.
Zaprojektowany budynek jest niski – dwukondygnacyjny, dzięki czemu ma skalę domu,
a nie budynku hotelowego.
Pionowe podziały elewacji opierają się na
module (120 cm) mającym swoje odzwierciedlenie również we wnętrzu budynku. Wertykalne otwory okienne o dwóch szerokościach
swobodnie przeplatają się z pełnymi ścianami

pokrytymi panelami w kolorach jasnozielonym
i jasnego dębu. Pola nad otworami okiennymi,
wycofane względem lica elewacji (pokryte
jasnoszarym tynkiem), uplastyczniają bryłę
budynku. Swobodna kompozycja dwukolorowych paneli i otworów okiennych ma dodawać
jej lekkości.
Elewacje wykończono płytami laminowanymi oraz włóknocementowymi, ponieważ są to
materiały trwałe, niewymagające częstej konserwacji. Taras wykończony kompozytowymi
deskami ma nawiązywać swoim charakterem
do otoczenia budynku.

Wygodne miejsce dla rodziców
Dom Ronalda McDonalda ma około 1250 m2
powierzchni użytkowej i mieści w sobie 20 pokoi hotelowych.
Obsługa budynku będzie zredukowana do
niezbędnego minimum. Mieszkańcom pomagać będą wolontariusze, dla których przewidziano odrębny węzeł sanitarny oraz salę
spotkań. Na parterze zaprojektowano dużą
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kuchnię, w której rodziny będą samodzielnie
przygotowywać posiłki, oraz pralnię z suszarnią – przystosowane do samodzielnej obsługi.
Znaczącą powierzchnię parteru zajmują
pomieszczenia magazynowe.
Z przestronnego holu wejściowego, który
„rozcina” bryłę budynku i w którym znajduje
się trzon komunikacyjny oraz strefa recepcji,
możemy dostać się zarówno do pomieszczeń
administracji, gospodarczych oraz magazynowych, jak i do szeregu pomieszczeń wspólnych. Dwa przeciwlegle położone, w pełni
przeszklone wejścia do Domu (główne oraz
od strony tarasu) otwierają jego wnętrze na
otaczającą zieleń.

Wnętrza bez barier
Przestrzenie wspólne na parterze zaprojektowane są jako ciąg półotwartych stref,
zamykanych najczęściej tylko lekkimi ściankami w zabudowie meblarskiej lub ścianami
szklanymi.
Z kuchni przez szklaną ścianę użytkownicy będą mieli widok na jadalnię. Przestrzeń
jadalni łączy się ze strefą wypoczynku
(z bezpośrednim wyjściem na taras) i strefą
zabaw dzieci. Przestrzenie wspólne wzajemnie się przenikają, pozwalając rodzicom na
dyskretną opiekę nad bawiącymi się dziećmi.
Jedynym zamkniętym wizualnie pomieszczeniem ogólnodostępnym będzie sala
telewizyjna.
Na parterze zlokalizowane są dwa pokoje
przystosowane specjalnie do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne także pozbawione są barier architektonicznych. Na pierwszym piętrze,
wokół trzonu komunikacyjnego znajduje się
natomiast ciąg pokoi hotelowych o zróżnicowanym metrażu. Wszystkie jednostki hotelowe (dwu-, trzy- i czteroosobowe) wyposażone
są w łazienki.

Cicho, ciepło i ekologicznie
Cały budynek zaprojektowany został z dużą
dbałością o izolacyjność akustyczną przegród.
Komfort akustyczny poprawią m.in. wysokiej
jakości suﬁty podwieszane.
Zgodnie z oczekiwaniami inwestora
wprowadzono też szereg rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną budynku.
Ponadstandardowa izolacyjność termiczna
ścian i stropodachu oraz ogniwa fotowoltaiczne umieszczone na dachu, zmieniające
energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną, mają wpłynąć na przyszłe
oszczędności w wydatkach eksploatacyjnych.
Zastosowane zostanie również energooszczędne oświetlenie LED i czujniki ruchu,

PROJEKTOWANIE ZRÓWNOWAŻONE

Piotr Czekała
– doradca sprzedaży
projektowej Isover

mgr inż. Anna Gil
– kierownik Biura Doradztwa
Technicznego Isover

Na budowę hotelu dla rodziców przy szpitalu
w Krakowie-Prokocimiu Isover dostarcza materiały
do izolacji dachu, ścian zewnętrznych, podłogi
na gruncie, stropu międzypiętrowego, ścian
wewnętrznych, a także instalacji. Potrzebne jest
więc również wsparcie techniczne z naszej strony.
Istotne jest bowiem, w jaki sposób właściwie
zamontować płyty z wełny skalnej Dachoterm na
dachu płaskim, aby uniknąć mostków termicznych,
czy płyty z wełny szklanej Aku-Płyta w ścianie
działowej, aby uniknąć mostków akustycznych.
Oczywiście wykonawca doskonale sobie radzi
z tego typu pracami, ale nasza wiedza i doświadczenie ułatwiają mu unikanie błędów. Trzeba zwrócić uwagę, że w celu osiągnięcia jak najwyższego
komfortu termicznego, akustycznego i bezpieczeństwa w budynku zastosowano 10 rodzajów
wyrobów Isover.

Już na samym początku procesu mogliśmy włączyć
się w działania na rzecz doboru właściwych materiałów izolacyjnych. Dzięki uprzejmości autorów projektu
mieliśmy wgląd w szczegóły techniczne i dlatego
też mogliśmy zaproponować właściwe rozwiązania:
30 cm wełny skalnej na dach, 20 cm wełny szklanej
na fasadę wentylowaną i 20 cm wełny skalnej na
podłogę na gruncie. Każdą z tych grubości dobieraliśmy na podstawie obliczeń i przy wykorzystaniu
naszych katalogów, m.in. „Karty mostków cieplnych”.
Biuro Doradztwa Technicznego Isover dobrało też
odpowiednie grubości wełny mineralnej na strop
międzypiętrowy (4 cm), aby tłumić hałas od kroków
osób przebywających na piętrze. Ciszę w pokojach
hotelowych zapewni także wełna szklana gr. 7,5
i 10 cm w ścianach działowych. Oczywiście każda
decyzja odnośnie rodzaju produktu i jego parametrów
została poprzedzona analizą techniczną.

sterujące oświetleniem we wspólnych i często
używanych pomieszczeniach.
Wody opadowe z dachu będą magazynowane w podziemnym zbiorniku retencyjnym
i wykorzystywane do podlewania roślin.
Budynek zostanie wyposażony w instalację
tryskaczową, która poprawi jego bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

nym włóknem szklanym, które łączą trwałość
podłóg winylowych z estetycznym wyglądem
i teksturą tradycyjnego dywanu.
Prace nad projektem trwały długo,
a program użytkowy budynku uszczegóławiano i dopracowywano. Podczas procesu
projektowego architekci pamiętali, by
zgodnie z życzeniem inwestora Dom Ronalda McDonalda był nie tylko hotelem, ale
przede wszystkim domem.

Przytulniej niż w hotelu
We wnętrzach dominować będą odcienie
jasnego dębu i szarości, przełamywane intensywnymi, ciepłymi kolorami i kontrastującymi
elementami, jak na przykład ściany z betonu
architektonicznego. Na ścianach pojawią się
graﬁki i obrazy, które mają wizualnie ocieplić
pomieszczenia. Wszystkie materiały wykończeniowe zostały starannie dobrane pod
względem trwałości, odporności na uszkodzenia mechaniczne, łatwości czyszczenia
i komfortu użytkowania. Ważnym kryterium
doboru był też ich „domowy” charakter (np.
dywany, wykładziny podłogowe o podwyższonej akustyczności, zmywalne tapety
ścienne). W holach na podłogach parteru
i piętra zaprojektowano wykładziny z wtopio-

Na wizualizacji: Dom Ronalda McDonalda na terenie Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Realizacja: 2014-2015.

Tomasz Flejterski
architekt IARP
AFP Architekci Flejterski
Pietrzak S.C.
 t.ﬂejterski@afp.net.pl

Alicja Szojda
AFP Architekci Flejterski
Pietrzak S.C.
 a.szojda@afp.net.pl
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PROMOCJA

Etykietowanie
urządzeń wentylacyjnych

ZR

Marcin Gasiński

Działania Komisji Europejskiej mające prowadzić do ograniczenia zużycia energii przez urządzenia
przejawiają się m.in. nakładaniem na producentów wymagań podawania informacji handlowych
porównywalnych i czytelnych dla odbiorców końcowych. Doskonałym narzędziem w tym zakresie
są etykiety energetyczne. Od 25 listopada 2014 r. obowiązek etykietowania objął także urządzenia

D

Dyrektywy dotyczące etykietowania
Etykiety funkcjonują w Europie już od
dość dawna. Po raz pierwszy pojawiły się
w 1979 roku wraz z ukazaniem się dyrektywy
EWG 79/530 (obejmowała tylko kuchenki
elektryczne). Przełom w tym zakresie nastąpił
w roku 1992, wraz z publikacją dyrektywy
92/75/EWG, w której mówiono już o wszystkich urządzeniach gospodarstwa domowego
i do której wydano rozporządzenia wykonawcze. W 2010 roku poprzez publikację kolejnej
wersji dyrektywy (oznaczonej 2010/30/UE)
obszar produktów objętych systemem etykietowania uległ sukcesywnemu powiększeniu
i znalazły się w nim takie grupy wyrobów
jak: klimatyzatory, oprawy oświetleniowe,
ogrzewacze pomieszczeń, telewizory czy okapy
nadkuchenne.
25 listopada 2014 r. opublikowane zostało
rozporządzenie wykonawcze KE (nr 1254/2014)
nakładające obowiązek etykietowania urządzeń wentylacyjnych przeznaczonych do stosowania w budynkach mieszkalnych. Komisja uzasadniła objęcie oznaczaniem energetycznym
wyłącznie urządzeń stosowanych w budynkach
mieszkalnych tym, że wyroby te nabywane
są przez użytkowników końcowych i to oni
podejmując decyzję o zakupie, wpływają na
końcowe zużycie energii. O wyborze urządzenia
dedykowanego do budynków niemieszkalnych
decyduje projektant, więc w tym obszarze system etykiet nie został uznany za konieczny.

