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cztery
kolory

LAURENCJA

OKLEINA

AntiFinger
NOWOŚĆ
w ofercie ERKADO
innowacyjna, trwała
powłoka ograniczająca
zabrudzenia
oraz ślady odcisków palców.
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www.hoxter.pl

UKA 37/55/37/57
Pappenheim / Niemcy

Najwyższa jakość dla wymagających
Wkłady kominkowe Hoxter produkujemy od 2008 roku i jesteśmy liderem w tej dziedzinie. System czystej
szyby, najlepsze materiały i innowacyjna technologia. Wykonanie przemyślane do ostatniego detalu i wysoki
stopień indywidualizacji gwarantują optymalną czystość aranżacyjną każdego wnętrza.
Dane techniczne i pliki DWG można znaleźć w dziale „Pobieranie”.

Przemysław Galiński / Regionalny manager Polska / +48 664 653 116
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Prezentacja
produktu

⸠ MB-SKYLINE TYPE R

Panoramiczne drzwi przesuwne z ukrytym skrzydłem
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Akustyka
z natury
Nowości Ecophon
• system sufitowy Ecophon Master Eg
z niepowtarzalnym efektem unoszących się płyt
dający możliwość tworzenia mozaikowych układów;
• 22 kolory najwyższej jakości powłoki Akutex™
pozwalające zrealizować niemal każdy projekt;
• 15 nowych kolorów konstrukcji Connect
zapewniających nieograniczoną zabawę kolorami;
• 14 kolorów Texona podkreślających wyrazistość
aranżacji ściennych.
www.ecophon.pl
info.ecophon@saint-gobain.com
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*wodoodporność podłogi oznacza niewrażliwość produktu na czasowe działanie wody
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pierwsze takie!
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podłogi drewniane
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podłogi
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stabilna konstrukcja | na ogrzewanie podłogowe | ultraodporny lakier

stabilna konstrukcja | na ogrzewanie podłogowe | ultraodporny lakier
Po naszych podłogach chodzi 250 mln ludzi,

Troska o środowisko i postawa proekologiczna

stabilna konstrukcja w
| 75
na
ogrzewanie
podłogowe
| ultraodporny
krajach
świata
są
nadrzędnymi wartościami
firmy Barlineklakier
Po naszych podłogach chodzi 250 mln ludzi,
w 75 krajach świata

Po naszych podłogach chodzi 250 mln ludzi,
w 75 krajach świata

Troska o środowisko i postawa proekologiczna
są nadrzędnymi wartościami firmy Barlinek

Troska o środowisko i postawa proekologiczna
są nadrzędnymi wartościami firmy Barlinek
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Smart Home.
Smart Building.
Smart Life.

Włącz.
A gdybyśmy tak
dostrzegali więcej
niż tylko czerń i biel?
Włącz i wyłącz?
Co z całym światem
niuansów? W jego
wielu przejawach,
kolorach i odcieniach.
Albo w fascynującej
matowej czerni. Czy
to jeszcze przełącznik,
czy może najbardziej
ekscytujący sposób
wyłączania światła?

Wyłącz.
Elegancki przełącznik
Gira E2 teraz w matowej
czerni.
gira.com/pl

TEMA 2 Sp. z o.o.
ul. Boryny 7
02-257 Warszawa
Tel. +48 22 878 03 55
www.tema.pl

Gira /
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Wzornictwo przełączników
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BEZPIECZEŃSTWO W OBIEKTACH

Okna
oddymiające
Produkty GEZE na rzecz bezpieczeństwa.
Nasz szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie systemów oddymiania sprawi, że w razie pożaru drogi ewakuacyjne
w budynku dłużej pozostaną bez dymu, a służby ratunkowe szybciej dotrą do potrzebujących.
Duże szerokości otwarcia okien oddymiających zapewniają certyfikowane siłowniki GEZE w mniej niż 60 sekund.
Posiadamy niezbędne certyfikaty na okna oddymiające na profilach renomowanych producentów
systemów aluminiowych.
Przygotujemy rozwiązanie szyte na miarę Twoich potrzeb.
Dowiedz się więcej na www.geze.pl

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

Sprawdź modele naszych BRAM,
OKIEN, DRZWI I OGRODZEŃ
w technologii BIM

Dla komfortu Twojej pracy przenieśliśmy bramy, okna, drzwi
i ogrodzenia do technologii BIM.
Biblioteki BIM/CAD produktów marki WIŚNIOWSKI
znajdziesz na www.bim.wisniowski.pl
Korzystaj bez ograniczeń.
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WHITE TULIP
www.duravit.pl
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architektura i polityka
— ile zarabia architekt
w Polsce?
L

ipcowo-sierpniowy wakacyjny numer jest dwutematyczny.
Pierwszy temat, cover story jest osnuty wokół badania
przeprowadzonego przez nas, które miało na celu zobrazować,
ile zarabia architekt/pracownia na metrze kwadratowym mieszkaniówki,
domu jednorodzinnego i biurowca w stosunku do cen na rynku
nieruchomości z uwzględnieniem GUS-owskich kosztów poszczególnych
sektorów budowlanych poniesionych przez inwestora.
Drugi temat to wpływ polityki na architekturę. Polityka, jak wiemy,
ma duży i realny wpływ na kształt i rozwój przestrzeni zurbanizowanych,
wypełniając je w miarę możliwości kolejną warstwą treści wynikających
z obowiązujących w danym czasie doktryn, idei i światopoglądów.
Deyan Sudjic, autor słynnej książki „Kompleks gmachu. Architektura
władzy”, wydanej w Polsce przez Centrum Architektury w 2015 roku
w rozmowie przeprowadzonej przez Agnieszkę Rasmus‑Zgorzelską
dowodzi, że zmiany, które zaszły w Londynie w ostatnich latach, są
efektem takiego podejścia. „Architektura wywiera magnetyczny wpływ
na najbardziej egocentryczne jednostki, skore do używania jej dla swojej

chwały — milionerów zasiadających w radach muzeów, budowniczych
drapaczy chmur i właścicieli rezydencji. Jednak równie dobrze może
być wykorzystana przez burmistrzów reformatorów, którzy chcą
ulepszać miasta. Na koniec okazuje się, że — bez względu na intencje
projektantów — ich dzieło określa nie ich język, lecz pobudki, dla
których bogaci i silni zatrudniają architektów, by próbować wpływać na
kształt świata” — czytamy w zakończeniu książki.
Poczynając od tego numeru, przez kilka kolejnych, będziemy bardzo
dokładnie analizować specustawę mieszkaniową — jej wady, zalety
i proces wdrażania. Po pierwszej fali krytyki coraz częściej pojawiają
się głosy, że specustawa mieszkaniowa (inaczej lex deweloper)
odpowiednio procedowana, może być dobrym instrumentem
planistycznym, na którym zyska miasto i jego mieszkańcy.
Czy tak będzie, czas pokaże.
Głosem Agaty Twardoch komentujemy również politykę
mieszkaniową zapisaną w Polskim Ładzie, programie politycznym
ogłoszonym 15 maja br.
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architekturaibiznes.pl
ARCHITEKTURA & BIZNES
miesięcznik ogólnopolski

MARKETING

dyrektor artystyczny

Lubomir NIKOLOV

lubomir@architekturaibiznes.com.pl

WYDAWCA

AiB sp. z o.o.
ul. Kielecka 2/55A, 31-526 Kraków
zarzad@architekturaibiznes.com.pl

redaktor techniczny | grafik A&B |
koncepcja i opracowanie graficzne layoutu A&B |
webdesign i administracja portalu A&B | SEO

BIURO WYDAWCY

rafal@architekturaibiznes.com.pl

biuro@architekturaibiznes.com.pl

tel. (+48) 12 397 49 28

ul. Kielecka 2/55A, 31-526 Kraków
tel. (+48) 12 397 49 28
redaktorka naczelna

Małgorzata TOMCZAK

Rafał PASTERNAK

współpraca redakcyjna

REDAKCJA

è

604 207 445

malgosia@archibi.pl
m.tomczak@architekturaibiznes.com.pl

sekretarz redakcji | redaktorka działu Wydarzenia |
redaktorka portalu A&B

Aleksandra KLOC
olakloc@archibi.pl

redaktorzy portalu A&B
Dobrawa BIES è 663 506 509
dobrawa@archibi.pl

Katarzyna DOMAGAŁA

katarzyna.domagala@archibi.pl

Kacper KĘPIŃSKI
kacper@archibi.pl
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Marta KULAWIK
Katarzyna JAGODZIŃSKA
Katarzyna MIKULSKA
Alicja GZOWSKA
Anna DIDUCH

marta@archibi.pl
kj@archibi.pl
katarzyna@archibi.pl
alicja.gzowska@archibi.pl
anna.diduch@archibi.pl

Ewa ŚLUSARCZYK

PROMOCJA I REKLAMA

ul. Kielecka 2/55A, 31-526 Kraków
reklama@architekturaibiznes.com.pl

tel. (+48) 12 397 49 27
Renata KIEPURA

è

601 40 25 11

r.kiepura@architekturaibiznes.com.pl

Anna DRELICH

è

697 506 500

a.drelich@architekturaibiznes.com.pl

Roksana KRASNY

è

Anna KENIG

è

697 507 505

a.kenig@architekturaibiznes.com.pl

PRENUMERATA

ul. Kielecka 2/55A, 31-526 Kraków
tel. (+48) 12 397 49 27 è 667 309 305
prenumerata@architekturaibiznes.com.pl

korekta i redakcja literacka

szef działu

Małgorzata TOMCZAK

665 501 508

r.krasny@architekturaibiznes.com.pl

Zamówienia na prenumeratę można składać na stronach
www.architekturaibiznes.pl

lub www.prenumerata.ruch.com.pl

NAŚWIETLANIE I DRUK
MELLOW — Kraków

KORESPONDENCI A&B

Dorota WANTUCH-MATLA (Kraków),
Jakub GŁAZ (Poznań), Anna CYMER (Warszawa),
Edyta SKIBA (Warszawa), Dorota BIELAWSKA (Paryż),
Anna POPIEL‑MOSZYŃSKA (Paryż),
Mikołaj ZAJDA (Majorka)
Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji nadesłanych
tekstów. Wszystkie materiały publikowane w A&B są
objęte ochroną prawa autorskiego. A&B nie ponosi
odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
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FOPA Postscriptum
Finał wiosennej edycji Festiwalu Otwartych Pracowni Architektonicznych

FOPA 2021

festiwal otwartych pracowni
architektonicznych
MANDAWORKS

3DARCHITEKCI
Z WIZJĄ

MEDUSA
GROUP

21 Vi 2021 | 13:00

24 Vi 2021 | 13:00

25 Vi 2021 | 13:00

Trzy dni, trzy miasta, trzy pracownie i czwarta, tym razem wiosenna
edycja Festiwalu Otwartych Pracowni za nami. FOPA, czyli wydarzenie,
podczas którego otwieramy drzwi znanych pracowni architektonicznych,
wspólnie z tworzącymi w nich architektami uchylamy rąbka tajemnicy
działalności biura, przyglądamy się ich codziennej pracy i metodom
projektowym, od 2018 roku jest wydarzeniem towarzyszącym
kongresowi Open Eyes Economy Summit. W tym roku organizatorzy
OEES we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi zainicjowali kolejne
ważne spotkanie — pierwszy Międzynarodowy Kongres Regeneracja
Miast Przemysłowych. Nie mogło nas tam zabraknąć!

YouTube
transmisje online
wiosennej edycji
festiwalu dostępne są
na naszych kanałach
YouTube i Facebook
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Facebook

F

estiwal w całości odbył się online —
swoje drzwi wirtualnie otworzyły dla
nas cenione biura ze Sztokholmu, Łodzi
i Bytomia — kolejno były to: międzynarodowe
biuro urbanistyczne Mandaworks, po którym
oprowadzała nas Kinga Zemła (21.06), gdzie
oprócz opracowywania koncepcji i planów
projektanci celebrują wspólnie czas podczas
tradycyjnych szwedzkich fik, czyli przerw na
kawę i coś słodkiego; dbająca o równowagę
między życiem zawodowym i prywatnym
i szkoląca młodych architektów w trybie czeladniczym łódzka pracownia 3DARCHITEKCI
z wizją, o której opowiadał Jakub Krzysztofik
(24.06) i działająca w poprzemysłowych wnętrzach śląska pracownia medusa group (25.06),
do której zaprosił widzów Przemo Łukasik.
Relacje ze wszystkich spotkań dostępne są
na naszych kanałach YouTube i Facebook.
Choć festiwal już za nami, zaprosiliśmy
przedstawicieli trzech goszczących nas pracowni do podzielenia się przemyśleniami na
przewodni temat numeru A&B — architektury i polityki, współpracy z władzami miejskimi — zapytaliśmy także o architektoniczne
plany na przyszłość.
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MANDAWORKS
A&B: Jak oceniacie współpracę
z miejskimi władzami, jaki może
być wpływ miejskich polityk na
działania projektowe? Co z Waszej
perspektywy i doświadczenia
lepiej się sprawdza — współpraca
z władzami miejskimi czy
prywatnymi inwestorami?
Mandaworks: Sposób, w jaki polityki miejskie wpływają na proces projektowy, bardzo
zależy od konkretnego miejsca i klienta.
Mandaworks prawie zawsze — pośrednio lub
bezpośrednio — pracuje dla przedstawicieli
władz publicznych. W Szwecji planistyczny
monopol mają samorządy, które szczególnie w dużych miastach dysponują różnymi
narzędziami kontroli rozwoju przestrzennego.
Nieważne, czy jest się właścicielem ziemi,
chce się ją kupić, czy może samo miasto
jest zainteresowane stworzeniem na danym
terenie jakiejś inwestycji — procesy te będą
podlegały decyzjom o politycznym charakterze. Dlatego w Skandynawii bardzo często pracujemy bezpośrednio z samorządami.
W Chinach współpracujemy bezpośrednio
z samorządami lub ośrodkami naukowymi, ale
także prywatnymi inwestorami, którzy jednak,
ze względu na tamtejszy system państwowy,
zawsze mają silne powiązania z władzą różnych szczebli.
W Kanadzie władze miejskie przeważnie
nie dysponują zbyt wielkimi obszarami ziemi,
więc działki najczęściej należą do prywatnych

inwestorów, którzy zgłaszają do urzędów gotowe
propozycje. Ważną rolę mogą odgrywać partycypacja społeczna, upublicznienie projektów i akceptacja lokalnej społeczności. To
samorząd ostatecznie akceptuje lub odrzuca
zaproponowany plan, ale nie bierze aktywnego
udziału we współtworzeniu go, nie nadaje mu
kierunku. Inicjatywa jest więc po stronie podmiotów prywatnych.
Który z tych modeli jest najlepszy? Cóż,
miasta skandynawskie, takie jak Sztokholm czy
Kopenhaga, o silnych i sprawczych samorządach, mogą tworzyć szerokie i długoterminowe
wizje, wyznaczać kierunki rozwoju i zapobiegać niespodziewanym, szkodliwym inwestycjom. Nie oznacza to jednak, że w każdym
przypadku przed nimi zabezpieczają — zdarza się w końcu, że ich powstanie będzie uzależnione bardziej od decyzji politycznej niż
od jakościowych przesłanek urbanistycznych.
Jednak w kontekście implementowania rozwiązań prospołecznych lub ekologicznych, bez
przymusu maksymalizacji zysków i metrów
kwadratowych, samorządy stoją na straży interesów publicznych. Co oczywiście wiąże się
z dużymi kosztami — jeśli przestrzeń między budynkami pozostaje w rękach miasta,
konieczne jest utrzymywanie jej w dobrym
stanie, na co przeznacza się środki z budżetu.
Dlatego również samorządy starają się zarabiać — sprzedając ziemię, a czasami obniżając
koszty, a przy tym jakość przestrzeni.
Miejski rodowód Sztokholmu i Toronto jest
zupełnie inny, a jednak Toronto odznacza się

wieloma specyficznymi dla swojego modelu
walorami urbanistycznymi. Z naszej perspektywy, przy odpowiednich mechanizmach zabezpieczających, uważamy, że nie zawsze chęć
zarobienia pieniędzy musi równać się odżegnaniu od jakości, innowacyjnych rozwiązań
czy sprawnie funkcjonujących przestrzeni.
A&B: Jakie są plany na przyszłość
pracowni?
Mandaworks: Kiedy w 2010 roku zakładaliśmy Mandaworks, naszym marzeniem było
stworzenie szerokiej sieci kontaktów i możliwość pracy przy projektach w różnych miejscach na świecie. I chociaż w dużej mierze
udało się je zrealizować, wciąż chcielibyśmy
rozwijać naszą międzynarodową działalność.
Od dwóch lat prowadzimy biuro w Montrealu,
w Kanadzie, a od pół roku także w Szanghaju
i dlatego celem na najbliższe lata jest rozwinięcie tych placówek. Wiąże się z tym konieczność usprawnienia metod pracy ponad granicami. Liczymy także na wzbogacenie naszego
zespołu w Sztokholmie o dodatkowych ekspertów z różnych dyscyplin — na razie jesteśmy
grupą architektów, urbanistów i architektów
krajobrazu. W dalszej perspektywie rozważamy
otwarcie kolejnych oddziałów Mandaworks
w Europie: dzięki nim moglibyśmy być bliżej miejsc i społeczności, z którymi będziemy
pracować. Mamy wspaniały, międzynarodowy
zespół, mówimy różnymi językami, które często
otwierają drzwi do możliwości w innej sytuacji
niedostępnych. Chcielibyśmy to wykorzystać.

© MANDAWORKS

spotkaniem inaugurującym wiosenną edycję FOPA 2021 była transmisja online ze sztokholmskiego biura urbanistycznego Mandaworks, które poprowadziła Kinga Zemła
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drugiego dnia spotkań odwiedziliśmy pracownię 3DARCHITEKCI z wizją…

3DARCHITEKCI Z WIZJĄ
A&B: Jak oceniacie współpracę
z miejskimi wydziałami architektury
i konserwatorami zabytków
oraz wpływ miejskich polityk na
działania projektowe? Co i jak
Waszym zdaniem można by zmienić
i usprawnić?
Jakub Krzysztofik: W dwudziestojednoletniej historii naszej pracowni wielokrotnie realizowaliśmy projekty w obszarach
ochrony konserwatorskiej oraz na zlecenie
gminy miasta Łódź. Kluczowym projektem
jest dla nas jednak koncepcja urbanistyczna
rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi.
Początki mojego zainteresowania projektami konserwatorskimi były związane ze
stażami zagranicznymi na Fachhochschule
w Mainz oraz Uniwersytecie w Pawii, polegały na międzynarodowej współpracy oraz
poznawaniu doktryny konserwacji i rewitalizacji w różnych krajach. Jednak po kilku
latach pracy zawodowej, mając świadomość
luk w swoich kwalifikacjach, zdecydowałem
się uzupełnić formalne wykształcenie podyplomowymi studiami konserwatorskimi. Po
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uzupełnieniu wiedzy teoretycznej otrzymałem propozycję prowadzenia zajęć ze studentami z zakresu rewitalizacji na Uniwersytecie
Łódzkim. Kiedy przedstawiałem studentom
swoją wizję rewitalizacyjnych zmian w śródmieściu Łodzi, władze miasta równolegle
przygotowywały olbrzymi projekt rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi. Gdy ogłoszono przetargi na realizację tych komplementarnych projektów, wzięliśmy w nich
udział w dwóch niezależnych konsorcjach.
Zmierzenie się z projektem koncepcji urbanistycznej rewitalizacji Łodzi było wyzwaniem
na kilku poziomach. Po pierwsze musiałem
zmierzyć się z realizacją swoich teoretycznych założeń, które prezentowałem studentom, i rzeczywistością oraz samą specyfiką
współpracy z pięcioma różnymi wydziałami
naszego miasta. Wszystkie pomysły projektowe musiały być uzgodnione i zaakceptowane przez: Zarząd Inwestycji Miejskich,
Biuro Rewitalizacji, Biuro Architekta Miasta,
Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz
Miejską Pracownię Urbanistyczną. Po drugie
moi studenci kolejnych cyklów wykładów
o rewitalizacji niemal na żywo obserwowali

to, co projektujemy. Ich zadanie polegało na
przedstawieniu swoich pomysłów na niektóre zadane zagadnienia. Obecnie (również
na Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania
w Łodzi) obserwują oni realizację rewitalizacji i mogą wyrażać na zajęciach swoje,
często krytyczne, zdanie. Propozycje formułują w postaci własnych projektów ulic, placów czy pasaży. Niezależnie od tego, wyniki
naszej pracy poddawaliśmy konsultacjom społecznym i zobowiązani byliśmy uwzględnić
ich wyniki w ostatecznych rozwiązaniach.
Musieliśmy się zmierzyć z niezwykle ostrą
krytyką środowiska architektów i urbanistów.
Kluczowa była postawa urzędników średniego
szczebla, których niezwykłe zaangażowanie
pozwoliło na ukończenie projektów w terminie i na odpowiednim poziomie merytorycznym. Oczywiście natrafiliśmy na wiele problemów natury biurokratycznej, których nie
udałoby się rozwiązać bez pomocy i zaangażowania często stojących w cieniu szeregowych pracowników magistratu. To od ich
profesjonalizmu i determinacji zależy sukces
skomplikowanych projektów miejskich, a nie
od szczebla dyrektorskiego. To, co martwi,
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A&B: Co z Waszej perspektywy
i doświadczenia lepiej się
sprawdza — projektowanie na
obszarach z opracowanym planem
zagospodarowania czy takich, dla
których potrzebna jest decyzja
o warunkach zabudowy?
Jakub Krzysztofik: Oczywiście lepszym rozwiązaniem są plany miejscowe. Ale wymaga
to kilku słów komentarza i dodania łódzkiego kontekstu. Dobre plany miejscowe
powinny być poprzedzone pogłębionymi studiami, konkursami architektonicznymi oraz
konsultacjami społecznymi z prawdziwego
zdarzenia. Jest to nie tylko gwarancja sukcesu, ale i warunek konieczny ich jakości.
Niekiedy, jak w przypadku centrum Łodzi,
analizy poprzedzone były właśnie projektem rewitalizacji obszarowej. Czasem nasze
prace (projekt rewitalizacji) szły równolegle, a niekiedy musieliśmy się wpisać w już
obowiązujące plany. Chciałbym wspomnieć,
co dzieje się w zakresie urbanistyki Łodzi.
Przede wszystkim mniej więcej siedem lat
temu zreformowano Miejską Pracownię
Urbanistyczną, która pod kierunkiem nowej
dyrekcji zatrudniła znakomitych fachowców
i wykonuje wszystkie opracowania planistyczne dla Łodzi. Nie zleca się już planów
ani studiów na zewnątrz. Opracowano nowe
studium kierunków polityki przestrzennej
miasta, w którym zdefiniowano zrównoważony rozwój miasta do wewnątrz. Określono
priorytety, które plany są dla miasta ważne,
a które mogą poczekać. Na oczywistą decyzję, że najważniejsze jest centrum miasta,
doczekaliśmy się dopiero właśnie wtedy.
Nowe studium określa, między innymi, ramy
dla łódzkiej rewitalizacji i obecnie właściwie
całe centrum jest objęte planami miejscowymi, których zapisy są bardzo szczegółowe.
Wyeliminowano w praktyce decyzje o warunkach zabudowy jako narzędzie rozstrzygające
o lokalizacji inwestycji w centrum miasta.
Obserwujemy powolny proces zainteresowania
inwestycjami w Śródmieściu zarówno przez
deweloperów, jak i potencjalnych nabywców
mieszkań. To zadziało się dzięki tytanicznej
pracy znakomitego fachowca i wykładowcy
akademickiego dyrektora MPU dr. Roberta
Warszy oraz jego zastępczyń: dr Anny Anety
Tomczak oraz Danuty Lipińskiej. Jako SARP
z niepokojem przyjęliśmy ich solidarną decyzję o odejściu z zajmowanych stanowisk.
A zatem przyszłość łódzkiego planowania
stoi pod znakiem zapytania. Dziś jednak
w Łodzi już nikt nie ma wątpliwości, czy
plany są lepszym rozwiązaniem niż decyzje
o warunkach zabudowy. Uchwalone przez
łódzkie MPU plany należą do najlepszych
w kraju, a zespół do najbardziej profesjonalnych i doświadczonych. W tym zakresie z optymizmem patrzę na rozwój Łodzi,
która już teraz odnosi spektakularne sukcesy

w kwestii regeneracji centrum miasta. Wierzę,
że to długotrwały i zdeterminowany pozytywnym rozwojem trend, a kolejne trudności
uda się pokonać.
A&B: Czy zdarzyło się Wam realizować
inwestycję na podstawie decyzji
lex deweloper? [por. s. 120 — przyp. red.]
Jak oceniacie tę specustawę?
Jakub Krzysztofik: Nie pracowaliśmy w takiej
formule prawnej, ale przede wszystkim proszę o ścisłość. Nie ma czegoś takiego jak
lex deweloper. Akt prawny, o który chodzi,
czyli Ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych
oraz inwestycji towarzyszących, będę dalej
nazywał specustawą. Jej geneza wynika
z olbrzymiego zapotrzebowania na mieszkania w Polsce, które szacuje się według różnych opracowań na od pół do dwóch milionów mieszkań. Taki popyt stwarza olbrzymią przewagę dla podmiotów oferujących
podaż mieszkań na rynku. Do tego dochodzi
olbrzymia ilość nadmiaru finansów na rynkach kapitałowych. Osobiście rozumiem ideę
zagospodarowania tych pieniędzy i popytu
z dobrym dla społeczeństwa skutkiem. Od
razu mogę uspokoić, że w praktyce specustawa mieszkaniowa okazała się niewypałem i nie działa. Ukuta nazwa „lex deweloper” jest zdecydowanie na wyrost. W praktyce żaden deweloper z niej nie skorzystał
w większym zakresie, czyniąc jakieś niepowetowane szkody dla krajobrazu, środowiska
…spotkanie poprowadził właściciel biura
— Jakub Krzysztofik

© 3DARCHITEKCI z wizją

to fakt (z którym trudno mi się pogodzić),
że nie zostają oni właściwie docenieni i niekiedy odchodzą lub przechodzą na inne stanowiska. Teraz, kiedy projekt rewitalizacji
Łodzi jest realizowany w szerokim zakresie,
nadzorują go zupełnie nowi ludzie. Szkoda
tego zmarnowanego potencjału kadrowego.
Zmianie uległ również podział kompetencji
pomiędzy konserwatorem miejskim i wojewódzkim, który przejął nadzór nad projektem.
Pomimo tego i innych problemów, realizacja
rewitalizacji idzie sprawnie. Tak jak wspomniałem, sukces tego procesu zależy od szeregowych urzędników średniego szczebla,
często ludzi młodych, choć nie tylko. Należy
również podkreślić siłę determinacji władz
miasta, by doprowadzić proces do końca.
Moją małą satysfakcją jest to, że niektórzy
moi studenci znajdują pracę w magistracie,
bardzo często nadzorując rewitalizacyjne
inwestycje miasta. Pomimo wielu potknięć
i błędów projektowych, za które oczywiście
bierzemy odpowiedzialność, to, że spotykam
znajome twarze młodych ludzi w urzędzie,
jest dla mnie wielką satysfakcją, czuję dumę,
że przekonałem ich, że warto się zaangażować w proces rewitalizacji naszego miasta.
Czego można chcieć więcej?
Dziś cały proces rewitalizacji jest na kluczowym etapie realizacji. Można już obserwować na żywo efekty naszej wspólnej pracy
z urzędnikami. Niezwykle budujące jest zainteresowanie architektów i urzędników z całego
kraju, którzy pytają o rzeczy, z którymi nam,
łodzianom, udało się uporać: jak poradziliście
sobie ze sprzecznymi przepisami drogowymi,
pożarowymi i konserwatorskimi? Wiele osób
z Wrocławia i Warszawy przyjeżdża i na żywo
ogląda efekty rewitalizacji. Kiedy tylko mogę,
odpowiadam na ich pytania i oprowadzam
po ulicach Łodzi. Kiedyś zaniedbanych, dziś
pełnych drzew i zieleni. Mamy nawet słowa
uznania i zainteresowania z zagranicy, w tym
Holandii.
W Łodzi następuje wielki przełom na wielu
poziomach. Ten przełom nastąpił we władzach
Łodzi kilka lat temu, na kilku szczeblach hierarchii administracji. Za każdym razem, gdy
otrzymuję słowa uznania z krajowego środowiska architektów, podkreślam kluczową rolę
urzędników średniego szczebla. Zaciekle też
ich bronię, kiedy spotykają ich słowa krytyki. Życzyłbym sobie, by byli właściwie
wynagradzani. Pozwolę sobie na wymienienie, choć kilku osób, których nazwiska są
często pomijane, a bez których nie udałoby
nam się skończyć projektów rewitalizacyjnych: Tadeusz Chibner (Biuro Rewitalizacji),
Katarzyna Skóra (Zarząd Inwestycji Miejskich),
Bartosz Poniatowski i Kamil Kowalski (Biuro
Architekta Miasta), Xymena Marcinkiewicz
(Miejska Pracownia Urbanistyczna), Justyna
Krakowiak (Zarząd Zieleni Miejskiej). Dziękuję
Wam wszystkim.
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czy ładu przestrzennego. Bawi mnie to określenie „lex deweloper”, obserwowałam nieporadne próby skorzystania z niej, nie przez
prywatnych inwestorów, ale przez niektóre
samorządy miejskie. Nie zmienia to faktu,
że problem niedoboru mieszkań na rynku
nie został rozwiązany. Również program
Mieszkanie plus nie przyniósł spodziewanego
przełomu. Podobny los czeka pomysł „domków do 70 metrów kwadratowych na zgłoszenie”. Otóż pozwolę sobie poinformować
szanownych rządzących, że w obecnym prawodawstwie wszystkie domy jednorodzinne
można budować na podstawie procedury
zgłoszenia. Rezygnacja z dziennika budowy
(infantylnie zwanego przez pomysłodawców
projektu „książką budowy”) oraz kierownika
budowy to żadna oszczędność. Wręcz przeciwnie, brak dziennika i odpowiedzialnego
za budowę inżyniera może spowodować
problemy z uzyskaniem kredytu i obniżeniem wartości rynkowej tak zbudowanego
domu. Procedura zgłoszenia nie przewiduje
też istotnych zmian w projekcie. Wciąż czekamy na nowe pomysły, jak zaspokoić głód
mieszkań. Pewną nadzieję stwarza propozycja spółdzielczych inicjatyw mieszkaniowych
(tzw. SIM-ów) oraz wsparcia towarzystw
budownictwa społecznego (TBS-ów). Z niewiadomych przyczyn jednak wiele miast,
które dysponują gminną spółką typu TBS,
nie korzysta z osiemdziesięcioprocentowego wsparcia inwestycji mieszkaniowych
z budżetu państwa. Dlaczego tak jest? Nie
wiem. Cały czas obserwuję niezwykle dobre
warunki do inwestowania na rynku mieszkaniowym. Może Panią zaskoczę, ale nie pozostało nam nic innego, po opracowaniu kilku
biznesplanów dla prywatnych spółek, które
zakończyły się spektakularnym sukcesem
ekonomicznym, jak tylko założyć własną
spółkę inwestującą w rynek mieszkaniowy.
Moja propozycja legislacyjna w związku
z obecną sytuacją rynkową to zablokowanie
zagranicznego kapitału inwestycyjnego (wielu
inwestorów zagranicznych kupuje pakiety po
sto, sto pięćdziesiąt mieszkań), co sztucznie
zaburza i tak niestabilną rynkową równowagę.
Dodatkowo oczekuję od rządu ustaw pobudzających rynek najmu, na wzór przedwojennej
ustawy Lex E. Wedel. Poprzez ulgi podatkowe
mieszkań na wynajem zmniejszyłaby się presja
na zakup mieszkania. Ceny ustabilizowałyby
się, a dochody z najmu, pomimo ulgi podatkowej, dałyby przyzwoitą stopę zwrotu dla inwestorów przy ostatecznym zwiększeniu wpływów do budżetu państwa. Obecnie większość
Polaków preferuje zakup mieszkań zamiast
wynajmu. Jestem zwolennikiem odwrócenia
tego trendu i doprowadzenia do rozsądnych
proporcji pomiędzy tymi formami zamieszkania
i inwestowania i eliminacji pętli kredytowej.
Wynajem może dać młodym ludziom niezbędny
czas na refleksję nad sposobem zamieszkania.
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Wsparcie dla TBS-ów i SIM-ów mogłoby może
także zrównoważyć rynek. Oczywiście to nie
wystarczy. Problemem jest jednak to, że kolejne
ekipy rządowe, niezależnie od barw partyjnych,
konsekwentnie ignorują albo w najlepszym
wypadku ledwo tolerują propozycje SARP
i innych środowisk architektów. Powrót przedwojennych idei budownictwa spółdzielczego
czy społecznego wciąż czeka na współczesną
formę legislacyjną i podatkową, godną współczesnych czasów i wyzwań.

tak jak wspomniałem, mamy gotową nową
strategię firmy polegającą na trzech autorskich, innowacyjnych, niewielkich projektach inwestycyjnych (deweloperskich). Jest
ona już w trakcie realizacji i obliczona jest
na kolejnych pięć lat. Równolegle nie rezygnujemy z pracy projektowej, gdyż obecny
pakiet zleceń wystarcza nam na dość długi
okres. W tym czasie zamierzamy razem
z żoną skoncentrować się na pracy dydaktycznej oraz naukowej. Potrzebujemy czasu
na niezbędną refleksję, zamierzamy odbyć
szereg podróży po kraju i zagranicy. Praca
społeczna (między innymi w SARP) zapewnia nam niezbędny kontakt z rzeczywistością
i z „żywym człowiekiem”. Być może za pięć
lat wrócimy do intensywniejszej pracy projektowej i udziału w konkursach projektowych.
Na pewno nie zamierzamy rozbudowywać
struktur, a znakomity zespół architektów,
którzy z nami obecnie pracują, pozwala nam
z optymizmem patrzeć w przyszłość i realizować własną wizję podejścia do zawodu
architekta. Priorytetem jest dla nas kontrola
nad własnym życiem i właściwy balans między pracą zawodową, rodziną i zrównoważeniem wewnętrznym. Pracoholizm, efekt kuli
śnieżnej, uzależnienie od klientów korporacyjnych to wyzwania, z którymi uporaliśmy
się już dawno. Nic jednak nie jest dane raz
na zawsze i cały czas podejmujemy pracę
nad sobą. Swój sukces mierzymy szczęściem
naszych bliskich oraz własnym zdrowiem
fizycznym i psychicznym.

A&B: Jakie są plany na przyszłość
pracowni?
Jakub Krzysztofik: Być może znów Panią
zaskoczę. Obecnie planujemy jako szefowie
firmy jeszcze bardziej zwolnić tempo pracy,
skoncentrować się na refleksji wewnętrznej
i duchowej, choć już obecnie cieszymy się
wykonaniem zamierzeń finansowych przed
terminem. Czas pandemii był dla nas dość
dobrym okresem finansowym i starannie go
wykorzystaliśmy. Budujemy własną siedzibę
firmy. To będzie nasze miejsce na ziemi.
W dawnej piekarni i domu piekarzy planujemy część na wynajem, działać będzie szkoła
karate, sala jogi/zumby, a już funkcjonuje
harcówka ZHP. Pozostałą część adaptujemy
na naszą pracownię zgodnie z naszym credo:
mała, zdyscyplinowana, niezależna jednostka
działająca na rynku globalnym. Centralną
częścią będzie biblioteka, której bardzo nam
brakuje w obecnej pracowni (olbrzymi księgozbiór przechowujemy w domu). Ponadto,

fot.: Juliusz Sokołowski
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trzecie spotkanie miało miejsce w pracowni
medusa group, po której oprowadził nas
współwłaściciel biura — Przemo Łukasik

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

MEDUSA GROUP
Podobne pytania skierowaliśmy do Przemo
Łukasika i pracowni medusa group:
A&B: Jak oceniacie współpracę
z miejskimi wydziałami architektury
i konserwatorami zabytków oraz
wpływ miejskich polityk na działania
projektowe? Co i jak Waszym zdaniem
można by zmienić i usprawnić?
Przemo Łukasik: Pracujemy nad wieloma
projektami w kilku miejscach kraju równolegle. Na bieżąco porównujemy więc wymagania urzędów i widzimy, że niestety ten sam
przepis prawa i warunki techniczne są interpretowane różnie w poszczególnych gminach, co niejednokrotne utrudnia realizację
planów inwestora.
Z konserwatorami zabytków współpracujemy z szacunkiem do ich urzędu, ponieważ
jesteśmy świadomi, że budowanie architektury
współczesnej nie może odbywać się kosztem tej
historycznej. Jesteśmy jednocześnie zobowiązani,
by przyszłość budować, wykorzystując współczesne środki wyrazu, technologie i materiały.
Nasze dotychczasowe doświadczenia dowodzą,
że dzięki spotkaniu i dyskusji udaje się osiągnąć
konsensus. Wychodzimy z założenia, że nie tyle
zgłaszamy projekt, ile konsultujemy go, wysłuchujemy uwag urzędników. Ta metoda sprawdzała się,
niezależnie od tego, czy był to Gdańsk, Katowice,
Poznań czy mniejsze miasto. Dziś debatujemy
też wspólnie z konserwatorem choćby w trudnym
temacie łódzkiej Fuzji. Niestety, metoda ta nie

działa w ostatnich miesiącach tam, gdzie w grę
wchodzi polityka i brakuje chęci współpracy.

utrudnia zadania projektantów i komplikuje
plany inwestorów.
Lex deweloper to narzędzie wciąż budzące
podejrzenia i skrajne emocje. Z moich doświadczeń pracy nad projektem warszawskiego osiedla
w dzielnicy Wawer wynika, że brakuje obiektywnej oceny tych przepisów ze strony zarówno
architektów, jak i samorządowców. Lex deweloper faktycznie daje szansę na szybką reakcję
i zmianę, gdy plan miejscowy — w zwykłym
trybie — nie może być zmodyfikowany w krótkim czasie. Może zarazem przynieść dodatkowe
korzyści gminie lub dzielnicy i stworzyć nowe
możliwości dla mieszkańców. Wymusza na stronach rozmowę i kompromis, ponieważ to wszystko
dzieje się w trybie konsultacji społecznych, a nie
prymatu dewelopera. Ten finalnie zobowiązuje się
do dodatkowych działań inwestycyjnych, na przykład poza obszarem działki, gdzie rozbudowuje
pobliską szkołę albo rozwija tereny rekreacyjne.
Lex deweloper może jednak być skutecznym
i dobrym narzędziem kształtowania przestrzeni
pod warunkiem absolutnej odpowiedzialności
i uczciwości wszystkich stron.
Na podstawie lex deweloper — tak jak
w przypadku planów miejscowych i warunków
zabudowy — mogą powstać zarówno dobre,
jak i złe realizacje. To niedoskonałe narzędzie,
którego użyteczność zależy przede wszystkim od intencji inwestora, a także dobrej woli
współpracy po stronie urzędów, konserwatorów zabytków, jak i projektantów.