Urządzenia dla budynków
mieszkalnych
Kryterium przynależności do określonej grupy
budynków stanowi „maksymalna wartość
natężenia przepływu”, czyli deklarowana
maksymalna wartość objętościowego natężenia przepływu, w odniesieniu do przepływu
powietrza przy różnicy ciśnienia statycznego
na zewnątrz wynoszącego 100 Pa (dla urządzeń
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przeznaczonych do współpracy z przewodami
wentylacyjnymi), albo jednej z następujących
wartości: 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250 Pa
(dla urządzeń przeznaczonych do pracy bez
konieczności podłączenia do przewodów
wentylacyjnych).
Za urządzenia dedykowane dla budynków
mieszkalnych uznawane są te, które charakteryzują się maksymalnym natężeniem
przepływu do 250 m3/h. Urządzenia o deklarowanych wartościach przepływu między
250 a 1000 m3/h mogą być przyporządkowane
do tej grupy, o ile producent wyraźnie zadeklaruje obszar stosowania wyłącznie w budynkach
mieszkalnych. Wszystkie pozostałe urządzenia, z deﬁnicji, traktowane są jako przeznaczone dla budynków niemieszkalnych.

Istotny wskaźnik JZE
O wielkości zużycia energii, a tym samym
o rodzaju klasy energetycznej decyduje wartość
wskaźnika Jednostkowego Zużycia Energii
(JZE), wyrażonego w kWh/m2*rok (ogrzewanej
powierzchni budynku), obliczona zgodnie z metodą, oraz w oparciu o parametry dla klimatu
umiarkowanego podane w rozporządzeniu
nr 1254/2014.
Twórcy tego dokumentu postawili odpowiedni nacisk na fakt, że urządzenie wentylacyjne nie może być rozpatrywane wyłącznie
poprzez ilość energii elektrycznej zużywanej
na potrzeby pracy. W obliczeniach wskaźnika
JZE uwzględniono pozytywny wpływ pracy
urządzenia na zużycie energii potrzebnej
do podgrzania powietrza wentylacyjnego.
Najistotniejszym parametrem mającym
największy wpływ na klasę JZE jest rodzaj
sterowania pracą urządzenia. Najbardziej
energooszczędne i tym samym charakteryzujące się najmniejszym zużyciem energii są
urządzenia z lokalnym sterowaniem według
zapotrzebowania.

FOT. DZIENNIK URZĘDOWY UE

wentylacyjne przeznaczone do stosowania w budynkach mieszkalnych.

Jak czytać etykietę?
Wygląd etykiety energetycznej jaką będą oznakowane urządzenia wprowadzone do obrotu
od dnia 1 stycznia 2016 r. pokazano na rysunku
powyżej. Na etykiecie użytkownik znajdzie,
prócz wskazania klasy energetycznej, wartość
mocy akustycznej emitowanej przez obudowę,
maksymalną wartość natężenia przepływu
oraz strzałki informujące o rodzaju urządzenia
(2 szt. – nawiewno-wywiewne; 1 szt. – nawiewne albo wywiewne).
Oprócz etykiety dostawcy będą zobligowani dołączać do urządzenia szereg informacji technicznych, wyszczególnionych przez
rozporządzenie nr 1254/2014. Komisja kładzie
też bardzo duży nacisk na sposób prezentacji
produktów w internecie. Dokładnie sprecyzowano wymagania odnośnie znaku klasy
energetycznej, a nawet minimalnej wielkości
czcionki. Wymagania rozporządzenia opracowano z uwzględnieniem specyﬁki urządzeń
posiadających ekran dotykowy.
Marcin Gasiński
specjalista ds. wymagań
technicznych i energetycznych
Aereco Wentylacja Sp. z o.o.
 gasinski@aereco.com.pl
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IZBA ARCHITEKTÓW

Izba Architektów
na Budmie 2015
arch. Izabela Klimaszewska, architekt IARP, pełnomocnik KR IARP ds. targów Budma

Już po raz drugi targi Budma w Poznaniu odbyły się pod rozszerzoną nazwą Międzynarodowe
Targi Budownictwa i Architektury. Architektury i architektów nie mogło więc na nich zabraknąć.
Izba Architektów RP, jako patron honorowy, zadbała o to, aby architektoniczne atrakcje i klimat
wyraźnie wpisały się w kalendarz targowych wydarzeń.
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FOT. PAWEŁ MIECZNIK (ARCHIWUM IARP)

IZBA ARCHITEKTÓW

Debata architektoniczna. Moderuje red. Błażej Prośniewski. Uczestniczą architekci:
Alberto Veiga (Hiszpania), Piotr Szaroszyk (Polska) i Dymitr Antonyuk (Ukraina)
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FOT. PAWEŁ MIECZNIK (ARCHIWUM IARP)

IZBA ARCHITEKTÓW

P

Przez cztery dni marca, od wtorku 10. do
piątku 13., oczy całej branży architektoniczno-budowlanej zwrócone były na Poznań. Na
prawie 60.000 m2 powierzchni zaprezentowało się ponad 1000 wystawców z 33 krajów,
jak co roku przyciągając tłumy zwiedzających.
Teren Poznańskich Targów odwiedziło w tym
czasie blisko 50 tys. osób. Wśród nich znalazło się 5,5 tys. architektów z całej Polski,
których do przybycia do stolicy Wielkopolski
zachęciły dedykowane im wydarzenia. Oprócz
doświadczonych projektantów, na Budmie
licznie stawili się również początkujący architekci oraz studenci. Organizatorzy przewidzieli bowiem również atrakcje zaplanowane
z myślą właśnie o nich.

Uroczystość otwarcia
Już podczas oﬁcjalnego otwarcia Budmy
2015 wyraźnie widać było rolę, jaką architekci odgrywają w targowych wydarzeniach.
Na uroczystości obecne były władze Izby
Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, która
wraz z Ministerstwem Gospodarki oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju po raz
kolejny była patronem honorowym targów.
Ryszard Gruda, prezes Izby Architektów RP,
w kilku słowach nakreślił program aktywnych
działań izby, które uatrakcyjniały tegoroczną
Budmę.
Ceremonia inauguracji zgromadziła
polityków, samorządowców, biznesmenów,
przedstawicieli środowisk zawodowych
związanych z inwestycjami – architektów
i inżynierów. Wśród gości pojawili się
m.in.: Paweł Orłowski (podsekretarz stanu
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w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju), Robert Dziwiński (główny inspektor
nadzoru budowlanego), Leszek Zając
(zastępca głównego inspektora pracy),
Michał Stuligrosz (poseł na Sejm RP),
Jacek Tomczak (poseł na Sejm RP), Marek
Wierzbowski (przewodniczący Komisji
Kodyﬁkacyjnej Prawa budowlanego), Piotr
Florek (wojewoda Wielkopolski), Wojciech
Jankowiak (wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego).
Do symbolicznego przecięcia wstęgi
zostali zaproszeni m.in. architekci – prezes
Ryszard Gruda oraz Izabela Klimaszewska,
pełnomocnik KR IARP ds. Targów Budma.

Inspirująca debata
Tradycyjnie już, jednym z istotnych punktów
w harmonogramie wydarzeń targowych była
debata architektoniczna organizowana przez
Izbę Architektów. W tym roku dyskutanci
pochylili się nad tematem „Wzajemne inspiracje – sukcesy i porażki. Czym inspirują się
architekci i gdzie leży różnica pomiędzy inspiracją a kopiowaniem”. O międzynarodowym
charakterze wątków poruszanych w dyskusji
(relacja ukaże się w kolejnym Z:A – przyp.
red.) zadecydowało pochodzenie jej trzech
uczestników – architektów z trzech części
Europy. W debacie udział wzięli:
Alberto Veiga z Hiszpanii – studiował architekturę na ETSA de Navarra.
W 2004 roku założył wspólnie z włoskim
architektem Fabrizio Barozzi własną
pracownię – Estudio Barozzi Veiga. Jest
(współ)autorem wielokrotnie nagradzane-

go nowego gmachu Filharmonii Szczecińskiej, tegorocznego ścisłego ﬁnalisty
nagrody Miesa van der Rohe.
Dymitr Iwanowicz Antonyuk z Ukrainy
– absolwent wydziału architektury
Kijowskiego Instytutu Sztuki. Założyciel
i dyrektor biura architektonicznego A-III,
które prowadzi razem z synem i córką.
Projektant licznych obiektów na Ukrainie
i poza jej granicami.
Piotr Szaroszyk, polski architekt z ﬁrmy
Szaroszyk & Rycerski Architekci, od ponad
27 lat obecny na krajowym rynku architektonicznym, laureat międzynarodowego
konkursu na Najpiękniejszy Dom Świata,
konkursów na tereny Wystawy Światowej EXPO’95 w Wiedniu, Najlepszy Dom
Warszawy i wielu innych.
Dyskusję moderował Błażej Prośniewski
redaktor Polskiego Radia, autor tekstów
i audycji radiowych o szeroko rozumianej
przestrzeni (m.in. autor książki „Gust nasz
pospolity”, której fragmenty publikujemy
w Z:A na stronie 039 – przyp. red.).

Gość specjalny: arch. Alberto Veiga
Gwiazda tegorocznej Budmy – architekt Alberto Veiga, wziął udział nie tylko w debacie,
ale poprowadził także niezwykle interesujący
wykład, oparty na doświadczeniach zawodowych pracowni Estudio Barozzi Veiga. Salę
Ziemi, największą przestrzeń konferencyjną
na terenie MTP, wypełnił tłum ponad tysiąca
osób, głównie młodych adeptów sztuki architektonicznej. A było czego posłuchać…
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Wykład projektanta Filharmonii Szczecińskiej toczył się wokół sześciu słów: specyﬁka, zasadniczość, kontekst, przestrzeń
publiczna, uniwersalność, humanizm. Każde
z nich zostało zilustrowane przykładem projektu (większość zrealizowana po zwycięskim
konkursie) i opowieścią o idei tworzenia ich
koncepcji, znaczeniu miejsca i jego atmosfery,
poszukiwaniu charakteru. Ciekawostką była
informacja, że partnerzy (Hiszpan i Włoch)
pierwszy poważny konkurs wygrali zaledwie
10 lat temu i przyznają, że w tamtym czasie
dopiero poszukiwali własnej specyﬁki i stylu.
Alberto Veiga w czasie ponadgodzinnego
wystąpienia wielokrotnie mówił o konieczności zrozumienia miejsca i podkreślał znaczenie wpisywania projektowanej architektury
w krajobraz przestrzeni publicznej (relacja
z wykładu: w przygotowaniu – przyp. red.).

Nagroda Prezesa Izby
dla dziennikarza
Tuż przed wykładem gwiazdy architektury
odbyło się uroczyste wręczenie „Dorocznej
Nagrody Prezesa Izby Architektów RP dla
dziennikarza za najlepszy materiał związany z wykonywaniem zawodu architekta
oraz dotyczący architektury, opublikowany
w mediach niezajmujących się profesjonalnie
architekturą”. Prezes Ryszard Gruda osobiście pogratulował wyróżnionym przedstawicielom mediów, którzy w swojej pracy
(w okresie roku 2014) zajmowali się tematyką
zawodu architekta i stworzyli na ten temat
interesujące publikacje (czytaj więcej: strona
102– przyp. red.).
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Studenckie szkice
architektoniczne
Drugim konkursem, którego wyniki Izba
Architektów RP ogłosiła podczas Budmy
(tym razem robiąc to wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi) był konkurs
przeznaczony dla studentów wydziałów
architektury. „Szkice Architektoniczne” miały
na celu sprawdzenie umiejętności warsztatowych studentów w tradycyjnych technikach rysunku odręcznego. Konkursowe jury
(złożone z graﬁków i architektów) wyróżniło
10 prac, a trzy najlepsze zostały uhonorowane nagrodami pieniężnymi w kwotach: 6, 4
i 2 tysiące złotych (o laureatach i uroczystej
atmosferze wręczenia nagród piszemy na
stronie 110 – przy. red.).

Wykład śląskiego architekta
Zgromadzeni na widowni „Forum Inspiracje”
młodzi adepci architektury i doświadczeni
projektanci wysłuchali wykładu Przemo
Łukasika z Medusa Group.
Architekt z Bytomia opowiadał o swoim
sposobie na uprawianie zawodu i tworzenie
architektury. Tłumaczył przy tym jak ważny
jest dla niego Górny Śląsk – miejsce, w którym
mieszka i prowadzi ﬁrmę. Słuchacze mogli
dowiedzieć się sporo na temat aktywności
architektów z Medusa Group, która nie ogranicza się tylko do architektury, ale obejmuje
też dizajn czy organizowanie przestrzeni
miejskiej. Istotnym fragmentem wystąpienia
była analiza nieukończonych rewitalizacji
czterech poprzemysłowych wież stojących
na Śląsku – tutaj najpełniej unaoczniły się

problemy, z którymi współczesny polski
architekt musi radzić sobie w kontaktach
z inwestorem.

Stoisko Izby Architektów
i magazynu Zawód:Architekt
Na stoisku Izby Architektów RP (dwukrotnie
większym niż w roku poprzednim), każdego dnia targów „dyżury” pełniły koleżanki
i koledzy architekci z Wielkopolskiej Izby
Okręgowej.
Zainteresowanym osobom udzielali
informacji na temat współpracy z architektami, zawiłości prawa budowlanego, ścieżki
zawodowej architekta w Polsce, członkostwa
i działalności Izby Architektów RP. Dyżurującym architektom w podejmowaniu gości
pomagały sympatyczne studentki Wydziału
architektury Politechniki Poznańskiej.
Dużym powodzeniem cieszył się
najnowszy numer magazynu Zawód:Architekt (podczas targów rozpowszechniliśmy
1000 egzemplarzy Z:A_#42 z podwyższonego nakładu, w tym ponad 200 egz.
podczas samego wykładu Alberto Veigi)
oraz specjalnie przygotowane na Budmę
ulotki przekazujące informacje o zadaniach
i strukturze naszej Izby.

Izabela Klimaszewska
architekt IARP,
członek Krajowej Rady IARP
 klimaszewska@izbaarchitektow.pl
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Architekci doceniają
pracę dziennikarzy
arch. Izabela Klimaszewska, współpraca Sebastian Osowski

Już po raz trzeci przyznana została nagroda Prezesa Izby Architektów RP honorująca dziennikarzy
zajmujących się tematami związanymi z zawodem architekta i architekturą. Uroczyste wręczenie
nagród odbyło się podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma 2015.

D

„Doroczna Nagroda Prezesa Izby Architektów
RP dla dziennikarza za najlepszy materiał
związany z wykonywaniem zawodu architekta
oraz dotyczący architektury, opublikowany
w mediach niezajmujących się profesjonalnie
architekturą” – brzmi precyzyjny i wszystko wyjaśniający tytuł konkursu, w którym
dziennikarskie publikacje stara się dostrzec
i docenić Izba Architektów RP.
Tym razem nominowano i recenzowano materiały, które pojawiły się w mediach
w roku 2014. Prestiż nagrody podnosi fakt,
że jej formuła nie przewiduje zgłaszania
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własnych publikacji przez dziennikarzy, lecz
wyłącznie wstępne nominacje przyznawane
przez architektów IARP. Zgłoszenia spływają
ze wszystkich Okręgowych Izb Architektów,
a analizy i rekomendacji do Nagrody Prezesa dokonują architekci z Komisji Wydawniczej IARP
w składzie: Alicja Bojarowicz, Marek Czuryło,
Piotr Glegoła, Izabela Klimaszewska, Urszula
Szabłowska i Sławomir Żak oraz Michał Hasik
(z agencji THPR wspierającej Izbę w zakresie
komunikacji) i Sebastian Osowski (redaktor
naczelny izbowego magazynu Zawód:Architekt). Głównym kryterium jest merytoryczny

i atrakcyjny sposób przedstawienia objętej konkursem tematyki, z wyraźnym podkreśleniem
roli architekta w kreowaniu przestrzeni.

Werdykt i ceremonia
W 3 edycji Nagrody Prezesa IARP do ścisłego
ﬁnału zakwaliﬁkowanych zostało siedem publikacji różnych autorów. Oﬁcjalne ogłoszenie
ﬁnałowych nominacji nastąpiło uroczyście
podczas targów Budma, z udziałem publiczności zgromadzonej w Sali Ziemi, tuż przed
wykładem hiszpańskiego architekta Alberto
Veigi, gościa specjalnego tegorocznych targów.
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Prezes Ryszard Gruda z honorami wręczył
nominowanym dziennikarzom pamiątkowe
dyplomy, zapraszając ich kolejno na scenę,
gdzie po podnoszącej napięcie chwili oczekiwania ogłosił nazwisko laureata głównej
nagrody. Markowe pióro Aurora Optima Solid
Silver traﬁło w ręce redaktora... – ale może
i na łamach Z:A uda nam się zbudować nieco
intrygującego napięcia? Wstrzymajmy więc na
chwilę oddechy i poznajmy nominowanych.

Finałowe nominacje otrzymali...
Angelika Dąbek za tekst „Polisz Arkitekczer
podbija kraj” (Życie Częstochowy i Powiatu).
Zaangażowana w problemy środowiska częstochowskiego autorka tym razem nominowana została za „drapieżność pióra”.

wicach (49 wieżowców z mieszkaniami dla
20 tysięcy ludzi), uznawane wówczas za jedno
z najlepszych w Europie, mimo że architektów
ograniczały zaskakujące dzisiaj normatywy
(np. powierzchnia zaledwie 5-6 mkw. na osobę, lub obowiązująca 6-metrowa rozpiętość
osi słupów, za której przekroczenie o 30 cm
chciano im odebrać uprawnienia), czy zespół
uzdrowisk w Ustroniu-Zawodziu (słynne
piramidy), którego budowy ze względu na
stopień skomplikowania nie chciały się podjąć
ówczesne ﬁrmy budowlane.
Nestor śląskiej architektury, opowiadając
w wywiadzie o swojej twórczości, wspominał także o „trudnych” tematach takich jak
– wpływ socjalizmu na powstawanie architektury, „pięknoduchostwo” architektów, ale

Jakub Łukaszewski za tekst „Rzeźnia jak stary obraz” (Gazeta Wyborcza
Poznań). Dziennikarz nominowany został
za bezstronne przedstawienie dyskusji
odbywającej się wokół (zaprezentowanej
radnym miejskim Poznania) koncepcji
rewitalizacji i zabudowy w dawnym zabytkowym otoczeniu.
W artykule przedstawił opinie i argumenty padające z różnych punktów widzenia:
architekta projektującego rewitalizację,
miejskiego konserwatora zabytków, radnych
miejskich oraz inwestora – właściciela nieruchomości. Autor zdecydowanie podkreślał
przy tym rolę architekta, choć dyskusyjna
koncepcja niekoniecznie musi zasługiwać na
aplauz ze strony wszystkich oceniających.

i dzisiejsza niepewność pracy, skutkująca brakiem wielkich pracowni, w których mistrzowie
mogliby kształtować pokolenia swoich następców. W rozmowie pada nieco gorzkich słów pod
adresem aktualnych realizacji – Henryk Buszko
mówi o braku stylu, udawanej architekturze,
niszczeniu wartościowych budynków zastępowanych nowszymi, lecz bez charakteru.
Przeciwwagę i edukacyjną rolę pełnią
wyjaśnienia na temat rozumienia zadań
architekta oraz sensu, celu i roli architektury
i przestrzeni publicznych – „Miasto ma sens
wtedy kiedy jest wypełnione życiem. I o to
wypełnienie trzeba dbać, a nie o stawianie budynków.” „Architekt powinien być specjalistą
od tworzenia układów przestrzennych dla
ludzi. (...) Nie wolno zapominać, że w projektowanym budynku ktoś będzie mieszkał”,
„Architektura jest dziedziną aktywności
intelektualnej. Nie powstaje po to aby zadowolić twórcę. Obiekt architektoniczny rośnie
zawsze w określonym celu, miejscu i czasie
(...) Architektura jest sztuką tła. Tak jak
scenograﬁa jest tłem dla utworu scenicznego,
tak architektura jest tłem życia człowieka”.