A&B: Co z Waszej perspektywy
i doświadczenia lepiej się
sprawdza — projektowanie na obszarach
z opracowanym planem zagospodarowania
czy takich, dla których potrzebna
jest decyzja o warunkach zabudowy?
Czy zdarzyło się Wam realizować
inwestycję na podstawie decyzji lex
deweloper? Jak oceniacie tę specustawę?
Przemo Łukasik: Powszechnie uważa się, że
najważniejszym narzędziem kształtowania
przestrzeni są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Nie jest to jednak
narzędzie doskonałe. Przede wszystkim mamy
wciąż poważny deficyt planów w różnych
miejscach Polski, część z nich nie przystaje
do aktualnych potrzeb i trendów rynku. Prace
nad planami są mozolne, wymagają szerokich
konsultacji, są czasochłonne i kosztochłonne.
Bardzo często powstające dokumenty są zbyt
liberalne albo przeciwnie — zbyt dokładne.
Niejednokrotnie nie uwzględniają rozwiązań
bardziej kreatywnego projektanta.
Warunki zabudowy też mają wiele mankamentów i ograniczeń. Niestety czysta analiza urbanistyczna i szukanie na siłę powiązań
z otoczeniem nie pozwoli nam rozwijać naszych
miast ani tchnąć w nie nowego życia. Warunki
zabudowy nie muszą być dziś zgodne ze studium uwarunkowań, co wymagane jest w przypadku planów miejscowych — to wyraźnie

A&B: Jakie są plany na przyszłość
pracowni?
Przemo Łukasik: Chcielibyśmy na pewno
wrócić w miejsca, gdzie nie mogliśmy być
przez pandemię. Mamy plany w Bangladeszu,
czeka na nas Nowy Jork. Na razie mierzymy
się jako zespół z powrotem do pracy biurowej, co nie jest łatwe, ponieważ towarzyszy
temu procesowi ostrożność i niepewność.
Wyciągamy lekcję z pandemii — wiemy już,
że nie na wszystkie narady trzeba jeździć
i nowe technologie wiele ułatwiają. Jednak
zależy nam, by znów jak najczęściej mieć
bezpośredni kontakt z klientem, by wrócić do
normalności w bezpiecznych okolicznościach.
***
Dziękujemy za udział w wiosennej edycji
festiwalu i już teraz zapraszamy na kolejną,
piątą edycję FOPY jesienią. Do zobaczenia!

Ola KLOC
Ilustracje udostępnione dzięki
uprzejmości odwiedzanych pracowni.
Patronat nad wydarzeniem objął SARP

fot.: Juliusz Sokołowski

Oddział Kraków. Partnerami wiosennej edycji
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FOPA 2021 były firmy: Alufire, Axalta, Bauder,
Cosentino, CPG Europe, Dasag, Equitone, Fakro,
Geze, Gira, IGP Powder Coatings, Kingspan,
Liralighting, Lumion, Multibim, Panova, Rehau,
Scalamid, Technonicol, WSC oraz Zumtobel.
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FUTUWAWA.
Laboratorium zamieszkiwania przyszłości
Relacja z V edycji konkursu
identyfikacja V edycji FUTUWAWY

© archiwum organizatora

Miasta dobre do życia wymyślają się wciąż na nowo.
V edycja konkursu FUTUWAWA, którą A&B objęło patronatem
medialnym, jak zawsze poszukiwała wizjonerskich pomysłów
na przyszłość. Tym razem osadziła je jednak w konkretnych
wyzwaniach, które zdiagnozowano w powstającym
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego stolicy. Jednym z nich było pytanie:
„Jak będziemy zamieszkiwać Warszawę za trzydzieści lat?”.
„Powietrze jest architekturą. Warszawa mikroklimatów”, proj.: Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis (CENTRALA)

© CENTRALA
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dpowiedź na pytanie konkursowe
mogła być sformułowana w postaci
konkretnego rozwiązania albo potraktowana teoretycznie, opisowo, metaforycznie, konceptualnie czy futurologicznie. Do
włączenia się we wspólny namysł nad przyszłością stolicy zaprosiliśmy profesjonalistów, amatorów, młodzież i najmłodszych.
Otrzymaliśmy 242 propozycje, dzięki którym
zbierana latami kolekcja FUTUWAWY to już
około 800 pomysłów dla Warszawy przyszłości. Tegoroczne oceniło interdyscyplinarne
jury w składzie: Justyna Biernacka, Joanna
Erbel, Marlena Happach, Monika Konrad,
Aleksandra Litorowicz, Zbigniew Maćków,
Michał Olszewski, Aleksandra Przegalińska,
Filip Springer i Bogna Świątkowska.
Ta edycja FUTUWAWY okazała się szczególna. Wydarzyła się w momencie wielkiej niepewności, globalnych kryzysów i poszukiwania
nowej miejskiej filozofii i języka pozwalających nam się do tych wyzwań odnosić w sposób zdecydowanie odmienny niż dotychczas.
Symptomatyczne jest również to, że żaden ze
zwycięskich projektów nie operuje klasycznie
rozumianą architekturą, a jeśli już buduje, to…
ludzko-nie-ludzką wspólnotę. FUTUWAWA
patrzy więc w przyszłość z nadzieją, ale też
z pragmatyczną troską. Dziś, jak nigdy dotąd,
jej uwaga skupia się na tym, co może umykać.
Światy przyszłości, które pokazuje, uznają
konieczność międzygatunkowego zamieszkiwania przestrzeni i ochrony tego, co już mamy.
Dostrajamy się w nich do otoczenia, zasobów
i klimatu — nie na odwrót. Snujemy opowieści. Uznajemy różnorodność. Odrzucamy fetysze. Tworzymy laboratoria nowych wspólnot.
Jakie miasta przyszłości zobaczymy
w FUTUWAWIE?

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

Meteopolia to miasto kształtowane w taki sposób,
który wzmacnia naturalne przewietrzanie, obieg
wody w krajobrazie, tworzenie się korzystnych
mikroklimatów, a tym samym przeciwdziała
globalnym zmianom klimatycznym i umożliwia
celebrowanie ulotnych zjawisk atmosferycznych.
Jego głównym bohaterem jest powietrze, najgenialniejszy architekt, który kreuje nie poprzez
budowanie, ale rozwijanie symbiozy między
różnymi formami życia lub trwania. To skupione na środowisku, ekosystemie i relacjach
podejście do kształtowania (i odczuwania!)
Warszawy 2050 roku zaproponowali laureaci
1. nagrody Jury Konkursowego — Simone
De Iacobis i Małgorzata Kuciewicz, na co dzień
proponujący możliwe scenariusze przyszłości
w warszawskim studiu architektoniczno-badawczym CENTRALA.
miasto utopijno-dystopijne
Mało było w tegorocznej FUTUWAWIE
wizji utopijnych, antyutopijnych czy dystopijnych. Jednym z wyjątków okazał się projekt „Warszawa 2050: Notatki etnograficzne
z miasta idealnego”, który zdobył 2. nagrodę
Jury Konkursowego. To porywająca fikcja akademicka pomysłu Bartłomieja Lisa i Kamila
Kopacewicza, która opowiada o postapokaliptycznej Warszawie zarządzanej przez Czarną
Madonnę — sztuczną inteligencję stworzoną
przez naukowców i mieszkańców w obliczu
kryzysu. Najciekawsze w tym świecie wydaje
się zmaterializowanie znanych idei w ich

© Bartłomiej Lis, Kamil Kopacewicz

meteopolia

„Warszawa 2050: Notatki etnograficzne z miasta idealnego”, proj.: Bartłomiej Lis, Kamil Kopacewicz

ekstremalnych formach — jest to na przykład
śmierć demokracji, automatyzacja produkcji,
totalny policentryzm (przestrzenny, religijny
i kulturowy), przedefiniowanie człowieczeństwa w obliczu zmian technologicznych. To
wizja, która skłania do refleksji nad trudnymi
do przewidzenia konsekwencjami naszych
wyborów, a przy okazji może być odczytywana jako rozliczenie z… zawodem planisty.

Znacznie więcej dystopii przynoszą projekty dzieci i młodzieży. To najmłodsi opowiedzieli nam o lęku przed katastrofą klimatyczną,
wymarłym krajobrazie, rosnącym rozwarstwieniu społecznym, walce o zasoby. Warszawa
z części tych profetycznych wizji jest miastem
zamieszkałym już wyłącznie przez duchy dawnych mieszkańców albo przejętym przez naturę.
To prosty do odczytania komunikat skierowany
do nas, dorosłych — pora ułożyć swoje relacje
społeczne i międzygatunkowe — pilnie i nie
tylko dla siebie.

„Przyroda zwycięży” (kategoria FUTUWAWKA), proj.: Wiktoria Mioduszewska

© Wiktoria Mioduszewska

miasto wzajemne
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Narratorem tej opowieści nie jest człowiek,
ale międzygatunkowa wspólnota. Dzięki
SZEPT-owi, czyli Systemowi Zintegrowanej
Eko Partycypacji, grzyby, rośliny i zwierzęta,
w tym człowiek, komunikują się na równych
zasadach. „Warszawski SZEPT”, nagrodzony
przez Jury Konkursowe 3. nagrodą, przybrał
postać aplikacji, która zbliża do siebie odległe
na pozór światy, dokonując translacji podstawowych potrzeb różnych mieszkańców miasta. Jest ona możliwa dzięki wykorzystaniu
sztucznej inteligencji, sieci neuronowych oraz
informacji płynących ze świata przyrody,
takich jak fitoncydy, hormony, fitohormony,
zapachy, ślady czy dźwięki. Nowa sieć połączeń ma jednak nie tylko charakter wirtualny.
Projekt siedmiu architektek — Joanny Hernik,
Katarzyny Kobierskiej, Joanny Paniec, Mai
Skibińskiej, Kamili Służewskiej, Aleksandry
Wiktorko-Rakoczy, Joanny Woźniak — zakłada
także zmiany w materialności miasta, które
będą tej integracji sprzyjać, między innymi
poprzez zastosowanie rozwiązań bazujących
na zasobach przyrody oraz błękitno-zielonej
infrastrukturze.
7/8'21
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„Warszawski SZEPT”, proj.: Joanna Hernik, Katarzyna Kobierska, Joanna Paniec, Maja Skibińska, Kamila Służewska, Aleksandra Wiktorko-Rakoczy, Joanna Woźniak

miasto wieś
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Z kolei projekt „Współczesnej Super
jednostki” jest reimaginacją modernistycznej idei. Maciej Wewiór proponuje porzucenie jednolitej i totalnej wizji superbloku,
z jej fetyszem nowoczesnej formy, na rzecz
swobodnej kompozycji o częściowo rustykalnym charakterze. Kluczowe jest tu słowo
„kompozycja” — w odróżnieniu od sztywnej struktury, generuje ona złożoność, która

staje się domem dla najróżniejszych typologii i funkcji — od kawalerek do domów
wielopokoleniowych, od stanowisk pracy
biurowej do produkcji rolnej. Sama różnorodność nie służy tu jednak, jak to często
współcześnie obserwujemy, estetycznej ekspresji indywidualistycznych dążeń, a raczej
stworzeniu środowiska sprzyjającego budowaniu wspólnot.

„Biopolis. Osiedle biocentryczne”, proj.: Michał Augustyn, Witold Dąbrowski

© Michał Augustyn, Witold Dąbrowski

Jedną z najwyraźniej zauważalnych tendencji
w wymyślaniu miasta przyszłości jest dialektyczne łączenie w jedną funkcjonalno-estetyczną strukturę dwóch dotychczas opozycyjnych porządków: miejskiego i wiejskiego.
Charakteryzująca mniejsze struktury osadnicze lokalność i wspólnotowość ma stać się
nową normalnością miasta. Widoczne jest to
przede wszystkim w projektach, które dążą do
wymyślenia współczesnego sposobu zbiorowego
zamieszkiwania w mieście, które będzie jednocześnie czerpać ze zrównoważenia i wspólnotowości życia w nieanonimowej, sąsiedzkiej
społeczności.
W „Biopolis. Osiedlu biocentrycznym”,
które zdobyło 3. nagrodę Jury Konkursowego
(ex aequo z „Warszawskim SZEPTEM”), Michał
Augustyn i Witold Dąbrowski śledzą sieć relacji
żyjącej razem mikrospołeczności. Na warsztat
biorą warszawskie osiedle domków fińskich
na Jazdowie, i rozwijają je jako samowystarczalną i spójną alternatywę dla rzeczywistości
globalnej, z jej niebezpieczną inercją i alienacją, jaką może wywoływać. W biopolis produkcja rolna, przemysłowa i energetyczna jest
lokalna, a czas spędza się we wspólnocie, dla
której priorytetem jest dobrostan całego ekosystemu. Podążając za prymitywistyczną filozofią, autorzy proponują rezygnację z niektórych osiągnięć technologii, a nawet zniesienie
prymatu myślenia naukowego na rzecz bezpośredniego obcowania z naturą i poznania intuicyjnego. Zmniejszenie skali jednostki osadniczej jest jednocześnie szansą na wzmocnienie partycypacyjnego charakteru demokracji.
Ten radykalny projekt wspólnoty idzie jednak
jeszcze dalej i do procesu decyzyjnego chce
włączyć również nie-ludzi.
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„Współczesna Superjednostka”, proj.: Maciej Wewiór

W wielu nadesłanych propozycjach wyraźnie artykułowana jest konieczność redefinicji pojęcia rozwoju, modernizacji. Zrywają
one z paradygmatem budowania i ciągłego
wzrostu, pędem ku zmianie, kierując naszą
uwagę ku przestrzeniom nie tak łatwym do
poznawczej konsumpcji — mokradłom, glebariom, pustkom miejskim, terenom jeszcze
dla człowieka niedostępnym.
Takim miejscem na mapie Warszawy jest
Zakole Wawerskie, rozległy i podmokły teren
położony w dolinie zalewowej Wisły, będący
miejscem życia przeróżnych istot. Projekt
„Zakole” realizowany przez Grupę Zakole
i wyróżniony przez Jury Konkursowe, to tocząca
się od jakiegoś czasu inicjatywa badawcza,
której celem jest poznanie tego miejsca oraz
jego mieszkańców i bywalców, przede wszystkim nie-ludzkich. To kolejna po opisywanym
już „Biopolis” sytuacja, kiedy budulcem przyszłości jest w pierwszej kolejności ochrona
istniejącego zasobu. Pokazuje to, że czasem
najbardziej futurologiczny potencjał ma to,
co już trwa, a największym wyzwaniem jest
dostrzeżenie tego.
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„Zakole”,
proj.: Grupa Zakole

© Grupa Zakole
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„Lavatorium in vico Mariae” („Pralnia w mieście Marii”), proj.: Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska (Miastopracownia)

Lokalnego oglądu dokonała w tym zakresie również Magdalena Krzosek-Hołody. Jej
wyróżnione przez Jury Konkursowe „Rezerwaty
dla Bródna” to osobista podróż przez miejsca
warte chronienia, które w każdym momencie
możemy stracić w wyniku na przykład przyrostu przestrzeni prywatnych. Są to między
innymi skwery, place, parki, przejścia, chodniki,
wielofunkcyjne miejsca odpoczynku, spaceru,
zabawy. Słowem, wszystkie te przestrzenie,

które zasiedlają mapy mentalne naszego przywiązania do miejsca.
Z kolei ideowo skojarzony z tegoroczną
Nagrodą Pritzkera pomysł Marii Moskal
i Bartosza Teodorczyka wyciąga na światło dzienne potencjał dachów miejskich.
W „Warszawie nad Warszawą” proponują oni
sposoby zagospodarowania zwykle niezaprojektowanych i zmarnowanych przestrzeni miasta, czyli rozległych połaci dachów. Warszawa

przyszłości korzysta w tej wizji ze swojej
„piątej elewacji”, przeznaczając ją na cele
integracji społecznej, międzygatunkowej oraz
pełniejszego doświadczania miasta.
miasto udomowione
Warszawa przyszłości zrywa z powierzchownie
rozumianą elegancją, manierą i dostojnością. Tym
samym inkluzywnie przyjmuje do siebie wszystkich dotychczas wykluczonych — a najbardziej

© Maria Moskal, Bartosz Teodorczyk

„Warszawa nad Warszawą”, proj.: Maria Moskal, Bartosz Teodorczyk
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miasto cienia
Większość z proponowanych w konkursie
wizji przyszłości za kanwę bierze zmianę
klimatu i katastrofę klimatyczną. Podobną

© Monika Dzik, Magda Mosiewicz

„wszystkie” — wszystkie kobiety wykonujące niewidzialną pracę opiekuńczą zaprasza do eksponowanej przestrzeni prawdziwie
publicznej — czyli na widoku. Zobaczmy, jak
wygląda codzienność pralni, łaźni, gospodarstwa domowego, zdesalonizujmy place
i skwery, twórzmy miasto równe, z przestrzeniami kolektywnej pracy i pomocy.
Dokładnie tak, jak postulują Barbara Nawrocka
i Dominika Wilczyńska w swoim projekcie „Lavatorium in vico Mariae” („Pralnia
w mieście Marii”).
Miasto udomowione to również takie,
w którym jest się pewnym dachu nad głową,
jak w wyróżnionych projektach „Warszawskie
mieszkanie podstawowe” Justyny Marii
Dunaszewskiej, Kuby Kopeckiego i Sergiusza
Waludy-Rozmusa oraz „Nowe Kwadraty” Moniki
Dzik i Magdy Mosiewicz. Obie propozycje
nie skupiają się na docelowych rozwiązaniach
architektonicznych dla zamieszkiwania za trzydzieści lat, ale proponują nową politykę, w której mieszkanie dla każdego — jak w pierwszym — czy mieszkanie dla osób w kryzysie
bezdomności — jak w drugim przypadku, będą
nie tylko w teorii, ale w praktyce podstawowym prawem. Rozwiązania te są jednocześnie
manifestami upodmiotowienia i emancypacji każdego mieszkańca i każdej mieszkanki
Warszawy i innych miejsc świata.

„Nowe Kwadraty”, proj.: Monika Dzik, Magda Mosiewicz

historię opowiada stworzona na potrzeby
prezentacji prac instalacja „Wyspa cienia”
autorstwa Tomasza Świetlika. To ażurowy
pawilon wystawienniczy, który, przynosząc
cień, pozwala na odczuwanie miasta i zjawisk
meteorologicznych.
Wiemy, że cień będzie się stawał coraz
cenniejszym elementem miejskiego krajobrazu. W upalny dzień bez trudu przekonamy
się o tym, kiedy znajdziemy się w obszarze

niezacienionym, zabetonowanym czy pozbawionym zieleni — w miejskiej wyspie ciepła.
Inspiracją dla „Wyspy cienia” jest agroarchitektura, czyli architektura dla roślin, która,
jest w pewien sposób totalna. Stara się zastąpić zewnętrze nieskończonym wnętrzem. To
nie cztery ściany i dach — to po prostu niekończący się dach. Jej prostota i lekkość są
efektem ubocznym postępu technologicznego
skupionego na wydajności i skalowalności.
Projekt wydzielenia cienkiej, czterometrowej
warstwy troposfery, niejako nowego naskórka
ziemi, opiera się na podobnych zasadach na
całej planecie. Ostatecznie zoptymalizowana
kompozycja cienkich masztów, kabli i rurek
utrzymuje lekką specyficzną dla danego klimatu i gatunku uprawy membranę, która wpuszcza, filtruje lub izoluje światło, wodę i wiatr.
„Wyspa cienia” jest więc wycinkiem wielkiej
struktury mikroklimatycznej, która już teraz
otacza znaczną część globu.
Eksponowany do końca czerwca przed
ZODIAKIEM Warszawskim Pawilonem
Architektury pawilon nie chronił jednak przed
słońcem upraw, ale ludzi oglądających konkursowe prace — zapewniał chwilę wytchnienia,
wyciszał bodźce, pozwalał na większe zaangażowanie w wystawę. To nie białe muzealne
pudełko, ale półprzepuszczalny namiot — idealne miejsce dla ekspozycji prac pozostających w nieprzerwanym dialogu z otoczeniem.
„Wyspa cienia” jest też mobilna i wielorazowego użytku — można przenosić ją w inne
miejsca i dawać jej nowe zadania.
© archiwum organizatorów

„Wyspa cienia” instalacja autorstwa Tomasza Świetlika
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Aleksandra LITOROWICZ
Tomasz ŚWIETLIK
Ilustracje udostępnione dzięki
uprzejmości organizatorów konkursu.
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„Pętla” w galerii SIC! BWA Wrocław
Relacja z wystawy o Kościuszkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej we Wrocławiu

fot.: Alicja Kielan

„Wystawa jest poświęcona
próbie określenia relacji między
kondycją funkcjonowania
lokalnej społeczności a obecną
oceną wizualności tej części
miasta” — tak określają
wydarzenie kuratorki „Pętli”
Mika Drozdowska i Iwona Kałuża.
Nie jest to jednak, jak można
by się spodziewać, wystawa
o architekturze KDM, ale raczej
o luźnych z nią skojarzeniach,
wchodzących w rejony filozofii
i psychologii. Mieszkanie,
sąsiedztwo, wspólnota,
tożsamość, wrażenie, konflikt,
obecność, przenikanie — to
obszary badań podjętych przez
galerię, wyrażone pracami
zaproszonych artystów
młodego pokolenia.
kuratorki wystawy, od lewej: Iwona Kałuża, Mika Drozdowska

© archiwum organizatora

T

plakat wystawy,
projekt identyfikacji: Grupa Projektor
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rudne to zadanie zaprezentować temat
architektoniczny w galerii sztuki, tym
trudniejsze, jeśli za jej oknami jawi
się on w wersji bezpośredniej, rzeczywistej.
Spragnionych historii tego wyjątkowego dla
wrocławian miejsca „Pętla” może rozczarować — ekspozycja jest pięknie zaaranżowana,
przyciąga wzrok przechodniów, kusi tytułem,
ale już w warstwie tematycznej wymaga wyjaśnień, wprowadzenia, przesunięcia uwagi na
inne, dalsze niż architektoniczne, rozważania.
Nie jest przekazem wprost i nie jest opowieścią, jakiej się spodziewamy.
Kiedy pytam o tę dysproporcję zapowiedzi z realizacją jedną z kuratorek wystawy,
Iwonę Kałużę, historyczkę sztuki, kierowniczkę
ds. współpracy z publicznością i jej rozwoju
BWA, odpowiada: „Widz, który przyjdzie na
wystawę w BWA, nie dowie się wiele o przeszłości KDM — czym był plac Kościuszki
przed II wojną światową, jakie były jego losy,
kto go po wojnie zaprojektował i tym podobne.
Ale to nie znaczy, że my te kwestie pomijamy,
czy lekceważymy. »Pętla« jest jednym z elementów większego programu poświęconego
temu miejscu, który realizujemy już od ponad

roku. W jego ramach przygotowałyśmy wiele
działań nastawionych na przeszłość i teraźniejszość. Organizujemy na przykład spacery
historyczne, w czasie których kładziony jest
nacisk na XIX wiek i opowieść o tym, co wtedy
było na placu i wokół niego. Ostatni taki spacer
odbył się 12 czerwca i cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem. — I dodaje: — Od samego
początku komunikujemy, że jest to wystawa
o Kościuszkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej,
ale zależy nam przede wszystkim na pokazaniu
społecznego wymiaru tego miejsca. Odnosimy
się do eseju Tima Ingolda, światowej sławy
antropologa, »Budować, mieszkać, żyć«,
(w którym z kolei autor odnosi się do filozofa
Heideggera i jego pracy »Budować, mieszkać,
myśleć«), gdzie mowa jest o zamieszkiwaniu
i jego następstwach; o tym, jaki mamy wpływ,
jako jednostki lub małe grupy społeczne, na
pewien obszar i jaki wpływ ma ów obszar na
strukturę całego miasta. Razem z artystami
skupiliśmy się więc na następstwach, które
nachodzą na siebie i ich konsekwencjach zachodzących w czasie i przestrzeni”.
Mika Drozdowska, współkuratorka wystawy,
absolwentka Wydziału Ceramiki i Szkła ASP
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we Wrocławiu, kuratorka programowa galerii
SIC!, tak wyjaśnia problem rozbieżności moich
oczekiwań związanych z wystawą z jej rzeczywistym kształtem: „Sposób, w jaki prezentujemy wystawę o Kościuszkowskiej Dzielnicy
Mieszkaniowej, wyłonił nam się naturalnie
w czasie dwuletniej analizy tego terytorium
i działań poprzedzających ostateczny rezultat. Nie prezentujemy wystawy historycznej,
chronologicznie przedstawiającej wydarzenia
powstawania i formowania się tego obszaru,
bazując tylko na uwarunkowaniach architektonicznych czy urbanistycznych. Pokazujemy
projekt mówiący o doświadczeniu człowieka
i jego relacji z otoczeniem w kontekście więzi
międzyludzkich, przestrzeni, czasu, pamięci
czy, jakże ważnego, ale nie jedynego, porządku
architektonicznego. Tak jak powiedziała Iwona,
jest to wystawa o zamieszkiwaniu, ale wynikającym z przenikania się, które objawia nam się na
wielu poziomach struktury organizacji projektu
i unaocznia wyraźnie dualny charakter osiedla.

fot.: Alicja Kielan

wystawa „Pętla” — fragment jednego z odlewów
Szymona Szewczyka

KDM to nie tylko to, co zewnętrzne, jawne,
odkryte, reprezentacyjne, jak plac Kościuszki
użytkowany przez większość wrocławian. To
także te wszystkie wewnętrzne, niezauważalne,
ukryte za murami przestrzenie — enklawy
podwórkowe, klatki schodowe czy zaułki”.

czas teraźniejszy, czas przeszły
Zanim jednak wejdziemy do galerii SIC!,
warto poświęcić chwilę uwagi miejscu, które
przedstawiona w niej wystawa poddaje analizie z tak odmiennego, oryginalnego punktu
widzenia.

fot.: Alicja Kielan

„Pętla”, widok na część wystawy
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„Pętla” – wystawa o KDM

fot.: Alicja Kielan
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wystawa „Pętla” — tablice I i II pracy Huberta Kielana „Representations Geometrales — Rzecz o ruchu, trajektoriach i przestrzeni”

Plac Kościuszki i wybudowana wokół niego
Kościuszkowska Dzielnica Mieszkaniowa to
ścisłe centrum Wrocławia, znajdujące się pomiędzy fosą okalającą średniowieczny zarys miasta a ulicą Piłsudskiego — jedną z głównych
arterii komunikacyjnych. Plac podzielony jest
na cztery części za sprawą dwóch przecinających się w jego geometrycznym centrum
ulic — Świdnickiej i Kościuszki. Każda ćwiartka
jest rozwiązana podobnie: na obrzeżu zabudowa mieszkaniowa w duchu neoklasycyzmu,
z usługami w parterach, powstała w latach 50.
i 60. XX wieku, przed nią jezdnia i miejsca
postojowe, a dalej, w stronę skrzyżowania,
zieleń i ścieżki piesze, czyli cztery skwery
z drzewami, krzewami ozdobnymi i rabatami
kwiatowymi. Podział przestrzeni jest więc
tradycyjny, powtórzony za zaprojektowanym
w tym miejscu niemieckim rozwiązaniem,
wartym przypomnienia.
Interaktywna mapa ulicy Świdnickiej,
przedstawiona na stronie www.wroclaw.pl,
tak opisuje przedwojenny plac Kościuszki, czyli
Tauentzienplatz: „Projekt monumentalnego
wrocławskiego placu wzorowano na paryskich
Vendôme i Royale. Nic dziwnego — wytyczenie
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go zamówił w 1807 roku Francuz, Hieronim
Bonaparte, którego wojska po wojnie
z Prusami okupowały Śląsk. […] Plac stał się
jego [Wrocławia — przyp. autorki] symbolem — nowym eleganckim salonem miasta.
W miejscu, w którym jeszcze kilka lat wcześniej stała miejska szubienica i biegały bezpańskie psy, wyrosły zadbane trawniki i klomby,
dookoła których wznosiły się luksusowe kamienice, hotele, restauracje, banki. […] Centralnym
punktem placu od momentu jego powstania aż do
końca II wojny światowej był pomnik pruskiego
generała Friedricha Bogislava von Tauentziena,
który dokładnie w tym miejscu bohatersko bronił
Breslau przed austriackimi wojskami podczas
wojny siedmioletniej. […] W przeciwieństwie
do pomnika, zabudowania placu Tauentziena
zostały podczas Festung Breslau niemal całkowicie zmiecione z powierzchni ziemi. […]
Pierwsze prace [przy odbudowie — przyp.
autorki] rozpoczęły się dopiero dziewięć lat
po wojnie, w 1954 roku. Szeroko nagłośniony
projekt pod nazwą »Kościuszkowska Dzielnica
Mieszkaniowa« był dumą władz. Sukces nie był
jednak tylko propagandowy. Pierwszy powojenny kompleks mieszkaniowy we Wrocławiu

oparty został na socrealistycznym projekcie
Romana Tunikowskiego, którego ramy wyznaczały jednak sprawdzone przedwojenne rozwiązania. Jest jedną z tych realizacji po 1945
roku, które znakomicie wpisały się w miejską
tkankę, zostały zaakceptowane przez mieszkańców […] i są miejscem rozwoju nowych
inicjatyw kulturalnych i komercyjnych”.
wystawa — odlewy
Wracając do wystawy i jej konkretnego przedstawienia — jest na niej kilka odrębnych
wątków wyeksponowanych przez artystów
działających niezależnie, choć w związku
z tym samym tematem. Pierwszym, najlepiej
widocznym i najbliższym architektom, jest
zestaw odlewów fragmentów detali architektonicznych, wyszukanych i odtworzonych
w skali 1:1 przez Szymona Szewczyka, artystę audiowizualnego, scenografa, projektanta,
absolwenta Wydziału Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach. Duże, ciężkie
odlewy, pomalowane niebieską farbą olejną,
leżą i stoją na posadzce galerii lub unoszą się
nad nią wsparte na specjalnych stojakach. Są
konkretnymi elementami trwającej wciąż, choć
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zmieniającej się w czasie, historii KDM. Czy
jednak rzeczywiście od razu kojarzą się z otaczającą plac Kościuszki zabudową?
„Szymon stworzył pracę dotyczącą materialnych pęknięć, zarysowań i szczelin, które
zaistniały w murach Kościuszkowskiej Dzielnicy
Mieszkaniowej. Wydobył z niej niuanse, dzięki
czemu możemy doświadczyć architektury
w nowy, nieczęsto spotykany sposób. Pozwala
nam na dotyk konkretnej materii, choć praca
dotyka tego, co niematerialne: upływającego
czasu — komentuje działania artysty kuratorka
Iwona Kałuża. — W czasie pracy zastanawiał
się, jaki kolor dobrać: piaskowy, jak kamień elewacji budynków, czy szarość, którą spotykamy
na klatkach schodowych. W końcu zdecydował się na ultramarynę, która doprowadziła do
zupełnego odrealnienia. Intensywnie niebieskie
fragmenty nie przypominają murów KDM”.
Ta przewrotność jest intrygująca i inspirująca zarazem. Okazuje się, że artysta swoją
wypowiedź oparł na pierwszym wrażeniu,
jakie zrobiła na nim otaczająca plac zabudowa.
„Szymon mieszka w Katowicach i zaproszenie
do naszego projektu-wystawy było dla niego
okazją do pierwszego tak bliskiego kontaktu
z tym miejscem. Kiedy przyjechał, odbyliśmy
wspólny spacer po placu z historycznym wprowadzeniem, po czym dałyśmy mu czas, by się
zapoznał i oswoił z tą przestrzenią — wspomina Iwona. — Wybrał mocno doświadczalną,
wrażeniową formę przekazu: duże, ciężkie
obiekty, które można dotknąć, poczuć ich materię i poznać fakturę”.

fot.: Alicja Kielan

wystawa „Pętla” — tablica III pracy Huberta Kielana
„Representations Geometrales — Rzecz o ruchu, trajektoriach i przestrzeni”

Drugi zaproszony artysta, Hubert Kielan (projektant, teoretyk urbanistyki, badacz zjawisk
przestrzennych i procesów osadniczych, absolwent planowania przestrzennego na Wydziale
Architektury Politechniki Wrocławskiej),
mieszka we Wrocławiu, doskonale zna KDM,
ulicę Świdnicką i robił już projekt o polityczności architektury. Tym razem skupił się na
placu, a zwłaszcza na jego niewielkim, ale
znaczącym fragmencie — nieistniejącym
już hotelu Residenz. Ten niezwykle prestiżowy hotel powstał w 1861 roku w miejscu
kilku kamienic mieszkalnych i początkowo
nosił nazwę Galisch, dopiero na początku XX
wieku została ona zmieniona na Residenz. Był
ekskluzywnym obiektem z reprezentacyjnymi
wnętrzami zaprojektowanymi na wzór pałacowy i neorenesansową elewacją.
„To jest historia sprzed wojny — tłumaczy
Iwona. — Hubert odniósł się do tego obiektu,
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fot.: Alicja Kielan

siedem stacji

wystawa „Pętla” — tablica V pracy Huberta Kielana
„Representations Geometrales — Rzecz o ruchu, trajektoriach i przestrzeni”

7/8'21

architektura & biznes

33

|| WYSTAWY

„Pętla” – wystawa o KDM

fot.: Dobrochna Stobiecka

fot.: Dobrochna Stobiecka

wystawa „Pętla” — tablice IV i VII pracy
Huberta Kielana „Representations Geometrales —
Rzecz o ruchu, trajektoriach i przestrzeni”

bo nie został zniszczony w czasie działań wojennych, ale rozebrany w wyniku przekształceń
funkcjonalno-przestrzennych, jakie nastąpiły w latach 20. XX wieku na ówczesnym
Tauentzienplatz. Hotel rozebrano, bo postanowiono zmienić funkcję stojącego tam obiektu
na handlową”.
Residenz przestał istnieć, a w jego miejsce nowi właściciele działki, bracia Wertheim,
wybudowali pierwszy w mieście, wielki dom
towarowy, który funkcjonuje do dzisiaj jako
Renoma (po wojnie: PDT Renoma, popularnie
nazywany Pedetem).
„Hubert w swojej pracy między innymi
odniósł się do trajektorii ruchu i tego, jak wskutek przemieszczania się ludzi funkcjonują na
ziemi punkty styku — wyjaśnia dalej kuratorka. — Na przykład w hotelu Residenz ktoś
kiedyś przemieszczał się z piętra na parter
i schodził reprezentacyjną klatką schodową.
Teraz, mimo że minęło od tamtej chwili mniej
więcej sto pięćdziesiąt lat, też ktoś spaceruje
po schodach Renomy. Tak więc można odnaleźć punkty styku przemieszczających się osób.
Ale to tylko jedna z plansz. Cała praca odnosi
się do paradygmatów, które próbują wyjaśnić
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otaczającą nas niewidzialną rzeczywistość.
Hubert poprzez takie pomoce naukowe jak
makieta, mapy, księgi, schematy, wprowadza
nas w opowieść o tym, co niewidoczne, ale
ważne dla architektów i urbanistów. Tutaj mam
na myśli przestrzeń, ruch i czas”.
Prace Huberta Kielana to siedem stacji, czyli
siedem różnych plansz i obiektów, które razem
stanowią opowieść o takim właśnie przemieszczaniu się. Wszystkie są opatrzone komentarzem autora, na przykład: „Upływ czasu może
być wyrażony liczbą zdarzeń poznanego procesu”; „Życie to odstęp czasu między pierwszym a ostatnim położeniem człowieka w przestrzeni”; „Punkt przecięcia co najmniej dwóch
torów to węzeł”; „Istnieją obszary, po których
w danym czasie nie przebiegają żadne trajektorie”; „Ruch jest względny i zależy od układu
odniesienia”; „Brak ruchu relatywnie zwolni
upływ czasu”.
Przyznać trzeba, że każde z tych stwierdzeń,
nawet bez wizualnego rozwinięcia, godne jest
zatrzymania i przemyślenia. Cóż dopiero, kiedy
widzi się perfekcyjnie wykonane prace — nie
kopie historycznych rysunków, ale własnoręczne dzieła artysty.