Piotr Sarzyński za artykuł „Miejsce
nie/warte Poznania” (Polityka). Autor
nominowany został za wnikliwy, analityczny
materiał dotyczący przestrzeni miejskiej
Poznania, celny i jednocześnie krytyczny,
uznający konserwatywną poprawność tego
miasta i dostrzegający zarazem jego „koszmary architektoniczne”.
Czytelnicy artykułu mogą dowiedzieć się,
że koszmary te, mimo używanych przymiotników „architektoniczne” i „urbanistyczne”,
są najczęściej wynikiem decyzji podejmowanych przez kolejne władze miasta. Od
przebicia trasą miejską kilku historycznych
dzielnic czy oszpecenia tradycyjnej zabudowy
rynku modernistycznymi, ale nie pasującymi do kontekstu i kiepsko wykończonymi
pawilonami w latach 50. XX wieku, poprzez
brak związków tkanki miejskiej z rzeką, co
jest wynikiem decyzji z lat 60. XX wieku, aż
po współczesny dworzec PKP zmuszający
podróżnych do wybitnego nadłożenia drogi
przez galerię handlową, kontrowersyjny Zamek Przemysława i wreszcie uległość wobec
deweloperów wielkich galerii handlowych.

Na stronie obok: nagrodę główną
z rąk prezesa IARP Ryszarda
Grudy w imieniu redaktora Michała
Wybieralskiego (Gazeta Wyborcza)
odbiera red. Jakub Łukaszewski.
Po prawej: nominację odbiera
Angelika Dąbek (Życie Częstochowy
i Powiatu) oraz wyróżnienie specjalne
w imieniu Cezarego Łasiczki (Radio
Tok FM) arch. Robert Szumielewicz

W desygnowanym do nagrody artykule
podkreśla wszechwładne panowanie kiczu,
wieżyczkowo-kolumnową megalomanię
inwestorów, wypomina grodzone osiedla i elewacje w kolorach pistacji i różu, nie oszczędza
nawet wieżowca Złota 44 autorstwa Daniela
Liebenskinda. Zwraca także uwagę, że są to
skutki braku spójnej polityki architektonicznej
(w sensie rządowego dokumentu), braku przepisów regulujących reklamy przestrzenne czy
np. braku zadowalającego systemu rozwijania
poczucia estetyki u dzieci i młodzieży.
Anna Dudzińska i Dariusz Kortko za
publikację „Architektura to nie rysunek
z krzaczkiem” (Gazeta Wyborcza Katowice).
Nominacja za interesujący i wielowątkowy
wywiad z architektem Henrykiem Buszką,
przez ostatnie 65 lat tworzącym przestrzeń
Katowic, głównie w duecie z arch. Aleksandrem Frantą.
Dzięki wywiadowi czytelnicy mogą poznać
historię życia i pracy uznanego architekta.
Dowiedzieć się o kulisach powstawania takich
projektów jak osiedle Tysiąclecia w Kato-
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Z rozdziału „Lista architektonicznych
zasług” dowiadujemy się na (nasze, architektów) szczęście, że Poznań ma się także
czym pochwalić – autor wymienia m.in. dom
towarowy Okrąglak, apartamentowiec Wstęga Warty, miniosiedle Małe Naramowice,
Pixel, Collegium Iuridcum Novum czy wreszcie
Bibliotekę Raczyńskich.
Filip Springer za tekst „Najpiękniejsza
owczarnia” (Gazeta Wyborcza). Nominowany za zgrabne połączenie języka erudyty
z wrażliwością estety, opisującego świat
historycznej już architektury, wartej ocalenia
od zapomnienia.
Dziennikarz zaczyna od wspomnień z wizyty w chicagowskiej Oak Park, gdzie znajdują

„Owczarnia” została poddana konserwacji
dzięki opiece Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie i udostępniono ją do zwiedzania w formie wycieczek organizowanych
przez muzeum.
Marcin Sztandera za tekst „Architekci chcą
pomóc przy tunelu. Bo miasto nie powinno
płacić”, (Kielce.gazeta.pl). Nominację przyznano za materiał podkreślający znaczenie
i rangę architekta zaangażowanego w proces
inwestycji miejskich.
W swoich licznych publikacjach autor
podejmuje działania interwencyjne w trosce
o jakość i standard miejskiej przestrzeni
publicznej. W przypadku nominowanego
artykułu doceniono, że dziennikarz opisując

temat zagadnień prawa budowlanego, planów
zagospodarowania przestrzennego i pozwoleń
na budowę... Atutami tekstu są też czytelne
przesłanie i zwrócenie uwagi na wzajemny wpływ budynków oraz zasadę dobrego
sąsiedztwa.

Laureaci za rok 2014
Główna nagroda Prezesa Izby Architektów
RP dla dziennikarza za publikację w mediach
powszechnych, która ukazała się w roku 2014
powędrowała do... redaktora Michała Wybieralskiego za tekst „Zabudowa zagrodowa”.
Nagrodzony felieton opublikowany został
w magazynie Duży Format, dodatku do Gazety Wyborczej w sierpniu 2014 roku. Podczas
uroczystości ogłoszenia wyników nagrodę

Dziennikarze nominowani
w konkursie IARP:
Dariusz Kortko i Anna Dudzińska
(GW Katowice) oraz Jakub
Łukaszewski (GW Warszawa)

się rezydencje projektu Franka Lloyda Wrighta
i studia Alvara Aalto w Helsinkach, a następnie przechodzi do opisu platformy Iconic Houses, do której należą dziś te budynki. Czym
jest Iconic Houses? To prowadzona przez fundację „sieć współpracy” skupiająca już ponad
100 kultowych domów zaprojektowanych na
całym świecie przez takich mistrzów jak m.in.
Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, Archibald
Quincy Jones, Arne Jacobsen, Adolf Loos czy
Mies van der Rohe. By dołączyć do sieci budynek musi nie tylko być autorstwa uznanego
architekta i prezentować sobą wysokie walory
architektoniczne. Warunkiem jest także, aby
był otwarty (na określonych zasadach) dla
publiczności. W ten sposób kamienie milowe
w historii światowej architektury stają się
jednocześnie turystycznymi atrakcjami przyciągającymi tysiące turystów rocznie.
Dlaczego Filip Springer pisze akurat
o tym i skąd owczarnia w tytule artykułu?
Otóż niedawno na listę Iconic Houses traﬁł
dom własny architektów Zoﬁi i Oskara
Hansenów w Szuminie, stając się pierwszym członkiem tej sieci na wschód od Odry.
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sytuację wokół problemów technicznych
z przesiąkaniem wody w nowo oddanym do
użytku przejściu podziemnym o opinię na
temat możliwych przyczyn i rozwiązań poprosił także przedstawiciela Izby Architektów
i SARP (w jednej osobie).
Michał Wybieralski za tekst „Zabudowa zagrodowa” (Gazeta Wyborcza – Duży
Format). Dziennikarz został nominowany za
szczególną wrażliwość na problemy polskiego krajobrazu i podjęcie tematu związków
kształtowania ładu przestrzennego z procesem legislacyjnym.
W wyróżnionym tekście autor analizuje przyczyny tego stanu i ostrzega przed
zagrożeniem pogorszenia jakości przestrzeni
publicznej, jeżeli nowelizacje prawa budowlanego pozwolą „niewidzialnej ręce rynku”
na proces deregulacji zawodu architekta
i liberalizacji w procesie inwestycyjnym.
Interesujące wprowadzenie – o telewizyjnej
transmisji z wyścigu Tour de Pologne i widokach z kamery helikoptera – w lekki, felietonowy sposób przybliża czytelnikom niełatwy

– szkatułę z pozłacanym piórem wiecznym – z rąk prezesa IARP Ryszarda Grudy
w imieniu redakcyjnego kolegi (nieobecnego
z przyczyn zawodowych) odebrał red. Jakub
Łukaszewski, „prywatnie” jeden z ﬁnalistów
naszego konkursu.
W trzeciej edycji konkursu Prezes IARP
przyznał także ekskluzywne wyróżnienie
specjalne. Redaktor Cezary Łasiczka nagrodzony został za cykl audycji radiowych „OFF
Czarek” prowadzonych w radiu Tok FM, w których porusza trudne tematy roli architekta
w kreowaniu przestrzeni.
PS W tym miejscu warta jest dodania
jeszcze jedna ciekawostka. Tuż przed ogłoszeniem wyników konkursu IARP, w pierwszym
dniu targów Budma, do studia Tok FM zaproszony został kol. arch. Krzysztof A. Nowak
(wiceprzewodniczący Mazowieckiej Okręgowej
IARP), by porozmawiać z redaktorem Łasiczką
na temat konkursów architektonicznych.
Radiowa dyskusja opierała się w dużej mierze
na tekście artykułu „Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?”, opublikowanego na
łamach Z:A_#42.
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Architektura ukraińska
/ z wizytą w Poznaniu
arch. Izabela Klimaszewska, architekt IARP

Podczas tegorocznych Targów Budownictwa i Architektury Budma, Izba Architektów RP zorganizowała debatę
z udziałem trzech architektów z trzech punktów Europy – Hiszpanii, Polski i Ukrainy. Wizytę gości z Kijowa udało
się wykorzystać dla zorganizowania wystawy prezentującej współczesną architekturę ich ojczyzny.
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Port lotniczy w Doniecku,
terminal rozbudowany na rok przed
mistrzostwami Euro 2012,
zniszczony ostrzałem rakietowym
w październiku 2014.
Architektura: S. Iljin, współpraca
W. Romanczykow, TPC „Sreda”

R

Realizacje i projekty architektów z zachodniej
części Europy z reguły są nam znane. Publikowane w nie tylko profesjonalnych czasopismach, dostępne i oglądane w internecie,
komentowane w serwisach społecznościowych. Współczesną architekturę hiszpańską,
włoską czy francuską wielu z nas obejrzało
osobiście, podczas wakacyjnych i zawodowych wyjazdów. Ale na wschód od Polski?
Ukraina i jej współczesna architektura, to
dla nas, zwłaszcza dla młodych architektów
i studentów, terra incognita. Zaproszenie do

udziału w debacie profesora architekta z Kijowa, Dymitra Iwanowicza Antonyuka, zrodziło
pomysł, aby przy okazji debaty, zorganizować
wystawę architektury ukraińskiej, zrealizowanej za naszą wschodnią granicą, w okresie
ostatnich dziesięciu lat. Arch. Aleksander
Baranowski z Krajowego Stowarzyszenia
Architektów Ukrainy, przygotował ponad
dwadzieścia plansz z fotograﬁami budynków
mieszkalnych, usługowych, biurowych, a także
portów lotniczych (na kolejnych stronach
Z:A przedstawiamy 8 z nich – przyp. red.).

W centralnym miejscu wystawy wyeksponowane zostały dwie plansze z fotograﬁami
Portu Lotniczego w Doniecku. Na pierwszej
znalazło się zdjęcie wykonane tuż po zakończeniu budowy – w roku 2011. Na drugiej
zobaczyliśmy ten sam port lotniczy sfotografowany zaledwie 4 lata później, na początku
roku 2015. Katastroﬁczny skutek ostrzałów
artyleryjskich wydaje się ﬁlmowo nierzeczywisty, a jednak dzieje się to naprawdę.
Tak oto polityka decyduje o trwałości
życia i architektury...
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Apartamenty „Heirloom” w Charkowie, 2007.
Architektura: O. Drozdow, współpraca I. Gojdenko, A. Pomynczuk

UIA region II presidents’ meeting, Kiev/Ukraine, 7–9 nov. ‘2013

Lotnisko we Lwowie, 2009-2011.
Architektura: Ju. Szygajewa, Tebodin-Ukraine, NACO

архітектура
україни
за XXII роки
незалежності

Жилой комплекс «Амстердам» в Днепре, 2004–2007 архит. Т. Свирежева, в соавторстве с: А. Дольник, В. Сидоренко, А. Царицына
«Amsterdam» Housing in Dnepropetrovsk, 2004–2007 architect T. Svirezheva, with: A. Dolnik, V. Sidorenko, A. Tsaritsina

Kompleks mieszkaniowy „Amsterdam” w Dniepropietrowsku, 2007.
Architektura: T. Swireżewa, współp. A. Dolnyk, W. Sydorenko, A. Carycyna
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Centrum biznesowe „Bosfor” w Dniepropietrowsku, 2003-2004
Architektura: O. Poduszkina, współpraca A. Dolnyk, T. Swireżewa
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архітектура
україни
за XXII роки
незалежності
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Синагога «Золотая Роза» в Днепропетровске, 1999–2000 архит. В. Сидоренко, в соавторстве с: А. Дольник

Synagoga
„Złota
Róża”
w Dniepropietrowsku,
1999-2000.
Synagogue
«Golden Rose»
in Dnepropetrovsk,
1999–2000
Architektura: W. Sydorenko, współpraca A. Dolnyk
architect V. Sydorenko, with: A. Dolnik

Centrum biznesowe „Atrium” w Dniepropietrowsku, 2003-2005.
Architektura: Ju. Ustimenko, współpraca A. Dolnyk

вячеслав сидоренко / vyacheslav sydorenko

Budynek mieszkalny „Campanile” w Dniepropietrowsku, 2005-2007.
Architektura: S. Pesczany, współpraca A. Dolnyk

Budynki reprezentujące współczesną architekturę
Ukrainy. Wybór redakcji na podstawie wystawy
zorganizowanej podczas Międzynarodowych
Targów Budownictwa i Architektury Budma 2015.
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„Szkice architektoniczne”

/ konkurs dla studentów architektury
arch. Izabela Klimaszewska, architekt IARP

Komisja Wydawnicza Krajowej Rady Izby Architektów w styczniu 2014 roku przyjęła ideę, że
w dobie zniewalania umiejętności twórczych architektów „łatwością” korzystania z narzędzi
elektronicznych, interesujące byłoby sprawdzić, na ile studenci potrafią jeszcze swoje emocje
i fascynacje przekazać za pomocą odręcznego rysunku.

T

Tak narodziła się inicjatywa zorganizowania
konkursu studenckiego, który miał zostać
rozstrzygnięty podczas Budmy w 2015 roku.
Władze Izby Architektów i Międzynarodowych Targów Poznańskich z aprobatą podjęły
ten pomysł. MTP przyjęły na siebie funkcję
oﬁcjalnego organizatora Konkursu oraz fundatora nagród, zaś Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej została partnerem merytorycznym, zapewniając konkursowi obsługę
koncepcyjną i profesjonalne jury.
Przedmiotem konkursu było wykonanie
rysunku w formie artystycznej wypowiedzi
na dowolny temat, a jedynym warunkiem
było zrealizowanie pracy techniką tradycyjną
(ołówkiem, rapidografem, piórem, markerem),
czarno-białą, z możliwością wprowadzenia
jednego dodatkowego koloru, z wykorzystaniem właściwych rysunkowi środków wyrazu.
Ocena prac konkursowych nadesłanych przez
studentów oparta była w szczególności
o zaprezentowane umiejętności warsztatowe,
walory wizualne i estetyczne oraz nowatorstwo i wrażliwość.
Na konkurs wpłynęły 43 prace, a ich
autorzy reprezentowali większość uczelni
z całej Polski. Jury konkursowe, pod przewodnictwem prof. dr hab. arch. Mariana Fikusa,
wytypowało do wyróżnienia 10 prac, które
zaprezentowane zostały w ramach wystawy
konkursowej, a trzy najlepsze prace uhonorowane zostały nagrodami ﬁnansowymi w kwotach: 6000, 4000 i 2000 złotych. Nagrody
otrzymali:
1 miejsce – Kinga Oklińska, Uniwersytet
Artystyczny w Poznaniu, Architektura
i Urbanistyka. Uzasadnienie: Interesujący
obraz przestrzeni, nawiązujący do struktur
naturalnych – bionicznych.
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Powyżej: laureatka I miejsca Kinga Oklińska przy nagrodzonej pracy. Obok: uroczystość
ogłoszenia wyników, czek wręcza prezes MTP Przemysław Trawa, członkowie jury konkursu
Katarzyna Zygadlewicz, Elżbieta Radzikowska i Marian Fikus, wystawa nominowanych prac

2 miejsce – Artur Stępniak, Politechnika
Warszawska, Wydz. Architektury. Uzasadnienie: Stworzenie magicznej przestrzeni
kompozycją prostych, kubistycznych form,
płynnie falujących w intrygującym świetle.
3 miejsce – Sonia Dubois, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Architektura i Urbanistyka. Uzasadnienie: Wizja wieloaspektowej struktury przestrzennej, nawiązującej
do współczesnych tendencji w projektowaniu architektonicznym.
Wyróżnieni zostali: Katarzyna Dziopa (Politechnika Łódzka), Marta Barbara Świderska
(Politechnika Gdańska), Anna Bay (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny),
Zuzanna Michno (Politechnika Krakowska),
Marcin Szelejak (Uniwersytet Artystyczny
w Poznaniu), Jakub Pieńkowski (Politechnika
Warszawska), Julia Niemczyk (Uniwersytet
Artystyczny w Poznaniu).
Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się
w uroczystej atmosferze, nagrody w postaci
symbolicznych olbrzymich czeków oraz dyplomy wręczał osobiście prezes MTP, Przemysław
Trawa. Nagrodzonym i wyróżnionym gratulowali również obecni na uroczystości członkowie Jury – Elżbieta Radzikowska i Katarzyna
Zygadlewicz oraz prof. Marian Fikus.
Po uroczystości, przed planszami z wyróżnionymi i nagrodzonymi pracami, studenci
wymieniali się uwagami, a nagrodzeni nie
ukrywali radości i satysfakcji.
Już dzisiaj zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu jak najszersze grono

studentów architektury, a laurów życzymy
przede wszystkim tym, którzy w tym roku
znaleźli się poza podium, choć wykazali się
niezłym warsztatem i wrażliwością. Komisja
Wydawnicza KR IARP w kwietniu 2015 r. podejmie prace programowe związane z kolejną
edycją konkursu, a informacje o oﬁcjalnym
ogłoszeniu kolejnej jego edycji znajdą się
w mediach i portalach internetowych.
Wraz z prezesem MTP Przemysławem
Trawą i prezesem Izby Architektów RP
Ryszardem Grudą, deklarującymi chęć
współpracy w przygotowaniach do kolejnej
odsłony konkursu, liczymy na jeszcze większe zainteresowanie studentów.
arch. Izabela Klimaszewska
pełnomocnik Krajowej Rady Izby
Architektów RP ds. Targów Budma
wiceprzewodnicząca Komisji
Wydawniczej KR IARP

Jury konkursu
ɒSURIGUKDEDUFK0DULDQ)LNXV
przewodniczący jury, architekt IARP
ɒSURIGUKDE0DUHN2ZVLDQ
ɒSURIGUKDE$QGU]HM:LHOJRV]
ɒDUWPDODU].DWDU]\QD=\JDGOHZLF]
ɒDUWJUDILN(OľELHWD5DG]LNRZVND
ɒDUFK,]DEHOD.OLPDV]HZVNDSU]HGstawiciel Izby Architektów RP
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KOMENTARZ NIEPOLITYCZNY

PUB
arch. Sławomir Żak
architekt IARP

Ad hoc: tytuł

nadzorem autorskim i w konsekwencji
z ochroną praw autorskich. Za
główną przyczynę, w tym i innych
aspektach, wyraźnego niedomagania
innowacyjności w polskim
budownictwie, uznano jednak złe
prawo. Pierwszoplanowym winowajcą,
w wypowiedziach większości
zgromadzonych, wskazana została
obowiązująca ustawa o zamówieniach
publicznych.