„Dla Huberta inspiracją do powyższych rozważań był eksperyment myślowy, z którego korzystali studenci architektury w XIX wieku — dodaje
Mika. — Miał na celu rozpatrywanie przestrzeni
nie tylko w kategorii trzech wymiarów, ale także
zmiennej w czasie. Wykreślanie trajektorii ruchu
przyszłych mieszkańców pozwalało określić,
które przestrzenie będą częściej obserwowane
i będą wymagały większej uwagi. Eksperyment
nazywany był potocznie »zabawą w duchy«”.
Każda ze stacji ma podłoże naukowo-filozoficzno-społeczne. Dotyczy tych momentów,
które stanowiły kroki milowe w nauce w kwestii między innymi perspektywy, przestrzeni,
czasu. O ewentualnych trudnościach w interpretacji tych prac wchodzących w przestrzeń
niematerialną Hubert rozmawiał z kuratorkami
przed otwarciem wystawy. Zaznaczył, że można
odebrać je na dwa sposoby: pierwszy, czysto
wizualny, gdzie widać jedynie piękne obiekty;
i drugi, wchodzący w ich środek, zachęcający
do głębszego odczytania, co też pozwala na odebranie dzieła przez każdego na własny sposób.
„Przecież, jak wiemy, każda interpretacja
sztuki jest poprawna, o czym mówił już na
przykład Peter Osborne” — pointuje Iwona.
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Kolejną, trzecią odsłoną wystawy jest wątek
dźwiękowy, który można wysłuchać, zakładając
słuchawki przygotowane dla zwiedzających.
Proponowany zapis dotyczy aspektu społecznego związanego z mieszkańcami KDM i ich
życiem w tym konkretnym miejscu. Wszystko
zaczęło się od rozmów z mieszkańcami osiedla KDM i późniejszego dwudniowego działania Macieja Bujko, obecnego dyrektora
BWA, i Pauliny Galanciak, którzy zapraszali
mieszkańców, by opowiedzieli o tym, jak im
się mieszka na KDM, co chcieliby zmienić.
Mówiły również dzieci spędzające czas na
podwórkowych zabawach. Iwona Kałuża tak
wspomina te spotkania: „To były zaskakujące,
bardzo różnorodne, ale też interesujące wypowiedzi. Szczególnie podobały nam się przeurocze głosy zagadniętych dzieci, opisujące życie
na osiedlu z ich perspektywy. Mając zebrane
nagrania, zaprosiłyśmy Czarnego Latawca
[artystyczny kryptonim Daniela Brożka — krytyka muzycznego, blogera, kuratora, autora
instalacji dźwiękowych — przyp. autorki],
żeby wykonał z nich collage. Poprosiłyśmy,
by zebrał dźwięki z osiedla KDM — ulic
i podwórek, rozbrzmiewające w tym obszarze. Teraz, z perspektywy czasu myślę, że
była to odpowiedź na słowa mieszkańców
skarżących się na wieczny hałas za oknami,
który przeszkadza im w życiu codziennym”.
Tak powstała ciekawa plątanina słów, dźwięków i odgłosów jednego z najbardziej ruchliwych, „czynnych całą dobę” adresów w mieście. Mika tak komentuje nagranie: „Słuchając
go, nie musimy być stąd, aby pobudziło nasze
sentymenty związane z bukolicznym, podwórkowym życiem. Zawarte w wypowiedziach
spostrzeżenia osób, które mieszkają tu stale
i których wspomnienia splatane są ze spekulacjami na temat przyszłości osiedla, są niezmiernie ważne i cenne”.
aspekt społeczny
Dlaczego społeczna warstwa była dla kuratorek tak istotna? Plac Kościuszki nie różni
się chyba pod względem mieszkaniowym
od sąsiadujących z nim ulic Świdnickiej czy
Piłsudskiego — wszystkie są położone w centrum miasta i życie w takiej lokalizacji należy
do bardzo specyficznych, nie zawsze przyjemnych. Co jest zatem wyjątkowego w KDM
i strukturze jego mieszkańców?
„W założeniach władzy (do 1953 roku) były
wytyczne co do liczby osób zameldowanych
na KDM oraz kubatury i metrażu mieszkań,
a także przypisane im klasy społeczne. W dużej
mirze byli to robotnicy mający pracować w podwrocławskich Siechnicach, gdzie powstawały
zakłady przemysłowe i trzeba było gdzieś zakwaterować sprowadzonych do nich (często z wiosek) pracowników. Ale byli to też redaktorzy
z tworzonego radia Wrocław, czyli robotniczo-inteligencka mieszanka klasowa — opowiada
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fot.: Alicja Kielan

collage dźwiękowy

wystawa „Pętla”

Iwona. — W trakcie rozmów z mieszkańcami
okazało się, że robotnicy szybko się stąd wyprowadzili i zaczęto wtedy tutaj lokować wyższe
klasy społeczne, na przykład aktorów teatralnych i solistów opery z racji bliskości placówek, w których pracowali. Przypuszczam,
że lokalizacja i bliskość głównych ulic oraz
obiektów reprezentacyjnych miały wpływ na
to, kto tu mieszkał. Okolica nie była jednak
elitarna, w latach 80. i 90. XX wieku było tu
bardzo niebezpiecznie, dochodziło do rozbojów. Lata 90. to już czas wolnego rynku,
sprzedaży mieszkań i wynajmu, mieszania się
starych lokatorów z nieznanymi, młodszymi
stażem. Tak jest do dzisiaj. O ile kiedyś społeczność KDM była zżyta i wszyscy się znali,
teraz jest inaczej. Plac Kościuszki stał się bardziej anonimowy”.
Mika podkreśla też coraz większy widoczny
udział przybyszy spoza osiedla, tworzących
jego codzienność. „Złożoność społeczna KDM
i nasza próba zdiagnozowania kondycji tego
miejsca jest oparta nie tylko na poziomie myślenia o mieszkańcach, ale również o użytkownikach, którzy spędzają tu większą część dnia
i również współtworzą przestrzeń osiedla. Mam
na myśli przedsiębiorców wynajmujących tu

lokale usługowe i biurowe, osoby zmagające
się z problemem bezdomności, które korzystają
z mniej odwiedzanych zaułków lub kryją się
w bujnej zieleni placu Kościuszki, czy chociażby chwilowych bywalców — przechodniów
placu. Na społeczną tkankę dzielnicy składa
się szereg grup o zróżnicowanych potrzebach.
Odnosząc się jednak do historii, tożsamość tej
dzielnicy zbudowana jest na wzajemnym dbaniu o siebie. A to olbrzymia wartość”.
Interesujące jest, jak dawni i współcześni mieszkańcy odbierają architekturę osiedla. Czy robiła i wciąż robi na nich jakiekolwiek wrażenie, czy postrzegają ją jako dobrą,
funkcjonalną, interesującą? Czy ma dla nich
wartość? — pytam o to Iwonę. „Mieszkańcy
o architekturze mówili niewiele. Pamiętam
jedno z wypowiedzianych zdań mieszkanki
osiedla, że teraz to tu się tylko mieszka. Gdy
wracano pamięcią wstecz, często były wspomnienia o restauracjach, barach i ich zapleczach, o sklepach — między innymi bardzo
dobrze zaopatrzonym mięsnym, księgarni.
Architektura była odbierana z punktu widzenia usług funkcjonujących w parterach i tego,
że życie toczyło się tutaj nie tylko w ciągu
dnia, ale i w nocy”.
7/8'21
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„Pętla” – wystawa o KDM

fot.: Alicja Kielan

|| WYSTAWY

wystawa „Pętla.M3”, instalacja Agnieszki Leśniak-Banasiak „m3 pustki”,
w tle zdjęcia z archiwum mieszkańca osiedla KDM, Kazimierza Grzycha

fot.: Alicja Kielan

Pętla.M3
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Kontynuacją rozważań na temat egzystencji
w tym niezwykłym miejscu jest prezentowana równolegle z „Pętlą” druga wystawa,
„Pętla.M3”, zaaranżowana w jednym z dwupokojowych mieszkań KDM. Jej „założenia
od początku opierały się na stworzeniu kameralnej, osobistej sytuacji, w której stykamy
się z bardzo wrażliwymi i tajemniczymi konstruktami, jakimi są pamięć i pustka” — takie
wyjaśnienia znajdujemy w opisie kuratorek.
W mniejszym pokoju eksponowana jest
praca Tomasza Kulki, dr. sztuki, absolwenta
Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie, proporzec, który już w zeszłym roku zaistniał na
KDM. „To był ślad manifestacji politycznych,
odbywających się na placu Kościuszki — tłumaczy Iwona. — Proporzec został wywieszony
w zeszłym roku na jednym z balkonów, akurat
w czasie, kiedy zaczęły się protesty wywołane
wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającym przepisy dotyczące aborcji w Polsce.
To pokazało, jak historia może zatoczyć
koło — tytułową pętlę — i dziać się znowu
teraz. Proporzec ustawiony w kącie pokoju,
dosłownie »rzucony«, ma świadczyć o naszej,

mówiąc kolokwialnie, ułomności, ale zarazem
też powrocie do idei placu jako przestrzeni
otwartej, dla każdego, również manifestantów”.
Jaki wpływ miała instalacja na zeszłoroczny
przebieg wydarzeń? „Ona wchodzi w dialog
z potencjałem manifestacyjnym placu — odpowiada Mika. I zadaje kolejne pytania: Czy wciąż
znajdujemy go między murami osiedla KDM?
Może inaczej pragniemy użytkować tę przestrzeń? Czy obecnie, w czasach mnogości wirtualnych platform do demonstracji poglądów, ta
realna, rzeczywista, gdzie stoimy ramię w ramię,
budując wspólnotę, jest tą najbardziej szczerą
i prawdziwą? Czy nadal ma moc sprawczą? Więc,
czy do wyrażania naszych buntów nadal potrzebujemy architektonicznych ram, które pozwolą
nam skumulować siłę przekazu? Wydarzenia,
o których mówi Iwona, pokazały, że tak. Po kilku
dniach w większości okien oraz na balkonach
pojawiły się hasła protestacyjne, a centrum osiedla — plac Kościuszki — był miejscem, gdzie
protestujący w samochodach subwersywnie tworzyli karambol, zatrzymując przepływ ruchu”.
Instalacji towarzyszy cytat z Petera Zum
thora: „Tu, w tej percepcyjnej pustce, pamięć
wychodzi na wierzch, pamięć, która ma źródło
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wystawa „Pętla.M3”,
proporzec „Chore serce narodu”
autorstwa Tomasza Kulki

fot.: Dobrochna Stobiecka

w głębinach czasu […]”. Znajdujemy ją też
w drugim pokoju, przedstawioną w projekcji
rodzinnych zdjęć Kazimierza Grzycha, mieszkańca KDM od początku jego istnienia. Wybrała
je córka, po latach znów mieszkająca w tym
miejscu. „Archiwum zdjęciowe, jako płaszczyzna spotkania ojca z córką, połączenie oraz
konfrontacja pokoleniowa analogicznie splata
się z próbą okiełzania i zdefiniowania pustki
przez pracującą w szkle Agnieszkę LeśniakBanasiak” [absolwentkę, a obecnie adiunkt na
Wydziale Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu
— przyp. autorki] — można przeczytać w opisie
wystawy. Zdjęciom towarzyszą obiekty zbudowane ze szklanych prętów — sześciany tworzące instalację „m3 pustki”. „Odbijające się
w cienkich, ledwie zauważalnych, szklanych
elementach obrazy okruchów życia, starych
zdjęć, zapisów historii, pozostawiają ślady swojej obecności — cień, wspomnienie, powidoki”.
I choć to ewidentna opowieść płynąca z wnętrza, architektura KDM jest tu tłem, obecna
na zdjęciach wypełniających ścianę ciemnego
pokoju.
co oznacza tytułowa pętla?

Beata STOBIECKA
Ilustracje udostępnione dzięki
uprzejmości organizatorów wystawy.

fot.: Alicja Kielan

„Pętla kojarzy się z zapętlaniem: przestrzennym lub czasowym — odpowiadają kuratorki wystawy. — Dla Szymona ważna była
pętla czasowa, ewidentnie tak ją odebrał
i przedstawił nasze oddziaływanie w czasie
na bryłę. Hubert potraktował pętlę jako przestrzenną i czasową w przypomnieniu hotelu
Residenz. To projekty, w których prawda
historyczna miesza się z mitem, współpraca
z artystą mającym bliską relację z KDM oraz
z takim, który niczym romantyczny detektyw
dopiero ją poznaje. Te dwa różne podejścia
też tworzą swoistą pętlę, uzupełniają się. Ale
pętla może być też odebrana w kolejny sposób — następstwa pokoleniowego i więzi,
które się wytwarzają, co jest pokazane na
wystawie w mieszkaniu. Coś dziedziczymy
po naszych przodkach i to nie tylko w wymiarze materialnym”.

okno mieszkania, w którym prezentowana jest wystawa „Pętla.M3” — widok na jedno z podwórek KDM z widoczną
po prawej stronie bryłą kultowego niegdyś kina „Warszawa”, dzisiaj Dolnośląskiego Centrum Filmowego
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Lepiej w Łodzi
15. edycja Łódź Design Festival

15. edycja Łódź Design Festival (14–23 maja) odbyła się pod hasłem „Lepiej”. W najciekawszych
przestrzeniach miasta zaprezentowano festiwalowe wystawy, a finalistów konkursów make me!
i must have wyłoniono podczas wydarzeń transmitowanych online. Architektonicznym clou
programu był z pewnością tegoroczny Archiblok prowadzony przez Filipa Springera.

P

o zeszłorocznej pandemicznej zmianie
terminów — festiwal zorganizowano
we wrześniu 2020 roku — w tym roku
wydarzenie odbyło się w swojej zwyczajowej,
wiosennej odsłonie. Trzeba dodać, że organizatorzy nie powiedzieli jeszcze ostatniego
słowa i w tym roku planują więcej wydarzeń
niż standardowe dziesięć festiwalowych dni.
Niespodzianek mogą się spodziewać fani architektury — latem ma się ukazać blok rozmów
o projektowaniu architektonicznym, w tym
z tegorocznymi laureatami Nagrody Pritzkera,
a we wrześniu majowy festiwal będzie miał
swoją kontynuację.
make me!
Najciekawsze wystawy zaprezentowano w przestrzeniach miasta: przy OFF Piotrkowskiej
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można było obejrzeć projekty finalistów
wystawy make me!, na dziedzińcu łódzkiej
Manufaktury — projekty konkursowe must have,
a w Art Inkubatorze wystawę „Laboratorium
współczesności”. Jak co roku w konkursie młodych twórców make me! wyróżniono ciekawe,
odpowiadające na potrzeby projekty. Doceniono
„Malu” Zofii Hernas, czyli dziecięcy holter
EKG — urządzenie dostosowane do potrzeb
małego pacjenta i poprawiające jego komfort
podczas badania. Projekt „Obwara — urny ceramiczne” stworzony przez Marlenę Norowską
to połączenie eksperymentów materiałowych
z lokalnymi, ludowymi inspiracjami. Zabawę
wśród drzew wspiera nagrodzony zestaw wielofunkcyjnych elementów „Opniaki — leśny plac
zabaw” Natalii Gajo i Zuzanny Walkiewicz.
Pierwszą nagrodę make me! Paradyż Award

otrzymał projekt Darii Wypiór „Pokaż, gdzie
masz nos, ucho, srom”, który jest przełamującą
tabu pomocą edukacyjną wspierającą rozwój
dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
popandemiczne projekty
Ciekawe propozycje odnoszące się do popandemicznej rzeczywistości przedstawili studenci
drugiego roku School of Form na wystawie
„Laboratorium współczesności”. Dwanaście
zespołów projektowych wzięło na warsztat
odpowiedzialne projektowanie, które ogranicza ilość odpadów (biokombinezon medyczny
„Viridi-2021”), materiał do pakowania żywności
(„Verde Vita”), samotność („Dziadki Rabatki”),
zanieczyszczenie powietrza („Czułe firanki”),
bezpieczeństwo w mieście („ZORZA”) czy zaspokojenie tak zwanego głodu skóry („Anemoia”).
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na stronie obok i powyżej:
ekspozycja plenerowa make me!
w przestrzeniach OFF Piotrkowskiej
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poniżej:
nagroda specjalna w konkursie młodych twórców
make me! Interprint Award
„Malu” — dziecięcy holter EKG,
proj.: Zofia Hernas
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na stronie obok:
pierwsza nagroda w konkursie młodych
twórców make me! Paradyż Award —
„Pokaż, gdzie masz nos, ucho, srom”,
proj.: Daria Wypiór
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na tej stronie:
druga nagroda w konkursie młodych twórców
make me! Paradyż Award —
zestaw wielofunkcyjnych elementów
„Opniaki — leśny plac zabaw”,
proj.: Natalia Gajo, Zuzanna Walkiewicz
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15. edycja Łódź Design Festival

projekty finalistów konkursu must have zaprezentowano w przestrzeniach Manufaktury

po prawej:
kryształy „HopOnTop”,
proj.: Magdalena Gazur,
produkcja: Huta Julia
w Piechowicach

poniżej:
oprawy oświetleniowe „MODERN BALL”,
proj.: AQForm we współpracy ze studiem projektowym DECHEM,
produkcja: AQForm
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lepiej na Archibloku
Gośćmi tegorocznego Archibloku byli:
popularyzatorka architektury Anna Cymer,
badaczka miejska Martyna Obarska oraz architekci: Tomasz Konior (Konior Studio), Jerzy
Szczepanik-Dzikowski (JEMS Architekci)
i Igor Łysiuk (Workplace). Tradycyjnie
już wydarzenie podzielono na dwie części — w pierwszej zaproszeni goście przedstawili krótkie prezentacje z własną interpretacją tematu „Lepiej”, w drugiej części
odbyła się zaś żywiołowa dyskusja. Jak
zauważył prowadzący wydarzenie, Filip
Springer, pandemia wprowadziła wiele
korekt względem tego, co rozumiemy jako
„lepiej”. Zrozumieliśmy, jak funkcjonujemy
w przestrzeni, czego potrzebujemy od miejsc,
w których mieszkamy, pracujemy i wypoczywamy. Te doświadczenia mogą pomóc
w lepszym projektowaniu miast, budynków
i przestrzeni. W jaki więc sposób architektura i projektowanie powinny się zmienić,
aby żyło nam się lepiej?
lepiej na osiedlach (PRL-u)
Anna Cymer w swojej prezentacji zaprasza
do powrotu na osiedla. Opowiada o własnych
spostrzeżeniach, które poczyniła w związku
ze spotkaniami autorskimi wokół książki
„Architektura w Polsce 1945–1989”. Autorka
zauważyła, że pomimo iż traktuje ona o architekturze reprezentującej różnorodne funkcje, to zawsze podczas spotkań najwięcej
emocji i refleksji towarzyszyło osiedlom
mieszkaniowym. Wydaje się, że wielka

…Igor Łysiuk do zadawania pytań
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Anna Cymer zaprasza do powrotu na osiedla…

płyta i szare osiedla PRL-u zostaną przez
odbiorców ocenione w sposób negatywny.
A jednak — uczestnicy wspomnianych spotkań autorskich twierdzili, że to wspaniałe
przestrzenie do życia — i nie odnosili się
wcale do takich kultowych realizacji, jak

warszawskie Sady Żoliborskie czy wrocławski Manhattan, ale do osiedli dla zwykłego
Kowalskiego. Rozmówcy Anny Cymer porównywali osiedla z PRL-u do tych budowanych
współcześnie — w których, jak zauważali,
życie staje się nieznośne. Jak to się stało?
Na sprywatyzowanym rynku mieszkaniowym o opłacalności inwestycji decyduje
powierzchnia użytkowa mieszkań, a nie
komfort i potrzeby użytkownika. Pandemia
w sposób szczególny pokazała nam jednak,
jak ważne są przestrzenie wokół i poza jednostką mieszkaniową. Porównując osiedla
powstałe w czasach PRL, na przykład krakowską Krowodrzą Górkę, ze współczesnym
Miasteczkiem Wilanów, gołym okiem widać
różnicę w przestrzeni. W tym pierwszym przypadku zróżnicowano wysokości budynków,
zbudowano punktowce, klatkowce, budynki
wysokie i niskie, podczas gdy w tym drugim
przypadku postawiono na jednolitą zabudowę, która w związku z tym, że jest niższa,
zabiera więcej przestrzeni, która mogłaby
być wspólna i zielona. Często o osiedlach
z czasów PRL myślimy stereotypowo jako
o monotonnych blokowiskach, podczas gdy
oferują one różnorodne typy zabudowy i sporo
przestrzeni do życia pomiędzy. Wniosek?
Wcale nie chodzi o powrót do projektowania sprzed lat, chodzi o przedefiniowanie
sposobu planowania nowych osiedli dzisiaj.
W obliczu czekających nas wyzwań według
Anny Cymer niezwykle istotne jest, abyśmy
uwolnili się od stereotypów, a wzory z przeszłości przełożyli na nowy język.
7/8'21
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15. edycja Łódź Design Festival
badań — od wywiadów pogłębionych, przez
badania użytkowników i rynku, po analizę
dokumentów — specjaliści Workplace pozyskali wiele interesujących informacji, których
nie przyniosłyby ich własne przewidywania
ani doświadczenie projektowe. Od architektów istniejącego budynku dowiedzieli się, że
na etapie projektowania przewidziano szereg
rozwiązań, które przy niewielkim nakładzie
finansowym można uruchomić. Od aktywistów i badaczy — jakie znaczenie budynek
ma dla mieszkańców oraz w jaki sposób
można ich włączyć do dyskusji. Od użytkowników — co jest istotne w funkcjonowaniu
budynku, a od inwestora — jakie inne funkcje były rozważane dla nowego budynku.
Zbiór tych cennych i ważnych informacji
pozwolił stworzyć rekomendacje rozwiązań dla inwestora, który ma szerszą wiedzę
pomocną w podjęciu, być może lepszej niż
początkowa, decyzji.
lepiej w przeszłości

Tomasz Konior i Jerzy Szczepanik-Dzikowski w trakcie żywej dyskusji podczas Archibloku

lepiej w mikroskali
Martyna Obarska, badaczka miejska i redaktorka „Magazynu Miasta”, szansy na tworzenie lepszego miasta upatruje we współpracy
architektów i badaczy społecznych, przytacza
ciekawe przykłady i pyta o współczesną rolę
architekta. Osiedle Jazdów powstało jako przestrzeń tymczasowa po II wojnie światowej,
a w fińskich drewnianych domkach mieszkali
pracownicy Biura Odbudowy Stolicy. Kilka
lat temu rozpętała się wokół Jazdowa awantura — stwierdzono, że nie jest to przestrzeń
odpowiednio elegancka i reprezentacyjna jak
na europejską stolicę przystało i budynki
należy wyburzyć. Dzięki współpracy przedstawicieli różnych środowisk: mieszkańców,
aktywistów, badaczy i architektów, a nawet
Ambasady Finlandii — przestrzeń uratowano
i nadano jej nowe życie. Osiedle Jazdów to
przykład „Lepiej” w mikroskali — wykorzystano materię, która już istniała, kilku budynkom nadano nowe funkcje, zadbano o zieleń
i stworzono przestrzeń przyjazną nie tylko
dla ludzi, a co równie ważne, przetarto szlaki
dla podobnych założeń, które w Warszawie
jeszcze istnieją.
architektura w nowej służbie
Czy architekci i architektura muszą się wiązać z budowaniem? Martyna Obarska podaje
przykład londyńskiego zespołu badawczego
Forensic Architecture, założonego przez
architekta Eyala Weizmana. Ta interdyscyplinarna grupa składa się z architektów, programistów i badaczy różnych dziedzin, którzy
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architekturę traktują jako narzędzie do prowadzenia śledztwa. Za pomocą różnego rodzaju
technik, analiz przestrzennych i architektonicznych, modelowania, badań dokumentalnych, wywiadów zespół bada naruszenia praw
człowieka, a zebrane, opracowane i wymodelowane przez nich dowody wykorzystywane
są między innymi na salach sądowych. To
przykład alternatywnej ścieżki zawodowej
architekta, ponieważ, jak zauważa Obarska,
wizja architekta demiurga, kreatora rzeczywistości jest już dość archaiczna. Badaczka
zachęca także, aby architekci przystanęli
i zastanowili się, na ile w swoich projektach
otaczają użytkowników troską, a także, aby
zaprosili do zespołów projektowych innych
specjalistów i badaczy.
lepiej w pytaniach i odpowiedziach
Architekt Igor Łysiuk — reprezentujący
pracownię Workplace — mówi o tym, dlaczego warto zadawać pytania. Zauważa, że
w procesie tworzenia budynku badamy różne
parametry i wykonujemy szereg analiz, na
przykład gruntu, konstrukcji i wytrzymałości, akustyki, ale prawie wcale nie badamy
użytkownika. Można więc powiedzieć, że
nowo powstałe budynki to prototypy, co do
których nie ma pewności, jak będą funkcjonować. Często inwestorzy boją się też
pytać — co jeśli odpowiedzi będą inne niż
zakładane? O tym, że pytać warto, świadczy przykład działań Workplace w ramach
poszukiwań nowej funkcji dla istniejącego
budynku. Dzięki przeprowadzeniu wielu

Co lepszego wydarzyło się w ostatnich
latach? — na rozgrzewkę zapytał gospodarz Archibloku, Filip Springer. Według
Martyny Obarskiej to ustawa krajobrazowa,
do której uchwalenia doprowadziły działania
podejmowane przez wiele zaangażowanych
osób. Igor Łysiuk zauważa, że jest lepiej,
od kiedy zaczęliśmy o architekturze rozmawiać i to w coraz szerszym gronie. Pod
tym stwierdzeniem podpisuje się także Anna
Cymer, według której dziesięć lat temu takie
spotkanie by się nie odbyło, a jej profesja
przed dekadą była postrzegana jako egzotyczna. Zrobiliśmy pierwszy krok i zaczęliśmy rozmawiać — zarówno profesjonaliści,
jak i odbiorcy. Pewnym problemem jest jednak to, że graczy w mieście i architekturze
jest sporo: mieszkańcy, inwestorzy, architekci — rozbieżność interesów sprawia, że
dyskusja jest po prostu trudna. Jak zauważa
Filip Springer w ostatnich latach każde większe miasto zaopatrzyło się budynek ikonę,
którym można się pochwalić w branżowej prasie. Co te ikony dają nam w mieście i w jaki
sposób mogą się przyczynić do myślenia
o przestrzeni miejskiej? O roli budynków
ikon jako elementów budujących tożsamość,
przynależność i dumę z miasta mówi Tomasz
Konior. Ważne jednak, aby nie skupiać się
tylko na ikonach. Tak było w Bilbao, w którym zmieniono wiele ważnych elementów
miasta: poprawiono transport publiczny,
stworzono przestrzenie publiczne, zrewitalizowano dzielnice, a wszyscy i tak mówili
o muzeum projektu Franka Gehry’ego. Jak
zauważa Tomasz Konior, miasto sprowadza
się do wartości między budynkami. Dobry
przykład pojawi się wkrótce na mapie stolicy
w postaci Browarów Warszawskich, w których
już widać synergię i dobry dostępny kawałek
miasta, współtworzący codzienny komfort
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miejskiego życia. Jerzy Szczepanik‑Dzikowski
uważa, że chęć stworzenia ikony świadczy o słabości twórcy, a zaznaczenie swojej obecności nie jest wcale emanacją siły.
Przywołuje też dowód kulturowej słabości, który objawił się w dyskusjach wokół
pomysłu wyburzenia warszawskiego Pałacu
Kultury i Nauki. Nasza mocna tożsamość
pozwoliłaby uznać Pałac za ikonę i najważniejszy budynek polskiej stolicy — który
według architekta odegrał kluczową rolę
w rozwoju Warszawy. Anna Cymer, która
również nie uważa, że architekturę trzeba
postrzegać jako zbiór ikon, sądzi, że same
budynki ikony dużo nam dały. Był to etap
niezbędny do rozpoczęcia myślenia i dyskusji o przestrzeni. Mogliśmy wyleczyć kompleksy, zbudować tożsamość i zacząć rozmawiać o architekturze tak szeroko, jak dzieje
się to teraz. Dyskusję było widać między
innymi w Katowicach, o czym przypomina
Martyna Obarska, w których to rozmawiano
o tym, jak przestrzenie między lokalnymi
budynkami ikonami (budynki MCK, NOSPR
i Muzeum Śląskiego) funkcjonują. Tomasz
Konior dodaje, że w okolicy katowickiej
Strefy Kultury powstają obecnie najdroższe mieszkania, a Anna Cymer odczarowuje
bezwarunkową atrakcyjność tej przestrzeni
spostrzeżeniem, że towarzyszą jej ogromne
powierzchnie parkingowe — na etapie planowania nie przewidziano tam miejsca dla
transportu zbiorowego. Cóż, w końcu, jak
zauważa Filip Springer, „lepiej” nie oznacza tego samego dla wszystkich. Martyna

Obarska mówi o dzieleniu się tortem i przytacza rozmowę, którą odbyła niedawno z jednym z wiceprezydentów Gdyni. Próbowano
namówić mieszkańców, aby zrezygnowali
z samochodów. Włodarze miasta doszli do
wniosku, że trzeba pokazać, co zyskają mieszkańcy — szybszy dojazd dzięki rozwojowi
transportu i realnym działaniom poprawiającym siatkę połączeń. Ważne, aby znaleźć
argumentację, która trafi do różnych grup
społecznych — może się więc okazać, że
zostanie to osiągnięte za pomocą zróżnicowanego języka i innych zachęt. Według
Jerzego Szczepanika‑Dzikowskiego dzielenie
się tortem to działania potrzebne, ale jedynie łagodzące problem. Dążymy do lepszego
życia, jednak globalnie problem „za krótkiej
kołdry” sprawia, że nie jesteśmy w stanie
takich warunków zapewnić wszystkim. To
nieprawda, że ludziom żyje się lepiej, obszar
biedy powiększa się, a coraz więcej mieszkańców globu żyje w obliczu różnych zagrożeń. Być może, jak zastanawia się architekt,
stoimy przed pytaniem, jak się wycofać?
Czy lepiej nie oznacza mniej? Czy lepiej to
nie podnoszenie standardu, a zamiast tego,
jego inne rozumienie? Czy lepiej nie oznacza obrania innego kierunku — przebudowania paradygmatu powodzenia i sukcesu,
który nadal nieodłącznie wiąże się z rozwojem i wzrostem?
Uczestnicy Archibloku zastanawiali się
także, czy mając świadomość szkodliwości branży budowlanej i architektonicznej,
architekci nadal chcą brać w tym udział. Anna

Martyna Obarska zachęca do współpracy interdyscyplinarnej

Cymer zauważa, że trzeba zawęzić perspektywę, ponieważ ta europejska i ta polska nie
są spójne z tym, co dzieje się na świecie, chociażby w Chinach, gdzie skala budowania
i ilość zużywanych zasobów są ogromne. Igor
Łysiuk uważa, że nadszedł moment, w którym
trzeba się zastanowić, co możemy zrobić, bo
to, co znaliśmy do tej pory, przestaje funkcjonować. Jak przywrócić życie opustoszałych
witryn i centrów miast? Szepanik-Dzikowski
pyta natomiast, czy musimy wracać do tych
przestrzeni — może trzeba doprowadzić do
stworzenia nowych realiów, w których stosunki decydujące o budowaniu będą zdrowsze?
J a ka je s t odpowi edzi al ność ar chitekta — pyta Springer — bo rozmawiać o niej
nie jest łatwo — na końcu dyskusji okazuje się,
że architekt po prostu wykonał swoją pracę,
a jej efekty obserwujemy między innymi
w Karpaczu, Pobierowie czy Stobnicy. Jerzy
Szczepanik-Dzikowski, uważa, że nie powinniśmy zdobywać środków do życia za wszelką
cenę i nie należy się podejmować wszelkiego
„łajdactwa”. Według Martyny Obarskiej temat
etyki i moralności, choć problematyczny, jest
istotny. Żyjemy w przestrzeniach i miastach
zaprojektowanych przez architektów — trudno
od tego uciec, czy z tego zrezygnować, zawód
architekta jest więc profesją zaufania publicznego. Tomasz Konior uważa, że w tym zawodzie
nie można się zajmować tylko bezpiecznymi
tematami, ale trzeba szukać najlepszych rozwiązań, jakie w danym czasie można osiągnąć.
lepiej w przyszłości
Aby zakończyć z odrobiną optymizmu, uczestnicy Archibloku zaproponowali przykłady
dóbr, o które ich zdaniem powinniśmy dbać
i które powinniśmy chronić. Tomasz Konior
wymienia europejskie wartości, dziedzictwo i europejską kulturę miasta, która mimo
przeciwności, takich jak modernizm, nadal
trwa i którą warto za pomocą rewitalizacji,
przywracać do życia. Według Anny Cymer
za wszelką cenę musimy chronić przestrzenie wspólne, które w centrach miast, ale też
lokalnie, w najbliższym sąsiedztwie stanowią
podstawę naszej tożsamości, miejsca, w których możemy się czuć takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. Igor Łysiuk wierzy w młode
i młodsze pokolenia, które wyznają inne wartości, zaś Jerzy Szczepanik-Dzikowski życzy
sobie, abyśmy ochronili zdolność patrzenia
na świat w sposób krytyczny, nasz własny,
abyśmy przywrócili sobie zdolność podejmowania decyzji i potrafili powiedzieć nie
„Karpaczowi”. Martyna Obarska chciałaby,
aby wszyscy mogli sobie pozwolić nawet na
najmniejsze, ale dobrze i po ludzku zaprojektowane miejsce do życia.

Dominika DROZDOWSKA
Ilustracje udostępnione dzięki uprzejmości
organizatorów Łódź Design Festival.
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Poszukiwanie
skuteczności
w pięknie
Rozmowa
z Franem Silvestre

Hiszpański architekt Fran
Silvestre, który od 2005 roku
prowadzi pracownię Fran
Silvestre Arquitectos z siedzibą
w Walencji, w ramach konferencji
4 Design Days w Katowicach
wygłosił wykład z cyklu
„Mistrzowie Architektury SARP”.

H

iszpańską pracownię charakteryzuje
minimalizm oraz niesamowita wręcz
precyzja realizacji obiektu. Architekt
projektuje w każdej skali, jednak najbardziej znany jest z nowoczesnej architektury
rezydencjonalnej, którą wyróżnia szczególna
atmosfera elegancji i luksusu. Fran Silvestre
uważa, że istotą projektowania jest dialog, który
pozwala odkrywać blaski i cienie codziennego życia człowieka. To dialog jest tym,

co wyróżnia architekturę na tle innych dziedzin sztuki. Sprawia, że pomimo bezkompromisowego minimalizmu, każdy z projektów
hiszpańskiego architekta jest indywidualny
i oryginalny. Projekty Silvestre wchłaniają
niezliczone zagadnienia dotyczące programu,
miejsca i kontekstu, struktury oraz technologii budowlanych, włączając je w grę przestrzeni i formy, które mogą być rozumiane
jako prawdziwy podmiot jego architektury.

Fran Silvestre
Hiszpański architekt, absolwent Politechniki
w Walencji i Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven.
Posiada tytuł profesora Wydziału Projektów UPV oraz
Uniwersytetu Europejskiego w Walencji. Od 2005
roku prowadzi autorską pracownię Fran Silvestre
Arquitectos w Walencji. Laureat licznych nagród,
w tym — między innymi — German Design Award 2020
© Fran Silvestre Arquitectos

za projekt domu Casa Hofmann, nagrody podczas
13. Hiszpańskiego Biennale Architektury i Urbanistyki
za kolekcję mebli i lamp Blay czy Red Dot Design
Award 2013 za projekt minimalistycznego domu na
klifie (Casa del acantilado).
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na tej rozkładówce: Casa del acantilado (Dom na klifie), 2012, fot.: Diego Opazo

Justyna Boduch: „Scenerie dla
życia” — tak zatytułowałeś książkę
o architekturze. Czy za pomocą
architektury można tworzyć tło oraz
scenariusz dla życia człowieka?
Co dla Ciebie jest najważniejsze przy
rozpoczęciu projektu?
Fran Silvestre: Uważam, że dzięki architekturze
można stworzyć zarówno scenerię, jak i scenariusze dla życia drugiego człowieka. Praca
architektów polega na tym, aby właśnie wczuć
się w kontekst i miejsce, aby wykreować przestrzeń dla życia danej osoby, w której będzie
czuła się najlepiej. Punktem wyjścia do projektu
jest poznanie i technika, którą nazywamy „rób
i wyrażaj swoje myśli”, polegająca na przygotowaniu trzech wstępnych projektów koncepcyjnych dla klienta. Ten zabieg stosujemy
od dawna i dzięki temu wchodzimy w dialog
z przyszłymi właścicielami danego obiektu,
poznając jego oczekiwania oraz upodobania.
Dodatkowo, kiedy pracujemy nad projektem,
spotyka się cały zespół i dzieli swoimi wizjami,
to sprawia, że wyłoniony zostaje zbiór najlepszych pomysłów.
Wojciech Fudala: Tematem konferencji
4DD był nowy europejski Bauhaus,
dlatego chcemy zapytać, jaka jest misja
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architekta dzisiaj? Czy współczesny
architekt może, chce i potrafi
zmieniać otoczenie i życie ludzi?
Fran: Żyjemy w bardzo ciekawym momencie
dla architektury — jest to moment zmiany.
Architekci zostali wykształceni w duchu rzemieślniczym, jeśli mówimy o sposobie myślenia na temat „designu”. Tak naprawdę musimy
pamiętać o tym, że nasz mózg odpowiada za
kreatywność, dzięki czemu zaskakujące i nieprzewidziane sytuacje życiowe, mogą pobudzać kreatywność i rodzić ciekawe, nowe
projekty. Pamiętajmy, iż decyzje, które zapadają w dziedzinie architektury i budownictwa,
mają wpływ na ludzi na całym świecie, dlatego odgrywają niesamowicie ważną rolę na
Ziemi. Świat architektury przechodzi powolny
proces rewolucyjny, zmienia się postrzeganie
przestrzeni i jej skali.
Justyna: Mówisz o aktualnych
zmianach w architekturze — jaki
wpływ na Twoje biuro miała
pandemia? Czy coś zmieniła
w sposobie projektowania?
Fran: Prawdę mówiąc, pandemia miała ogromny
wpływ na zmiany w biurze. Z punktu widzenia zespołu, który tworzy trzydzieści osób, nie
mogliśmy się wtedy spotykać i musieliśmy

pracować na odległość. Kiedyś już zdarzały się
próby pracy zdalnej i na odległość, ale nigdy do
takiego stopnia i przez tak długi czas. Z punktu
widzenia profesjonalnego, jesteśmy biurem
międzynarodowym, które prowadzi inwestycje na całym świecie. Ograniczenia w podróżowaniu spowodowały, że życie biznesowe
przeniosło się do strefy online. Z jednej strony
jest to pewnego rodzaju ograniczenie, z drugiej
ludzie potrafią się odnaleźć w każdej sytuacji,
mamy bardzo efektywne narzędzie, jakim jest
internet, które pozwala na to, aby praca się bez
przeszkód zglobalizowała. Z punktu widzenia osobistego, mogłem spędzić więcej czasu
z rodziną. Mam małą córeczkę, której obecnością mogłem się bardziej nacieszyć, właśnie
dzięki temu, że pracowałem z domu.
Wojciech: Budynki, które pokazałeś, są
w niesamowity wręcz sposób osadzone
w krajobrazie, ale stanowią też duże
wyzwanie konstrukcyjne. Czy mógłbyś
opowiedzieć, jak przebiega proces
twórczy takiego budynku i czy tworzysz
go równorzędnie z konstruktorem?
Fran: Biorę udział w projektowaniu od samego
początku. Projekt jest jednak etapowy i bywa
tak, że w którymś z etapów procentowo większą część pracy wykonuje dany zespół. Praca
7/8'21
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jest realizowana na bazie mojego projektu, lecz
zespół tworzy trzydziestu zdolnych projektantów i czasem zdarza się tak, że ostateczna
wizja ulega zmianie i jest to pomysł innego
architekta. Pracujemy wspólnie od etapu koncepcji, projektujemy, wykorzystując makiety
i równocześnie mamy wielkie szczęście pracować z niesamowicie zdolnymi technikami
w zakresie konstrukcji i struktur. Mamy czasem
„oderwane od ziemi” wizje obiektu, jednak otacza nas zespół ludzi doskonałych w kwestiach
obliczeniowych, którzy pomagają nam odpowiedzieć na pytanie, czy dana wizja jest realna.
Justyna: Czy zawsze udaje Ci się
uzyskać zamierzony efekt? Czy
zdarzyło się, że strona techniczna
i konstrukcyjna ograniczyła projekt?
Fran: Szczerze mówiąc, odkąd zacząłem pracę
jako architekt, zmieniłem spojrzenie na to, czym
jest perfekcja. W zasadzie nigdy nie staramy
się szukać projektów perfekcyjnych; to, czego
oczekuję, to bycie zadowolonym z wykonania
obiektu. Szukamy rozwiązań realnych i możliwych, dlatego nigdy nie czułem się negatywnie
zaskoczony wykonaniem. Zdarzyło mi się, że
byłem zaskoczony wynikiem, lecz to zaskoczenie związane było z zadowoleniem. Patrząc
szerzej, mogę stwierdzić, że zawsze udaje nam
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się uzyskać rezultat, z którego jesteśmy dumni
i zadowoleni.
Justyna: Twoje realizacje cechuje
bezkompromisowy minimalizm.
Nie każdy jest miłośnikiem tego
stylu. Jak udaje Ci się przekonać
inwestorów do takich rozwiązań?
Fran: Na początku naszej kariery zawodowej,
praca z klientami była bardzo trudna. Prawdę
mówiąc, czasami odnosiłem wrażenie, że nie
rozumieją, o czym właściwie rozmawiamy.
Nie stając jednak w kontrze, tylko prowadząc dialog, uzyskiwaliśmy określony efekt.
Myślę, że z klientami, którzy się do nas zgłaszają, dochodzimy do obustronnego zrozumienia. Chociaż czasami może się wydawać, że
efekt jest bardzo minimalistyczny, to powstaje
we współpracy z klientami. Muszę się jednak
przyznać, że zdjęcia pokazywane na prezentacji i dzisiejszym wykładzie [wykład odbył się
13 maja br. — przyp. red.], zostały wykonane
zaraz po realizacji projektów, które w większości nie były jeszcze zamieszkane.
Justyna: Czy po zakończeniu budowy
domu zdarza Ci się do niego wracać,
żeby zobaczyć, jak wygląda życie
mieszkańców?

Fran: Zawsze do nich wracamy i muszę przyznać, że czasami działają one lepiej, niż się spodziewaliśmy, zwłaszcza jeżeli chodzi o atmosferę, którą stworzyli w nich mieszkańcy. Bardzo
nas cieszy, kiedy słyszymy, że czują się w tych
przestrzeniach spokojnie, bezpiecznie i dobrze
im się w nich pracuje. Kiedy we Fran Silvestre
Arquitectos zaczynamy pracować nad nowym
domem czy rezydencją, mówię architektom
z zespołu, aby zaprojektowali ten budynek tak,
jakby sami mieli w nim spędzić jeden dzień
ze swojego życia. Pozwala to dużo lepiej zrozumieć budynek od środka. Sam mieszkam
w obiekcie zaprojektowanym przez nasze
studio, dlatego z punktu widzenia użytkownika wiem, co zadziałało dobrze, a co można
poprawić w kolejnych realizacjach.
Justyna: A jak wygląda sam proces
projektowania? Klienci w nim
uczestniczą, czy zdają się całkowicie
na Twój gust?
Fran: Uczestnictwo klientów w tworzeniu
projektów jest sprawą kluczową. Staramy się
wsłuchać w ich potrzeby, tak aby zrozumieć,
dlaczego proszą o to, a nie o coś innego. Dialog
i empatia są niezwykle ważne już na samym
początku procesu projektowego, tak aby zrealizowany dom mógł się później okazać sukcesem.
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na tej rozkładówce: Casa Balint, 2014, fot.: Diego Opazo

Wojciech: Wróćmy jeszcze na
chwilę do Twojej książki. Przed
naszą rozmową przesłałeś nam kilka
egzemplarzy, a na każdym z nich,
poza swoim podpisem, zostawiłeś
też własnoręczny szkic. Jakie
znaczenie ma dla Ciebie rysunek
w architekturze?
Fran: Rysunek to nic innego jak sposób przedstawiania swoich idei. Żyjemy w czasach,

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

w których technologia komputerowa pozwala
nam tworzyć efektowne wizualizacje, często
jednak przekłamują one rzeczywistość. Rysunek
odręczny jest bardziej spontaniczny, a relacja
pomiędzy pomysłem a tym, co zostaje zmaterializowane, staje się bardziej bezpośrednia. Kiedy
tworzymy coś na komputerze, ogranicza nas
umiejętność obsługi programów. W przypadku
rysowania te ograniczenia znikają, a przekazanie myśli staje się szybsze i bardziej intuicyjne,

dlatego uważam rysunek za bardzo ważny element w pracy architekta.
Kiedy podpisuję swoje książki, przypominam sobie pewne pomysły, które stały u podstaw
realizacji budynków. Szkic, który zostawiłem na
pierwszej stronie, stanowi podsumowanie projektu
przedstawionego na dalszych kartach książki.
Justyna: Czy zawsze chciałeś zostać
architektem? A może jest w Twoim
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Fran Silvestre — Poszukiwanie skuteczności w pięknie

na tej stronie: Casa Hoffmann, 2017, fot.: FG + SG. Ultimas Reportagens. Fernando Guerra

życiu jeszcze coś innego, czemu
mógłbyś się poświęcić z równie
wielką pasją?
Fran: Mam takie podejście, aby w tym, co się
robi, zawsze dążyć do doskonałości. Mógłbym
oczywiście zająć się czymś innym niż architektura
i wtedy dołożyłbym wszelkich starań, aby robić
to najlepiej, jak potrafię. Przykładowo, gdybym
miał otworzyć sklep z lodami, to chciałbym się
dowiedzieć wszystkiego o istniejących smakach
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czy o formule ich tworzenia. Pochodzę jednak
z rodziny inżynierów i przejście od inżynierii do
architektury było dla mnie czymś naturalnym.
Wojciech: Twój pradziadek [Valentín
Silvestre Fombuena — przyp. red.]
jest twórcą pierwszego na świecie
samochodu z napędem parowym. Nie
ciągnęło Cię nigdy do tego, aby pójść
w jego ślady?