Zachęcony dyskusją z kol.
Andrzejem Pawlikiem,
naszym wielkim inkwizytorem
odpowiedzialności zawodowej
architektów, planowałem
pod wpływem jego namowy
zatytułować niniejszy
komentarz inaczej.

Wrocław, 15.04.2015

Rozmawialiśmy o ostatnim
monitorowanym przez Izbę
Architektów RP konkursie na
rozbudowę Gmachu Głównego
Muzeum Narodowego w Krakowie.
Andrzej zaproponował, w związku
z fatalnymi zapisami regulaminu
tego konkursu w zakresie ochrony
i poszanowania własności
intelektualnej, aby stawiając kropkę
nad „i” w tej sprawie – natychmiast
rozpocząć pisanie eseju pt.
„Zniewolony ołówek”.
W pierwszej chwili pomysł bardzo
mi się spodobał, choć wolałbym
oczywiście, by kolejna sytuacja
pasująca do tak brzmiącego tytułu
(a niestety zapisy dążące do
zawłaszczania praw autorskich do
projektu na rzecz zamawiającego
stają się w polskich konkursach
nagminną regułą stosowaną
wobec architektów), trafiła już
tylko do (nomen omen) muzeum.
Zwłaszcza, że zainteresowanie
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Myśl nie jest nowa... co mogłoby rodzić
obawę, że – podobnie jak przypadek
dewaluacji praw autorskich – może
traﬁć do lamusa historii zjawisk
nienaprawialnych, których konkretna
innowacja się nie ima. Pozostając
jednak „pełni nadziei” wszyscy
uczestnicy spotkania oświadczyli,
że chcą spotykać się w sprawie
innowacyjności w budownictwie
w dalszym ciągu, aby esej na temat źle
napisanego prawa mógł zakończyć się
szczęśliwym epilogiem.
tematem zatacza kręgi związane
z najwyższymi organami państwa.
Szeroka dyskusja w Kancelarii
Prezydenta RP, która odbyła się
w dniu 13 kwietnia 2015 r. na temat
innowacyjności w budownictwie,
w pewien fundamentalny sposób
obejmowała – w obszarze
projektowania – również ten
ważny temat związany z: autorem,

W otoczeniu tak znakomitych
gości i uczestników spotkania
takie oświadczenie, to w gruncie
rzeczy właśnie epilog, a w zasadzie
nawet... epitaﬁum dla niekończącej
się dyskusji i braku postępu
w konkretnych działaniach
naprawczych leżących po stronie
legislatora. Trzymając kciuki za
powodzenie projektów pozytywnych

ILUSTRACJA: ARCHIWUM AUTORA

Oświadczenia
w otoczeniu

Z:A
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„Zniewolony ołówek” architekta – zmuszony do podpisania
oświadczenia w tak niepewnym otoczeniu prawnym, przy
ogromnej presji osiągnięcia celu, jakim jest pozwolenie na budowę
– powinien być ostro zatemperowany odpowiedzialnością.

innowacji w PZP, jako środowisko
architektów przypomnieliśmy na
koniec szanownemu gremium o naszej
trwającej walce ze wspomnianą
ustawą w imię obrony tak ważnych
dla innowacyjności wartości
intelektualnych.
Wracając zaś do naszej wewnętrznej,
internetowej dyskusji z kolegą
Andrzejem na temat eseju
o „zniewolonym ołówku” – zakończyłem
ją, dopisując się do proponowanego
tytułu myślą – oświadczeniem
– o prawie pisanym i „nienapisanym”, co
w efekcie prowadzi do powszechności
stosowania prawa... niepisanego.
Tekst na łamy Z:A zatytułowałem
więc ostatecznie inaczej, choć przecież
umysł nie wyrwał się z klatki, a jedynie
poszerzył krąg myśli wokół tematu.
W potencjalnej historii tworzenia
„naszego” eseju nie mogłoby bowiem
zabraknąć również oświadczeń osób
bezpośrednio zmuszonych właściwą
ustawą do ich składania: architektów
i projektantów.

Ad rem: rozwinięcie
Według świeżo znowelizowanej ustawy
Prawo budowlane oświadczenie
architekta dotyczące ustalenia
„granic oddziaływania inwestycji”
przywoła, w sposób formalny, strony
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postępowania administracyjnego
przy wydawaniu stosownych
decyzji o pozwoleniu na budowę.
Konsekwencją nieodgadnioną dziś, choć
bardzo prawdopodobną za chwilę, jest
wskazanie, kto poniesie bezpośrednią
odpowiedzialność za określenie tak
podstawowej kwestii w konstrukcji
dokumentu administracyjnego.
Oświadczenia architektów, załączane
do dokumentacji projektowej,
automatycznie mogą zostać uznane za
wiążące (w sposób administracyjny!)
zdeﬁniowanie otoczenia inwestycji.
A przecież w takim otoczeniu
klient architekta może mieć jednak
decydujące słowo... zgodnie
z wolnorynkowo konkurencyjną zasadą:
kto płaci, ten wymaga. Dotyczy
to również deklaracji architekta
w kontekście ochrony przyszłej budowy
przed skutkami jej wstrzymania przez
zainteresowane i przywołane przez
niego (architekta!) strony.
Ponieważ otoczenie inwestycji
obrasta w zasady interpretacji prawa
do zabudowy oraz inne przepisy
związane z warunkami technicznymi,
do spełnienia których (w stosownym
oświadczeniu dołączanym do
przygotowanej dokumentacji)
zobligowany jest architekt, więc także
jego oświadczenie – w takim otoczeniu
– wymagałoby wydania interpretacji

lub zdecydowanych uprawnień
uwalniających go od zarzutu działania
komercyjnego, ze wskazaniem na czysto
zawodowe i profesjonalne intencje.
Tymczasem „zniewolony ołówek”
architekta – zmuszony do podpisania
oświadczenia w tak niepewnym otoczeniu
prawnym, przy ogromnej presji osiągnięcia
celu, jakim jest pozwolenie na budowę
– powinien być ostro zatemperowany
odpowiedzialnością, a nie stępiony
konformizmem niejednoznaczności
dotyczącej reprezentowania interesu
strony, z którą architekta wiąże umowa
żądająca efektu administracyjnego. W tym
wypadku hasło o pieniądzach leżących
na ulicy (a tutaj można je otrzymać
za złożony „weksel” oświadczenia),
działać będzie na niekorzyść tych, którzy
mając świadomość zawodową, chcieliby
utrzymywać swój profesjonalizm ponad
pryzmatem partykularnego interesu
klienta.

Ad extremum:
zakończenie
Najbardziej paradoksalna dla
podpisanego tym „zniewolonym
ołówkiem oświadczenia architekta
w takim otoczeniu”, jest
jednocześnie wspominana zawodowa
odpowiedzialność wobec tego
otoczenia – dla ochrony którego kiedyś
mu ten ołówek wręczono...
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+/-

Wszystkie podkreślenia i wytłuszczenia w treści
cytowanych dokumentów pochodzą od autorów artykułu

Ganek – reaktywacja
arch. Bożena Nieroda, architekt IARP, arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP

Przedłużające się zmagania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego z projektem Kodeksu
urbanistyczno-budowlanego skłoniły Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju do podjęcia własnych
prac nad ustawą Prawo budowlane. Powstała propozycja legislacyjna potocznie nazwana „małą
nowelizacją prawa budowlanego”. Za cel przyjęto uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego.
Jednym z kluczowych postulatów była zmiana art. 29 ustawy Prawo budowlane poprzez poszerzenie
katalogu obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Propozycją objęto budynki mieszkalne
jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których
zostały zaprojektowane, a także poligonowe obiekty budowlane. Niestety ministerialne pomysły
ewoluowały podczas prac sejmowych i senackich, generując ryzykowne efekty. Przyjrzyjmy się tylko na
jednym przykładzie, jakie nowe problemy wyprodukowało znowelizowane prawo.

O

Obowiązująca od wielu lat ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – dzieliła
inwestycje generalnie na trzy kategorie:
wymagające uzyskania pozwolenia
na budowę,
wymagające zgłoszenia właściwemu
organowi
nie wymagające ani pozwolenia,
ani zgłoszenia.

Analiza przepisów ustawy pozwalała
postawić tezę, że kryterium przydzielenia
do jednej z trzech grup stanowił m.in.
potencjalny poziom uciążliwości obiektu
dla otoczenia. Przykładowo obiektami nie
wymagającymi pozwolenia na budowę
a tylko zgłoszenia były wyłącznie niewielkie obiekty o znikomym oddziaływaniu.
Największe z nich mogły mieć wysokość do
5 m przy dachach stromych i do 4 m przy
dachach płaskich. Ustawodawca świadomie kontrolował stopień uciążliwości
obiektów, ograniczając – czy to ich gabaryty, czy to funkcję.
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Eksperyment prawodawcy
W ostatnim czasie nasi prawodawcy uznali,
że do grupy inwestycji w niewielkim stopniu
oddziałujących na otoczenie należą także
„przydomowe ganki”. Następstwem takich
poglądów jest uchwalona przez Sejm RP ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy
– Prawo budowlane oraz niektórych innych
ustaw. Ustawa ta wśród wielu eksperymentalnych nowinek – wprowadza pomysł, aby
„przydomowe ganki” można było budować
bez pozwolenia na budowę, tylko po zgłoszeniu właściwemu organowi, a więc w trybie
uproszczonej procedury (art. 30. ust. 1. pkt. 1.).
W tym celu zmieniono punkt 2 w ust. 1
art. 29 i według znowelizowanego brzmienia
– pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
„2) wolno stojących parterowych budynków
gospodarczych w tym garaży, altan oraz
przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów
zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m²,
przy czym łączna liczba tych obiektów na
działce nie może przekraczać dwóch na każde
500 m² powierzchni działki”.