Fran: Mój pradziadek to niezwykle interesująca
postać. Im więcej rzeczy na jego temat odkrywam, tym bardziej mnie fascynuje. Był typowym samoukiem. Mimo że nigdy nie uczył się
na uniwersytecie, w drugiej połowie XIX wieku
zdobył największą liczbę patentów w Europie.
W dzieciństwie żyłem otoczony książkami
na temat inżynierii, które przez lata gromadził
mój ojciec. W naszym środowisku byli jednak nie
tylko inżynierowie, lecz również osoby zajmujące
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na tej stronie: Pati Blau, 2020, fot.: Diego Opazo

się sztukami pięknymi. Myślę, że właśnie to
połączenie sprawiło, że zajmuję się właśnie tym,
czym się zajmuję, a więc poszukiwaniem skuteczności w pięknie. Taka jest właśnie główna
zasada naszej architektury.
Justyna: W Waszych realizacjach
jest to doskonale widoczne — są
niesamowitym połączeniem sztuki
i konstrukcji. Co najbardziej wpłynęło
na Twój charakterystyczny styl?
Fran: Nie określiłbym tego, co robimy, jako
styl. To słowo kojarzy mi się z kaligrafią, gdzie
każdy ma jakiś własny sposób pisania, ale nie
jest to aż tak ważne jak przekazywana w tekście treść. Uważam, że to, co człowiek robi
w swoim życiu, jest pewnego rodzaju fuzją
wpływów osób i miejsc, które mija na swojej
ścieżce. Tak właśnie było w moim przypadku,
a wśród osób, które najmocniej wpłynęły na to,
co robię, chciałbym wspomnieć Emilia Giméneza
z Walencji czy portugalskiego architekta Álvara
Sizę. Równie ważnym czynnikiem jest też fakt,
że nasze studio zlokalizowane jest w dawnej
pracowni rzeźbiarskiej [budynek Espai Alfaro
w Godelli pod Walencją — przyp. red.]. Do
dziś znajdują się tam rzeźby wybitnego artysty
Andreu Alfara, mijamy je, wchodząc do pracowni. Wszystkie te z pozoru mało znaczące
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elementy, w rzeczywistości wywierają na nas
olbrzymi wpływ.
Justyna: A jakie rady sam dałbyś
młodym architektom?
Fran: Róbcie to, co lubicie, i wierzcie samym
sobie. Nie ma żadnego znaczenia, ile projektów stworzycie. Skupcie się na jednym i zróbcie go najlepiej, jak potraficie, bez względu na
to, czy chodzi o dom, mieszkanie, czy jakiś

zupełnie inny projekt. To otworzy Wam drogę
do kolejnych zleceń i zaowocuje realizacją
nowych projektów.
Justyna, Wojciech: Dziękujemy za rozmowę.

rozmawiali: Justyna BODUCH
Wojciech FUDALA
Ilustracje udostępnione dzięki uprzejmości
Fran Silvestre Arquitectos.
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Niech żyje Bal architektek!
Rozmowa z Dominiką Janicką, Barbarą Nawrocką i Dominiką Wilczyńską

StreetCloud zaprasza na rozmowę
z Balem architektek — Dominiką Janicką,
Barbarą Nawrocką i Dominiką
Wilczyńską. Oprócz zwyczajowych
tańców Łukasz Harat wraz z gościniami
rozmawia o dyskryminacji kobiet
w architekturze, projektowaniu
feministycznym oraz o tym, jak
skruszyć środowisko archidziadersów.

© kolektyw antyRAMA

StreetCloud to internetowa
edukacyjno-animacyjna mikrotelewizja
kolektywu antyRAMA popularyzująca
tematykę interdyscyplinarnej kultury
miejskiej. Jej głównym celem jest
zrozumienie procesów zachodzących
we współczesnych miastach.
Rozmowy odbywają się we wtorki
i czwartki o godzinie 9.

na zdjęciu (od lewej): Łukasz Harat, Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska, Dominika Janicka

Łukasz Harat: Długo myślałem,
jak zacząć tę rozmowę. Miałem
pomysł, żeby opowiedzieć żart
o kobietach w architekturze.
Spędziłem wiele czasu na
wymyślaniu odpowiedniego.
A potem uświadomiłem sobie, że
jestem mężczyzną… i tego typu
dowcip balansowałby pomiędzy
śmiesznością a żenadą.
Zrezygnowałem. Proponuję,
żebyśmy zaczęli naszą rozmowę
jednak klasycznie. Czym jest Bal
architektek?
Barbara Nawrocka: Bal architektek jest inicjatywą poruszającą temat kobiet w architekturze. Podzieliłyśmy zakres naszych działań
na trzy obszary. Pierwszym obszarem jest
sytuacja kobiet w zawodzie. Opowiadamy
o dyskryminacji ze względu na płeć, dlaczego
kobietom jest trudniej. Drugi dotyczy architektek w historii. Przywołujemy na naszym
Instagramie postacie kobiet, które zasługują
na to, żeby wszyscy o nich słyszeli. Trzeci
obszar, o którym pewnie będziemy wkrótce
mówić więcej, to projektowanie feministyczne
oraz to, jak kobieta postrzega miasto i jak się
w nim odnajduje.
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Łukasz: Te trzy obszary, o których
mówisz, wciąż są w Polsce pomijane.
Można nawet powiedzieć, że
są celowo omijane. Oczywiście
pojawiały się rozmowy i dyskusje na
ten temat, ale nigdy nie wybrzmiały
zdecydowanie na publicznym forum
architektonicznym. I pojawiłyście się
Wy — Bal architektek. Czy to jest jeden
z powodów powstania tej inicjatywy?
Barbara: Myślę, że to dlatego odbiór naszej
inicjatywy był tak pozytywny. Jesteśmy przekonane, że to było po prostu potrzebne. Wszystkie
na taki ruch czekałyśmy. Na branżowych
spotkaniach, warsztatach i konferencjach
temat się pojawiał, ale nic się z nim dalej
nie działo. Przez ponad rok zastanawiałyśmy
się wspólnie, co możemy z tym zrobić, jak
możemy zadziałać.
Dominika Wilczyńska: Dlaczego Bal architektek? Nazywajmy też rzeczy po imieniu — chciałyśmy się w związku z tym tematem dobrze
bawić. Nie chodzi o to, żeby robić z siebie
ofiary czy płakać nad losem kobiet, tylko żeby
powiedzieć wyraźnie jak jest — jest mnóstwo
silnych kobiet w architekturze, które mają
niesamowite pomysły i z jakiegoś względu

są mniej widoczne niż mężczyźni. Trzeba to
zmienić. Trzeba napisać zasady po swojemu
i zaprosić do ich realizacji wszystkich, którzy chcą z nami balować.
Łukasz: To jest niesamowite, że Wy
ten trudny temat próbujcie ugryźć
w dowcipny sposób. Oglądając Waszego
Instagrama [@bal_architektek — przyp.
red.] i czytając posty w zarządzanej
przez Was grupie na Facebooku
[bal_architektek — przyp. red.],
czuję energię, moc i sprawczość,
a nie załamywanie rąk. Dodatkowo
wszystkie treści, które publikujecie, są
merytoryczne, a przy tym bardzo lekkie
w odbiorze.
Dominika Wilczyńska: Treści powstają w dość
spontaniczny sposób. Może to dlatego, że
tematów, którymi należy się zająć, jest po
prostu bardzo dużo. Tego, że nasza komunikacja ma być lekka i radosna, nie trzeba
było planować.
Łukasz: Promujecie też słowo
„architektka”. Nie do końca jestem
w stanie zrozumieć, dlaczego ludzie się
go tak boją. Mężczyźni — no trudno,
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to trochę inny temat, ale również kobiety
bardzo często oceniają je krytycznie.
Wielokrotnie byłem za to upominany:
„Ale ja jestem architektem, a nie
architektką”. Skąd bierze się ten opór?
Dominika Janicka: Jesteśmy przyzwyczajeni
do słowa „architekt”. Nie ma się co dziwić.
Jeszcze w 2012 roku Rada Języka Polskiego
wydała oświadczenie, w którym podważała
słuszność używania feminatywów [Stanowisko
Rady Języka Polskiego w sprawie żeńskich
form nazw zawodów i tytułów przyjęte na
posiedzeniu plenarnym Rady 19 marca 2012
roku — przyp. red.]. Funkcjonowało ono aż
do roku 2019, kiedy uchylono poprzednie
stanowisko i zachęcano do wykorzystywania
żeńskich końcówek [Stanowisko Rady Języka
Polskiego przy Prezydium PAN w sprawie żeńskich form nazw zawodów i tytułów (25 XI
2019 r.) — przyp. red.]. Na stronach internetowych kilku największych polskich pracowni
architektonicznych nadal używa się tylko form
męskich. Wydaje nam się jednak, że to nie jest
złośliwie, tylko przyzwyczailiśmy się do tego
i przestaliśmy na to zwracać uwagę…

ma problem ze słowem „architektka”
to zaprasza do mówienia na nią
„architekta”.
Dominika Janicka: Bardzo dobrze! To jest
też piękne słowo — architekta czy profesora.

Łukasz: I pojawiłyście się Wy!
Dominika Janicka: Chcemy promować to
słowo, żeby się osłuchało i nie wydawało
śmieszne. Pamiętajmy też, że sporo kobiet,
zwłaszcza ze starszych pokoleń, używa tytułu
architekt, bo jest to dla nich nobilitacja.
Kiedyś na uczelniach było więcej mężczyzn
i trudniej było się przebić. To się zmienia.
Obecnie, jak wiemy, studentek i studentów
architektury jest po równo.

Łukasz: Też to dostrzegam. Nawet
te z pozoru progresywne media mają
z tym problem.
Barbara: Na Balu wymyśliłyśmy akcję, żeby
słowo „architektka” deklinować, czyli odmieniać przez przypadki. To jest super ćwiczenie i bardzo śmieszny internetowy challenge.
Kilka osobistości już deklinowało. Zachęcamy
każdego i każdą do udziału.

Łukasz: A Wy od początku byłyście
architektkami?
Dominika Janicka, Barbara Nawrocka,
Dominika Wilczyńska: Nie, nie byłyśmy.
Łukasz: Zastanawia mnie ten temat
także w kontekście opiniotwórczym,
czyli mediów architektonicznych
i miejskich. Jak spojrzymy na
największe magazyny, to wiodącą
rolę odgrywają tam kobiety. A i tak
ten temat, gdzieś ciągle ucieka…
Dominika Janicka: Temat mediów jest bardzo ciekawy. My też się parę razy oburzyłyśmy, czytając chociażby prasę, która promuje
się jako ta wspierająca kobiety, a na przykład używa słowa „architekt” zamiast architektka. Używanie feminatywów w mediach
jest bardzo ważne.

Łukasz: Naczelny argument, który
ja słyszałem, był taki, że kobieta
architektka na dyplomie ma
napisane „architekt”…
Dominika Janicka: To też trzeba zmienić!
Takich przykładów jest więcej. Kto jest architektem miejskim Warszawy? Kobieta! To też
buduje przeświadczenie, że gdy mówimy „architekt”, to przed oczami mamy… mężczyznę.

Łukasz: No dobrze. Teraz na
poważnie. Co według Was możemy
zrobić, żeby przeciwdziałać
dyskryminacji kobiet w architekturze?
Co ja mogę zrobić, co my wszyscy
możemy zrobić? Każdy z nas.
Dominika Wilczyńska: Przede wszystkim
powinniśmy podchodzić empatycznie do drugiego człowieka bez względu na płeć — wtedy
zaczyna dziać się magia. Spróbujmy się wczuć
w sytuację innej osoby i wsłuchać w to, co
jest zgłaszane jako problem. Nie uciekniemy
jednak od tego trudnego pytania — o dyskryminację czy czasem nawet molestowanie kobiet w tym zawodzie. Na Instagramie
stworzyłyśmy poradnik, co należy zrobić
w takiej sytuacji.

Łukasz: Aleksandra Wasilkowska
bardzo często podkreśla, że jeśli ktoś

Dominika Janicka: Tu zwracamy się do czytelników i czytelniczek. Jeśli zastanawiacie

Łukasz: W zasadzie kobiet zaczyna
być na wydziałach architektury
więcej niż mężczyzn…
Dominika Janicka: Tak! I kolejny temat dość
osobliwy — dlaczego ze studentki architektury stajemy się architektem?
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film na YouTube

youtu.be/N0GJvfbf_6Q
Bal architektek (Miastopracownia + Janicka)
| Niech żyje Bal architektek | Pobudki #40
Z okazji pierwszych urodzin Pobudek Street Cloud zaprasza na
rozmowę prosto z krakowskiego Kazimierza z Balem architektek —
Dominiką Janicką, Barbarą Nawrocką i Dominiką Wilczyńską.

się, co zrobić, żeby walczyć o równouprawnienie w naszym środowisku pracy, to zacznijcie
krok po kroku. Postarajcie się od dziś tytułować koleżanki per architektka, lobbować
o zmiany w firmie, używać feminatywów na
swojej stronie czy wizytówkach, ale przede
wszystkim powiedzieć stop szowinistycznym
tekstom w biurze. Każda z nas tego doświadczyła, informują nas też o takich sytuacjach
nasze obserwatorki — to się nadal notorycznie
zdarza. Wydaje się, że są to niewinne żarty:
„Ona ma okres, dlatego jest nerwowa”, ale
wpływają bardzo negatywnie na nasze poczucie bezpieczeństwa, dobrostan oraz psychikę.
Nie bierzmy w tym udziału. Piętnujmy tego
typu zachowania, żeby to się w końcu skończyło. To nie jest dużo, a może wiele zmienić.
Dominika Wilczyńska: Zacznijmy od biur,
ale pamiętajmy też o wyższych uczelniach.
Nam się marzy, żeby feminatywy były na
dyplomach, w prawie budowlanym, na pieczątkach, w tabelkach w projektach. To nie
jest trudna rzecz do zrobienia, a od takich
gestów zaczyna się zmieniać mentalność.
Dominika Janicka: Mamy tu kolejny postulat. Uwzględniajmy postacie architektek
w przedmiotach takich jak historia architektury polskiej czy światowej. Bo one były i są.
Przedstawiajmy je na równi z mężczyznami.
Barbara: Pamiętajmy też o projektowaniu. Możemy zacząć się zastanawiać na etapie tworzenia koncepcji architektonicznej
czy urbanistycznej, jak użytkownicy i użytkowniczki będą odbierać tę przestrzeń. Tak
naprawdę feministyczne projekty są wciąż
do wymyślenia, zbadania i wypracowania.
Warto w swoich projektach uwzględniać różne
grupy i potrzeby.
Łukasz: Można Was jakoś wesprzeć
w działaniach albo do Was
dołączyć?
Dominika Wilczyńska: Zapraszamy wszystkie
chętne osoby do kontaktu z nami i do opracowywania biogramów kobiet architektek!
Najprościej do nas dotrzeć przez Instagram
@bal_architektek. Można też napisać na
balarchitektek@gmail.com.
Łukasz: Dziękuję Wam bardzo za tę
rozmowę. Niech żyje Bal architektek!

rozmawiał: Łukasz HARAT
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„Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”

Edukacyjne Centrum Zero Waste.
Manifest architektoniczny

2021

proj.: Katarzyna Kosch

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA
(ROK OBRONY: 2020) — „EDUKACYJNE CENTRUM
ZERO WASTE. MANIFEST ARCHITEKTONICZNY”
AUTORKA: Katarzyna Kosch
(Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego)
PROMOTOR: dr Romuald Loegler

P

rojekt dyplomowy przedstawia instalację na wodzie, eksperymentalny obiekt
edukacyjny, który odzwierciedla założenia zero waste zarówno ideologicznie, jak
i praktycznie. Głównym zadaniem bryły oraz
jej funkcji jest edukacja ekologiczna oraz podjęcie konstrukcyjno-materiałowego wyzwania w podwodnych i nadwodnych warunkach.
W projekcie zostały ujęte tematy zmian klimatycznych i zanieczyszczeń środowiska
naturalnego. Podkreślono w nim także wartość przestrzeni publicznych i roli społeczeństwa w kwestiach ekologii, walki z ociepleniem klimatu i konsumpcjonizmem. Celem
omawianego w pracy dyplomowej manifestu jest, między innymi, łączenie i zmobilizowanie architektów w dążeniu do rozwoju
założeń ruchu zero waste oraz do przyjęcia
nowatorskich rozwiązań jako obowiązkowych
metod w walce z wylewającymi się zewsząd
odpadami i nieprzemyślanymi inwestycjami.
Podstawowym założeniem architektonicznym było stworzenie wydrukowanej w 3D
bryły — rzeźby natury — która w swojej
formie będzie nawiązywać do biomorfizmu,
a konstrukcja pozwoli uniknąć zbędnej ingerencji w środowisko naturalne. Obiekt aż w 80
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procentach zanurzony jest w wodzie, dlatego
priorytetem było użycie materiałów, które nie
będą oddziaływać negatywnie na zbiornik
i żyjące w nim zwierzęta. Obły kształt, dzięki
swojej fizycznej specyfice — działając na ściskanie — pozwolił umieścić tak dużą kubaturę pod wodą, spełniając wszystkie założenia funkcjonalne. Obiekt powyżej tafli wody
kształtem przypomina falę bądź przerośniętą

roślinę, tworzy zadaszenie dla nowoczesnej
przestrzeni społecznej pełniącej funkcję swobodnego placu społecznego czy rynku. W strukturze dachu wkomponowano szklaną fotowoltaikę, pełniącą zarówno funkcje doświetlającą,
wentylacyjną, jak i energetyczną — wytwarza prąd elektryczny. Wnętrze obiektu przypomina wydrążoną komorę mrowiska bądź
jaskinię, w której można dostawić ruchome,

detal konstrukcji
zielonego,
fotowoltaicznego
dachu
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rzut Edukacyjnego
Centrum Zero
Waste i sytuacja
(Zalew Rybnicki)

semitransparentne mobilne ścianki ruchome,
odpowiadające na potrzebę danego wydarzenia, lub stworzyć swobodny open space, bez
zbędnych przegród. Ekologiczna bryła nie
ingeruje w dno zalewu ani nie styka się z nim,
a dzięki temu, że jest wykonana z przeźroczystego materiału — pozwala na eksplorowanie panoramy zbiornika wodnego. Głównymi
właściwościami druku 3D są wodoodporność,
bardzo wysoka wytrzymałość, odporność na
pękanie oraz możliwość precyzyjnego obliczenia konstrukcyjnego dowolnie zaprojektowanego kształtu. W stropie zostały wyrzeźbione
komory, czyli przestrzenie, które zarówno
zmniejszają wagę bryły, tworząc miejsce na
dodatkowe instalacje, jak i pozwalają na wpuszczenie do nich wodoru, utrzymującego obiekt
na odpowiedniej wysokości, przeciwdziałając
podtopieniom.
Manifest to deklaracja ideowa, która w tym
przypadku została wyrażona poprzez otwartą
przestrzeń publiczną, rozszerzoną o pozornie
eksperymentalne funkcje, podkreślające znaczenie lokalnych przedsiębiorców, rolników
i naturalnych krajobrazów, a w rezultacie angażujące uczestnika na dłużej. Ponadto poprzez
umożliwienie dostępu do świata podwodnego,
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przestrzeń edukuje obserwatora. Zaprojektowane
place i przestrzenie są przeznaczone dla dowolnych inicjatyw propagujących ekologiczne
wartości. Konsument spotyka się wyłączenie
z produktami szczerymi, lokalnymi i odpowiadającymi zrównoważonemu rozwojowi.
Otoczenie zielonego krajobrazu oraz zbiornika wodnego, poprzez swoją naturalną atrakcyjność i potencjał rekreacyjny, przyciąga

użytkowników do korzystania z dobrodziejstw
Zalewu Rybnickiego i wspólnie stworzonego,
ekologicznego targu. Poprzez podkreślenie
wartości zielonych miejsc publicznych ludzie
identyfikują się ze swoim miejscem zamieszkania oraz celem manifestu.

Katarzyna KOSCH
Ilustracje: © Autorka

przekrój
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Akademickie forum innowacji
biotechnologicznych
przekrój
(detal)

proj.: Sławomir Szczotka

W

spółczesne zmiany klimatyczne każą
się zastanowić nad koniecznością
ograniczania inwazyjnej interwencji człowieka w środowisko naturalne poprzez
wykorzystanie modeli produkcji przemysłowej przyjaznych środowisku. Ewolucja dyskursu architektonicznego może dokonać się
dzięki biomimetyce, która adaptuje zależności ze świata natury do wielu dziedzin życia.
Z kolei rozwiązania inżynierii materiałowej
w zakresie materiałów bioaktywnych dają
szansę na ograniczenie emisji CO 2 związanej z produkcją stali i betonu. Przyjrzenie się
roli materiału w architekturze idzie w parze
z postulatami Juhaniego Pallasmy, który podkreślał rolę zmysłów potrzebnych do pełnego
obcowania człowieka ze światem, szczególnie
w dobie technologizacji społeczeństwa, która
doprowadziła do alienacji jednostki.
Działka projektowa położona jest w sąsiedztwie bujnej zieleni Parku Kazimierzowskiego
i skweru Agatona na warszawskim Powiślu.
Istotnym kontekstem były starania władz
Uniwersytetu Warszawskiego o rozbudowę kampusu. W 1997 roku urbanista Jan Rutkiewicz
przedstawił propozycję utworzenia na Powiślu
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Dzielnicy Uniwersyteckiej inspirowanej paryską Dzielnicą Łacińską, jednak założenie nie
zostało zrealizowane. Współczesne inwestycje naukowo-dydaktyczne, jak Biblioteka
Uniwersytecka, Wydział Neofilologii czy Centrum
Nauki Kopernik, dają szansę powrotu do idei
Dzielnicy Łacińskiej, której kręgosłupem staje
się ulica Dobra.
Zamysł projektu opiera się na adaptacji idei
gospodarki o obiegu zamkniętym do sposobu
myślenia o budowaniu i cyklu życia budynku.
Dzięki takiemu podejściu architektura jest traktowana jako tymczasowa, a jej elementy składowe mogą zostać wykorzystane w różnych
branżach, co eliminuje powstawanie odpadów
niedegradowalnych. Również działka projektowa jest potraktowana jako zasób wielokrotnego użytku, co ogranicza degradację nowych
terenów zielonych.
Podejście to zostało zainspirowane architekturą kultur pierwotnych, prowadzących nomadyczny tryb życia. Nomadowie tworzyli siedliska łatwe do zbudowania i przeniesienia,
z dostępnych, lokalnych materiałów. W przypadku projektowanego budynku postawiono na
materiały przyjazne środowisku. Zdecydowano,

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA
(ROK OBRONY: 2019) — „BIOMIMETYKA
W SŁUŻBIE ARCHITEKTURZE. PROJEKT
AKADEMICKIEGO FORUM INNOWACJI
BIOTECHNOLOGICZNYCH NA WARSZAWSKIM
POWIŚLU PÓŁNOCNYM”
AUTOR: Sławomir Szczotka
(Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej)
PROMOTORKA
prof. dr hab. Ewa Kuryłowicz
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biomimetyczna inspiracja elewacji południowej — relacja roślin do światła słonecznego

konstrukcja inspirowana plastrem miodu jest
jednym z najbardziej optymalnych układów
w świecie przyrody

moduły wymagające doświetlenia są przeszklone
i wysunięte do przodu; stosunek architektury
i roślin do światła dziennego jest podobny

moduły mieszczące pomieszczenia
niepotrzebujące doświetlenia są wycofane
w głąb elewacji i pozbawione przeszkleń

elewacja wkomponowana w układ
oparty na heksagonalnym module
pszczelego plastra

efekty zastosowania prefabrykatów CLT w bliskim sąsiedztwie zieleni

utrzymanie mikroklimatu parku

utrzymanie cyrkulacji powietrza oraz korytarzy przelotowych ptaków

utrzymanie tras komunikacji pieszej w parku

przekroje poprzeczny i podłużny

że głównym materiałem projektowym będzie
CLT, czyli prefabrykaty drewniane, które odznaczają się wysokimi parametrami konstrukcyjnymi, izolacyjnymi, biodegradowalnością oraz
możliwością szybkiego montażu i demontażu.
Forma nawiązuje do struktury plastra miodu,
która jest jednym z najbardziej optymalnych
układów w świecie natury pod względem stosunku zużycia materiału do nośności konstrukcji. Przekrój heksagonalny daje duże możliwości
aranżacji rzutu, a układ niezależnych modułów
pozwala na swobodną rozbudowę. Elewacja
południowa czerpie z relacji światła słonecznego
i roślin, z których większość do procesu fotosyntezy wymaga doświetlenia, jednak niektóre
wolą środowisko zacienione, na przykład mech.
Podobna zależność występuje w architekturze:
część pomieszczeń wymaga ekspozycji na światło naturalne, inne zaś, w tym pomieszczenia
techniczne, projektowane są od strony północnej.
Bazując na tej analogii, ukształtowano formę
elewacji z przeszklonymi modułami wysuniętymi przed lico budynku, oraz z modułami „ślepymi”, mieszczącymi pomieszczenia techniczne.
Jest to nawiązanie do silnego związku pomiędzy architekturą, naturą a światłem.
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rzut parteru
1. pion komunikacyjny; 2. magazyn; 3. wystawa multimedialna „Chodzenie i chwytliwość”; 4. wystawa „Natura jako
przewodnik”; 5. foyer wejściowe; 6. kawiarnia; 7. sanitariaty; 8. pomieszczenia administracyjne

W budynku będą konstruowane wyspecjalizowane protezy umożliwiające odczuwanie
bodźców dotykowych osobom po amputacji
kończyn, tu również będą eksponowane. W ten
sposób idea symbiozy natury i technologii spełnia się także na płaszczyźnie funkcji. Budynek
ma wejść w skład powstającego na Powiślu
układu urbanistycznego Warszawskiej Dzielnicy
Uniwersyteckiej. Program budynku zawiera tak
zwane moduły otwarte, utrzymujące korytarze
przelotowe dla ptaków. Na parterze zlokalizowano przestrzenie ekspozycyjne, przestrzenie
dla naukowców i dizajnerów form przemysłowych (+1), pomieszczenia do testowania protez
(+2), oraz przestrzenie dla studentów UW (+3).

Zielone technologie pozyskiwania energii uniezależniają budynek energetycznie.
Zbliżenie architektury i natury wynika ze
zrozumienia ich związku oraz potrzeby dbania
o zachowanie symbiozy. Zastosowanie architektury demontowalnej sygnalizuje możliwość
budowania jedynie na czas, gdy funkcja budynku
jest potrzebna. Potem działka może zostać użyta
inaczej. Podejście to redefiniuje sposób, w jaki
budownictwo oddziałuje na przyrodę, i ogranicza
jego degradację oraz zmniejsza produkcję odpadów, chroniąc tym samym środowisko naturalne.

Sławomir SZCZOTKA
Ilustracje: © Autor
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„Najlepszy Dyplom WNĘTRZA”

Przestrzeń współczesnych igrzysk –
projekt areny e-sportowej

2021

proj.: Adrian Głodkowski

W

alki gladiatorów i zmagania na arenach wraz z rozwojem technologii
przeniosły się do wirtualnych światów. E-sportowcy oraz ogromna liczba widzów
codziennie biorą udział w cyfrowych igrzyskach. Wirtualne zmagania zawodników za
pomocą odpowiednio zaprojektowanej przestrzeni przenikają do realnego świata, materializując się w konkursach i mistrzostwach
przeznaczonych dla e-sportowców.
W pracy dyplomowej chciałem połączyć
moje hobby, którym jest e-sport, z wizją organizacji zawodów e-sportowych w Łodzi na
specjalnie zaprojektowanej arenie, gdzie będą
rozgrywane amatorskie i profesjonalne turnieje.
Wyzwaniem, które postawiłem przed sobą,
jest nie tylko przełamanie stereotypów i przekonań dotyczących gier komputerowych i powiązanego z nimi e-sportu, lecz także podjęcie się
materializacji świata i nadania odpowiedniej
oprawy tak znaczącym wydarzeniom. Poszukuję
więc formy architektonicznej, która pokazałaby potęgę inspiracji kryjących się w wirtualnych światach, skupiając się na uniwersum
League of Legends, i która, wykorzystywałaby
nowe technologie, wzbogacające projektowanie powiązane z grami wideo.
Analizując mapę Summoner’s Rift z gry
League of Legends, postanowiłem, że projektowana przeze mnie arena będzie nawiązywać
do układu mapy 5 vs 5, z alejami, gdzie zawodnicy zostaną przypisani do stanowisk zgodnie
z pozycjami w grze. Za stanowiskami graczy
mieszczą się Nexusy, które pokazują poziom
energii danej drużyny. Odpowiednikiem wieży
i inhibitorów są hologramy kryształów, które

po zniszczeniu budowli obronnych znikają
wraz z poziomem energii Nexusa. W centralnym miejscu areny umieszczona jest skrzynia,
która po zwycięstwie jednej z drużyn otwiera
się wraz z pojawieniem się głównej nagrody.
Stylizacja areny nawiązująca do kontrastowych postaci z gry, zyskuje mocny charakter,
ostre kąty oraz oświetlenie nadają bryle dynamiki. Zarówno arena, jak i miejsca dla graczy
i cosplayerów są mobilne.
Tworząc arenę, inspirowałem się skinami
PROJEKT. Jest to seria skórek w alternatywnym uniwersum League of Legends, w której
bohaterowie mają cybernetyczne komponenty.

Najważniejszymi kwestiami w procesie
tworzenia trybun był ich kształt oraz układ
funkcjonalny. Decydując się na kształt, wybrałem heksagon, który najbardziej odpowiada
ostrej, dynamicznej formie areny, nawiązując
do konceptu PROJEKT. Następnie podzieliłem go na równe części pionowymi liniami,
tworząc miejsca dla widzów. Kolejnym tematem były schody w kształcie litery „V”, które
wpasowują się w jeden z boków heksagonu.
Układ funkcjonalny dzieli się na trzy sektory po trzy moduły. Dzięki temu tworzą się
dodatkowe strefy: prasowa, dla komentatorów oraz VIP.
strefa wejściowa

stanowiska komentatorów
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PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA
(ROK OBRONY: 2020) —
„PRZESTRZEŃ WSPÓŁCZESNYCH
IGRZYSK – PROJEKT ARENY E-SPORTOWEJ
DLA CENTRUM KOMIKSU I NARRACJI
INTERAKTYWNEJ EC1 W ŁODZI”
AUTOR: Adrian Głodkowski
(Wydział Sztuk Projektowych
Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi)
PROMOTOR: dr Rafał Szrajber

widok ogólny

Stylistyka areny wraz z układem funkcjonalnym ma za zadanie integrować widzów
z graczami, tworząc w pewnym sensie więź
emocjonalną. Aby to osiągnąć, zdecydowałem
się na wprowadzenie wirtualnej rzeczywistości
mieszanej za pomocą urządzeń MS HoloLens.
Gogle rozszerzonej rzeczywistości pozwalają
na dowolne sterowanie obiektami holograficznymi i wchodzenie w interakcje z nimi.
Projekt zakłada użycie systemu rusztowań
Allround pokrytych od zewnątrz maskownicą
z płyt aluminiowych. Podłoga areny została
pokryta diamentowymi płytami metalowymi,
ciąg komunikacyjny zaś gumową matą o monetowej strukturze. Kolorystyka i rodzaje płyt
kompozycyjnych oraz pokrycie folią z nadrukami wykorzystane w projekcie nawiązują do
linii skinów. Gama kolorystyczna i materiałowa
to odcienie szarości z akcentem niebieskiego.
Oświetlenie wnętrza kompleksu nawiązuje
do kolorów drużyn (niebieski, czerwony) oraz
skinów. Składa się z reflektorów teatralnych (niebieski, czerwony, biały) oraz listwy Led (niebieski, czerwony, biały), które podkreślają detale
formy architektonicznej zaprojektowanej areny.
Zaprojektowano meble indywidualne, wykorzystano także istniejące projekty wyposażenia wnętrz. Arena ma z każdej strony szerokie
wyjścia ewakuacyjne. Przewidziano strefę VIP
przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami, której przestrzeń można modyfikować
poprzez ruchomy wyświetlacz i modułową sofę.

rzut i przekrój

Adrian GŁODKOWSKI
Ilustracje: © Autor
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„Najlepszy Dyplom WNĘTRZA”

Taras widokowy
w Gołubiu na Kaszubach

2021

proj.: Justyna Kolka

fotografia z dzieciństwa mamy Autorki

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA (ROK OBRONY:
2020) — „TARAS WIDOKOWY W GOŁUBIU NA KASZUBACH
W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLITYKI TURYSTYCZNEJ GMINY”
AUTORKA: Justyna Kolka (Wydział Architektury Wnętrz
i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej)
PROMOTORKA: dr hab. Katarzyna Radecka, prof. PK
organizacja przestrzeni

N

iniejsza praca jest poświęcona projektowi tarasu widokowego zlokalizowanego na terenie pola uprawnego
w małej turystycznej miejscowości Gołubie
na Kaszubach. Zainteresowanie tym miejscem
pojawiło się, kiedy autorka była dzieckiem.
Wiąże się z fotografią przedstawiającą klasę jej
mamy i dziadka, który był niegdyś dyrektorem
widok na taras
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znajdującej się tuż obok placówki. Zdjęcie
zostało wykonane w plenerze z widokiem na
dolinę. Obraz ten zawsze wzbudza w autorce
pozytywne emocje, piękny widok towarzyszył jej w drodze do szkoły. Wspomnienia
i obserwacja tej przestrzeni oczami dorosłej
już osoby zrodziły pomysł, by podkreślić jej
ważność i wyjątkowość. Autorka postanowiła

stworzyć miejsce sprzyjające obserwacji zmieniającego się krajobrazu, jednak przy zachowaniu jego naturalnego charakteru.
Podczas badań terenu odkryła elementy
niepożądane, zaburzające percepcję odbiorcy.
Głównym problemem okazał się brak porządku
przy istniejącym od kilku lat sklepie wielobranżowym, który psuł piękno otaczającej natury.
widok na scenę przy szkole
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Problem ten stał się głównym determinantem
formy. Granice wytyczały linie istniejące w przestrzeni, zasięg wzroku oraz najwyższy punkt
wysokościowy. Na początku powstały szkice
dążące do zasłonięcia niepożądanego widoku.
Autorka przyjęła również zasadę różnicowania poziomów i horyzontalny charakter bryły.
Poprzez traktowanie przysłony w sposób prostopadły, zauważyła jej zbyt mocne oderwanie
od falującego horyzontu. Powstały więc kolejne
szkice mające połączyć zakładane funkcje.
Obłe kształty projektu zainspirowały obserwacje granic działki oraz wyraźnego rysunku
śladów kół na polu uprawnym. Pochylnie mające
zasłaniać niepożądany widok przybrały formę

Konstrukcja tarasu mimo swego wysublimowanego kształtu jest dosyć prosta. Myśląc
o projektowanej przestrzeni, gdzie kubatura
obiektu wtapia się w otoczenie, nie można użyć
mocno kontrastowych materiałów. Surowość
betonu, jego struktura okazały się najlepszym
sposobem, by nie tworzyć konkurencji z podziwianym widokiem.
Początkowo projektowaną bryłę tarasu
autorka traktowała jako element odrębny od przestrzeni szkoły, zachowując kierunki i geometrię.
Brakowało jej jednak funkcji, która mogłaby połączyć tworzony obiekt i przestrzeń. Zakres opracowania poszerzył się więc o zagospodarowanie
placu przy szkole, który był nieuporządkowany

koszykówki, a bieżnia do skoku w dal została
przeniesiona między boisko i granice działki
z tarasem. W miejscu, gdzie znajdował się parking, powstała scena. Wyznaczono pasy zieleni
wzdłuż drogi prowadzącej do szkoły. W centralnej części zlokalizowano parking. Przy budynku
wprowadzono drewniane grządki, przy których
usytuowano stoły piknikowe. Grządki mogą być
przydatne na lekcjach botaniki. Powstał także
plac sprzyjający zabawom dzieci.
Największą siłą tej części Kaszub jest różnorodność i odkrywanie. Zdecydowanie większą wartość stanowi sama podróż po tej okolicy niż cel. Dzisiaj taki sposób podróżowania
przybiera charakter filozoficzny, kontemplacji,

szkice przestrzenne

przeciętych przez ścieżkę pagórków. Koniec
ścieżki znajduje się na kolejnym wzniesieniu różnicującym poziomy obserwacji, nie na
tyle wysokim, by pozostałe pagórki stanowiły
przysłonę. Ścieżka pomiędzy nawiązuje do
wzajemnego przenikania się natury i architektury. Sama forma ma przechodzić płynnie od
poziomu pola pszenicy do tarasu widokowego.
widok na ścieżkę przecinającą taras

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

wizualizacja tarasu

i wymagał interwencji projektowej. Szkoła
organizuje rozmaite uroczystości, dla których
potrzebna jest scena i widownia. Powstałe wzniesienie potraktowano jako trybunę, która będzie
skierowana w stronę budynku szkoły. Poprzez
stworzenie tych funkcji organizacja ruchu na
terenie szkoły uległa zmianie. Zachowano boisko
sportowe oraz plac zabaw. Powstało boisko do

obserwacji życia, które w naturalnym wiejskim
środowisku płynie wolniej. Zaprojektowany
obiekt z widokiem na dolinę zwieńczoną jeziorem, sprzyja podziwianiu natury i zaprasza do
dalszego odkrywania Szwajcarii Kaszubskiej.

Justyna KOLKA
Ilustracje: © Autorka
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„Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA”

AURORA – Obserwacja nieba
w północnej Norwegii

2021

proj.: Mateusz Wojtanek

A

URORA to obiekt, który powstał
z myślą o odwiedzających norweski
archipelag Lofoty, a dokładniej małą
wioskę rybacką Reine położoną na wyspie
Moskenesøya, górzystym terenie otoczonym morzem.
Ważniejsza część budynku zlokalizowana
została 67 metrów ponad poziomem morza. Na
szczyt obiektu prowadzi zewnętrzna trasa spacerowa i wydrążony w niej tunel mieszczący
sytuacja
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dwie kolejki torowe docierające bezpośrednio na górę kompleksu. Oprócz stacji kolejek,
w tunelu znajduje się także obszerna strefa
wejściowa, z której możemy dostać się do dalszych pomieszczeń znajdujących się w obiekcie, między innymi do dużej sali wielofunkcyjnej, w której może akurat trafimy na ciekawe przedstawienie teatralne lub kameralny
wernisaż. Sala, dzięki wysuwanej z podłogi
widowni, może zostać przekształcona w salę

kinową, teatralną lub bankietową. Dzięki dużym
przestrzeniom konferencyjnym, obiekt ma
przyciągać nie tylko turystów, ale także grupy
firmowe czy szkoleniowe.
Czekając na przyjazd kolejki lub odpoczywając po górskim trekkingu możemy odpocząć
w kawiarni na dole, posilić się ciepłą kawą
i spróbować lokalnych wypieków. Kolejką
możemy przetransportować się na wyższe kondygnacje i sprawdzić, co oferuje nam centrum
AURORA. Głównym założeniem podczas projektowania było stworzenie miejsca, w którym
turyści będą mogli obserwować i podziwiać
niebo oraz krajobraz malowniczych Lofotów,
a przede wszystkim ujrzeć niesamowite zjawisko,
jakim jest zorza polarna (budynek zawdzięcza
nazwę łacińskiemu określeniu zorzy polarnej
— Aurora Borealis).
Docierając na szczyt, naszym oczom ukazuje się duży hol główny łączący dwie strefy
z osobnymi klatkami schodowymi. Pierwsza
strefa, do której możemy dostać się schodami
lub windą, to część kawiarniana z atrakcyjnymi
pokojami noclegowymi oferująca możliwość zjedzenia ciepłego posiłku i wypoczynku w pokojach hotelowych z widokiem na najbardziej
malowniczą część terenu. Drugą strefą jest centrum edukacyjne, główna atrakcja kompleksu.
W obiekcie znajduje się ścieżka edukacyjna
poświęcona tematyce obserwacji nieba oraz
zorzy, która prowadzi bezpośrednio do wieży
widokowej. Idąc wzdłuż interaktywnej ścieżki
otoczonej licznymi ekranami eksponującymi
najciekawsze spektakle, które tworzy natura —

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl
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PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA
(ROK OBRONY: 2020) —
„AURORA – OBSERWACJA NIEBA
W PÓŁNOCNEJ NORWEGII”
AUTOR: Mateusz Wojtanek
(Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej)
PROMOTOR: dr Rafał Zawisza, prof. PK
PROMOTOR POMOCNICZY: dr Lucas Olma

wizualizacje założenia
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studium bryły

wnętrze pokoju hotelowego

sceny z kosmosu, układy gwiazd — napotykamy co jakiś czas boksy edukacyjno-obserwacyjne. Każdy z nich ma swój temat przewodni i zwieńczony jest betonową, strzelistą
piramidą skierowaną wprost na rozświetlone
niebo, która za dnia rozświetla pomieszczenie, a nocą pozwala na obserwację gwiazd.
Projektowany budynek wygląda jak potężny,
wyrastający prosto z wysokich norweskich
skał monolit. Składa się w całości z żelbetowej konstrukcji. Przypomina betonowy układ
figur geometrycznych, który zwieńczony został
wysoką, górującą ponad założeniem 20-metrową
wieżą. To ona jest celem, który chcemy osiągnąć, odwiedzając centrum AURORA.
Do wieży dostać się możemy, przechodząc
całą ścieżkę interaktywną, wchodząc po długich,
łamanych schodach lub jadąc na szczyt przeszkloną kolejką torową. Wieża swoim wyglądem zbliżona jest do lejka, lufy pistoletu, czy
też łabędzia. Szczyt wieży umieszczony został
ponad osiemdziesiąt metrów nad poziomem
morza. Budynek wieży jest tak ogromny, że
na tle innych obiektów daje wrażenie zwisania ponad nimi i ludzkimi głowami.
Wychodząc z budynku, możemy rozpocząć pieszą wycieczkę lokalnymi szlakami
turystycznymi. Podczas wędrówki możemy
podziwiać malowniczy górski staw, nad którym
nadwieszona jest restauracja. Konstrukcja, gdy
przechodzimy bezpośrednio pod nią, wywołuje
rozmaite wrażenia — czasem strach, a czasem
ekscytację. Idąc wyżej po zielonej trawie, dochodzimy na tarasy widokowe zlokalizowane na
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dachach obiektu, z których również możemy
podziwiać piękny krajobraz Lofotów, podniebne
spektakle gwiezdne oraz wielobarwną, niepowtarzalną zorzę polarną. Cały górny kompleks,
czyli dwa oddzielne budynki, połączony jest
na zewnątrz dużym atrium, które także służy
podniebnej obserwacji.
Idąc dalej ścieżkami górskimi, po drodze,
nieopodal obiektu, napotkać możemy pojedyncze betonowe domki w formie sześcianów,

w których oprócz pokoi w budynku, możemy
spędzić noc niemalże pod gołym niebem dzięki
prawie niewidocznej, w całości przeszklonej ścianie. Kompleks stanowi spójną całość
i stwarza dogodne warunki do obserwacji
i kontemplacji nieba, zorzy i gwiezdnych
spektaklów.

Mateusz WOJTANEK
Ilustracje: © Autor
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Muzeum Żeglarstwa w Gdyni

2021

proj.: Agata Morawczyńska

T

worząc projekt magisterski, bardzo
ważne było dla mnie, aby zaprojektować go w moim rodzinnym mieście —
Gdyni, mieście portowym nazywanym „białym”, „modernistycznym”, „miastem z morza
i marzeń”.
W ostatnich latach miasto bardzo się przekształca, adaptuje industrialne dzielnice i tworzy
na ich miejscu atrakcyjne przestrzenie publiczne
i nowe inwestycje. Dalszy rozwój Gdyni jest
jednak ściśle ograniczony ze względu na specyficzne położenie pomiędzy portem morskim,
wzniesieniami a morzem.
Stąd też pomysł, aby niektóre tereny
dotąd należące do portu wcielić do miasta,
a zabrane obszary zrekompensować poprzez

wybudowanie nowego zewnętrznego portu
morskiego. Jednym z tych obszarów jest atrakcyjnie położone Molo Rybackie — według
zapisów Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego skrajna działka o powierzchni
prawie jednego hektara (0,97 ha) przeznaczona
jest na Muzeum Żeglarstwa oraz ogólnodostępny park miejski.
Bazując na mojej wieloletniej pasji do żeglarstwa, postanowiłam w ramach pracy magisterskiej zaprojektować w tym miejscu koncepcyjny
projekt wertykalnego Muzeum Żeglarstwa, zgodnego ze wszystkimi wytycznymi oraz wymogami
nałożonymi przez miejskich planistów.
Jednym z największych wyzwań było stworzenie budynku, dla którego jedyny pewny

kontekst stanowią morze, piękny widok oraz
statki znikające za horyzontem. Niestety widok
na morze przysłania wał przeciwsztormowy tworzący wizualną barierę pomiędzy projektowaną
działką a Zatoką Pucką. Również wytyczne MPZP
mówiące o maksymalnej powierzchni zabudowy
(do 0,20 powierzchni terenu, brak ograniczeń
co do maksymalnej wysokości zabudowy) oraz
dużego rozmiaru eksponaty wpłynęły na decyzję
o zaprojektowaniu budynku wysokościowego
ze specjalnie rozmieszczonymi tarasami umożliwiającymi zwiedzającym podziwianie łodzi
żaglowych z różnych perspektyw i wysokości.
Budynek zaprojektowany jest w żelbetowej, monolitycznej konstrukcji słupowo-płytowej z fundamentem na monolitycznej płycie

sytuacja
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Agata Morawczyńska, autorka projektu podczas obrony; po prawej makieta obiektu

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA
(DOUBLE MASTER’S DEGREE, ROK OBRONY: 2020)
— „MUZEUM ŻEGLARSTWA W GDYNI”
AUTORKA: Agata Morawczyńska
(Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej
oraz Brandenburgische Technische Universität
Cottbus – Senftenberg)
PROMOTORZY: dr Marcin Giedrowicz (PP), Prof.
Dipl.-Ing. Architekt Ilija Vukorep (BTU Cottbus)

fundamentowej na prefabrykowanych palach.
Całkowita wysokość budynku wynosi 87 metrów.
Strop między kondygnacjami jest zaprojektowany jako żelbet o grubości 40 centymetrów.
Rozmieszczanie eksponatów o znacznej wielkości i ciężarze będzie możliwe dzięki dźwigowi zintegrowanemu z konstrukcją budynku.
Łodzie docelowo będą wprowadzane przez garaż,
a następnie podnoszone na odpowiednią wysokość i przygotowane wcześniej miejsce. Pomysł
ten ma umożliwić stosunkowo łatwą zmianę
kolekcji muzealnej lub oddanie któregoś z eksponatów do renowacji.
Fasadę budynku tworzą parametrycznie zaprojektowane panele betonowe. Jej forma oparta jest
na definicji z programu Grasshopper przy użyciu
trzypunktowych atraktorów skalujących trójkątne
panele. Pozycja atraktorów została określona na
podstawie lokalizacji najważniejszych eksponatów muzealnych. Dzięki takiemu rozmieszczeniu największe otwory zostały umieszczone
w pobliżu najważniejszych eksponatów — czterech
wyselekcjonowanych łodzi żeglarskich o dużym
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znaczeniu dla polskiego żeglarstwa (od najwyższego pietra — jachtów S/Y: „Kumka IV”, „Dal”,
„Opty”, oraz „Miranda”). Forma fasady ma intrygować zwiedzających, a jej podstawową funkcją
jest zapobieganie przedostawaniu się bezpośrednich promieni słonecznych do wnętrza przy jednoczesnym zapewnieniu zwiedzającym widoku
na całą Zatokę Pucką, miasto i port morski, oraz
stworzenie tła dla prezentowanych eksponatów.
Panele zwężają się w miejscach, w których
ustawione są łodzie i pozwalają przechodniom
zajrzeć do wnętrza muzeum, zachęcając do
obejrzenia kolekcji.
Nietypowy jest również sposób zwiedzania muzeum. Kolekcja jest ustawiona tak, aby
wizytę zacząć od najwyższego piętra, stopniowo schodząc aż do części podziemnej, gdzie
umieszczone są sale wykładowe, warsztat oraz
szatnia. Na czwartym piętrze znajdują się restauracja oraz kącik zabaw dla dzieci. Piętro to
wyróżnia nawis podtrzymywany przez stalowe
kable zamontowane w górnej części budynku.
Zwiedzający mogą kupić bilet do muzeum na
14. piętrze lub bezpłatnie wjechać na 15. piętro,
gdzie znajduje się punkt widokowy. Dodatkową
atrakcją jest ogólnodostępny park z miejscem
przeznaczonym na ekspozycję prac studentów
i artystów, zbiornikiem, w którym prezentowana
jest łódź żeglarska „S/Y Korsarz” oraz małą
mariną zarezerwowaną dla jachtów o wyjątkowym znaczeniu.
Muzeum ma na celu nie tylko eksponować
łodzie, ale także pokazywać historię, tradycje
miasta oraz marzenia i osiągnięcia jego mieszkańców, stać się centrum dialogu, miejscem
przyjaznym dla lokalnych artystów, przestrzenią wykładów, warsztatów i spotkań. Niezwykła
forma muzeum wyróżnia się na tle innych inwestycji i jest wyraźnie związana z funkcją budynku.
Ma zachęcać do zwiedzania Molo Rybackiego
oraz do korzystania z wewnętrznej i zewnętrznej części ekspozycji muzealnej. Koncepcja
projektowa obejmuje również przecumowanie
i włączenie do zewnętrznej kolekcji muzeum
żaglowca „Dar Pomorza” oraz stworzenie tunelu
podwodnego łączącego Muzeum Żeglarstwa
z pobliskim Oceanarium.
Budynek Muzeum Żeglarstwa jest wynikiem
różnorodnych analiz i spełnia wszystkie formalne wytyczne dotyczące niezbędnych funkcji
i wymagań przestrzennych. Wnętrze muzeum
jest przystosowane do organizacji wystaw skierowanych do różnych grup. Trasa zwiedzania
muzeum została zaprojektowana tak, aby zaciekawić zwiedzających i w logiczny, a przy tym
różnorodny sposób instynktownie nakierowywać
na kolejne eksponaty. Zewnętrzna forma jest
moją osobistą interpretacją specyficznego gdyńskiego modernizmu w nowoczesnym wydaniu
i ma stać się symbolem miasta witającym turystów oraz żeglarzy przypływających do Gdyni.

przekrój

aksonometria

Agata MORAWCZYŃSKA
Ilustracje: © Autorka
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Pasaże harmonii wewnętrznej.
Palmiarnia aktywna

2021

proj.: Paulina Pasztaleniec

powyżej i u dołu strony: szkice koncepcyjne

O

becnie, szczególnie w większych miastach, powstaje coraz więcej business
parków, czyli obszarów, w których
zgrupowanych jest wiele budynków biurowych. Zastanawiając się nad trybem życia
statystycznego pracownika takich miejsc,
wydaje mi się on niemal robotyczny, a przestrzeń wokół mocno zgeometryzowana i uporządkowana, pasująca do pełnego rutynowych

powtórzeń stylu funkcjonowania. Skupiając
uwagę na takiej strukturze życia, pojawił się
pomysł stworzenia miejsca odpowiadającego
na współczesne potrzeby psychologiczne.
W ciągłym pędzie przemieszczania się
w relacji praca-dom-praca wewnętrzna harmonia umysłu często ulega zaburzeniu, człowiek zatraca się w mechanicznej pracy, popadając z czasem w rutynę. Celem projektu było

PRACA DYPLOMOWA
LICENCJACKA
(ROK OBRONY: 2020) — „PASAŻE
HARMONII WEWNĘTRZNEJ.
PALMIARNIA AKTYWNA”
AUTORKA: Paulina Pasztaleniec
(Akademia Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie,
Wydział Architektury Wnętrz,
I Pracownia Projektowania
Architektury Wnętrz)
PROMOTORKI: prof. dr hab.
Elżbieta Pakuła-Kwak,
dr Joanna Łapińska
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stworzenie formy przeznaczonej do umieszczenia
wewnątrz struktury business parku, tym samym
wykreowanie przestrzeni łatwo dostępnej także
dla pracowników biurowców.
Nie od dziś wiadomo, że każdy kontakt
z naturą przynosi korzyści na wielu płaszczyznach. Szczególnie mając na uwadze pracę i funkcjonowanie ludzkiego umysłu, czyli naszego
centrum dowodzenia.
W projektowaniu coraz częściej dba się
o zgodność z naturą, pod uwagę brany jest
jej wpływ na człowieka, który subiektywnie
ocenia aurę przestrzeni poprzez rodzaj światła, dźwięków, zapachu, roślinności, pogody,
a także proporcje czy podziały.
To, co najbardziej odpowiada na poruszane
przeze mnie zagadnienie to fakt, że bezpośredni
kontakt z naturą przywraca nam równowagę
psychiczną, emocjonalną i ogólnozdrowotną.
Projekt zakłada stworzenie miejsca, w którym
ludzie będą mogli zatrzymać się i obcować
z naturą. Jego pasażowa forma ma zachęcać
do przejścia w pewnego rodzaju inny wymiar
– wciągający tunel zieleni. Wewnątrz znajduje
się kawiarnia oraz przeznaczona do wynajęcia
sala wielofunkcyjna, w której odbywać się mogą
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rzut

widok kawiarni
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różne zajęcia, na przykład psychologiczne, joga
czy medytacja. Pasażowość polega na wydzieleniu ścieżek pomiędzy roślinnością i wodą oraz
wyjść na tarasy, które są umieszczone niemalże
w samej strukturze dachu.
Podczas gdy człowiek przemierza pasaże,
natura wpływa na jego zmysły i otacza pozytywnymi bodźcami. Schemat struktury tworzącej całą formę przykrycia Palmiarni aktywnej
powstał na podstawie sześciokąta podzielonego
według jego geometrii. Centralny wierzchołek
został wyprowadzony wertykalnie w górę lub
w dół, tworząc wrażenie nieregularności. Takie
sześciokąty, sąsiadujące i zestawione z sobą,
kształtują nieregularną, organiczną strukturę
dachu, nadającą formę całej bryle. Zgodnie
z siatką heksagonów wyznaczone zostały słupy
będące kontynuacją łamanej geometrii siatki.
Krajobraz miejski kojarzy się z wyraźnie
określoną geometrią, licznymi prostopadłościanami, pionami, poziomami, ustalonym rytmem.
Szczególnie parki biznesowe utożsamia się z tak
zwaną szarą rzeczywistością. Jednostajnym
rytmem okien, kolejnych kondygnacji, odstępów między budynkami. Projektując przestrzeń
odnowy wewnętrznej harmonii, kierowałam się
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właśnie tym odniesieniem do kontekstu potencjalnego otoczenia.
Organiczna bryła budynku niczym chmura
umieszczona jest w otoczeniu prostych form
biurowców. Ten kontrast ma na celu nie tylko
zaznaczenie odmiennej funkcji, ale też poprzez
naśladowanie natury obiekt staje się bardziej
przyjazny. Mimo że lubimy dopatrywać się
geometrii w pięknie, często jest ona ukryta,
a całość wydaje się swobodna i organiczna. Na

takim właśnie efekcie zależało mi w projekcie
palmiarni. Cała przestrzeń podzielona została
na przenikające się strefy, znaczną jej część
obejmuje kawiarnia, a reszta stanowi pole do
indywidualnego doświadczania przestrzeni.
Kolejną strefą możemy określić podniebne
pasaże. Wychodząc na taką platformę, oprócz
obserwacji roślinności, poznajemy nową perspektywę wnętrza i doświadczamy bliższego
kontaktu ze strukturą przykrycia dachu. Miejsca
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wizualizacje wnętrz

do siedzenia zostały zaprojektowane w kilku
rodzajach, aby dopasować je do potrzeb użytkowników. W takim układzie każdy może wybrać
miejsce dostosowane do swoich aktualnych
potrzeb, takich jak nieformalne spotkania, czy
odpoczynek w samotności. Powstała nieregularność układu elementów wynikająca między
innymi z podziału ścieżek ma na celu zwiększenie poczucia bycia częścią natury. Struktura
dachu miejscami styka się z podłogą, sprawiając
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wrażenie monumentalnej, natomiast patrząc na
jej dalsze punkty, wydaje się delikatna i lekka.
Wraz z mijającymi porami dnia można także
obserwować grę cieni, jakie rzuca cała konstrukcja. Materiały zostały dobrane w taki sposób, aby stanowiły tło dla roślinności. Forma
przykrycia jest wystarczająco mocnym elementem, dlatego neutralne, jasne barwy o matowym lub lekko odbijającym wykończeniu są
dobrym tłem dla grającej główną rolę natury.

Cała forma obiektu kojarząca się ze szklarnią
jest rodzajem domu dla natury, w który wkraczając, odcinamy się od życia codziennego. Miasto
obserwujemy poprzez przeszklenia, czując się
od niego oddzieleni. Taki zabieg ma skłaniać
do wyciszenia, nabrania dystansu i znalezienia
nowego, świeżego spojrzenia na swoje życie.

Paulina PASZTALENIEC
Ilustracje: © Autorka
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„Najlepszy Dyplom WNĘTRZA”

Sposoby prezentacji zaburzeń
umysłowych w celach poznawczych

2021

proj.: Igor Tumanis

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA
(ROK OBRONY: 2020) — „SPOSOBY
PREZENTACJI ZABURZEŃ UMYSŁOWYCH
W CELACH POZNAWCZYCH”
AUTOR: Igor Tumanis
(Wydział Architektury Wnętrz
i Wzornictwa Akademii Sztuk
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
we Wrocławiu)
PROMOTORKA
dr hab. Dominika Sobolewska

C

horoby psychiczne towarzyszą ludzkości
od zawsze. W starożytnym Egipcie osoby
z objawami wytwórczymi (na przykład
halucynacje słuchowe czy wzrokowe) uznawane były za namiestników bogów, ponieważ
widziały nie tylko świat doczesny, lecz także
fragment boskiego wymiaru. W przytłaczającej
większości osoby z zaburzeniami były jednak
stygmatyzowane. Z rozmaitymi opisami spotykamy się na kartach historii praktycznie od
zarania dziejów. W mojej pracy skupiłem się
na perspektywie życia osób z zaburzeniami
umysłowymi żyjącymi we współczesnym chaotycznym społeczeństwie. Z nieszablonowymi,
odstającymi od normy zachowaniami wiąże
się stygmatyzacja, którą staram się zwalczyć
poprzez swój projekt dyplomowy. Społeczeństwo
zwykle stroni od tego, co obce i nieznane,
a lgnie do tego, co znajome i łatwe w pojmowaniu, w szczególności jeżeli chodzi o normy
społeczne. Ta perspektywa zrodziła we mnie
potrzebę empatyzacji przeciętnego Kowalskiego
z osobami cierpiącymi na choroby psychiczne
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i stworzyła bazę pod projekt PHREN EXPO
F.20, ukazujący problematykę zaburzeń schizofrenicznych. Rozkładając nazwę na czynniki pierwsze, możemy wywnioskować, że
ze starogreckiego phren oznacza umysł; expo
odnosi się do Światowych Wystaw dorobku
kultury, nauki i techniki organizowanych
od XVIII wieku; F.20 odwołuje się zaś
do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób
i Problemów Zdrowotnych ICD-10, w której F20 oznacza schizofrenię.
Projekt składa się z:
— pracy pisemnej (opisującej artystyczną
wizję zaburzeń umysłowych w celach
poznawczych),
— projektu wnętrza Sali Symulacji Schizo
frenicznych,
— fizycznego prototypu odzwierciedlającego
doświadczenia schizofreników — minirealizacji jednego z przedstawianych w projekcie wnętrz.
Praca została dodatkowo wzbogacona o tło
projektowe — koncepcję Muzeum Zaburzeń

Umysłowych, stanowiącego kontekst miejsca
dla sali schizofrenii.
W muzeum zaplanowano dodatkowo cztery
odrębne sekcje (ustawione rosnąco względem
procentowego odsetka zachorowań na świecie)
prezentujące: depresję, chorobę afektywną
dwubiegunową, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne oraz chorobę Alzheimera. Każda strefa
miała w podobny sposób jak rozwinięta Sala
Symulacji Schizofrenicznych ukazywać możliwie najbardziej realnie perspektywy doświadczania danego schorzenia przez chorych i ich
najbliższych.
Sposoby na prezentację zaburzeń umysłowych pozostają dla nas dalej w sferze pewnego
rodzaju abstrakcji. Możemy próbować opisać
to, co odbierają nasze zmysły, rysować to lub
malować, ale żadna z form przekazu nie będzie
ani dostatecznie intensywna, ani wiarygodna,
aby pozwolić nam doświadczyć tego, co dzieje
się w umyśle osoby chorej. W przygotowaniu
rzetelnego, realnego przekazu mogą pomóc
nowoczesne media, które poprzez wytworzenie
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strefa wejściowa

„Żyrandol schizofrenii”

odpowiedniego immersyjnego środowiska są
w stanie wprowadzić nas w inną rzeczywistość.
Projekt PHREN EXPO F.20 zakłada stworzenie pięciu instalacji interaktywnych o charakterze edukacyjno-poznawczym. Poprzez
oddziaływanie na różne zmysły, sugestywność byłyby one w stanie pobudzić wyobraźnię odbiorcy i zachęcić go do refleksji na temat
perspektywy życia codziennego osób cierpiących na schizofrenię.
Zwiedzanie rozpoczynamy od reprezentacyjnej strefy wejściowej inspirowanej testami
Rorschacha — złudzenie optyczne stworzone
przez belkowanie z maskowanym oświetleniem oraz lustra nawiązuje do „stawienia czoła
samemu sobie”. Następnie przechodzimy do
Stefy Spokoju — miejsca bez nadmiaru bodźców. Tutaj grupy zwiedzających przed wejściem
na salę główną otrzymują informację o regulaminie muzeum, bezpiecznym sposobie użytkowania instalacji. Na czas zwiedzania towarzyszy im psycholog pełniący rolę przewodnika.
Przez całą salę główną biegnie abstrakcyjna,
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„Najlepszy Dyplom WNĘTRZA” — Igor Tumanis

rzut aranżacji

„Zaczepne TV”
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„Zwierciadła AR”
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„Mapping MRI”

parametryczna konstrukcja wykonana z falistych drewnianych żebrowań. Jej inspiracją
były struktury mózgu. W efekcie konstrukcja
umożliwiła strefowanie sali grą światła i kolorów, nadając odpowiedni klimat poszczególnym sekcjom.
Instalacje interaktywne:
— Zwierciadła AR — symulują złudzenia
wzrokowe oraz urojenia osobowości,
czyli zaburzenia zmieniające percepcję
własnego „ja”. Użytkownik stając przed
lustrem, zostaje poproszony o wykonanie
testu osobowości przy panelu interakcji.
Wynik warunkuje dopasowanie do użytkownika awataru, który nakładany jest
na niego jako filtr postaci (rozszerzona
rzeczywistość).
— Zaczepne TV — strefa ukazująca złudzenia wizualno-dźwiękowe wyposażona
w grupę interaktywnych monitorów zaczepiających użytkowników. Monitory śledzą ruch zwiedzających i prowokują do
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pewnych działań lub ich zaniechania — co
w ostateczności ma się zakończyć grą
z zaczepnym telewizorem poprzez panel
interakcji.
— Szepczące słuchawki — interaktywny eksponat reprezentujący złudzenia słuchowe,
imperatywu oraz obecności. Słuchawki
symulują schizofreniczne szepty i natrętne,
agresywne, sugestywne głosy nakłaniające
użytkowników do spełnienia ich woli. Na
potrzeby dyplomu został wykonany prototyp eksponatu.
— Zagadkowe ślady — instalacja symulująca złudzenia obecności oraz imperatywu. Ślady sterowane przez sztuczną
inteligencję, symbolizujące niewidoczne
„echa” prawdziwych osób, zaczepiają użytkowników, zachęcają do zagrania w ich
grę — wykonywania wymyślonych przez
nich zadań i odpowiadania na pytania,
obiecując nagrodę.
— Mapping MRI — gra z wykorzystaniem
panelu informacji obok mózgowej struktury.

Użytkownicy na ekranie otrzymują przestrzenną wizualizację mózgu analogiczną
do przestrzennej formy na ścianie. Poprzez
„odkrywanie” źle funkcjonujących partii mózgu na ekranie (odpowiadając na
pytania) odkrywają patologiczne obszary
ludzkiego mózgu, uzyskując pięć znaków kodu do odblokowania materiałów
edukacyjnych w dalszej części korytarza
instalacji.
— Żyrandol schizofrenii — łączy w sobie
elementy psychiatrii, psychologii, dizajnu,
programowania, reżyserii oraz produkcji muzycznej. Prototyp wizualnie miał
przypominać bramę do innej rzeczywistości — abstrakt, który swoją enigmatycznością zaciekawi i zachęci do skorzystania z niego. Na potrzeby pracy został
stworzony film ukazujący doświadczenia
z prototypu.

Igor TUMANIS
Ilustracje: © Autor
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książki

Nieidealny. Opowieść o Bohdanie Pniewskim
Recenzja książki Grzegorza Piątka
„Niezniszczalny. Bohdan Pniewski, architekt salonu i władzy”

Pniewski wielkim architektem był.
Kropka. Mistrz, Majster, Profesor.
Architekt. Niedościgły wzór dla
kolejnych generacji polskich
projektantów. Na czym jednak
polegała wielkość Pniewskiego?
Czy tylko na tym, że, jak wspominał
Stanisław Jankowski, „znał się na
robocie i świetnie rysował […], miał
poczucie humoru i trzymał fason”1?
O wyjątkowości postaci stanowiło
wiele czynników, cech charakteru
oraz elementów wizerunku,
który starannie pielęgnował.
A zatem, kim tak naprawdę
był twórca projektu Świątyni
Opatrzności Bożej i gmachu Sejmu?
Kim jest Pniewski na kartach
książki Grzegorza Piątka?
62
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Grzegorz Piątek
„Niezniszczalny.
Bohdan Pniewski,
architekt salonu
i władzy”,
Wydawnictwo Filtry,
Warszawa 2021

rysy na pomniku
Tak jak nie istnieje jedna prawdziwa, obiektywna Historia, lecz tysiące historii i narracji
o wydarzeniach widzianych z różnych perspektyw, tak też nie ma jednego prawdziwego portretu Bohdana Pniewskiego. Postać
Profesora ożywa we wspomnieniach niegdysiejszych uczniów i współpracowników, materializuje się na kartach książek czy artykułów. Za każdym razem powstaje nowy obraz,
kolejny z wielu portretów Mistrza. Jaki jest
zatem Pniewski Grzegorza Piątka?
Niezniszczalny. Tytuł książki zachwycił
mnie na długo przed premierą. Jedno słowo,
które niezwykle celnie charakteryzuje pierwszego architekta Sanacji i jednocześnie czołowego twórcę Polski Ludowej. Pniewski jawi się
jako antyczny heros, tytan wyrastający ponad
wszystkich wokół. Pomnik wykuty z najlepszego marmuru, który wydaje się odporny na
przetaczające się przez świat społeczne, polityczne i intelektualne burze. Niezniszczalny.
Niedościgły. Niezastąpiony. Niezmienny.
Niepokonany. A może Niejednoznaczny?

© Wydawnictwo Filtry

© Narodowe Archiwum Cyfrowe | dzięki uprzejmości Wydawnictwa Filtry

po lewej:
Bohdan Pniewski,
ok. 1950 roku

Pniewski, którego opisuje Piątek, to bez
wątpienia postać pomnikowa, ale ów monument nie jest idealny. W kolejnych rozdziałach
autor ukazuje kolejne pęknięcia, rysy, ubytki.
Nie bez przyczyny na okładce książki widnieje popiersie Pniewskiego, które znajdowało
się na fasadzie pałacu Brühla, a potem stało
na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej. Na
wyidealizowanym na antyczną modłę wizerunku architekta herosa historia pozostawiła
trwałe ślady. Czas pokrył je brudem i patyną.
Piątek nie stawia się w roli demaskatora próbującego za wszelką cenę odbrązowić bohatera.
Przeciwnie — w trakcie lektury można nabrać
przekonania, że pomiędzy nim a Pniewskim
wytworzyła się swoista nić sympatii. Nie krępowała ona jednak autora, który odkrywa kłopotliwe karty w życiorysie architekta.
architekt o wielu twarzach
Piątek snuje opowieść, rozwija kolejne wątki.
Żywy, gawędziarski język tworzy narrację,
której charakter doskonale koresponduje
z osobowością Pniewskiego. Momentami
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newsboard
willi miały nieco zbyt niskie stopnie i zostały
pozbawione poręczy — wszystko po to, by
posągowo piękna Jadwiga Pniewska mogła
(musiała!) dostojnie zstępować na powitanie
gości. Gmach Sądów na Lesznie uderza poważnym monumentalizmem (w stylu włoskiej architektury doby Mussoliniego!). Sejmowe sale

repertuaru, starając się, podobnie jak Mistrz,
budować wokół siebie aurę niezwykłości.
Tadeusz Mycek pisał, że Pniewski („jak
wszyscy wielcy”) lubił uchodzić za oryginała 3. Podobno wyszukiwał w słowniku
wyrazów obcych rzadko używane słowa oraz
niecodzienne zwroty, a następnie wprawiał
w zakłopotanie studentów czy asystentów.
Przybierał kostium światowca, mimo iż za
granicą spędził niewiele czasu. Jawił się jako
intelektualista, chociaż, jak twierdził Mycek
oraz Marek Czapelski, jego dorobek teoretyczny
„był raczej skromny i nie wytrzymał próby
czasu”4. Lawirował między stylami w architekturze i politycznymi koteriami. Odgrywał
swój mistrzowski spektakl niczym sprawny
aktor pozostający w świetle jupiterów niezależnie od epoki.
fot.: Władysław Miernicki © Narodowe Archiwum Cyfrowe | dzięki uprzejmości Wydawnictwa Filtry

można ulec złudzeniu, że to sam Mistrz opowiada o swoim życiu. Że jesteśmy w willi na
Skarpie, w kropielnicy chłodzi się butelka,
a siedzący w biedermeierowskim fotelu
Pniewski słowami wyczarowuje historię, która
jest dokładnie taka jak tworzona przez niego
architektura — plastyczna i zmysłowa. Łączy

otwarcie wystawy w ASP, 4 czerwca 1938 roku;
od prawej: prezydent Warszawy Stefan Starzyński, profesor Bohdan Pniewski, wiceminister wyznań religijnych
i oświecenia publicznego Jerzy Aleksandrowicz, rektor ASP profesor Wojciech Jastrzębowski

różne wątki i tradycje. Jest opowieścią, której
autor co chwila zaskakuje słuchaczy błyskotliwą anegdotą lub niespodziewaną dygresją.
Jak pisał Janusz Sepioł, „Pniewski nie
był klasycystą, nie był też nowatorem” 2 .
Dogmatyczny stosunek do danego stylu,
nabożna wiara w jedną ideę były mu obce.
Celem było perfekcyjne dzieło, doskonałe rzemiosło — dobra architektura. Piątek zwraca
uwagę na teatralny charakter budynków zaprojektowanych przez Pniewskiego. Architekt
świadomie budował sekwencje zdarzeń
w przestrzeni, które miały prowadzić użytkownika i widza. „Traktował każdą elewację jako oddzielne zagadnienie” — zauważa
Piątek, opisując willę na Skarpie i kamienicę
Franciszka Nowickiego. Wystarczyło zmienić punkt widzenia, by oto pozornie znany
budynek przybrał nowy kształt. Doskonale
czuł się, projektując reprezentacyjne wnętrza, których zadaniem było olśnienie widzów.
Skala i proporcje stanowiły dla niego element
gry przestrzennej, którą prowadził w sposób
mistrzowski. Efektowne schody we własnej
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i korytarze lśnią odcieniami bieli, zaskakują
lekkością („tort weselny” — kpiąco nazwał
obiekt Jerzy Sołtan). Teatr Wielki obezwładnia
przepychem wnętrz („mieszczańsko-moskiewsko bogate” — drwiła Monika Żeromska).
Architektura Pniewskiego była różnorodna,
zaskakująca, kontrowersyjna, niejednoznaczna.
Taki był też Pniewski. Kochający życie, luksus
i sławę. Zarozumiały i wielkoduszny zarazem.
Unikający zdecydowanych deklaracji, które
w burzliwych czasach mogły przynieść więcej szkody niż pożytku.
architekt i aktor
Niektórzy złośliwie nazywali Pniewskiego
„primad onną warszawskiej architektury”.
W istocie sposób bycia Majstra miał w sobie coś
z maniery wielkich gwiazd estrady. Sławomir
Gzell wspominał, że gdy Pniewski kroczył
korytarzami Wydziału Architektury od razu
wiadomo było, że oto „idzie Ktoś, przez
duże K”. Bolesław Kardaszewski do tego
stopnia uległ czarowi Profesora, że po latach
wprowadził część jego rytuałów do swojego

ponadczasowy
Stworzona przez Grzegorza Piątka charakterystyka postaci Pniewskiego jest podobna
do jego projektów. Każda elewacja jest inna,
każda zmiana punktu widzenia pozwala
odkryć nowe, nierzadko zaskakujące, elementy
i detale. Z jednej strony mamy do czynienia
z barwną charakterystyką człowieka z krwi
i kości — Pniewskiego Nieidealnego. Z drugiej — możemy obserwować proces wznoszenia pomnika Pniewskiego Niezniszczalnego.
Kolejny punkt widzenia odsłania obraz wykraczający poza wymiar jednostki. Pniewski
Nieokreślony to nie pojedynczy człowiek,
lecz zjawisko. Pniewszczyzna.
Błędem byłoby zamykanie „Niezniszczal
nego” w ramach książki historycznej. Piątek
po raz kolejny udowadnia bowiem, że opis
przeszłości może stanowić pretekst, aby opowiadać o sprawach aktualnych. Podobnie jak
„Sanator” i „Najlepsze miasto świata”, historia Pniewskiego jest swoistą metaforą, którą,
niczym historyczne książki Pawła Jasienicy,
możemy odczytywać na różnych poziomach.
Jeśli zajrzymy pod kostium czasów Sanacji
i Bieruta, zdejmiemy okładziny z szydłowieckiego marmuru i alabastru, ujrzymy konstrukcję — mechanizmy rządzące profesją architekta. Zobaczymy „kuchnię” zawodu. Dylematy
i niełatwe wybory. Kompromisy i konflikty.
I pytanie, które dziś wydaje się równie aktualne jak kilkadziesiąt lat temu: czy architektura może być bytem czystym, dążącym ku
dobru i pięknu, nieuwikłanym w bieżącą grę
polityczną?

Błażej CIARKOWSKI
1.

M. Czapelski „Bohdan Pniewski – warszawski
architekt XX wieku”, Warszawa 2008, s.309.

2.

J. Sepioł „Architekci i historia”,
Kraków 2015, s. 136.

3.

T. Mycek „Spotkania z mistrzami. Portrety 63
architektów polskich”, Warszawa 1998, s.17.

4.

Tamże.
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KonKurs studencKi
im. Haliny skibniewskiej

zgłoszenia projektów
domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
wyślij na adres:
dobrawa@archibi.pl

termin przyjmowania prac: 30.10.2021
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„Lokalna. Oryginalna.
Nagradzana. Ambitna
architektura śląska”

przywrócić Warszawie ważną postać kobiecą
i spojrzeć na znaną nam historię odbudowy stolicy z nowej perspektywy” — mówi dr Karolina
Ziębińska-Lewandowska, Dyrektorka Muzeum
Warszawy. Wystawie towarzyszą wykłady,
debaty, spotkania oraz spacery i wycieczki
rowerowe śladami Aliny Scholtz.
© archiwum organizatora

architekturaibiznes.pl/7794.html

architekturaibiznes.pl/7831.html

© archiwum organizatora

Do 9 września br. w Galerii Instytutu Polskiego
w Wiedniu p_art trwa wystawa poświęcona współczesnej architekturze Górnego
Śląska — „Lokalna. Oryginalna. Nagradzana.
Ambitna architektura śląska”, na której zobaczyć można prezentacje katowickich gmachów
Międzynarodowego Centrum Kongresowego
projektu pracowni JEMS Architekci, Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia projektu
Konior Studio, Muzeum Śląskiego autorstwa
austriackiej pracowni Riegler Riewe Architekten,
Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu
Śląskiego przygotowanego przez pracownie
BAAS, Grupa 5 i Małeccy Biuro Projektowe;
Arkę w Brennej i Unikato projektu Roberta
Koniecznego i KWK Promes; Muzeum Ognia
w Żorach projektu OVO Grąbczewscy Architekci;
TechPark Kanlux w Radzionkowie autorstwa
zespołu medusa group; Centrum Aktywności
Lokalnej w Rybniku pracowni MWArchitekci
oraz Strefę Aktywności w Chorzowie projektantów z biura SLAS architekci.

Projekt Łazienki 2021

„Więcej zieleni! Projekty Aliny
Scholtz”

© archiwum spadkobierców Aliny Scholtz

architekturaibiznes.pl/8001.html

Od 16 czerwca do 28 listopada br. w Muzeum
Woli, oddziale Muzeum Warszawy, trwa wystawa
poświęcona projektom Aliny Scholtz — pionierki architektury krajobrazu w Polsce, autorki
powojennych odbudów warszawskich parków, skwerów i ogrodów. „»Więcej zieleni!
Projekty Aliny Scholtz« to kolejna wystawa,
która wpisuje się w szerszy program Muzeum
Warszawy otwierający dyskusję na temat tego,
jak zadbać o zrównoważony rozwój miasta
i uczynić z niego przestrzeń przyjazną dla
wszystkich mieszkańców. Pozwala również

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

Trwa 23. edycja organizowanego przez firmę
Geberit konkursu KOŁO, który ma zwracać
uwagę na deficyt toalet publicznych w Polsce.
W tym roku tematem konkursu skierowanego
do studentów architektury i początkujących
architektów jest projekt dostępnej, nowoczesnej, funkcjonalnej i estetycznej toalety wraz
z pomieszczeniem gospodarczym, która stanie w Dolinie Chochołowskiej w Tatrzańskim
Parku Narodowym. Koncepcja, jak zapowiadają organizatorzy, ma wpisywać się w otoczenie, nawiązywać do lokalnej tradycji, kultury,
przyrody, a w projekcie muszą zostać wykorzystane produkty marek Geberit i/lub KOŁO.
Prace konkursowe można zgłaszać do 11 października br.