Według tak zredagowanego przepisu
– przydomowe ganki mogą mieć dowolną
wysokość (żaden przepis nie wprowadza
ograniczeń ich wysokości), a powierzchnię
zabudowy aż do 35 m². Warunkiem jest tylko,
aby łączna liczba tych obiektów na działce
nie przekraczała dwóch na każde 500 m²
powierzchni działki.
Ganki mogą też mieć dowolną funkcję
(art. 3. pkt. 2a ustawy Prawo budowlane
pozwala, aby w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym można było wydzielić lokal
użytkowy o powierzchni całkowitej nie
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej
budynku).
Według uproszczonej procedury wskazanej ustawą – do zgłoszenia należy
dołączyć odpowiednie szkice lub rysunki
(art. 30. ust. 2), nie jest potrzebny ani
projekt budowlany, ani architekt. W sytuacji
braku planu miejscowego – nie jest także
potrzebna decyzja o warunkach zabudowy
(ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie
ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych
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ISTNIEJĄCY BUDYNEK JEDNORODZINNY
o powierzchni zabudowy około 100 m2
na działce o powierzchni ponad 1000 m2

GARAŻ
o powierzchni zabudowy do 35 m2
– art. 29 ust. 1 pkt 2

PRZYDOMOWY GANEK
o powierzchni zabudowy do 35 m2
– art. 29 ust.1 pkt 2

ZGŁOSZENIE
bez konieczności
uzyskiwania
decyzji o warunkach
zabudowy

PRZYDOMOWY GANEK
o powierzchni zabudowy do 35 m2
– art. 29 ust. 1 pkt 2

ORANŻERIA
o powierzchni zabudowy do 35 m2
– art. 29 ust. 1 pkt 2

WIATA
o powierzchni zadaszenia do 50 m2
– art. 29 ust. 1 pkt 2c

Tryumfalny pochód przybudówek.
Czy jest to przykład jak będzie
wyglądała nasza codzienna
rzeczywistość inwestycyjna?
Na rysunku zobrazowano proces dobudowywania
do niewielkiego budynku mieszkalnego kolejnych przybudówek
w oparciu o procedury ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie
ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
Z:A _#43 03/04_2015
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1
Przykład tradycyjnego
ganku. Plebania z Benczyna
– Nadwiślański Park
Etnograficzny w Wygiełzowie

2
Przykład tradycyjnego
ganku. Dwór z Drogini
– Nadwiślański
Park Etnograficzny
w Wygiełzowie

innych ustaw – znowelizowała także ustawę
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zmieniła w niej art. 59. dodając ust.
2a stanowiący, że tylko obiekty wymienione
w art. 29. ust. 1 pkt 1a i 2b ustawy Prawo
budowlane wymagać będą uzyskania decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, nie obejmując tym obowiązkiem
ganków przydomowych).
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Będzie sukces?
Eksperymenty mają to do siebie, że tylko
niektóre kończą się sukcesem. Wprowadzenie procedury zgłoszenia dla przydomowych
ganków mieć będzie konkretne konsekwencje.
Projektowane bez architektów i konstruktorów ganki, oddziaływać będą na przestrzeń
publiczną i prywatną. Tam, gdzie nie obowiązują plany miejscowe, ganki pojawiać się

mogą przed linią zabudowy wyznaczoną przez
istniejące w sąsiedztwie obiekty (decyzja
o warunkach zabudowy nie będzie wymagana). Na etapie realizacji lub po zakończeniu
inwestycji – niektóre ganki, zwłaszcza mające
kilka kondygnacji (przepisy nie wprowadziły
limitu wysokości) i zbliżone do granicy nieruchomości, ocenione zostaną przez sąsiadów
jako nadmiernie ingerujące w otoczenie,

Z:A

Co znaczyć może
„przydomowy ganek”
Wszędzie tam, gdzie pojawiają się przywileje,
powstaje problem stwierdzania jakich sytuacji
mogą dotyczyć. Jeżeli prawodawca wprowadza uproszczoną ścieżkę tylko dla niektórych inwestycji, to temu działaniu winien
towarzyszyć przepis precyzyjnie wskazujący, jakie to mogą być inwestycje.
Niestety ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.
o zmianie ustawy – Prawo budowlane
oraz niektórych innych ustaw – zwalniając
przydomowe ganki z obowiązku posiadania
pozwolenia na budowę, nie skonkretyzowała
tego pojęcia. W ustawie zabrakło deﬁnicji
„przydomowego ganku”, a pojęcie to jednoznaczne nie jest i trudno jest bezdyskusyjnie
wskazać, do jakich odnosi się obiektów.
Nie wiadomo, czy ganek ma być rodzajem
zadaszenia przed wejściem, czy kubaturą wydzieloną z przestrzeni przegrodami... a może
jednym i drugim. Nie wiadomo więc, czy mówimy o budynku czy budowli. Jest to kolejny
przykład odwiecznego problemu naszych
przepisów, które „mają talent” posługiwania
się pojęciami tylko z pozoru oczywistymi. Próbując rozszyfrować co prawodawca miał na

myśli – sięgnęliśmy do kilku zamieszczonych
w różnych źródłach deﬁnicji.
Według deﬁnicji podanych w sześciotomowej Nowej encyklopedii powszechnej PWN
– ganek to
parterowa lub piętrowa przybudówka przed
wejściem do budynku, nakryta przeważnie daszkiem dwuspadowym, wsparta na
ﬁlarach, kolumnach lub słupach; charakterystyczny element polskich dworów;
długie przejście na zewnątrz budynku
w formie otwartego korytarza, balkonu,
krużganku, wsparte bezpośrednio na murze
lub ﬁlarach, słupach, wspornikach;
szczyt w gł. grani Tatr Wysokich, w Słowacji,
na pd.-wsch. od Rysów; wys. 2465 m; znane
trasy wspinaczek wysokogórskich.
Popularna internetowa Wikipedia podaje
3 różne deﬁnicje ganku i według tworzących
ją wolontariuszy – ganek to element budynku,
występujący jako:
przybudówka z zewnętrznymi schodami przed wejściem do budynku, nakryta
daszkiem podpartym słupkami, otwarta
lub zamknięta ścianami z oknami; często
na stropie ganku budowano balkon lub
niewielką izbę mieszkalną; charakterystyczny dla dworków szlacheckich od XVI wieku,
a później chałup wiejskich, stosowany także
w willach podmiejskich z XIX i XX wieku;
długi, otwarty korytarz (krużganek, balkon
lub galeria) na zewnątrz budynku, łączący
jego pomieszczenia, mieszczące się od
strony podwórza.
półotwarty taras od strony ogrodu przyległego do zabudowań.
Natomiast słownik dla osób lubiących
krzyżówki (www.krzyzowki.info/ganek)
podaje aż 44 deﬁnicje pojęcia ganek, takie
jak przykładowo: weranda; wiejski portal;
REKL AMA

przynosząc trudno rozwiązywalne konﬂikty
(dialogu z sąsiadami na etapie procedury
zgłoszenia – przepis nie przewiduje).
Pojawianie się negatywnych skutków
wprowadzenia tak zliberalizowanych przepisów wydaje się oczywiste. Jednak czy będą to
tylko sporadycznie przypadki czy masowe zjawisko? Odpowiedź zależeć będzie od możliwości skonkretyzowania, czym są „przydomowe
ganki” i w ślad za tym stwierdzenia, o jakich
właściwie mówimy inwestycjach. Pozwoliłoby
to wyjaśnić, w jakich sytuacjach stosować
można specjalny przywilej budowania bez
prawie żadnych ograniczeń.
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Jeżeli prawodawca wprowadza uproszczoną ścieżkę tylko dla
niektórych inwestycji, to temu działaniu winien towarzyszyć
przepis precyzyjnie wskazujący, jakie to mogą być inwestycje.
Problemem nie jest poszerzenie katalogu inwestycji, które
można zwolnić z obowiązku uzyskania decyzji na budowę, a brak
właściwych regulacji towarzyszących tej procedurze.
Kolejny raz zabrakło jednoznacznych i kompletnych zasad.

szczyt w Tatrach Wysokich; sień zewnętrzna;
przedsionek; przybudówka na ﬁlarach; dymnik; miara długości i gęstości nici, używana
w Polsce w XV-XIX w.; krużganek; występ
skalny w alpinizmie; pomost naokoło wylotu
wielkiego pieca; przybudówka przed wejściem
do budynku, nakryta daszkiem wspartym na
słupach; długie przejście na zewnątrz budynku
w formie otwartego korytarza, balkonu,
galerii; wąskie przejście podziemne w kopalni; długi, półotwarty taras od strony ogrodu
przyległego do zabudowań.
Zestawienia te pokazują, że nawet krótka
akcja poszukiwawcza ujawnia, jak wieloznaczne jest proste słowo „ganek”. Niestety
nie jest to koniec kłopotów, bo za podobnie
zagadkowe można traktować pojęcie „przydomowy”. Wprawdzie nosi pozory jednoznacznego, lecz jeśli zwrócimy uwagę, że słowo
to występuje w prawie budowlanym także
w kontekście „przydomowych oczyszczalni
ścieków” oraz „przydomowych basenów
i oczek wodnych” to wydaje się oczywiste, że
ganek nie koniecznie musi się stykać z domem, tak jak nikt nie oczekuje, by do domu
koniecznie musiały przylegać oczyszczalnia
ścieków lub przydomowy basen.
Problem „przydomowych ganków” wzmacnia niepokojąco duża powierzchnia zabudowy
dozwolona przez prawodawcę (aż 35 m²)
oraz możność realizacji kilku takich obiektów
nawet na niewielkiej działce (dwóch na każde
500 m² powierzchni działki). Czy to oznacza,
że będzie można wybudować np. dwa stykające się ze sobą ganki, wydzielone konstrukcyjnie na działce o powierzchni 500 m² bez
stojącego obok budynku mieszkalnego?
Brak ustawowej deﬁnicji oraz wielość
słownikowych znaczeń uruchomi wyobraźnię
inwestorów i powodować będzie twórcze interpretacje odnośnie formy i funkcji. Być może
zaczną pojawiać się „zgłoszenia” piętrowych
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ganków (ustawa nie ogranicza wysokości ganków) zawierających np. 2 pokoje (ustawa nie
określa funkcji ganków), a w budynkach jednorodzinnych mieszczących jakąś działalność
gospodarczą (o powierzchni całkowitej do 30%
powierzchni całkowitej budynku) – będzie ona
lokalizowana właśnie w takich gankach.