BIM dla managerów

ksiegarnia.pwn.pl/BIM-dlamanagerow,874974248,p.html
Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się kolejna publikacja w serii BIM — „BIM
dla managerów”. Najnowsza książka jest próbą
pokazania wartości i atutów związanych z wdrożeniem metodologii BIM dla uczestników sektora budowlanego. Autorzy publikacji, Anna
Anger, Paweł Łaguna i Barosz Zamara, prowadzą czytelnika przez zagadnienia związane
z organizacją procesu inwestycyjnego, zarządzaniem informacją w procesie inwestycyjnym,
opowiadają także o początkach BIM-u i jego
aktualnym rozumieniu. W serii ukazały się
także książki: „BIM w cyklu życia mostów”
i „BIM w praktyce”.
7/8'21
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„Przestrzenna czułość dźwięku”

„Pobudki” — cykl porannych
spotykań online

tarasin.pl

© archiwum organizatora

© archiwum organizatora

facebook.com/antyrama

Do 28 sierpnia br. w Galerii Sztuki im. Jana
Tarasina w Kaliszu trwa wystawa „Przestrzenna
czułość dźwięku”, której kuratorką jest architektka
wnętrz Agnieszka Sukienniczak. „»Przestrzenna
czułość dźwięku« to wystawa zbiorowa przedstawicieli polskiej sztuki współczesnej, poświęcona zmysłowi słuchu. Zaprezentowane dzieła
są odpowiedzią na pytania o świadomość otaczających nas dźwięków oraz potrzebę ciszy
w czasach przebodźcowania i nadmiaru hałasu.
Artyści i projektanci w swoich dziełach poruszają zależność pomiędzy przestrzenią a jej
brzmieniem. Przyjdź, posłuchaj. Wejdź w rezonans” — zapraszają organizatorzy.

© kolektyw PROLOG +1

architekturaibiznes.pl/7442.html

Od 22 maja do 21 listopada br. trwa 17. edycja Międzynarodowego Biennale Architektury
w Wenecji. Hasłem tegorocznej odsłony wydarzenia jest pytanie postawione przez Hashima
Sarkisa: „How will we live together?” (Jak
będziemy żyć razem?). Wystawa w Pawilonie
Polskim przygotowana przez kuratorów z kolektywu PROLOG +1 w składzie Mirabela
Jurczenko, Bartosz Kowal, Wojciech Mazan,
Bartłomiej Poteralski, Rafał Śliwa i Robert
Witczak nosi tytuł „Trouble in Paradise”. Celem
autorów projektu i współpracującego z nimi
międzynarodowego grona architektów i artystów było pokazanie, że w czasach narastających
lokalnych i światowych kryzysów obszary wiejskie są istotnym elementem budowania wspólnoty. Na weneckim biennale zobaczyć można
także propozycje innych polskich projektantów — w Pawilonie Węgierskim znajdują się
prace Agaty Woźniczki i Mateusza Adamczyka
z pracowni BudCud oraz A‑A Collective, w którym działa Zygmunt Borawski, a jednym z kuratorów Pawilonu Hiszpańskiego jest Andrzej
Gwizdała.
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ARCHIKULTURA — edukator
architektoniczny
architekturaibiznes.pl/7876.html

Do 30 września br. trwa rekrutacja na międzyinstytucjonalne studia podyplomowe, których celem jest, jak zapowiadają organizatorzy, wykształcenie edukatorów architektonicznych merytorycznie przygotowanych do
popularyzacji wiedzy o środowisku zbudowanym, w kontekście powszechnego dążenia
do podnoszenia kultury budowania i jakości otaczającej nas przestrzeni. Pierwszą tego
typu inicjatywę w Polsce tworzą wspólnie
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki,

architekturaibiznes.pl/7822.html

W dniach od 14 do 29 sierpnia br. na poprzemysłowych terenach Górnego Śląska odbędzie się 11. edycja studenckich warsztatów
MEDS (Meetings of Design Students). Hasło
tegorocznej edycji — „Revival” — porusza
problematykę miejskiego i architektonicznego kontekstu Śląska jako terenu kopalń,
szybów i fabryk, nadających mu niepowtarzalną i rozpoznawalną tożsamość. „Od wielu
lat region ten przeżywa stopniową transformację, stając się centrum kultury i nadając nowe znaczenie charakterystycznemu
dla siebie krajobrazowi. Jednym z głównych
wyzwań warsztatów będzie sprowokowanie idącej za transformacją regionu zmiany
jego wizerunku w mentalności społeczeństwa oraz przywrócenie do życia zapomnianych przestrzeni” — piszą organizatorzy. Na
początku warsztatów uczestnicy wybiorą projekty, w których udoskonalenie i wykonanie
będą zaangażowani, pracując w grupach pod
okiem doświadczonych tutorów.
© archiwum organizatora

17. Międzynarodowe Biennale
Architektury

MEDS Silesia Revival 2021

© archiwum organizatora

„Pobudki” to cykl cotygodniowych porannych rozmów o początkach kariery, czasie
studiów, dzieciństwie, a także obecnej pracy
zawodowej i planach na przyszłość ze znanymi osobami z branży kreatywnej. Wirtualne
spotkania odbywają się w ramach projektu
Street Cloud — mikrotelewizji o kulturze miejskiej, organizowanej przez kolektyw antyRAMA — w czwartki o 9.00 na facebookowym
profilu miesięcznika „Architektura&Biznes”
oraz na Facebooku i kanale YouTube kolektywu antyRAMA. W kolejnych odcinkach
wystąpią między innymi: Jakub Koźniewski,
PanGenerator (1.07), Anna Zawadzka Sobieraj
(8.07), Tomasz Świetlik (15.07), Jan Strumiłło
(29.07) i Mirosław Nizio (5.08).

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział
Architektury Politechniki Krakowskiej i Wydział
Architektury Politechniki Gdańskiej. Program
studiów obejmuje pięć modułów tematycznych
(Baukultur i powszechna edukacja architektoniczna, Wstęp do architektury i urbanistyki,
Metodyka, Mediacja. Partycypacja. Dostępność,
Edukator/mediator PEA) realizowanych w czasie dwóch semestrów akademickich. Studia
przeznaczone są dla absolwentów studiów
wyższych I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich).

Miejsca i emocje
Do 22 lipca br. w Galerii Architektury GAGA
w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie
trwa wystawa rysunków Janusza Sepioła, architekta i historyka sztuki, Marszałka Małopolski
w latach 2002–2006, senatora VII i VIII kadencji — „Miejsca i emocje. Rysunki Janusza
Sepioła”. „Architektury się doświadcza.
Janusz rysując krajobrazy, domy, pomniki,
detale — daje powody doświadczania przestrzeni. A dzięki wrażliwości i wielkiemu talentowi, pozwala nam na doświadczanie tych przestrzeni razem z nim” — czytamy we wstępie
profesora Bolesława Stelmacha do katalogu
wystawy.
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Nagroda Architektoniczna
Województwa Wielkopolskiego

newsboard

naww.pl

Do 10 września br. zgłaszać można projekty do 2. edycji Nagrody Architektonicznej
Województwa Wielkopolskiego. Nagroda przyznawana jest corocznie najlepszym dziełom
architektonicznym zrealizowanym w regionie
w kategoriach: Budynek użyteczności publicznej, Budynek mieszkalny wielorodzinny, Dom,
Wnętrze publiczne, Wnętrze prywatne i Przestrzeń
Wspólna. Spośród laureatów poszczególnych
kategorii wyłoniony zostanie zwycięzca Grand
Prix NAWW. Jury przyzna także nagrodę dla
młodych architektów Młody Twórca oraz Dzieło
Eksportowe Wielkopolskich Architektów, która
wyróżniać będzie najlepsze dzieła architektoniczne zrealizowane przez wielkopolskich
projektantów poza granicami administracyjnymi województwa. Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział Poznań i Wielkopolska Okręgowa Izba
Architektów RP.

„Architektura jako symbol,
tekst i tło”
mocak.pl

Do 13 marca 2022 roku w Galerii Re Muzeum
Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
trwa wystawa „Architektura jako symbol, tekst
i tło”, na której prezentowane są prace Rafała
Bujnowskiego, Andreasa Kaufmanna, Jiříego
Kolářa, Shinji Ogawy, Janka Simona, Wojciecha
Wilczyka i Krzysztofa Wodiczko. „Artyści na
różne sposoby korzystają z bogactwa zawartych
w architekturze znaczeń. Czerpią z jej potencjału
symbolicznego. Nawiązują do roli architektury
jako tła wydarzeń i towarzysza naszej codzienności. Czynią z niej także wyrafinowane narzędzie komunikacji” — piszą organizatorzy.

Mood for Wood
moodforwood.com

Od 22 lipca do 1 sierpnia br. w Poznaniu odbędzie się 8. edycja międzynarodowych warsztatów
Mood for Wood, w której uczestniczyć będą zainteresowani rzeczywistym realizowaniem autorskich projektów studenci kierunków projektowych
z Polski, Niemiec i Łotwy. Organizatorami są
Stowarzyszenie Punkt Wspólny oraz poznański
oddział SARP. Tegoroczna edycja pod hasłem
„Into the Wild” będzie skupiona na dzikiej naturze
poznańskich dębińskich stawów. Studenci będą
mieli za zadanie zaprojektować meble miejskie,
które wypełnią lukę na granicy dzikiego świata
natury i kultury miejskiej. Tworzone pod okiem
tutorów projekty, jak zapowiadają organizatorzy, będą towarzyszyć pomnikom natury oraz
otoczą opieką i ochroną domy roślin i zwierząt
zamieszkujących ten teren, a także będą służyć
rekreacji i edukacji ekologicznej.
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aktualności firmowe

Elabrick

Lena Lighting

ELEKTRA

elastycznyklinkier.pl

lenalighting.pl

elektra.pl

Elastyczne płytki klinkierowe Elabrick to rozwiąza-

Nowa lampa UV-C STERILON HEPA od Lena Lighting łą-

Dostępny w ofercie firmy ELEKTRA, specjalizującej się

nie gwarantujące szerokie możliwości aranżacyjne

czy skuteczną dezynfekcję powietrza, wysoką wydajność

w systemach ogrzewania elektrycznego, najnowszej ge-

przy jednoczesnej oszczędności czasu oraz pieniędzy.

i design — pod osłoną subtelnej konstrukcji kryje się za-

neracji regulator ELEKTRA ControlTec Smart SMC prze-

System jest wyjątkowo trwały i odporny na działanie

awansowana technologia, pozwalająca eliminować z po-

znaczony jest do sterowania systemami grzewczymi

czynników atmosferycznych, dzięki czemu może być

wietrza wszelkie wirusy, grzyby i bakterie. Designerskie

chroniącymi przed śniegiem i lodem. Regulator wypo-

stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz bu-

urządzenie, wykorzystujące jedną z najskuteczniejszych

sażony jest w innowacyjną funkcję automatycznego do-

dynku. Płytki są elastyczne i mogą być ręcznie dogina-

metod dezynfekcji — światło UVC — powstało z myślą

stosowywania mocy grzałki czujników wilgoci do aktual-

ne lub docinane w zależności od potrzeb. Ofertę ela-

o miejscach, w których szczególnie ważne jest zapew-

nie panujących warunków atmosferycznych wraz z moż-

stycznych płytek klinkierowych Elabrick tworzy aż 35

nienie bezpieczeństwa i poczucia komfortu: obiek-

liwością dostrojenia charakterystyki pracy. Regulator

różnorodnych modeli kolorystycznych oraz 7 kolorów

tach handlowych i usługowych, hotelach, biurach czy

ma także moduł WiFi oraz port Ethernet, dzięki czemu

fug. W ofercie marki Elabrick by Elastolith pojawiło się

placówkach publicznych. Konstrukcja obudowy lampy

możliwa jest aktualizacja oprogramowania oraz zdalna

pięć nowych odcieni inspirowanych rozmaitymi zakąt-

umożliwiła użycie promieni UV-C we wnętrzu urządze-

obsługa urządzenia. Regulator ma również możliwość

kami świata: czerpiące z kolorów amerykańskiej prerii

nia, dzięki czemu podczas jego pracy w pomieszczeniu

analogowej współpracy z systemem BMS poprzez prze-

płytki Kansas, płytki Kiel w ciepłym odcieniu czerwie-

mogą bezpiecznie przebywać ludzie. Wygodne sterowa-

kaźnik informujący o sygnale alarmowym oraz dwie

ni, ciemne, grafitowe płytki Bergen, antracytowe płytki

nie i kontrolę czasu pracy umożliwia z kolei zainstalo-

pary zacisków umożliwiających ręczne uruchomienie

Riga i jasne — Napoli.

wany w lampie panel LCD.

lub uśpienie systemu ogrzewania z poziomu BMS.

CEMEX

M+Q Polska

Ruukki

cemex.pl

mqpolska.pl

ruukki.com/pol

Jesienią 2019 roku rozpoczęła się przebudowa ter-

Nero Impala® to granit wydobywany przez M+Q w pół-

Firma Ruukki wprowadziła na rynek nową płytę war-

minalu w Świnoujściu, jednego z czterech polskich

nocno-zachodniej prowincji RPA, z ekskluzywnej kolek-

stwową Ruukki® Patina łączącą energooszczędne wła-

terminali promowych. Inwestycja realizowana jest

cji African Big 5. Jest stylowy, plastyczny, łatwy w kom-

sności z patynowaną powierzchnią. Trwała i szczelna

przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

pozycji, niezawodny, bardzo wytrzymały i odporny na

płyta Ruukki Patina umożliwia zmniejszenie kosztów

SA, a jej generalnym wykonawcą jest firma Budimex.

wilgoć. Nero Impala® to kamień dobrze komponujący

energii budynku o 20%, co z kolei redukuje emisję CO2

Beton do budowy między innymi estakady, wykonania

się z innymi materiałami, fakturami i kolorami — spraw-

i pozwala uzyskać wyższą punktację w systemach cer-

konstrukcji stanowisk promowych, płyty torowej i na-

dza się na blatach i okładzinach kuchennych (jest od-

tyfikacji środowiskowej LEED i BREEAM. Okładzina ze-

wierzchni placów manewrowo-postojowych dostarcza

porny na plamy, zmienne temperatury, działanie wrząt-

wnętrzna płyty jest wykonana ze stali Cor-Ten®, która

marka CEMEX. Firma dostarczy również betony suche,

ku, pary i kwasów, na przykład soku z cytryny) oraz

po zakończeniu okresu użytkowania może być pod-

kontraktorowe i SCC. „CEMEX ma w swoim portfolio

w budynkach użyteczności publicznej. W zależności

dana recyklingowi. Na rdzawo-brązowej powierzchni

produkty, które zapewnią budowanym obiektom od-

od wykończenia może zachwycać wyrazistymi barwami

płyt z upływem czasu tworzy się warstwa patyny. Jej

powiednią wytrzymałość i możliwość wieloletniej

(polerowany), matową powierzchnią (szlifowany) lub

nieustanne formowanie oznacza, że powierzchnia pły-

eksploatacji. Jest to szczególnie ważne w przypadku

chropowatą strukturą (płomieniowany, szczotkowany

ty sama się naprawia, np. w razie drobnego zarysowa-

obiektów takich jak terminal promowy, które są in-

lub młotkowany). Dobrze komponuje się z betonem lub

nia powierzchni. Unikalna konstrukcja zamka Ruukki

tensywnie użytkowane” — mówi Michał Grys, Dyrektor

cegłą w loftach i wnętrzach w stylu vintage oraz z malo-

Patina zapobiega korozji szczelinowej w stykach płyt

Pionu Materiały w CEMEX Polska.

wanym na pastelowe barwy drewnem.

i została zgłoszona do opatentowania.
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newsboard

Pufa Design

TECHNONICOL

Solgaz

pufadesign.pl

pl.technonicol.eu

solgaz.eu

Nowoczesne tworzywa syntetyczne są eleganckie, eko-

W kwietniu 2021 roku firma TECHNONICOL rozpo-

Co zrobić, by mała kuchnia była przestronna i stylo-

logiczne i praktyczne, a wykonane z nich elementy wy-

częła produkcję w Polsce. Fabryka wełny mineralnej

wa? Żeby zaoszczędzić przestrzeń w niewielkiej kuch-

posażenia wnętrz w niczym nie ustępują tym zrobionym

w Wykrotach to pierwszy zakład firmy TECHNON ICOL

ni, warto sięgnąć po sprzęty AGD w mniejszych roz-

z naturalnych surowców. Szwedzka marka Pappelina

w kraju i jedna z największych inwestycji w histo-

miarach. Rozwiązaniem mogą być na przykład płyty

opatentowała syntetyczną wstążkę, z której wypla-

rii spółki. Fabryka planuje produkcję na poziomie

grzewcze z dwoma palnikami, jak dostępne w ofercie

ta chodniki i dywany w różnych rozmiarach, wzorach

1,3 miliona metrów sześciennych wełny mineral-

marki Solgaz gaz pod szkłem, które zajmują niespeł-

i kolorach. Tkaniny te są niebywale wytrzymałe, dobrze

nej rocznie. Już na etapie budowy pierwszego za-

na 35 centymetrów blatu lub wielofunkcyjne rozwią-

znoszą działanie słońca, wilgoci, kurz czy rozlane napo-

kładu została podjęta decyzja o kolejnej inwestycji

zania, jak kompaktowy piekarnik 3w1 — model SP34PM

je. Łatwo je wyczyścić, szybko schną i przez lata zacho-

w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

z funkcją pary i mikrofali. „Warto również rozważyć

wują zwartą strukturę oraz barwy. Są hypoalergiczne,

Małej Przedsiębiorczości. Druga fabryka firmy

instalację okapu. Opary i zapachy wydobywające się

niepalne, dobrze przewodzą ciepło. Przy tym wszystkim

TECHNONICOL w Wykrotach na Dolnym Śląsku będzie

podczas gotowania bywają uciążliwe — szczególnie

dywany Pappeliny mają wszelkie walory wyrobów rze-

produkować membrany PVC — innowacyjne materiały

w małych mieszkaniach, gdzie wentylacja jest mocno

mieślniczych: są wytwarzane tradycyjnymi metodami,

stosowane w wytrzymałych systemach izolacji dachu.

ograniczona. W takiej kuchni sprawdzi się okap szafko-

na starych polskich krosnach. Warto dodać, że jest to

Planowane zakończenie prac jest szacowane na pierw-

wy — zabudowany w meblach, minimalistyczny i bar-

produkcja przyjazna dla środowiska. Tworzywo jest za-

sze półrocze 2023 roku. Docelowo pracę w obu fabry-

dzo funkcjonalny” — dodaje ekspertka firmy Solgaz,

tem sztuczne, ale produkt — naturalny.

kach znajdzie kilkaset osób.

Kamila Prałat.

AWILUX

Thermaflex

Galeria Wnętrz Domar

awilux.pl

thermaflex.com/pl

domar.pl

Podczas budowy lub generalnego remontu domu

Dostarczająca bezpieczne, ekologiczne i trwałe sys-

Jakie podłoże wybrać na taras lub balkon i w jaki sposób

czy mieszkania musimy podjąć wiele ważnych decy-

temy do izolacji termicznej firma Thermaflex wpro-

o nie dbać, aby służyło nam jak najdłużej? Wybierając

zji — w tym wybrać odpowiadające naszym potrzebom

wadziła do oferty serię do izolacji instalacji ruro-

kafle, szczególną uwagę należy zwrócić na ich podsta-

okna i drzwi. Wysokiej jakości stolarka gwarantuje

wych ThermaEco FRZ HF. Linia izolacji piankowych

wowe parametry — mrozoodporność, nasiąkliwość, an-

wieloletnią wygodę i funkcjonalność jej użytkowania.

ThermaEco FRZ HF (halogen free) wpisuje się w de-

typoślizgowość, twardość i ścieralność. Decydując się

To, jakie okna zamontujemy w naszej nieruchomości,

finicję nowoczesnych produktów bezhalogenowych,

na deski naturalne, należy pamiętać o odpowiednim

wpływa na wygląd całego budynku. Jak mówi Rafał

a także szybko i bezproblemowo zapewnia bezpieczną

przygotowaniu ich do sezonu — niezbędne jest dokład-

Buczek z firmy AWILUX, leszczyńskiego producenta

i zrównoważoną ochronę przed stratami energii ciepl-

ne oczyszczanie, naprawianie ubytków, czasem zeszlifo-

okien i drzwi w klasie premium, znaczenie mają tu

nej. Produkty ThermaEco FRZ HF mogą być stosowane

wanie powłok i zaolejowanie. Rozwiązaniem mogą być

techniki użyte przy produkcji, materiały, kolor, faktura,

w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych, wentyla-

także odporne na nacisk, promieniowanie UV i skrajne

wielkość okna oraz grubość ram. Możliwość wykonania

cyjnych i sanitarnych, o ile ich właściwości i parametry

amplitudy temperatury deski kompozytowe, które łączą

solidnych okien o dużej powierzchni przeszklenia daje

techniczne są zgodne z wymaganiami stawianymi dla

wygląd naturalnego drewna z wysoką jakością polime-

aluminium. W ofercie firmy AWILUX dostępny jest sys-

tych instalacji i obiektów. W serii znajdziemy także

rów, a przy tym mają właściwości antypoślizgowe i nie

tem ram okiennych z aluminium AWISlide, który gwa-

otuliny oraz części prefabrykowane, takie jak kolanka

wymagają impregnacji. Asortyment do wykończenia ta-

rantuje możliwość stworzenia dużych, niczym nieogra-

i trójniki oraz zestawy narzędzi i akcesoriów ułatwia-

rasu i jego późniejszego wyposażenia znajdziemy we

niczonych przeszkleń ze stabilną konstrukcją.

jące ich prawidłowy montaż.

wrocławskiej Galerii Wnętrz Domar.
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Otwórz się na miasto… po raz drugi
Rozpoczęła się sprzedaż II etapu Diasfery Łódzkiej
Szukasz miejsca, które łączy zalety doskonale zaprojektowanego
domu ze świetną lokalizacją, pozwalającą pełnymi garściami czerpać
z miejskiego życia? Poznaj II etap Diasfery Łódzkiej.
Diasfera Łódzka to inwestycja o charakterystycznej
kamienicznej bryle, nawiązującej kształtem do architektury
łódzkiego śródmieścia. Zlokalizowana nieopodal
ścisłego centrum, tuż przy malowniczym parku Źródliska,
a jednocześnie w bliskim sąsiedztwie Szkoły Filmowej
i zabytkowej dzielnicy Księży Młyn, Diasfera zachęca
do regularnego uczestnictwa w życiu miasta.

DRUGI ETAP JUŻ W SPRZEDAŻY
W pierwszym etapie, którego realizacja zakończyła się w marcu
br., do użytku oddanych zostało 199 mieszkań. Sprzedaż okazała
się ogromnym sukcesem – wszystkie mieszkania znalazły
nowych właścicieli. Kolejne 24 lokale powstają w ramach
rozbudowy tzw. budynku warsztatowego: objętego ochroną
konserwatorską historycznego obiektu na terenie inwestycji.
Dodatkową atrakcją będzie autorski mural, który inwestor,
firma Duda Development, przygotowuje we współpracy
z fundacją Urban Forms i młodymi twórcami street artu.

Mural powstanie już w te wakacje na ścianie kamienicy,
którą po zakończeniu prac budowlanych od Diasfery
oddzielać będzie nowa ulica na przedłużeniu ul. Orlej.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ WYKONANIA
Budowa kolejnego etapu Diasfery Łódzkiej wymaga ogromnego
doświadczenia ze strony generalnego wykonawcy, którym jest
Firma Budowlana Antczak z Kalisza. Realizacja niezwykle
ciekawej architektury, łączącej klasyczną bryłę z nowoczesnymi
rozwiązaniami technicznymi, została powierzona ekipie znanej
z dbałości o szczegóły.
Nieruchomości, które rewitalizują przestrzeń polskich miast
i na nowo włączają zaniedbane obszary w tkankę miejską,
są wyjątkowo bliskie filozofii FB Antczak.
Firma ma wieloletnie doświadczenie w realizacji złożonych
inwestycji, wymagających szacunku dla unikatowego
charakteru miejsca i zapewnienia klientom najwyższych
standardów wykonania.
licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

Cieszymy się, że jako polska firma, od 40 lat mocno zaangażowana w rozwój lokalnych społeczności,
jesteśmy częścią tej ważnej dla Łodzi inwestycji, która łączy nowoczesność,
funkcjonalność i poszanowanie dla wspaniałej historii miasta
– podkreśla Marcin Antczak, wiceprezes FB Antczak.

NOWE MIESZKANIA W PULI

BIURO SPRZEDAŻY:

Sprzedaż mieszkań z II etapu Diasfery Łódzkiej rozpoczęła się
21 czerwca. Na początku nabywcom proponowanych jest
118 lokali o powierzchni od 26 do 78 m2. spośród pełnej
puli 245 mieszkań o metrażach nawet do 150 m2.
Z czasem udostępniona zostanie także możliwość zakupu lub
wynajęcia lokali handlowo-usługowych na parterze budynków.

ul. Piłsudskiego 37 (róg ul. Kilińskiego), Łódź

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

tel: +48 605 505 995
www.diasfera.pl

Płyty TECHNONICOL to niepalny, hydrofobowy, termo- i dźwiękoszczelny materiał z wełny mineralnej.
Wełna skalna jest wysoce wydajnym materiałem izolacyjnym. Dzięki efektywności cieplnej może konkurować
z izolacją porównawczą złożoną z warstwy nieruchomego powietrza. Wysoką odporność na przewodzenie
ciepła osiąga się poprzez zatrzymanie dużej ilości nieruchomego powietrza wewnątrz izolacji dzięki użyciu
ściśle splecionych, wysokiej jakości włókien z wełny mineralnej.

Górna warstwa w dwuwarstwowej
termoizolacji dachu płaskiego.
Budynki nowe oraz remontowane
z dachami płaskimi z lub bez
kanałów wentylacyjnych.

Dolna warstwa w dwuwarstwowej
termoizolacji dachu płaskiego.
Dachy płaskie z kanałami
wentylacyjnymi TECHNOROOF Ng.
Zalecana do użycia w kombinacji
z TECHNOROOF V.
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Szeroka gama ro z
z
stetycznych
Wysoce odporny na uszkodenia mechaniczne
Wysoce paroprzepuszczalny
ognia
Nierozprzestrzeniaj
Brak rys nawet przy grubej warstwie zaprawy klej
Niweluje niedoskona ci pod a
szybki w aplikacji
Elastyczny

Dowiedz si wi

j

:

www.dryvit.pl
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Redeﬁning Surfaces.
Redeﬁning Projects.

Budynek Toha w swej niczym
nieograniczonej przestrzeni
architektonicznej, zrealizowanej dzięki
szerokiej gamie formatów i kolorów
materiału Dekton, zarówno tych
regularnych jak i niestandardowych.

Toha
designed by
Ron Arad &
Avner Yashar

Studio
Projektowe
Powierzchnia
Dektonu

Toha
by Ron Arad
& Avner Yashar
28.000 m2

Suﬁty /
Podłogi
Wnętrza / Fasada
Fasada wentylowana

Dekton Strato 4mm
25 lat Gwarancji.
Soke, Sirius, Strato
Znajdź więcej projektów, informacji
8mm, 20 mm
technicznych i inspiracji na
Zenith, Sirius, Kadum,
cosentino.com
Spectra, Strato 8mm
Strato, Spectra Totzeret 1-6
(kolory niestandardowe) 12 mm

COSENTINO POLSKA T: +48 22 307 32 66 / e-mail:info.pl@cosentino.com
Odwiedź nas w mediach społecznościowych: F T
licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl
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# ile zarabia architekt?
# ile powinien zarabiać architekt?
# badanie na losowo wybranych pracowniach
# ceny nieruchomości za metr kwadratowy

w numerze 7/8'21

Nie taki lex
deweloper
straszny?
Alicja Gzowska

Narzędzia
urbanistyki
operacyjnej
z Wojciechem
Koteckim oraz
Jakubem Heciakiem
rozmawia
Edyta Skiba

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

148

| felieton

Wielka polityka
Jakub Szczęsny

132

| publicystyka

Polski Ład
Agata Twardoch

138

| rozmowa

Miasta
bez sensu
z Deyanem Sudjicem
rozmawia Agnieszka
Rasmus-Zgorzelska
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Móżdżek
po polsku
Jakub Głaz

na okładce:
infografika badania A&B
[patrz s. 78]

# ile zarabia architekt?
# ile powinien zarabiać architekt?
# badanie na losowo wybranych
pracowniach
# ceny nieruchomości za metr
kwadratowy

W

kwietniowym wydaniu A&B (04/2021) pojawił się artykuł Piotra Zbierajewskiego „O kondycji
zawodu architekta” opisujący sytuację młodych architektów w kontekście zarobków. Rysował
się z niego bardzo ponury obraz.

W tym samym numerze opublikowaliśmy raport międzynarodowej sondażowni YouGov, z którego
wynikało, że architekt w Polsce jest jednym z najbardziej prestiżowych zawodów i aż 71 procent
rodziców byłoby zadowolonych z wyboru swojego dziecka, gdyby chciało ono zajmować się zawodowo
architekturą. To pokazuje, że w zbiorowej świadomości architekt to szanowany zawód zaufania
publicznego, dodatkowo pracując na wysokich budżetach inwestycji budowlanych, powinien również
dobrze zarabiać. Czy rzeczywiście?

Zapytaliśmy około 50 losowo wybranych pracowni z polskich dużych miast, ile mniej więcej zarabiają
za metr kwadratowy projektowanej przez nich mieszkaniówki, domu jednorodzinnego oraz
biurowca oraz ile osób liczy biuro i jaka jest średnia stawka wynagrodzenia dla architekta?
Odpowiedzi udzieliła mniej niż połowa. Nie podajemy nazw pracowni, bo większość badanych wolała
pozostać anonimowa. Dla porównania podajemy ceny gotowych produktów w tych miastach: mieszkań,
domów i biur (wynajem). Ceny kupna nieruchomości w pandemicznym czasie poszybowały do góry
i cały czas rosną. Mamy więc złote czasy dla deweloperów. Czy również dla architektów? Jak wynika
z badania — ich honoraria w przeliczeniu na metr kwadratowy budynku są bardzo, bardzo niskie.
Jednocześnie, co warto podkreślić, według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena
metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania
w I kwartale 2021 roku wynosiła 4944 zł.*
Nieracjonalny wzrost cen mieszkań w ostatnim roku i rekordowy popyt nadmuchują bańkę spekulacyjną
na rynku nieruchomości. Deweloperzy na sześciu najbardziej chłonnych rynkach (Warszawa, Kraków,
Gdańsk, Wrocław, Poznań, Łódź) sprzedali w I kwartale 2021 roku o 40 proc. więcej mieszkań niż
w IV kw. 2020 roku! Domy w głównych polskich miastach również drożeją (źródło: bankier.pl). Czy
po tak gwałtownym wzroście czeka nas również gwałtowne załamanie? Czas pokaże. Jedno jest pewne,
wzrost cen nieruchomości, nie przekłada się na wzrost wynagrodzeń architektów. Sytuacja młodych
architektów jest zła, ale dojrzali architekci prowadzący własna działalność, co wynika bezpośrednio
z badania, niezależnie od tego, czy mają dużą pracownię, średnią czy małą, na projektowaniu również
nie zarabiają dobrze… Oczywiście, są pracownie, które radzą sobie świetnie, jednak ogólny wniosek
jest jeden — praca architekta w Polsce jest bardzo niedoszacowana. Czy i na jakich zasadach da się to
zmienić, zależy od całego środowiska, jego siły, solidarności i pozycji negocjacyjnej.

* Zgodnie z ustawą, na mocy której ogłaszany jest wskaźnik, przez cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku
(mieszkalnego) rozumie się przeciętne dla całego kraju nakłady poniesione przez inwestorów na budowę nowych budynków
mieszkalnych (innych niż jednorodzinne i zbiorowego zamieszkania) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej
budynku, wyznaczone jako średnia ważona powierzchnią użytkową budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania
w poszczególnych województwach. (cytat za: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodkitrwale/budownictwo/cena-1-m2-powierzchni-uzytkowej-budynku-mieszkalnego-oddanego-do-uzytkowania,8,1.html)
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moodboard
Warszawa

Kraków

Wrocław

Gdańsk

Poznań

Pracownia 1 — strona 80
Pracownia 2 — strona 82

Pracownia 3 — strona 84
Pracownia 4 — strona 86
Pracownia 5 — strona 88

Pracownia 6 — strona 90
Pracownia 7 — strona 92
Pracownia 8 — strona 94
Pracownia 9 — strona 96
Pracownia 10 — strona 98
Pracownia 11 — strona 100
Pracownia 12 — strona 102
Pracownia 13 — strona 104

Łódź

Pracownie 14/15 — strona 106
Pracownia 16 — strona 110
Pracownia 17 — strona 112
Pracownia 18 — strona 114

Katowice

Pracownia 19 — strona 116

Szczecin

Pracownia 20 — strona 118
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pracownia 1 — Warszawa

8000 zł

średnia cena zakupu domu za metr kwadratowy,
I kwartał 2021 rok, źródło: bankier.pl

500–750 zł

liczba architektów w pracowni

stawka za metr kwadratowy projektu
domku jednorodzinnego netto

fot.: m.st. Warszawa

50
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11 048 zł

średnia cena kupna mieszkania za metr kwadratowy,
kwiecień 2021 rok, źródło: bankier.pl

18,5–24,5 euro

średnia cena wynajmu biura za metr kwadratowy,
raport roczny Colliers za 2020 rok

120–280 zł

180–300 zł

stawka za metr kwadratowy projektu
budynku mieszkalnego netto

stawka za metr kwadratowy projektu
budynku użyteczności publicznej netto

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

7/8’21
7/8'21
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pracownia 2 — Warszawa

8000 zł

średnia cena zakupu domu za metr kwadratowy,
I kwartał 2021 rok, źródło: bankier.pl

75

—

liczba architektów w pracowni

stawka za metr kwadratowy projektu
domku jednorodzinnego netto

Średnia liczba pracowników w naszej firmie to 75 osób, do których
nie zaliczamy współpracujących z nami projektantów branżowych.
Z przykrością stwierdzamy, że wynagrodzenia za projekty wbrew
cennikom SarP, Izby architektów czy Ministerstwa Infrastruktury
ustala się nie od wartości robót budowlanych zaprojektowanych
obiektów, ale od ilości metrów kwadratowych zaprojektowanej
powierzchni użytkowej.
Powoduje to, że wynagrodzenie za prace projektowe liczone
w procencie od wartości robót budowlanych danej inwestycji ciągle
się zmniejsza.
W przypadku projektów budynków mieszkalnych i zespołów
budynków mieszkaniowych stosujemy stawki 120-320 PLN/m² + VaT,
a przy projekcie budynków biurowych stawki 178-350 PLN/m² + VaT.
Podane powyżej stawki obejmują zarówno projekt, jak i sprawowanie
nadzoru autorskiego.
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Tak duże przedziały cenowe wynikają z wielu względów, między
innymi z takich jak:
— wielkość projektu
— złożoność projektu
— wymagania zamawiającego
— możliwości finansowej zamawiającego
— zakładanej trudności w uzgodnieniu projektu
— miejsca i otoczenia projektu
— posiadanego portfela zamówień
Niestety, wiele pracowni architektonicznych, stosuje stawki
zdecydowanie niższe od wymienionych powyżej dolnych kwot.
Temat wysokości wynagrodzenia za projekt wymaga dyskusji
środowiskowej, ale nie za bardzo wierzymy, że da ona jakieś
rezultaty.

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

11 048 zł

średnia cena kupna mieszkania za metr kwadratowy,
kwiecień 2021 rok, źródło: bankier.pl

18,5–24,5 euro

średnia cena wynajmu biura za metr kwadratowy,
raport roczny Colliers za 2020 rok

178–350 zł

stawka za metr kwadratowy projektu
zespołu budynków mieszkaniowych netto

stawka za metr kwadratowy projektu
budynku biurowego netto

fot.: m.st. Warszawa

120–320 zł

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

7/8’21
7/8'21
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pracownia 3 — Kraków

6232 zł

średnia cena zakupu domu za metr kwadratowy,
I kwartał 2021 rok, źródło: bankier.pl

270 zł

liczba architektów w pracowni/
średnie zarobki PLN netto

stawka za metr kwadratowy projektu
domku jednorodzinnego netto

fot.: J. Graczyński © archiwum Urzędu Miasta Krakowa

15/4000
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licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

10 123 zł

średnia cena kupna mieszkania za metr kwadratowy,
kwiecień 2021 rok, źródło: bankier.pl

13,5–15,5 euro

średnia cena wynajmu biura za metr kwadratowy,
raport roczny Colliers za 2020 rok

150 zł

200 zł

stawka za metr kwadratowy projektu
zespołu budynków mieszkaniowych netto

stawka za metr kwadratowy projektu
budynku biurowego netto

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

7/8’21
7/8'21
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pracownia 4 — Kraków

6232 zł

średnia cena zakupu domu za metr kwadratowy,
I kwartał 2021 rok, źródło: bankier.pl

15/4000

—

liczba architektów w pracowni/
średnie zarobki PLN netto

stawka za metr kwadratowy projektu
domku jednorodzinnego netto

fot.: J. Graczyński © archiwum Urzędu Miasta Krakowa

około 50–55 procent kosztów to podwykonawcy.
20 procent to koszty bezpośrednie wynagrodzeń.
10 procent to koszty pośrednie biura.
15–20 procent to zakładana marża.
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licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

10 123 zł

średnia cena kupna mieszkania za metr kwadratowy,
kwiecień 2021 rok, źródło: bankier.pl

13,5–15,5 euro

średnia cena wynajmu biura za metr kwadratowy,
raport roczny Colliers za 2020 rok

—

155–210 zł

stawka za metr kwadratowy projektu
zespołu budynków mieszkaniowych netto

stawka za metr kwadratowy projektu
budynku biurowego netto

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

7/8’21
7/8'21
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pracownia 5 — Kraków

| Moodboard

6232 zł

średnia cena zakupu domu za metr kwadratowy,
I kwartał 2021 rok, źródło: bankier.pl

2/3500

150 zł

liczba architektów w pracowni/
średnie zarobki PLN netto

stawka za metr kwadratowy projektu
domku jednorodzinnego netto

Zakres prac według umowy:

fot.: J. Graczyński © archiwum Urzędu Miasta Krakowa

• projekt koncepcyjny
• projekt budowlany (wszystkie branże: architektura, konstrukcja,
instalacje wewnętrzne, projekt zjazdu)
• projekt wykonawczy w zakresie konstrukcji
• uzyskanie pozwolenia na budowę
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licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

10 123 zł

średnia cena kupna mieszkania za metr kwadratowy,
kwiecień 2021 rok, źródło: bankier.pl

13,5–15,5 euro

średnia cena wynajmu biura za metr kwadratowy,
raport roczny Colliers za 2020 rok

125 zł

—

stawka za metr kwadratowy projektu
zespołu budynków mieszkaniowych netto

stawka za metr kwadratowy projektu
budynku biurowego netto

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

7/8’21
7/8'21

architektura & biznes
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pracownia 6 — Wrocław

6471 zł

średnia cena zakupu domu za metr kwadratowy,
I kwartał 2021 rok, źródło: bankier.pl

6

min. 200 zł

liczba architektów w pracowni

stawka za metr kwadratowy projektu
domku jednorodzinnego netto

Stawkę przyjmuje się w zależności od wielkości projektowanego
budynku i stopnia jego skomplikowania.
dla budynków jednorodzinnych o pow. 300–500 m2 powierzchni
użytkowej stawka wynosi minimum 200 zł/m2 (bez VAT —
netto), z czego około połowa jest wynagrodzeniem dla biura
architektonicznego, a reszta dla branżystów. Jest to stawka, poniżej
której projektowanie domów indywidualnych przynosi straty.
Powyższa stawka nie generuje natomiast zysków, pozwala na trwanie,
zatem jest niewystarczająca. Satysfakcjonująca byłaby 300 zł/m 2, co
pozwoliłoby na podniesienie płac dla pracowników i ograniczenie
ilości przyjmowanych zleceń do wybranych.