Tryumfalny pochód przybudówek
Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz
niektórych innych ustaw wprowadzające
możliwość budowy „przydomowych ganków”
na bazie uproszczonej procedury „zgłoszenia”
– jeżeli okażą się atrakcyjne dla inwestorów, to uruchomić mogą masową produkcję
różnego rodzaju dobudówek, doklejanych
z przodu, z tyłu lub boku budynków. Stanie
się tak na pewno w sytuacji, w której sądy
administracyjne zaczną akceptować wielopiętrowe, zamknięte ścianami i wyposażone
w okna i drzwi przydomowe ganki.
Nastąpi reaktywacja rzadko ostatnio
używanego słowa „ganek” i pojęcie to
pojawiać się zacznie w kierowanych do
urzędów pismach. Jednakże prawdopodobnie
obserwowalne będzie odejście od tradycyjnej formy będącej najczęściej niewielkim
elementem wkomponowanym w główną
bryłę budynku 1 , 2 . Wysokość, szerokość
czy liczba przydomowych ganków XXI wieku towarzyszących niektórym budynkom
– niejednego będzie mogła zaskoczyć.
Zakłopotanie pojawiać się może zwłaszcza
w sytuacjach, w których projektowane przez
inwestorów i budowane metodą gospodarczą
ganki, sytuowane będą przed elewacjami
frontowymi.
Analogiczna sytuacja dotyczyć będzie innych przybudówek, hojną ręką oferowanych
przez prawodawcę. Ustawa z dnia 20 lutego
2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane

oraz niektórych innych ustaw wprowadza
opisaną wyżej możliwość „zgłaszania” dla
całej palety inwestycji, stanowiąc, iż dotyczyć
może „wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz
przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów
zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2,
przy czym łączna liczba tych obiektów na
działce nie może przekraczać dwóch na każde
500 m2 powierzchni działki” (art. 29.1.2.).
Liberalizm prawodawcy w ustawie tej
posunął się jeszcze dalej, czego dowodem
jest kolejny przepis (art. 29.1.2c) pozwalający
rezygnować także ze „zgłoszenia” i budować
bez żadnych zahamowań dowolne wiaty
o powierzchni zabudowy do 50 m2 (bez
limitu wysokości, tylko z warunkiem, aby były
sytuowane „na działce, na której znajduje się
budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod
budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna
liczba tych wiat na działce nie może przekraczać
dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki”.
Trwać będzie tryumfalny pochód przybudówek (porównaj rysunek na stronie 117).
Z nostalgią niektórzy wspominać zaczną
dawne czasy, kiedy to polskie przepisy
z 1928 r. zakazywały budowania przed
frontową linią zabudowy podrzędnych
budynków (art. 266. Rozporządzenia z 1928 r.
o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli
– stanowił: „Przestrzeń pomiędzy budynkami
frontowemi a drogą nie może być użyta na
podrzędne budynki gospodarskie, lecz powinna
być zużytkowana na ogródki”).

Wnioski legislacyjne
Obowiązujący w Polsce system prawny
regulujący proces prowadzenia inwestycji
budowlanych składa się z wielu tysięcy
przepisów i postrzegany jest jako skomplikowany, niespójny, niejednoznaczny, niestabilny, kosztowny, uciążliwy do stosowania oraz
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Nie jest natomiast ważne, jak nazwiemy
budynki oraz ich poszczególne fragmen-

ty. Dotychczasowa formuła zgłoszenia
pozwalała realizować według uproszczonej procedury tylko obiekty drugorzędne.
Obecnie ustawodawca zdecydował się
na zwolnienie jednego z fragmentów
funkcjonalnej struktury budynku jednorodzinnego. Dlaczego wybrał ganki, a nie np.
kuchnie lub sypialnie? Chyba nie w wyniku
zbadania wpływu ganków na ich otoczenie. Analiza przepisów prawa pokazuje
bowiem, że oddziaływania na teren
działek sąsiednich mogą w przypadku
„ganków przydomowych” być bardzo
odczuwalne, czasem nawet mocniej, niż
oddziaływania towarzyszących im głównych brył budynków.
Nowe przepisy wprowadzające procedurę
zgłoszenia dla „przydomowych ganków”
to kolejny defekt prawa inwestycyjnego,
bowiem specjalnymi przywilejami objęto
fragment budynku, w sposób nie mający
racjonalnego uzasadnienia. Ustawodawca
zdaje się najpierw pieczołowicie tworzyć
szczelny system, a następnie podejmuje
szereg działań, które ten system dziurawią
i czynią nielogicznym i niespójnym.
Obowiązującą winna być zasada, że
takie same oddziaływania różnych fragmentów obiektu budowlanego na tereny
sąsiednie wywołują taki sam skutek prawny, opisany stosownym przepisem prawa
inwestycyjnego.
W tekście wykorzystano m.in.:
> obowiązujące przepisy prawa
> zdjęcia własne autorów
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nieskuteczny. Podejmowane próby naprawcze niestety nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Opisane wyżej meandry procedury „zgłoszenia” „przydomowych ganków”
– to tylko drobny przykład najnowszych
działań legislacyjnych o kontrowersyjnych
rezultatach.
Chociaż prawodawca wyszedł ze słusznego założenia, iż należy upraszczać skomplikowaną materię prawa – to droga, którą
wybrał, jest wątpliwa. Problemem nie jest
poszerzenie katalogu inwestycji, które można zwolnić z obowiązku uzyskania decyzji
na budowę, a brak właściwych regulacji
towarzyszących tej procedurze. Kolejny raz
zabrakło jednoznacznych i kompletnych zasad, określających czego w sąsiedztwie granic
działki realizować nie można, a właśnie te
kwestie winny zostać w trybie priorytetowym
dookreślone.
Prawodawca winien skoncentrować uwagę na takim formułowaniu przepisów, aby
mogły „z urzędu” skutecznie chronić przestrzeń publiczną oraz interes osób trzecich.
Warto w tym miejscu podkreślić, że przy
ustalaniu przepisów regulujących relacje
planowanego obiektu z przestrzenią publiczną
i prywatną kluczowymi są:
funkcja obiektu,
jego wymiary,
odległości od granic działek sąsiednich
oraz jakość rozwiązań architektonicznych.
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Butelka na wiosnę

Stolik dla dwojga

Wiosna to czas pierwszych, długo oczekiwanych
pikników. Chcąc spędzić miłe chwile na łonie natury warto pomyśleć o odpowiednich akcesoriach.
Na zielonej trawce na pewno przyda się butelka
Citrus2Go lub FlavourIt2Go. Butelki mają w swoim
wnętrzu osobny pojemniczek na plasterki cytryny,
dzięki któremu w napoju nie pływają fragmenty
miąższu i można bez przeszkód cieszyć się orzeźwiającym smakiem.
Cena: 89 zł
www.bonami.pl

Interaktywną instalację Table for Two w jednej z nowojorskich kawiarni wymyśliła francuska projektantka Shani Ha. Stolik, którego jedna połowa jest za szybą w lokalu, a druga na ulicy, zapraszał do
interakcji przechodniów. Projekt miał uświadamiać, że większość kontaktów w dzisiejszym świecie
realizowana jest za pośrednictwem komputerowego monitora, ale też zachęcać do prób kontaktu
w mieście, którego połowa mieszkańców to single.
www.shani-ha.com

Wazon nie dla kwiatów

Podróż z żółwiem

Wazon z kamieniem zaprojektował

Walizka Kame powstała

hiszpański dizajner Martin Azúa,

w japońskiej pracowni Nendo

a wykonał ceramik Marc Vidal.

założonej przez architekta

Niestety został zrobiony z materiału,

Okiego Sato. Wyprodukowała

który przepuszcza wodę i nie da się do

ją mediolańska Fabbrica Pellet-

niego wstawić kwiatów. Przyznacie

terie. Kame po japońsku znaczy

chyba jednak, że wygląda atrakcyjnie

żółw, dlatego walizka nawiązuje

sam w sobie...

wyglądem do tego powolnego

Cena: 240 €

gada. Ciekawym rozwiązaniem

www.martinazua.com

jest możliwość przypięcia walizki
(jak roweru) za pomocą metalo-

Eko-rower na wiosnę

Świetlista zakładka
Rzuca snop światła na ostatnią czytaną lub szczegól-

wej linki, dzięki czemu nie trzeba
z nią chodzić np. do toalety.
www.nendo.jp, en.fpm.it

nie istotną stronę... Zakładka Lightmark z pewnością
spodoba się wszystkim miłośnikom książek, ale
można nią zaznaczyć także istotne miejsce w projekcie
budowlanym...
www.peleg-design.com

The Wooden Bike to pomysł holenderskiego
projektanta Paula Timmera. Rama zrobiona została z drewna jesionowego, a do jej wzmocnienia
dizajner wykorzystał samodzielnie wykonane, za
pomocą drukarki 3D, elementy aluminiowe. Bicykl
waży 11 kilogramów i można na nim jeździć po
zróżnicowanym terenie.
www.paultimmer.nl
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Cena: 9,90 $
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