90

architektura & biznes

7/8'21

budynki wielorodzinne i biurowe o powierzchni powyżej 600 m 2
projektujemy za stawkę min. 120zł/m2 (bez VAT — netto), z czego
około połowa (60 zł) to wynagrodzenia dla architektów.
Cena ta może być satysfakcjonująca w zależności od wielkości
obiektu.

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

8916 zł

średnia cena kupna mieszkania za metr kwadratowy,
kwiecień 2021 rok, źródło: bankier.pl

13,5–15,5 euro

średnia cena wynajmu biura za metr kwadratowy,
raport roczny Colliers za 2020 rok

min. 120 zł

stawka za metr kwadratowy projektu
zespołu budynków mieszkaniowych netto

stawka za metr kwadratowy projektu
budynku biurowego netto

fot.: Lukaszprzy, Creative Commons CC BY-SA 4.0

min. 120 zł

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

7/8’21
7/8'21
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pracownia 7 — Gdańsk

6690 zł

średnia cena zakupu domu za metr kwadratowy,
I kwartał 2021 rok, źródło: bankier.pl

210 zł

liczba architektów w pracowni

stawka za metr kwadratowy projektu
domku jednorodzinnego netto

fot.: Piotr Lorens

8

92

architektura & biznes

7/8'21

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

10 243 zł

średnia cena kupna mieszkania za metr kwadratowy,
kwiecień 2021 rok, źródło: bankier.pl

12,5–15 euro

średnia cena wynajmu biura za metr kwadratowy,
raport roczny Colliers za 2020 rok

180 zł

308 zł

stawka za metr kwadratowy projektu
zespołu budynków mieszkaniowych netto

stawka za metr kwadratowy projektu
budynku biurowego netto

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

7/8’21
7/8'21
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pracownia 8 — Gdańsk

6690 zł

średnia cena zakupu domu za metr kwadratowy,
I kwartał 2021 rok, źródło: bankier.pl

—

liczba architektów w pracowni/
średnie zarobki PLN netto

stawka za metr kwadratowy projektu
domku jednorodzinnego netto

fot.: Piotr Lorens

22/4000
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licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

10 243 zł

średnia cena kupna mieszkania za metr kwadratowy,
kwiecień 2021 rok, źródło: bankier.pl

12,5–15 euro

średnia cena wynajmu biura za metr kwadratowy,
raport roczny Colliers za 2020 rok

120–150 zł

—

stawka za metr kwadratowy projektu
zespołu budynków mieszkaniowych netto

stawka za metr kwadratowy projektu
budynku biurowego netto

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

7/8’21
7/8'21

architektura & biznes
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pracownia 9 — Gdańsk

6690 zł

średnia cena zakupu domu za metr kwadratowy,
I kwartał 2021 rok, źródło: bankier.pl

30/6500

—

liczba architektów w pracowni/
średnie zarobki PLN netto

stawka za metr kwadratowy projektu
domku jednorodzinnego netto

fot.: Piotr Lorens

Kwestia zakresu naszej pracy jest zwykle przedmiotem negocjacji
z inwestorem — nierzadko godzimy się na wliczenie w cenę
niektórych opracowań okołoprojektowych (tj. mapa do celów
projektowych, badania geotechniczne, karta informacyjna
przedsięwzięcia itp.) za bardziej korzystne zapisy w umowie.
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licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

10 243 zł

średnia cena kupna mieszkania za metr kwadratowy,
kwiecień 2021 rok, źródło: bankier.pl

12,5–15 euro

średnia cena wynajmu biura za metr kwadratowy,
raport roczny Colliers za 2020 rok

130–200 zł

130–200 zł

stawka za metr kwadratowy projektu
zespołu budynków mieszkaniowych netto

stawka za metr kwadratowy projektu
budynku biurowego netto

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

7/8’21
7/8'21
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pracownia 10 — Gdańsk

6690 zł

średnia cena zakupu domu za metr kwadratowy,
I kwartał 2021 rok, źródło: bankier.pl

—

liczba architektów w pracowni/
średnie zarobki PLN netto

stawka za metr kwadratowy projektu
domku jednorodzinnego netto

fot.: Piotr Lorens

10/6500
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licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

10 243 zł

średnia cena kupna mieszkania za metr kwadratowy,
kwiecień 2021 rok, źródło: bankier.pl

12,5–15 euro

średnia cena wynajmu biura za metr kwadratowy,
raport roczny Colliers za 2020 rok

135–180 zł

200 zł

stawka za metr kwadratowy projektu
zespołu budynków mieszkaniowych netto

stawka za metr kwadratowy projektu
budynku biurowego netto

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

7/8’21
7/8'21

architektura & biznes
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pracownia 11 — Gdańsk

6690 zł

średnia cena zakupu domu za metr kwadratowy,
I kwartał 2021 rok, źródło: bankier.pl

25/5000

350 zł

liczba architektów w pracowni/
średnie zarobki PLN netto

stawka za metr kwadratowy projektu
domku jednorodzinnego netto

fot.: Piotr Lorens

Ceny uwzględniają dokumentację w pełnym zakresie (koncepcja,
projekty budowlane i wykonawcze), na którą składają się: projekt
architektoniczny i projekty branżowe (konstrukcja, instalacje
sanitarne, elektryczne, wewnętrzny układ drogowy na działce itp.),
przygotowanie materiałów marketingowych dla inwestora według
jego standardów oraz przygotowanie szczegółowych opracowań
wynikających z przepisów odrębnych (operaty wodno-prawne, karty
informacyjne przedsięwzięcia, analiza komunikacyjna, podstawowe
i niezbędne badania gruntu itp.), jeżeli ich zakres jest znany i możliwy
do wycenienia na etapie zawierania umowy.
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licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

10 243 zł

średnia cena kupna mieszkania za metr kwadratowy,
kwiecień 2021 rok, źródło: bankier.pl

12,5–15 euro

średnia cena wynajmu biura za metr kwadratowy,
raport roczny Colliers za 2020 rok

150–200 zł

200–250 zł

stawka za metr kwadratowy projektu
zespołu budynków mieszkaniowych netto

stawka za metr kwadratowy projektu
budynku biurowego netto

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

7/8’21
7/8'21
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pracownia 12 — Poznań

5990 zł

średnia cena zakupu domu za metr kwadratowy,
I kwartał 2021 rok, źródło: bankier.pl

6/4150

min. 400 zł

liczba architektów w pracowni/
średnie zarobki PLN netto

stawka za metr kwadratowy projektu
domku jednorodzinnego netto

Na koszty składają się: koncepcja, projekt budowlany z branżami,
projekt wykonawczy z branżami, karty mieszkań, projekt wnętrz części
wspólnych.
dodatkowa informacja jest taka, że w Poznaniu mieszkaniówki zwykłe
stawia się dziś za 5000 PLN za 1 m2 PUM.

fot.: J. Sokołowski

domy z wnętrzami za około 8000–10 000 za 1 m2 powierzchni użytkowej
z wnętrzami i prostym zagospodarowaniem terenu (dojścia, brama,
furtka, ogrodzenie, trawa, taras i inne).
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licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

8117 zł

średnia cena kupna mieszkania za metr kwadratowy,
kwiecień 2021 rok, źródło: bankier.pl

13,25–15,75 euro

średnia cena wynajmu biura za metr kwadratowy,
raport roczny Colliers za 2020 rok

140–180 zł

140–180 zł

stawka za metr kwadratowy projektu
zespołu budynków mieszkaniowych netto

stawka za metr kwadratowy projektu
budynku biurowego netto

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

7/8’21
7/8'21
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pracownia 13 — Poznań

5990 zł

średnia cena zakupu domu za metr kwadratowy,
I kwartał 2021 rok, źródło: bankier.pl

280–340 zł

liczba architektów w pracowni/
średnie zarobki PLN netto

stawka za metr kwadratowy projektu
domku jednorodzinnego netto

fot.: J. Sokołowski

30/4300
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licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

8117 zł

średnia cena kupna mieszkania za metr kwadratowy,
kwiecień 2021 rok, źródło: bankier.pl

13,25–15,75 euro

średnia cena wynajmu biura za metr kwadratowy,
raport roczny Colliers za 2020 rok

132–168 zł

245 zł

stawka za metr kwadratowy projektu
zespołu budynków mieszkaniowych netto

stawka za metr kwadratowy projektu
budynku biurowego netto

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

7/8’21
7/8'21
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pracownie 14/15 — Łódź

Dlaczego stawka za metr
kwadratowy jest standardem
na rynku?

Mateusz Kuo Stolarski

Katarzyna Kuo Stolarska

Mateusz Kuo Stolarski — założyciel i główny architekt w pracowni
Tamizo architects. absolwent Wydziału architektury Politechniki
Łódzkiej. Za projekt dyplomowy z 2004 roku został nagrodzony
pierwszą nagrodą w konkursie dyplom roku architektura betonowa
oraz wyróżnieniem w konkursie dyplom roku SarP. od Listopada
2009 roku jest członkiem zarządu łódzkiego oddziału SarP
(Stowarzyszenia Architektów Polskich). Jest również członkiem
założycielem oraz członkiem zarządu SAW (Stowarzyszenia
architektów Wnętrz). Poza architekturą pasjonat wzornictwa
przemysłowego, grafiki użytkowej, typografii, fotografii.

Rozmowa
z Mateuszem Kuo Stolarskim
i Katarzyną Kuo Stolarska

Katarzyna Kuo Stolarska — absolwentka architektury i urbanistyki
na Politechnice Łódzkiej. W latach 2000–2007 tworzyła projekty we
własnej pracowni rydzyńska Studio, w latach 2006–2012 prowadziła
studio rydzyńska design, które od dziewięciu lat działa nową nazwą
KUoo architects. Współzałożycielka Stowarzyszenia architektów
Wnętrz (SAW).
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licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

A&B: W przeprowadzonej na łamach
naszego miesięcznika ankiecie zapytaliśmy
o stawkę za metr kwadratowy projektu.
Odpowiedzieliście „zero”. Dlaczego?
Mateusz Kuo Stolarski: Ponieważ od ponad roku nie posługujemy
się już stawką wynikającą z metrażu projektu.
A&B: Dlaczego?
Mateusz: Bo to tak jakby poprosić artystę o wycenienie warto-

ści obrazu za każdy jego centymetr kwadratowy. Jednostka powierzchni nijak się ma do wartości dzieła, które jest efektem
naszych doświadczeń, umiejętności, wrażliwości, wiedzy, przeżytych chwil, odbytych spotkań, rozmów i tak dalej.
Każdy projekt jest inny. Jeden mniej, drugi bardziej skomplikowany. Jeden klient jest bardziej zdecydowany, wie, czego
chce, inny będzie chciał eksperymentować i sprawdzać wiele
opcji. I de facto taki system wyliczeń jest źródłem wszelkich
problemów, z którymi boryka się środowisko architektów.
A&B: Skąd takie przemyślenia?
Katarzyna: Przez lata prowadziliśmy swoje firmy i ich sytuacja

finansowa nie była najlepsza. Obwinialiśmy za to siebie samych. Znamy się na projektowaniu, ale może nie na prowadzeniu biznesu? Myśleliśmy, że ten problem dotyczy tylko nas. To
się jednak zmieniło, kiedy dołączyliśmy do grona osób, założycieli SAW — Stowarzyszenia Architektów Wnętrz. Okazało się,
że wszystkie czołowe pracownie architektoniczne (zarówno te
zajmujące się wyłącznie wnętrzami, jak i te projektujące równocześnie architekturę) mają bardzo podobne problemy. Wtedy
też odbyliśmy bardzo wiele spotkań i rozmów, dzięki którym
poznawaliśmy się, wymienialiśmy doświadczeniami, informacjami o systemach pracy, sposobach wyliczania wynagrodzeń,
o zarobkach pracowników, standardach przygotowywanych dokumentacji i tym podobnych.
Mateusz: Ta wiedza zbliżała nas do znalezienia przyczyny naszych problemów, którą okazał się system rozliczeń i szacowania ceny projektu. Doszliśmy do wniosku, że wyliczenia oparte
na stawkach za metr kwadratowy są zupełnie niewymierne. Być
może sprawdzają się przy bardzo dużych projektach i inwestycjach o powierzchniach kilkudziesięciu tysięcy metrów. Ale
w przypadku bardzo zindywidualizowanej pracy, jaką wykonuje
większość architektów, już niestety nie.
A&B: Dlaczego więc stawka za metr
kwadratowy jest standardem na rynku?
Katarzyna: Sami się nad tym zastanawiamy. Zapewne wynika
to, między innymi, z faktu, że stawki architektów były zawsze
tajemnicą. Nikt o nich otwarcie nie rozmawiał. Każdy z nas
zaczynał od wycenienia swojej usługi na podstawie domysłów,
ile to powinno kosztować. Nie ma możliwości porównania informacji, jak powinien wycenić swoją pracę początkujący architekt, a jak architekt z dużym doświadczeniem. Dlatego na
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rynku pojawiają się stawki absurdalnie niskie, bo nikt nie chce
się wygłupić i stracić potencjalnych klientów. Problem polega
na tym, że wszyscy się wygłupialiśmy — zaniżając ceny. Problemem jest brak regulacji. W naszym środowisku rzadko się
rozmawia o cenach, stawkach, zasadach pracy, zakresie zleceń,
pensjach czy programach. Ewentualne szczątki informacji roznoszą się pocztą pantoflową.
Jednocześnie w zawód architekta, poniekąd z definicji, wpisane są ambicje. Wszyscy dobrze znamy dowcipy, które pokazują, że każdy z nas „zrobiłby to lepiej”. A skoro tak, to i z prowadzeniem firmy poradzimy sobie lepiej niż koleżanki i koledzy
po fachu. Przyjmujemy zatem wcześniej zakreślone przez rynek
warunki i na ich podstawie staramy się być lepsi od innych.
Poza tym każdy na początku swojej drogi podchodzi do tego
zawodu jak do hobby. Robimy to, co kochamy, nawet za cenę
niższą niż wystarczająca do utrzymania się. Prawie za darmo
budujemy portfolio z nadzieją, że kiedyś będzie inaczej. Ale
to niestety zamknięte koło. Firma się rozrasta, przybywa klientów, chcemy zatrudnić pracowników, kupić nowe stanowiska
pracy, programy. Do tego jesteśmy coraz starsi, zakładamy rodziny, mamy dzieci, bierzemy kredyty. Nasze koszty utrzymania pracowni i koszty życia ekstremalnie rosną, a my nie jesteśmy w stanie, z dnia na dzień, podnieść cen o kilkaset procent.
I tkwimy w impasie. Pracujemy coraz więcej. Pracownicy rotują, bo szukają lepszego wynagrodzenia. Zawalamy terminy.
Pętla się zaciska, aż dochodzimy do ściany i zaczynamy ten
zawód przeklinać.
Mateusz: Najdziwniejszy jest fakt, że każdy, kto przymierza
się do rozpoczęcia działalności gospodarczej, niechby to był nawet kiosk z gazetami, analizuje swój pomysł na biznes, przygotowuje biznesplan, szacuje koszty, zysk, ryzyko. W przypadku
architektów, według nas, jest zgoła inaczej. Tu praktycznie każdy
dostosowuje się do reguł panujących na rynku i nie zastanawia,
czy to ma szansę wypalić, czy to się opłaca. Skoro innym się
udaje, to czemu mnie ma się nie udać? Przecież jestem zdolniejszy, bardziej pracowity…
A&B: Ale skoro większość pracowni tak
działa, to to się musi opłacać.
Mateusz: I tu śmiem się nie zgodzić. Liczyliśmy to w Stowarzyszeniu Architektów Wnętrz na wiele sposobów, analizowaliśmy
rożne warianty, myśleliśmy, że to my coś robimy źle, czegoś nie
wiemy. Ale liczby nie kłamią.
Zacznijmy od tego, że przy rozliczeniu za metr kwadratowy,
aby policzyć, ile pracownia zarabia na projekcie, musimy dojść
do tego, ile czasu nad nim spędzamy. Po przeanalizowaniu wielu
projektów z różnych pracowni, rozłożeniu procesu projektowego
na czynniki pierwsze doszliśmy do wniosku, że aby doprowadzić projekt od początku do końca, średnio musieliśmy poświęcić mniej więcej siedem–dziesięć godzin na jeden metr kwadratowy. W przypadku naszych pracowni plasowaliśmy się blisko
górnej granicy. Fotorealistyczne wizualizacje, niezliczona ilość
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wersji koncepcji, dokładny projekt wykonawczy, koordynacja
prac, nadzory. To wszystko składa się na projekt.
Katarzyna: Łatwo więc policzyć, że nasza stawka podzielona
przez dziesięć dawała przychód (nie dochód!) firmy na godzinę.
Z naszych ustaleń wynika, że średnia stawka na rynku wynosi
150–200 złotych za metr kwadratowy. W naszym przypadku zdarzało się, że dochodziliśmy już do stawek na poziomie 500–600.
Z punktu widzenia rynku, to stawka astronomiczna, ale nawet
przyjmując taki jej poziom, okazuje się niewystarczająca, aby
utrzymać pracownię. Bo czy jesteśmy w stanie za 60 złotych
na godzinę przychodu na firmę zapłacić podatki, ZUS, utrzymać biuro, samochód, zapłacić godziwie pracownikom, zakupić
sprzęt i opłacić licencje programów, wszelkie abonamenty, subskrypcje i tak dalej? Niech każdy odpowie sobie sam na to pytanie. A co z tymi, którzy są w większości i godzą się na stawkę
15–20 złotych na godzinę?
Mateusz: Przeraziło nas również wyliczenie, które odwracało sytuację. Zatem ile musi wynosić stawka za metr, aby pracownia
zaczęła zarabiać? Na początku określiliśmy koszty prowadzenia
firmy. Przyjęliśmy wariant bardzo małej pracowni, właściciel
plus jeden pracownik, niewielkie biuro, sprzęt, oprogramowanie
i podstawowe koszty. Przyjęliśmy stawki za metr kwadratowy
od 100 do 1000 złotych oraz ilość czasu, jaką spędzamy nad metrem kwadratowym projektu: 2–10 godzin. To zestawienie dawało nam informacje, ile przy danych kosztach i stawkach zarabia pracownia. Okazało się, że praktycznie cała tabelka pokazywała stratę! Dopiero przy założeniu, że jeden metr kwadratowy
projektu zajmuje nam dwie godziny, a stawka jest na poziomie
800 złotych, projekt zaczynał przynosić zyski!
A&B: To z czego żyją w Polsce architekci?
Mateusz: To świetne pytanie! Z powyższych wyliczeń wynika,

że aby cokolwiek w tym zawodzie zarobić, należy na przykład
ograniczyć liczbę godzin poświęconych na projekt, a zatem obniżyć jego jakość.
Można też w sposób niezgodny z prawem ograniczyć koszty
— nie płacąc podatków, używając nielegalnego oprogramowania, oszczędzając na pensjach, bazując na pracy praktykantów
zamiast doświadczonych architektów. Możliwości jest wiele.
Można też wspomagać się dodatkowymi przychodami w postaci prowizji, co oczywiście jest w kodeksie architekta traktowane jako działanie nieetyczne.
Można próbować podnosić stawkę za projekt dużo powyżej
tego, co mówi rynek.
Katarzyna: Wszystko to jest z naszej perspektywy nieakceptowalne. A jednak musi być standardem na rynku.
Mateusz: Wielu z nas radzi sobie, zakładając dodatkowe działalności powiązane z praktyką architektoniczną, na przykład zakład
stolarski czy firmy wykonawcze. Ale czy tak być powinno? Czy
mamy na to czas? Czy nie powinniśmy wykonywać pracy, do
której jesteśmy przygotowani i wykształceni, a realizację mebli
pozostawić stolarzom?
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Katarzyna: Największym problemem i elementem, który zabu-

rza rynek, jest kwestia wynagrodzeń dla pracowników. W pracowniach brakuje wykształconych architektów, ponieważ nie
jesteśmy w stanie spełnić ich oczekiwań finansowych. Każdemu bardziej opłaca się założyć swoją pracownię i zacząć od
zaniżania stawek, aby przebić się na rynku. Koło się znowu zamyka. Z portali społecznościowych leje się hejt na właścicieli
biur architektonicznych za proponowane wynagrodzenia. Ale
z czego mają zapłacić więcej? Czasami nie chce mi się wierzyć, jak czytam, że ktoś bierze 12 tysięcy za projekt domku
150 metrów kwadratowych z branżami. Przy dobrych wiatrach
taki projekt robi się dwa miesiące. Czyli to przychód 6 tysięcy
miesięcznie. Odliczając z tego ZUS i podatki zostanie na rękę
niewiele ponad 2 tysiące. Z tego trzeba opłacić branże, ewentualnego pracownika, zapłacić za programy i utrzymać siebie.
Być może ja jestem kiepska z matematyki — ale to nie ma
szans się udać.
Nawet jeśli na każdą osobę w firmie przypada jeden taki
projekt, to na pensję (przy umowie o pracę) zostaje 2200, więc
trzeba mieć z czego dopłacić do tej pensji. Jeśli pracownik nie
jest w stanie zarobić na swoje stanowisko pracy z naddatkiem,
aby firma miała jak się rozwijać, to coś jest nie tak. I to nie jest
wina pracownika. To jest wina błędnego systemu wyliczania
honorariów za projekty.
Śmiem twierdzić, że zawód architekta jest jednym z najgorzej opłacanych zawodów w naszym kraju. Zawód wymagający
wielu lat nauki, zawód zaufania publicznego, wymagający wiedzy technicznej został zepchnięty do dolnej granicy wynagrodzeń.
Za to nadal cieszymy się bardzo dużym szacunkiem społecznym
i zaufaniem.

A&B: Jakie jest zatem wyjście z sytuacji?
Katarzyna: Rozliczanie pracy na podstawie powierzchni jest

w istocie rozliczeniem ryczałtowym. Dobrze wiemy, jaki jest
mechanizm działania klienta w takim przypadku. Skoro zapłacił, to wymaga. Skoro może zobaczyć pięć wersji projektu, to
czemu ma poprzestać na pierwszej, dodajmy, że takiej, która
mu się podoba? Może cztery pozostałe będą jeszcze ciekawsze?
To jest dokładnie tak, jak działał kiedyś ryczałt za wodę.
Siedziało się w wannie, woda się lała, a my piętą regulowaliśmy jej poziom i leżeliśmy dwie godziny, nie tracąc na temperaturze. Albo ogrzewanie ryczałtowe, kiedy grzejniki grzały na
maksa i otwierało się okna, jak było za gorąco. Albo system all
you can eat — zapłaciłem, więc najem się za trzech, bo mogę.
Klient chce wiedzieć, ile będzie kosztować projekt, ale skąd
my to mamy wiedzieć, nie znając klienta? Być może dużo mniej
niż liczony stawką za metr kwadratowy, być może dwa razy więcej. W tej chwili wszystko zależy od klienta.
Mateusz: Doszliśmy do wniosku, że rozwiązanie naszego problemu można zaczerpnąć od przedstawicieli innych zawodów zaufania publicznego. Czemu nie odwrócić sytuacji i nie przejść na
rozliczenie godzinowe? To niezwykle ułatwia sprawę. Ustalamy,
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ile pracownia musi przynieść przychodu na godzinę, aby zacząć
zarabiać i na tej podstawie określamy stawkę za projekt.
To rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej uczciwe dla obu
stron niż ryczałt. Klient płaci dokładnie za wykonaną przez nas
pracę. Ani mniej, ani więcej. W przypadku ryczałtu klient bardziej wymagający to ten, do którego dokładamy, a ten bardziej
zorganizowany, szybko podejmujący decyzje, nieoczekujący
wielu wariantów projektu teoretycznie przepłaca. A powinno
być przecież odwrotnie.
Katarzyna: Proszę mi wierzyć, że od chwili wprowadzenia rozliczenia godzinowego w naszych pracowniach czas pracy nad
projektem zredukował się z dziesięciu godzin do maksymalnie
trzech na metr kwadratowy. Najczęściej to mniej więcej dwie
godziny. Klient w tej chwili nie robi zbędnych ruchów. Szanuje
nie tyle nasz czas, ile swoje pieniądze. Nadal otrzymuje projekt
na najwyższym poziomie, dopasowany do jego potrzeb i realizujący jego założenia i budżet, ale przychodzi do nas lepiej
przygotowany i sfokusowany. I już nie mamy telefonów z pytaniami o informacje, które można znaleźć w dokumentacji, jeżeli tylko się ją otworzy.
A&B: Czy daje to jeszcze jakieś korzyści?
Mateusz: Jednym z podstawowych problemów architekta jest

brak płynności finansowej, który wynika z braku możliwości
przewidzenia, kiedy otrzyma płatność od klienta. Wiąże się to
bowiem z zamknięciem konkretnych etapów projektowych, co
nie zawsze jest zależne od niego samego. Rozliczenie godzinowe
powoduje, że możemy dokładnie przewidzieć i zaplanować, jakie kwoty zostaną zafakturowane na koniec miesiąca. Godziny
pracy monitoruje specjalistyczny program, z którego można
wygenerować zestawienia i raporty podsumowujące liczbę godzin przepracowanych nad danym projektem w bardzo wielu
konfiguracjach. Działając w taki sposób, łatwiej jest rozbudowywać firmę, rozmawiać o pensjach czy formach zatrudnienia.
Jak w każdej działalności, rolą właściciela nie powinna być rola
pracownika, a rola mentora i osoby, która wybiega planami na
kilka lat do przodu oraz skupia się na pozyskiwaniu klientów.
Do tej pory nie było to możliwe, bo to właśnie on miał najwięcej pracy i musiał „dokładać” do wynagrodzeń dla pracowników.
Totalny absurd w kontekście biznesowym.
Katarzyna: Przywrócenie prestiżu i szacunku dla zawodu architekta i wykonywanej przez niego pracy to kolejny bardzo duży
plus tego systemu. Naszym priorytetem jest doprowadzić do sytuacji, w której nie tylko właściciel pracowni i główny architekt
będą dobrze zarabiać, ale również wszyscy zatrudniani przez nas
architekci będą mogli zarabiać solidne pieniądze, kiedy będzie
nas stać na to, aby umowy o pracę stały się standardem, a dla
nas nie będzie to kwestia nie do przeskoczenia w zakresie finansowym. Naprawdę jest przykro, kiedy wiemy, że wynagrodzenia w architekturze są niższe od tak często przytaczanych
wynagrodzeń na kasie w dyskoncie. Jeszcze raz podkreślę, że
są to ludzie po pięcioletnich studiach, nierzadko z wieloletnią
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praktyką i każdy z nich jest osobą ponadprzeciętnie uzdolnioną.
Doszło do absurdalnej sytuacji — odradzamy młodym ludziom
pójścia na architekturę. W związku z nadmiarem pracowni bardzo trudno jest się wybić na rynku, a na dodatek bardzo ciężko
się z tego utrzymać. To nie jest śmieszne, ale prawdziwe: architekci pracują po 12–14 godzin na dobę. Tak cale lata wyglądała nasza rzeczywistość, aż w końcu doszliśmy do wniosku,
że tak się dalej nie da, że jedynym ratunkiem jest zmiana podejścia biznesowego.
A&B: Czy klienci akceptują taki sposób rozliczeń?
Mateusz: Oczywiście bywa różnie. Są klienci, którzy nie mają

uwag do tego typu rozliczeń i od razu je akceptują, przyznając,
że jest to uczciwe. Są jednak i tacy, którzy chcą z góry wiedzieć,
ile zapłacą za projekt. To jednak kwestia argumentacji. Odpowiadamy, że to zależy od nich, a nie od nas. My wiemy, ile zajmie
nam zrobienie projektu, ale nie wiemy, jak wiele zmian będzie
wprowadzał klient. Niejednokrotnie zdarzali się klienci, którzy
wprowadzali zmiany już po oddaniu projektu, co wiązało się
ze zmianą nie tylko koncepcji, ale i wizualizacji, dokumentacji
technicznej. Rozliczając się za metr kwadratowy, trudno takie
zmiany przewidzieć i wycenić. Pozostaje zacisnąć zęby i wprowadzać je w ramach z góry ustalonej ceny.
Katarzyna: Mój ulubiony przykład, jaki podaję klientom w takich
sytuacjach, to prosta usługa malowania pokoju. Wyobraźmy sobie, że pan Kowalski zatrudnia malarza, który podaje ryczałtową
kwotę za usługę malowania ścian. Po ustaleniu koloru z klientem malarz wykonuje swoją pracę, a następnie klient przychodzi i mówi, że jednak ten kolor mu nie odpowiada i prosi o pomalowanie na inny kolor. Aby pokazać abstrakcyjność naszego
zawodu, możemy iść dalej: drugi kolor Kowalskiemu też nie odpowiada, trzeci również, a na koniec jednak dochodzi do wniosku, że pierwszy był najlepszy i prosi o pomalowanie czwarty
raz. Zgodnie z zasadą „wymagam, dopóki nie będę zadowolony
i pewny, że to jest właśnie to, czego oczekiwałem”. Czy ktoś
zna malarza, który się na to zgodzi?
Mateusz: Na szczęście zmiana się zaczęła. Nie jesteśmy już jedynymi pracowniami, które wprowadziły ten system rozliczeń.
W ramach stowarzyszenia SAW kilka pracowni już się nim posługuje, a kolejne się do tego przymierzają. Dlatego też jesteśmy dobrej myśli i zachęcamy wszystkich, aby o tym pomyśleli.
Naszym zdaniem nie ma innej drogi. Na całym świecie architekt
jest osobą budzącą szacunek i jest to zawód należący do najlepiej wynagradzanych. Obudźmy się! Zacznijmy realnie wyceniać swoją pracę. Liczmy!
Katarzyna: Mamy świadomość, że w jakimś sensie otwieramy
puszkę Pandory, ale nie powinniśmy dalej milczeć, udawać, że
jest dobrze. Nie jest dobrze. Jest bardzo źle i czas to zmienić!
A&B: Dziękujemy za rozmowę!
Katarzyna, Mateusz: Dziękujemy!
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4361 zł

średnia cena zakupu domu za metr kwadratowy,
I kwartał 2021 rok, źródło: bankier.pl

6/3416

—

liczba architektów w pracowni/
średnie zarobki PLN netto

stawka za metr kwadratowy projektu
domku jednorodzinnego netto

Nie projektujemy już w ogóle domów jednorodzinnych. Czasem
robimy wyjątki dla naszych dużych klientów, którzy proszą o taki
projekt. Wycena wtedy nie ma znaczenia finansowego i jest niejako
wliczona w duży projekt, a samo honorarium za dom to pokrycie
kosztów.
Podstawą wyceny jest czas sporządzania projektu a nie m2
powierzchni budynku. W praktyce jednak można to przeliczyć
następująco: mniejsze projekty (kilka tysięcy 2–8 tyś. m2 PUM)
to 85–100 zł m2 (średnio 92,5 zł/m2), większe (10–20 000 m2)
to 75–85 zł/m2 (średnio 80 zł/m2)

fot.: www.lodz.pl

raczej nie projektujemy biurowców, ale w kilku wypadkach
ceny kształtuje się podobnie jak mieszkaniówki (nie są to
skomplikowane projekty biurowców klasy a).
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7193 zł

średnia cena kupna mieszkania za metr kwadratowy,
kwiecień 2021 rok, źródło: bankier.pl

12–14,5 euro

średnia cena wynajmu biura za metr kwadratowy,
raport roczny Colliers za 2020 rok

75–100 zł

75–100 zł

stawka za metr kwadratowy projektu
zespołu budynków mieszkaniowych netto

stawka za metr kwadratowy projektu
budynku biurowego netto

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl
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pracownia 17 — Łódź

4361 zł

średnia cena zakupu domu za metr kwadratowy,
I kwartał 2021 rok, źródło: bankier.pl

220–270

liczba architektów w pracowni

stawka za metr kwadratowy projektu
domku jednorodzinnego netto

fot.: www.lodz.pl

9
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licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

7193 zł

średnia cena kupna mieszkania za metr kwadratowy,
kwiecień 2021 rok, źródło: bankier.pl

12–14,5 euro

średnia cena wynajmu biura za metr kwadratowy,
raport roczny Colliers za 2020 rok

120–165 zł

140–180 zł

stawka za metr kwadratowy projektu
zespołu budynków mieszkaniowych netto

stawka za metr kwadratowy projektu
budynku biurowego netto

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl
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pracownia 18 — Łódź

4361 zł

średnia cena zakupu domu za metr kwadratowy,
I kwartał 2021 rok, źródło: bankier.pl

28/4302

—

liczba architektów w pracowni/
średnie zarobki PLN netto

stawka za metr kwadratowy projektu
domku jednorodzinnego netto

dodatkowo płatne:
• Projekty rozbiórek istniejących budynków,
• projekty usunięć kolizji sieci,
• projekty dróg publicznych,
• przedmiary, kosztorysy.
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fot.: www.lodz.pl

Zakres dokumentacji:
• materiały wyjściowe: decyzja WZ, decyzja środowiskowa i KIP, mapy, pomiary
geodezyjne, koncepcja wielobranżowa,
• projekt budowlany, wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, m.in.:
dokumentacja geotechniczna, operat akustyczny, ekspertyzy przeciwpożarowe,
• projekt techniczny,
• projekt wykonawczy,
• materiały marketingowe (wizualizacje oraz karty lokali),
• opracowania dodatkowe, m.in.: zjazdy, projekty przyłączy, które nie są projektowane
przez gestorów sieci,
• nadzory w podstawowym zakresie (10 godzin pracy architekta w miesiącu).

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

7193 zł

średnia cena kupna mieszkania za metr kwadratowy,
kwiecień 2021 rok, źródło: bankier.pl

12–14,5 euro

średnia cena wynajmu biura za metr kwadratowy,
raport roczny Colliers za 2020 rok

70–95 zł

—

stawka za metr kwadratowy projektu
zespołu budynków mieszkaniowych netto

stawka za metr kwadratowy projektu
budynku biurowego netto

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl
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pracownia 19 — Katowice

4370 zł

średnia cena zakupu domu za metr kwadratowy,
źródło: ceny.szybko.pl (brak danych z bankier.pl)

4–6

ok. 350 zł

liczba architektów w pracowni

stawka za metr kwadratowy projektu
domku jednorodzinnego netto

Jeśli chodzi o średnie ceny budów, to tutaj najlepiej byłoby
posiłkować się wskaźnikami SeKoCeNbUdu. Na przykład ostatnie
dane dot. budynków jednorodzinnych: http://www.raportsekocenbud.
pl/artykul/n/pokaz/news/ile-dzis-kosztuje-budowa-domu-cenydzialek-moga-szokowac/ potwierdzają nasze aktualne szacunki, że
kwota wyjściowa tego typu inwestycji to ok. 5 tyś pln/m2. Natomiast
kwota może być wielokrotnie wyższa, gdyż przy tego typu realizacjach
wiele zależy od ostatecznie zastosowanych materiałów, technologii
i wykończeń i tutaj rozstrzał może nawet kilkuset procentowy.
Koszty pełnej dokumentacji projektowej za metr kwadratowy
(wielobranżowej, z projektem wykonawczym i detalami) powinny
kształtować się na poziomie 12–13 procent, tak jak w krajach
zachodnich.
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W naszej pracowni koszty dokumentacji to ok. 6–8 procent, co
odpowiada realnym nakładom pracy oraz kosztom opracowań
branżowych. Czas wykonania projektu to szacunkowo 6–9 miesięcy.
Jednak dla większości potencjalnych inwestorów taka cena nie
jest do zaakceptowania. Honorarium nie zawsze pokrywa koszty
utrzymania pracownika/biura w tym czasie. Wynika to jednak z faktu,
że projektujemy dokładnie i stosunkowo długo tak, aby skrócić samo
budowanie i uniknąć problemów na budowie, co inwestor docenia
przeważnie dopiero po zakończeniu inwestycji.
Co do kosztów budynku biurowego i budynku mieszkalnego nie
chcę się wypowiadać, gdyż aktualnie nie projektujemy tego typu
budynków.

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

7946 zł

średnia cena kupna mieszkania za metr kwadratowy,
kwiecień 2021 rok, źródło: bankier.pl

13,5–15,5 euro

średnia cena wynajmu biura za metr kwadratowy,
raport roczny Colliers za 2020 rok

—

stawka za metr kwadratowy projektu
zespołu budynków mieszkaniowych netto

stawka za metr kwadratowy projektu
budynku biurowego netto

fot.: Thepoweroflight, Creative Commons CC BY-SA 4.0

—
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pracownia 20 — Szczecin

5558 zł

średnia cena zakupu domu za metr kwadratowy,
źródło: ceny.szybko.pl (brak danych z bankier.pl)

9

200–300 zł

liczba architektów w pracowni

stawka za metr kwadratowy projektu
domku jednorodzinnego netto

Średnia stawka za metr kwadratowy domu jednorodzinnego
to 200–300 zł, przy czym praktycznie nie robimy domów taniej
niż za kwotę 40 000 zł, nawet jeśli ich metraż jest niewielki.
Cena obejmuje projekt koncepcyjny, budowlany i technicznowykonawczy bez projektu wnętrz. Metry liczymy z garażem.

Za budynki apartamentowe i mieszkaniowe liczymy minimum
100 zł/m2 PUM przy dużych osiedlach (>10 000 m2) do 150 zł przy
mniejszych budynkach. Zakres jak wyżej.
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fot.: StasiÓ Stachów, Creative Commons CC BY 3.0

Przy takiej stawce zarobek pracowni po opłaceniu branż to około
70 procent.

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

7971 zł

średnia cena kupna mieszkania za metr kwadratowy,
kwiecień 2021 rok, źródło: bankier.pl

11–14,5 euro

średnia cena wynajmu biura za metr kwadratowy,
raport roczny Colliers za 2020 rok

100–150 zł

—

stawka za metr kwadratowy projektu
zespołu budynków mieszkaniowych netto

stawka za metr kwadratowy projektu
budynku biurowego netto

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl
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Nie taki
lex deweloper
straszny?

Alicja
Gzowska

W lipcu miną trzy lata od uchwalenia specustawy
mieszkaniowej umożliwiającej inwestorom omijanie
zapisów planów miejscowych. Rezultaty stosowania
przepisów ochrzczonych mianem „lex deweloper” nie
okazały się katastrofalne, jak ostrzegali komentatorzy.
Czy oznacza to, że tak krytykowana ustawa spełniła swoje
zadanie lub przyniosła długo oczekiwane rozwiązania?

S

pecustawa mieszkaniowa, a precyzyjnie
Ustawa z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
jak brzmi jej pełny tytuł, jest kolejnym działaniem podjętym, by zaradzić kryzysowi mieszkaniowemu w Polsce. To narzędzie prawne skrojone
pod potrzeby inwestycji realizowanych w ramach
programu Mieszkanie Plus, których nominalnym
celem jest zwiększenie dostępności niedrogich lokali własnościowych i pod wynajem. Obniżenie
ceny nowych mieszkań ma wynikać z lokalizacji — mają one być budowane na tańszych, dotychczas niedostępnych terenach: poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych czy znajdujących się w obrębie miast gruntach o przeznaczeniu
rolnym. W świetle dotychczasowych przepisów
zmiana sposobu użytkowania takich działek przed
przystąpieniem do inwestycji wymagałaby czasochłonnej (i niepewnej co do rezultatu) procedury
zmiany odpowiednich zapisów w planie miejscowym (MPZP). Specustawa ma wytyczyć drogę
na skróty: „uwolnić” wskazaną parcelę decyzją
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji, czyli
jedną uchwałą rady gminy (lub rady miasta).
W przypadku obszarów nieobjętych MPZP uzyskanie zgody włodarzy zwalnia z ubiegania się
o decyzję o warunkach zabudowy (tzw. wuzetkę).
Zapisana w lex deweloper obietnica radykalnego
uproszczenia procedur administracyjno-prawnych
jednocześnie rozpaliła wyobraźnię inwestorów
i wywołała gwałtowną falę krytyki.
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GDAŃSK ZASPA, koncepcja
zagospodarowania terenu,
proj.: Mycielski Architecture
& Urbanism
widok z wiaduktu
Alei Rzeczypospolitej

Specustawie zarzuca się, między innymi, pogłębianie chaosu przestrzennego, wzmacnianie rozlewania się miast na przedmieścia, uprzywilejowywanie deweloperów, omijanie prawa oraz przerwanie
ciągłości planowania przestrzeni. W miarę upływu
czasu coraz częściej podnoszą się głosy, że lex deweloper po prostu nie działa. Wprawdzie nie jest
to martwe prawo — w 2019 roku złożono w tym
trybie czterysta pięćdziesiąt wniosków (z czego
ponad połowa została rozpatrzona pozytywnie),
ale to zaledwie kropla w morzu inwestycji prowadzonych w całym kraju. Niestety nowa regulacja
prawna wyraźnie nie spełnia swojego podstawowego celu — nie wspiera budownictwa dla osób
o niższych dochodach. Jakże wymowny jest fakt, że

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

PFR Nieruchomości nie złożyło ani jednego wniosku w tym trybie, a inwestycja na warszawskich
Odolanach nieustannie się opóźnia.
oszczędność czasu?
Z rankingu tworzonego przez Polski Związek Firm
Deweloperskich wynika, że przeprowadzenie formalności związanych z przygotowaniem inwestycji
trwa średnio trzy lata, i choć w całym kraju obowiązują te same przepisy, w niektórych miastach okres
ten wydłuża się nawet do dziesięciu lat. Uzyskanie
rozmaitych decyzji, opinii i uzgodnień trwa miesiącami, a urzędnikom zdarza się nie dotrzymywać
ustawowych terminów. Niedawno przeprowadzony
„Eksperyment Jawność” polegający na równoległe prowadzonych próbach uzyskania zgody urbanistycznej na realizację inwestycji przy alei Jana
Pawła II 20 w Gdańsku wykazał, że najszybciej, bo
w 279 dni po złożeniu odpowiedniego wniosku, inwestor otrzymał wuzetkę. Pozostałe procedury nie
doczekały się zakończenia. W kontraście do tego,
specustawa określa, że rada gminy ma na podjęcie uchwały lokalizacyjnej 60 dni. Zgoda radnych
umożliwia ubieganie się o pozwolenie na budowę,
ale nie jest gwarancją jego uzyskania. „Teoretycznie
czas procedowania wniosku jest krótki — ocenia
urbanista Łukasz Pancewicz — jednak jego umiejętne sporządzenie wymaga wykonania znacznej
pracy wyprzedzającej — przygotowania szczegółowej koncepcji programowo-przestrzennej czy odbycia negocjacji z szeregiem instytucji miejskich.
W rzeczywistości nie jest to zatem taki szybki tryb”.

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

GDAŃSK ZASPA, koncepcja
zagospodarowania terenu,
proj.: Mycielski Architecture
& Urbanism
widok z wiaduktu
al. Rzeczypospolitej
z uwzględnieniem
ewentualnych dalszych
uzupełnień pierzei
Alei Jana Pawła II

ten okropny MPZP?
Kluczowym, acz wątpliwym osiągnięciem lex deweloper jest ominięcie MPZP, z którego wynika
wiele ograniczeń wpływających na sposób przeprowadzenia i rentowność inwestycji. Prawdą jest,
że w wielu gminach plany miejscowe nadal są
traktowane po macoszemu. Nierzadko przestarzałe
dokumenty utrudniają rozwój i często — zamiast
porządkować przestrzeń publiczną — legitymizują
absurdy. Choć opracowanie i przyjęcie MPZP jest
długim, skomplikowanym procesem o określonych kosztach, to eksperci wskazują, że jak dotąd
jest to najlepsza znana procedura demokratycznej
mediacji sprzecznych interesów pojawiających
się na terenach zurbanizowanych. Tym bardziej
dziwi założenie lex deweloper, że rada gminy będzie podejmować decyzje lokalizacyjne wbrew
przyjętemu wcześniej dokumentowi regulującemu
ład przestrzenny. A w wypadku, gdy na danym
obszarze nie ma MPZP, z jakiegoś powodu radni
mają „wiedzieć lepiej” niż urzędnicy wydający
decyzje o warunkach zabudowy. Otwiera to możliwości korupcji oraz zjawiska określonego przez
Pancewicza mianem „upolitycznienia”: „Próba zastosowania narzędzia w Gdańsku wskazała na dużą
pokusę radnych wykorzystania wniosków specustawowych dla uznaniowego prowadzenia lokalnej polityki, a nie rzetelnego rozstrzygania między potrzebami wnioskodawców a stron trzecich”.
Uznaniowość decyzji rady gminy, czyli możliwość
odrzucenia kompletnego wniosku mimo jego poprawności, zniechęca też inwestorów, którzy wolą
7/8’21
7/8'21
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skorzystać z pewniejszych sprawdzonych ścieżek
ogólnych.

możliwość merytorycznej dyskusji na temat przyszłości danego obszaru. Co warte podkreślenia, do
czasu podjęcia uchwały inwestor ma prawo modyfikacji wniosku, czyli uwzględnienia w swojej
koncepcji wspomnianych uwag. Eksperci zwracają uwagę, że w sytuacji uchwalania MPZP nie
ma takiego okna, a procedura rozpatrywania uwag
nie obliguje do uwzględnienia ich w uchwalanym
dokumencie.
Interesującym zabiegiem jest umożliwienie złożenia wniosku w trybie specustawy podmiotom,
które nie są właścicielami danej nieruchomości.
W ten sposób inwestor uzyskuje możliwość zweryfikowania swoich planów jeszcze przed zakupem,
z tym, że raz uzyskana decyzja nie może zostać
przeniesiona na inny podmiot i zachowuje ważność do trzech lat. Specustawa wpłynęła także na
prawo budowlane, poszerzając wymóg uwzględniania potrzeb osób z niepełnosprawnościami innymi
niż tylko ruchowe.

głód ziemi?
Lex deweloper jest regulacją prawną stworzoną z myślą o zagospodarowaniu terenów pokolejowych i poprzemysłowych, i ogólnie „trudnych” — pod warunkiem, że faktycznie rynek wywoływałby presję na ich
użycie. Poza kilkoma dużymi miastami takiej presji
nie ma, a obszary zarezerwowane na ten cel w zupełności wystarczą pod planowane przedsięwzięcia.

wysokie standardy

Symptomatyczny jest przykład poznańskiej inwestycji Fort VIIA, którą przy wsparciu funduszy europejskich stara się przeprowadzić Constructa Plus.
Karkołomne zadanie rewitalizacji zabytkowej budowli wojennej, utrzymania obszaru chronionej przyrody Natura 2000 oraz realizacji na stokach fortu
dwunastu pięcio- i sześciopiętrowych bloków wydaje
się możliwe właśnie dzięki specustawie. Inwestycja,
która miała się przyczynić do zlikwidowania „białej
plamy” na mapie miasta, wywołała falę protestów
mieszkańców oraz pasjonatów militariów i przyrody.
Ostatecznie została wstrzymana przez Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska, trudno jednak wyobrazić sobie jej sukces w głosowaniu rady miasta.
Podobne protesty wywołują próby odrolnienia gruntów w trybie ustawy. I w tym wypadku przepisy nie
gwarantują sukcesu nawet najlepiej przygotowanego
przedsięwzięcia budowlanego.
czy lex deweloper można za coś pochwalić?
Specustawa, mimo wielu wad i kontrowersyjnych
zapisów, wnosi rozwiązania, które są oceniane pozytywnie. Najczęściej podkreślana jest przejrzystość
i jawność całej procedury. Inwestor składając wniosek, godzi się na publikację wizualizacji i szczegółowego opisu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej w Biuletynie Informacji Publicznej. Na tym
etapie mieszkańcy mają dwadzieścia jeden dni, żeby
je ocenić i zgłosić swoje uwagi, muszą więc reagować błyskawicznie. Jak zauważają twórcy wspomnianego „Eksperymentu Jawność”, w porównaniu
z innymi procedurami tylko lex deweloper otwiera
122
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projekt rewitalizacji
Fortu VIIA w Poznaniu
inwestor: Constructa Plus

Do pozytywnych rezultatów uchwalenia lex deweloper można zaliczyć mobilizację gmin do przyjmowania lokalnych standardów urbanistycznych
(LSU). Opcja określenia wysokości zabudowy,
sposobów nawiązywania do istniejących budynków, warunków dostępności terenów wypoczynkowych, placówek edukacyjnych, liczby miejsc
parkingowych czy podłączenia do sieci ciepłowniczej była oczywiście dostępna już od jakiegoś
czasu w ramach zatwierdzania Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego. Jednak
dopiero opisanie standardów w specustawie jako
narzędzia umożliwiającego lokalną regulację ogólnokrajowego prawa (przy uwzględnieniu wielkości gmin) skłoniło władze samorządowe do masowego ich uchwalania — i to przeważnie w najbardziej rygorystycznej formie. Skutek? Znalezienie
odpowiedniej działki w odległości nie mniejszej
niż 250 metrów od przystanku komunikacji zbiorowej i 750 metrów od szkoły nierzadko stanowi
wyzwanie, a w wypadku realizowania „brakującej”
infrastruktury przez dewelopera lub zapewnienia
oczekiwanej liczby miejsc parkingowych inwestycja może się okazać po prostu nieopłacalna.
W Warszawie dwa lata po przyjęciu LSU radni zadecydowali o korekcie tego i innych parametrów,
uwzględniając między innymi wydajność komunikacji miejskiej. Rozsądnie wprowadzone standardy mają szansę stać się skutecznym środkiem
do kształtowania zwartych, równomiernie wyposażonych miast i dzielnic. Nie są jednak złotym
środkiem — nowa urbanizacja powinna pociągać
za sobą inwestycje w infrastrukturę pozwalające
uniknąć eksploatowania tej istniejącej do granic
wytrzymałości.
Inny istotny aspekt odróżniający nową regulację
prawną komentuje Łukasz Pancewicz: „Specustawa
to jeden z trybów umożliwiających podpisywanie
umów urbanistycznych. Dzięki wprowadzeniu standardów urbanistycznych pozwala na »odwrócenie«
mechanizmu weryfikacji zgodności proponowanej
zabudowy z poziomem wyposażenia usług. Jeśli
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w okolicy nie ma na przykład szkoły czy parku,
aby postawić nowe osiedle, deweloper może zrealizować ją jako inwestycję towarzyszącą”. Zawarcie
takiej umowy zabezpiecza interesy miasta w zdecydowanie lepszy sposób niż plan miejscowy. Interesujący przykład próby skorzystania z tej możliwości
zaprezentowało niedawno Echo Investment, proponując wyburzenie biurowców dawnego Emparku na
warszawskim Służewcu i realizację w ich miejscu
otwartego osiedla mieszkaniowego z usługami, terenami zielonymi oraz szkołą wybudowaną na koszt
dewelopera. Zapisy MPZP dopuszczają w tym rejonie wyłącznie funkcje biurowe, co przyczyniło się
do realizacji „Mordoru” — nieprzyjaznej monokultury funkcjonalnej. Natomiast na zlecenie inwestora pracownia BBGK Architekci zaproponowała
u zbiegu ulic Wołoskiej i Domaniewskiej przestrzeń
o charakterze mixed-use, która dzięki sieci skwerów, chodników i ścieżek rowerowych ma służyć
nie tylko nowym mieszkańcom. Aby wniosek do
Rady Warszawy spełniał wymogi formalne, a co za
tym idzie miał rację bytu, projekt uzupełnia koncepcja budowy szkoły dla 270 uczniów. Jej architekturę opracowała pracownia WWAA we współpracy
z Buro Happold z myślą o rozszerzeniu zakresu nauczania i rozbudowie placówki. W czerwcu bieżącego roku, mimo pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Ładu Przestrzennego, radni odrzucili wniosek
w tej formie. Pozostaje mieć nadzieję, że negocjacje ze stroną publiczną doprowadzą do porozumienia i deweloper we współpracy z miastem zbuduje
w tym miejscu większą szkołę — dla 450 uczniów.
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projekt rewitalizacji
Fortu VIIA w Poznaniu
inwestor: Constructa Plus

prawo do poprawki?
Coraz częściej w mediach pojawia się pytanie
o sens poprawiania specustawy mieszkaniowej.
Polski Związek Firm Deweloperskich i wiele innych podmiotów sformułował i przesłał propozycje
zmian zapisów — w tym tak kontrowersyjne postulaty jak pominięcie zgody konserwatora zabytków.
Ostatecznie jednak inwestorzy „głosują”, po prostu wybierając inne procedury realizacji budynków
mieszkaniowych. Ścieżka na skróty — próba rozwiązania trudności poza systemem, który je generuje — okazała się nieatrakcyjna. Łukasz Pancewicz
podsumowuje: „Wprowadzenie tego narzędzia niestety odzwierciedla stan polskiego systemu planowania oraz wieloletnią nieudolność w próbach
wprowadzenia innych narzędzi pozwalających na
prowadzenie tak zwanej urbanistyki operacyjnej
(związanej z realizacją części miast, a nie tworzenia planów) czy unormowania tworzenia porozumień między gminami a deweloperami (umów urbanistycznych). Są one pilnie potrzebne, ale niekoniecznie w postaci specustawy”. System planowania
przestrzennego od lat domaga się skutecznej reformy. Pozostaje mieć nadzieję, że taka będzie opracowywana właśnie w Ministerstwie Rozwoju, Pracy
i Technologii. Lex deweloper ma obowiązywać do
końca 2028 roku, jednak już dziś ze sposobu jego
funkcjonowania można wyciągnąć istotne wnioski
co do oczekiwanych kierunków zmian.
Alicja GZOWSKA
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Narzędzia urbanistyki
operacyjnej
Współczesne obszary miejskie stoją dziś przed
koniecznością szybkiego adaptowania się do
zmian klimatu oraz nowych sposobów pracy
i zamieszkiwania, a pandemiczne realia zmusiły
do poważniejszego myślenia o przestrzeni
zurbanizowanej w kontekście elastyczności,
różnorodności oraz ekologii. Zmienił się
również sposób postrzegania radykalnie
krytykowanej w momencie uchwalenia
specustawy mieszkaniowej. O możliwościach,
jakie daje to narzędzie, jego zaletach i wadach
rozmawiamy z Wojciechem Koteckim oraz
Jakubem Heciakiem z BBGK Architekci.
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Edyta Skiba: Jakie powinno
być miasto przyszłości?
Wojciech Kotecki: Żyjemy w czasach dużej zmiany
w sposobie myślenia nie tylko o człowieku, ale
również o mieście, w którym żyje. Po niemal
stu latach modernistycznego projektowania —
funkcjonalnie porządkującego miasto na dzielnice i budynki, traktującego człowieka w kategorii ludzkiej masy — zaczynamy dostrzegać złożoność i różnorodność otaczającego nas świata.
Konieczne jest więc stworzenie przestrzeni pozwalającej jej zaistnieć, zmniejszając napięcia
zarówno w kontekście społecznym, jak i projektowym. Zatem współczesne miasto powinno być
takie, żeby w każdym fragmencie było złożone
i uniwersalne, zaspokajające wymagania ludzi
o różnych potrzebach. Definicja jednego, przeciętnego, statystycznego mieszkańca przestała
obowiązywać. Wpisane w takie podejście niedookreślenie pozwala adaptować miasto do zmieniających się potrzeb, umożliwiając jego mieszkańcom realizowanie sprawunków w ich najbliższym otoczeniu. Niektórzy nazywają to miastem
piętnastominutowym, dla mnie oznacza to także
wrażliwość na potrzeby ludzi.
Edyta: Zatem które z dostępnych

obecnie narzędzi urbanistycznych
pozwala zrealizować taką wizję?
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Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego,
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, warunki zabudowy,
a może specustawa mieszkaniowa?
Jakub Heciak: Moim zdaniem na równi MPZP
i specustawa. Ale trzeba pamiętać, że MPZP jest
w głównej mierze zobowiązaniem miasta, które
dysponuje ograniczonym budżetem, i musi go
dzielić na różne zadania. Podejmowana przez
radę miasta uchwała ULIM [Ustalenie Lokalizacji
Inwestycji Mieszkaniowej — przyp. red.] w wielu
aspektach przypomina zapisy MPZP. Jest to procedura zapewniająca taką samą albo nawet większą przejrzystość procedury, wiele rozwiązań jest
konsultowanych z miastem w każdym szczególe.
Warunki zabudowy są gdzieś pomiędzy procedurą ULIM a MPZP. Z jednej strony warunki zabudowy, tak jak specustawa, są szyte na miarę,
z drugiej jednak przewidują dużo węższe grono
osób mających wgląd do wniosku, bo zalicza do
nich tylko strony postępowania administracyjnego.
Dodatkowo w przypadku decyzji WZ rola studium jest deprecjonowana. Jako że studium nie
stanowi aktu prawa miejscowego, nie zachodzi
konieczność badania zgodności WZ-ki z jego zapisami. Takie podejście nie jest możliwe w odniesieniu do planu miejscowego. W przypadku wniosku o ULIM sprzeczność ze studium dopuszczona
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Warszawa–Służewiec,
przestrzeń o charakterze
mixed-use
proj.: BBGK Architekci
inwestor: ECHO Investment

jest jedynie co do terenów poprzemysłowych, pokolejowych lub usług pocztowych i musi być odpowiednio uzasadniona. Z kolei dla specustawy,
w odróżnieniu do pozostałych procedur, możliwy
jest nieporównywalnie większy dodatkowy nakład
inwestycyjny ze strony inwestora na cele edukacyjne lub rekreacyjne tereny publiczne.
Wojciech: Trudno nie zgodzić się z krytyką warunków zabudowy wymyślonych w latach 90. jako
narzędzie ratujące gospodarkę przestrzenną tuż
po ustawowym unieważnieniu wszystkich ówczesnych planów miejscowych. W ciągu ostatnich
dziesięcioleci okazało się, że narzędzie, jakim jest
plan miejscowy, jest kosztowne i czasochłonne.
Zapisy poruszają wiele interesów trudnych lub
wręcz niemożliwych do pogodzenia. Uchwalenie
planu nakłada również na miasto bardzo wysokie
koszty związane z wykupem gruntów pod realizację zawartych w nich zobowiązań. Nie ma się
zatem co dziwić umiarkowanemu entuzjazmowi
przy ich uchwalaniu. Mamy więc z jednej strony
WZ-tki, które potrafią narobić wiele szkód, z drugiej zaś, miejscowe plany o na tyle dużej inercji w procedowaniu, że nie są w stanie nadążyć
za współczesnymi wyzwaniami miast. Widać to
chociażby na przykładzie obszarów Służewca
Przemysłowego, który z biurowej monokultury
przekształca się w bezludną pustynię. Zatem intencja ustawodawcy, aby wprowadzić akt prawny
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o ułatwieniach, odpowiadającą na deficyt mieszkań oraz konieczność szybszego reagowania na
współczesne problemy miast wydaje się słuszna.
Edyta: Podobne problemy w procedowaniu
planów miejscowych wskazuje raport NIK
z 2017 roku. Jak podają jego autorzy,
30 procent obszaru Polski jest pokryte
miejscowymi planami, wraz z upływem
czasu ten obszar powiększył się niewiele,
procedowanie wydłużało się, a obszary
obejmowane planami były coraz
mniejsze (zjawisko wyspowych MPZP).
Skąd zatem fala krytyki w stosunku do
ustawy, która może rozwiązać część
najbardziej palących problemów?
Wojciech: Być może jedną z przyczyn była nieufność wobec obozu rządzącego. Ustawa powstała
z myślą głównie o programie Mieszkanie plus,
który choć jest świetnym pomysłem, to do dziś
jest odbierany sceptycznie. Brak zaufania oraz hasła takie jak „deweloper” i „ułatwianie” spowodowały słuszną obawę w środowisku. Krytyka była
na tyle silna, że większość miast bardzo szybko
narzuciło dodatkowe, wyśrubowane obostrzenia —
lokalne standardy urbanistyczne, które sprawiają,
że inwestorzy dokładnie analizują zasadność podjęcia procedury ULIM. W większości przypadków
korzystanie z tego ułatwienia nie jest konieczne.
Występowanie o pozwolenie na budowę w trybie
specustawy nakłada na inwestora po pierwsze bardzo duże wydatki na infrastrukturę społeczną, po
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Warszawa–Służewiec,
szkoła podstawowa
przy ul. Konstruktorskiej
proj.: WWAA
inwestor: Echo Investment

drugie podjęcie przygotowań do projektu trwających dwa–trzy lata i po trzecie poddanie się na koniec arbitralnej decyzji rady miasta, która w ostatniej chwili może okazać się odmową.
Jakub: Powodem mogła być nie tyle nieufność,
co niezrozumienie intencji ustawodawcy, a może
nawet tego, jak działa współczesna urbanistyka.
Możemy obecnie wyszczególnić dwa typy urbanistyki. Pierwszy stanowi polityka reglamentacyjna
odzwierciedlana przez studia i plany miejscowe.
Są to trwałe narzędzia dające gwarancję wielu interesariuszom. Drugi typ stanowi urbanistyka operacyjna, która ma charakter interwencyjnego działania
w obszarach kryzysowych. Jej wyrazem w Polsce
jest przede wszystkim specustawa mieszkaniowa.
Aktualizacja planów miejscowych pochłania niemal
takie same zasoby jak uchwalanie nowych, wydaje
się zatem, że narzędzie pozwalające na ich szybką
weryfikację może się doskonale sprawdzić.
Edyta: Czy jesteśmy zatem —
jako społeczeństwo — gotowi
do prowadzenia operacyjnego
gospodarowania przestrzenią?
Jakub: Przecież my je de facto uprawiamy od
chwili wejścia w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czyli od momentu
wygaśnięcia wszystkich obowiązujących ówcześnie planów miejscowych. Działania prowadzone
w tym zakresie są jednak chaotyczne. Nie dostrzegamy zalet, narzekamy na wady systemu zamiast
je naprawiać. W moim przekonaniu specustawa
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mieszkaniowa minimalizuje wady popularnych
WZ-tek, dając jednocześnie możliwość stworzenia
jawnego procesu, w którym partycypacja inwestora
nie ogranicza się do urządzenia niezbędnej infrastruktury drogowej, ale też tej społecznej.
Edyta: Publikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej gminy (BIP) wnioski
szybko stają się medialną informacją.
Projekt komentują mieszkańcy i aktywiści.
Wydaje się zatem, że wspólnotowe
projektowanie miasta staje się realne.
Wojciech: Takie myślenie wymaga nieustannej nauki tego, by „ja” było równie ważne jak „my”.
W miarę upływu czasu potrzebujemy coraz większej liczby konsultacji społecznych i warsztatów,
na szczęście coraz trudniej jest odgórnie narzucać
projekty. Prowadzenie dialogu pomiędzy różnymi
interesariuszami procesu redukuje napięcia i negatywne emocje, potrzeby mogą być łatwiej zidentyfikowane i włączone do projektu. Specustawa
daje miastu kolejne narzędzie, aby wspólnie z jego
mieszkańcami dyskutować, zamiast jedynie decydować o tym, jak ma wyglądać miasto.
Edyta: Transparentność procesu oraz
inwestowanie przez deweloperów
w infrastrukturę miejską — zarówno
społeczną, jak i techniczną — jest
niewątpliwie jedną z zalet wprowadzonego
prawa. Warto chyba jednak zadać
sobie pytanie, czy wyręczanie gminy
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z realizowania części jej zadań
przez sektor prywatny prowadzi do
powstawania egalitarnych przestrzeni?
Jakub: Oczywiście można przyjąć założenie, że to
gmina realizuje zadania, które są związane z jej
rozwojem terytorialnym i zmieniającą się liczbą
mieszkańców. Warto się jednak zastanowić, czy
jest to jedyna opcja. Dlaczego na przykład nie
umożliwiać korzystania ze wsparcia narzędzi z wachlarza partnerstwa publiczno-prywatnego, dlaczego wszelkie koszty operacyjno-organizacyjne
powinna ponosić gmina, skoro jest wielu przedsiębiorców, którzy chcieliby ją wyręczyć i mogą
to zrobić efektywnej lub szybciej.
Wojciech: Trzeba też podkreślić, że deweloper nie
buduje szkoły czy parku dla siebie, tylko realizuje
plany gminy w zakresie realizacji infrastruktury drogowej, rekreacyjnej, zieleni urządzonej oraz infrastruktury edukacyjnej. Dotychczas nowe inwestycje
jedynie uwypuklały niedobory infrastruktury miejskiej. Obecnie dodatkowe zobowiązania — inwestycje towarzyszące wskazywane w ramach wniosku
o ULIM — są w całości finansowane przez inwestora
i przekazywane na rzecz gminy. Na taką zmianę czekaliśmy wiele lat, dziś nie dowierzamy, że stało się to
możliwe. Niesamowite jest to, że można będzie projektować na koszt deweloperów szkoły, które staną
się publicznymi placówkami. Budowanie ich w ramach negocjacji z miastem daje również szansę na
to, aby były one nowoczesne, funkcjonalne i piękne.
Zarówno w Europie Zachodniej, jak i w Stanach
Zjednoczonych dzięki takim negocjacjom powstają
7/8’21
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bardzo ciekawe przestrzenie publiczne. Przykładem
może tutaj być chociażby inicjatywa POPS (Privately
Owned Public Spaces) w Nowym Jorku, która w zamian za przekształcenie przyziemia budynku na ogólnodostępną przestrzeń publiczną umożliwia wybudowanie wyższego obiektu. W procedurze ULIM inwestor nie może mieć roszczeniowej postawy, musi
podjąć dialog z dzielnicą, biurem architekta miasta,
miejskimi aktywistami oraz radą miasta, po to aby
wynegocjować warunki, na których będzie mógł zrealizować projekt. Wprowadzenie takiego narzędzia
jest dla mnie rewolucją w sposobie myślenia o tym,
jak powstaje miasto.
Edyta: Czy mieszkańcy miast nie stają się
zakładnikami własnego pomysłu? Budowa
szkół, terenów rekreacyjnych lub dróg
może bardzo łatwo stać się przedmiotem
negocjacji mających ostatecznie umożliwić
budowę ekskluzywnych mieszkań
z pominięciem zasobu społecznego.
Jakub: Posiadanie zasobu społecznego jest bardzo istotne. Schematów działania i narzędzi, które
możemy stosować do wpływania na ceny mieszkań, jest bardzo wiele, jednak warunkiem sine qua
non jest posiadanie zasobu jako takiego, by odpowiednio nim zarządzać i kreować politykę mieszkaniową. Pytanie o to, kto go zrealizuje oraz czy
Państwo lub gmina ma kompetencje oraz pieniądze na takie cele, jest pytaniem wtórnym. Tym
niemniej, jeżeli miasto nie ma takich możliwości,
to chyba najlepszym pomysłem jest, żeby zasób
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Warszawa–Służewiec,
przestrzeń o charakterze
mixed-use,
proj.: BBGK Architekci,
inwestor: ECHO Investment

realizowali prywatni przedsiębiorcy. Trzeba się też
zastanowić, co tak naprawdę powoduje, że mieszkania są drogie. Jest to dostępność gruntów, struktura demograficzna, zasobność portfeli mieszkańców danego rejonu, przyzwyczajenia i wyobrażenia w kwestii tego, jak chcemy mieszkać, ale także
migracje mieszkańców.
Wojciech: To prawda, że ustawa może być stosowana zarówno do budownictwa społecznego, jak
i do komercyjnego. Warto tutaj jednak zaznaczyć,
że uwalnia ona część zablokowanych dotychczas
gigantycznych terenów miejskich o korzystnej lokalizacji, jakimi są obszary poprzemysłowe, pokolejowe. Daje to szansę na zwiększenie liczby
mieszkań na rynku, co będzie miało przełożenie
na ich ceny. Projekt przynosi zysk nie tylko inwestorowi, lecz także miastu, które zyskuje dużą
ulgę w budżecie dzięki wsparciu sektora prywatnego w realizacji części zadań.
Jakub: Ponadto koszt mieszkania nie musi wynosić 1/10 średniej pensji. W 2014 roku McKinsey
& Company opublikował raport o dostępnym
budownictwie mieszkalnym oraz o sposobach
jego realizacji oraz o progu dojścia w relacji do
średniego zarobku. Według jego szacunków 1/3
średniego dochodu stanowi ogólny parametr zapewniający elastyczność i możliwość stosowania w większości krajów europejskich. Wartość
ta powinna znaleźć odzwierciedlenie w kosztach działki, budowy, a później kosztach utrzymania budynku. Na problem dostępności mieszkań trzeba spojrzeć globalnie zamiast trzymać się
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tezy, że miasta czy spółki miejskie powinny realizować zasób mieszkaniowy. Wszyscy powinni
mieć do tego prawo pod warunkiem, że ceny popularnych mieszkań będą się mieścić w granicy
1/3 dochodu.
Edyta: Nadal jednak będą to inwestycje dla
wybranej części społeczeństwa. Czy koszty
suburbanizacji nie są zatem przenoszone
na biedniejszą część społeczeństwa?
Jakub: To jest bardzo szeroki problem. Pomysł
ustawy zrodził się, by ułatwić realizowanie programu Mieszkanie plus, który ostatecznie jest
klapą rządu. Powstało niewiele lokali, a prognozowana niska cena mieszkań była związana z budowaniem ich na terenach należących do spółek
Skarbu Państwa lub na terenach miejskich, które
wcześniej nie mogły być zaliczane do terenów pod
inwestycje mieszkaniowe. Tak jak już wspomniał
Wojtek, procedowanie ULIM nie jest wcale takie proste. W ciągu trzech lat podjęto bardzo niewiele uchwał i chyba jeszcze żadna nie doczekała
się realizacji.

nadal brakuje kompleksowego podejścia wskazującego tereny, gdzie powinny powstać na przykład
szkoły, jak powinno wyglądać dofinansowanie projektów społecznych i gdzie mogą być lokalizowane
tereny rekreacyjne. Myślę, że tak naprawdę samo
narzędzie, jakim jest specustawa, można traktować
szerzej niż tylko w kontekście zabudowy mieszkaniowej. Nie widzę powodu, dla którego nie moglibyśmy zrealizować na przykład domu kultury
na terenie przeznaczonym w miejscowym planie
pod obiekt handlowy powyżej 2000 metrów kwadratowych, a działka należy do miasta albo do
gminy. Nie widzę powodu, dla którego nie moglibyśmy zorganizować boisk szkolnych na terenach przewidzianych pod przemysł, pomimo że
obecna tam dotychczas produkcja wygasła, a plan
miejscowy sankcjonuje te funkcje. Można to zrobić szybko, relatywnie tanio i przede wszystkim
jawnie. Natomiast to, co było największym deficytem, czyli brak usług społecznych i brak dostępu
do przestrzeni publicznej, wypoczynkowej rekreacyjnej w tej ustawie został dostrzeżony i wprowadzony, więc chyba tyle.

Edyta: Wróćmy do samej specustawy.
Jakie są jej narzędzia pozwalające
na realizowanie lepszych
osiedli mieszkaniowych?
Jakub: Największym problemem suburbanizacji
realizowanej na podstawie decyzji WZ jest brak
dostępu do podstawowej infrastruktury społecznej
i wypoczynkowej. W wielu gminach czy miastach

Edyta: Wprowadzono lokalne standardy
urbanistyczne, których powołanie
oraz zaostrzenie zależy od dobrej woli
gminy. Być może specustawa stanowi
dobre rozwiązanie w dużych miastach,
gdzie uchwalanie ostrych widełek nie
odstraszy potencjalnych inwestorów,
a nawet pozwoli zbudować dodatkową
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Warszawa–Służewiec,
szkoła podstawowa —
dziedziniec wewnętrzny
proj.: WWAA
inwestor: Echo Investment
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Nie taki lex deweloper straszny?
rekreacji. Czy wskaźnik ten nie powinien
się raczej odnosić do planowanej struktury
mieszkań, dzięki czemu stanowiłby
lepsze odzwierciedlenie wielkości
populacji mieszkańców osiedla?
Jakub: W dokumencie rangi ustawowej musimy
się posługiwać pewną uśrednioną wartością.
Jeżeli obecnie w Polsce na jednego mieszkańca
przypada 28 metrów kwadratowych powierzchni
mieszkalnej, to taki przelicznik stanowi jak najbardziej miarodajny wskaźnik. Trzeba pamiętać,
że są miasta, w których występuje zjawisko depopulacji, są też i takie, choć nieliczne, w których
liczba mieszkańców wzrasta. Dodatkowo zmieniają się sposoby zamieszkiwania, mam na myśli
nowe sposoby najmu, w tym krótkoterminowego.
Przyjmowanie innego wskaźnika wydaje się nieuzasadnione. Moim zdaniem w obecnej sytuacji
jest racjonalna.

infrastrukturę, czy jednak można myśleć
podobnie w kontekście całego kraju?
Jakub: Mówimy tutaj o rozwiązaniu, które daje
miastom narzędzie do podejmowania uchwał według ich własnych standardów. Jeżeli dana władza
lokalna takich nie ustanowiła, to trudno dyskutować, czy są one za niskie czy za wysokie. Nie
widzę powodu, dla którego każde miasto nie mogłoby rzetelnie ocenić możliwości realizowania
niektórych inwestycji na podstawie specustawy,
a następnie przełożyć swoje oczekiwania na lokalne standardy urbanistyczne dające gwarancję
tworzenia dobrej urbanistyki i architektury w społecznym konsensusie. Biznes oczekuje stabilności
i pewności prawa, także lokalnego.
Wojciech: Pierwsze projekty procedowane
w Warszawie w oparciu o specustawę pokazały,
jak ważne jest wprowadzenie odpowiednio szerokich konsultacji społecznych. Z tego powodu Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego m.st.
Warszawy bardzo szybko wystosowało specjalną instrukcję dotyczącą standardu konsultacji społecznych
dla takiego wniosku. Koncepcje, które nie zyskały
szerokiego poparcia, były niemożliwe do uchwalenia.
Edyta: Podstawowym współczynnikiem
lokalnych standardów urbanistycznych
jest liczba planowanych mieszkańców
powiązana z ilością planowanej
powierzchni użytkowej mieszkań. Liczba
mieszkańców określa proporcjonalnie
liczbę dzieci oraz wielkość terenów
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Warszawa–Służewiec,
szkoła podstawowa —
strefa wejścia
proj.: WWAA
inwestor: Echo Investment

Edyta: A co z ładem urbanistycznym?
Czy mamy większe szanse na jego
osiągnięcie, jeśli będziemy się przy jego
kształtowaniu posługiwali operacyjnym
modelem urbanistyki? Do tej pory jego
gwarantem był miejscowy plan.
Wojciech: Forma urbanistyczna była często określana w planach uchwalanych niemal dwie dekady
temu. Obecnie plany stanowią wyraz polityki przestrzennej: określają parametry zabudowy dla poszczególnych działek i obszarów, regulują granice,
a w znacznie mniejszym stopniu odnoszą się do
kompozycji urbanistycznej. Powstaje zatem jakaś
luka w kontroli formy i kompozycji przestrzennej
miasta. Plan miejscowy nie do końca daje narzędzia do tego, aby panować nad takimi aspektami.
Edyta: Wydaje się, że w przypadku
specustawy te kwestie zależą
w pełni — i jedynie — od zdolności
i wrażliwości projektanta.
Wojciech: Procedura specustawy mieszkaniowej
jest pod wieloma względami podobna do miejscowych planów. Wymusza jednak prezentację przed
opinią publiczną bardzo konkretnych rozwiązań
przestrzennych. Miasto, poprzez negocjacje urbanistyczne prowadzone w trakcie postępowania administracyjnego ma bardzo wiele narzędzi pozwalających kontrolować formę inwestycji.
Edyta: Przygotowywana dla każdego wniosku
koncepcja architektoniczno-urbanistyczna
wymaga doprecyzowania nie tylko aspektów
technicznych, ale także architektonicznych.
Jej treść stanowią wizualizacje, schematy,
rzuty, czasem makiety. Wszystko to
stanowi bardzo wyraźną i jednoznaczną
deklarację formy i jakości przestrzeni.
Takich materiałów próżno szukać przy
uchwalaniu miejscowych planów.
Wojciech: Dochodzi tu jeszcze kolejna kwestia.
W przypadku realizowania inwestycji w oparciu
o warunki zabudowy lub miejscowy plan spełnienie wszystkich kryteriów prawnych zmusza miasto
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do wydania zgody na jej realizację. W przypadku
specustawy zgodę na daną formę przestrzeni wyraża ostatecznie rada miasta, prezydent oraz organy
administracji architektonicznej.
Edyta: Choć specustawa daje wiele
nadziei na szybkie zmienianie miast
w przyjaźniejsze ludziom i naturze
przestrzenie, to warto się jeszcze
zastanowić, jakie największe zagrożenia,
wyzwania niesie z sobą proces.
Jakub: Jednym z nich może być określenie w charakterystyce inwestycji pewnych parametrów, które
będą trudne do zrealizowania na końcowym etapie, szczególnie przy zmieniającym się prawodawstwie. Uważam również, że pewnym deficytem jest
ograniczenie możliwości wkładu inwestora w inwestycje społeczne służące do realizacji szkoły
czy terenów rekreacji. Katalog ten mógłby być poszerzony o bibliotekę, dom kultury lub lokale mogące pełnić funkcje społeczne. Oczywiście ustawa
tego nie zabrania, chodzi jednak o to, żeby miasto
miało więcej możliwości kształtowania oczekiwań względem inwestora. Wydaje mi się również,
że miasto powinno być silniej włączone w proces
konsultacji projektu. Deweloper jest w tym procesie partnerem, do którego wiele osób podchodzi
z nieufnością, dlatego w moim przekonaniu miasto
powinno być gwarantem, że to, co skonsultowane,
jest ostateczne, i właśnie to zostanie zrealizowane.
Edyta: Jakie obserwacje wynosicie
z procesów projektowania osiedli
w ramach specustawy mieszkaniowej?
Wojciech: Obecnie pracujemy nad trzema takimi
projektami w różnych częściach Warszawy. Każda
z tych inwestycji stanowi dowód na to, że nie będą
one możliwe do realizacji, o ile na etapie planowania nie zostanie osiągnięty szeroki konsensus co do
ich formy oraz sposobu funkcjonowania. Są to projekty, które muszą zjednoczyć cele inwestora, ratusza, radnych, biura architektury, aktywistów miejskich oraz poszczególnych dzielnic. Nagle okazało
się, że w tym długotrwałym wielostronnym procesie projektowanie jest najprostszym elementem.
Najbardziej wymagające jest prowadzenie dialogu,
komunikowanie się z innymi i wspólne wypracowywanie rozwiązań możliwych do zaakceptowania
przez wszystkich interesariuszy. Być może to właśnie jest odpowiedź na pytanie, jak ma powstawać
miasto przyszłości rozumiane jako struktura realizowana nie przez jakieś wąskie i wpływowe grupy,
tylko w szerokiej konsultacji społecznej. Być może
specustawa, będąc narzędziem do rozwiązywania
jakiegoś fragmentarycznego celu, pokazuje, jak
w przyszłości powinno wyglądać projektowanie
miasta. Z pewnością jest to trudny proces, wymagający wzajemnego słuchania i dyskutowania,
świadomości, że nie da się zrobić niczego po swojemu, po cichu, tak żeby nikt się nie zorientował.
Edyta: Dziękuję za rozmowę!.

rozmawiała: Edyta SKIBA
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Warszawa–Służewiec, widok
dziedzińca wewnętrznego
osiedla mieszkaniowego
proj.: BBGK Architekci
inwestor: ECHO Investment

WOjcIech KOtecKI
Architekt i urbanista, absolwent Wydziału Architektury
Politechniki Warszawskiej, sędzia konkursowy SARP,
członek prezydium KSK OW SARP. Nauczyciel akademicki na
Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 2014
roku współwłaściciel firmy BBGK Architekci. Współautor
projektów masterplanów, zespołów mieszkalnych, budynków
wysokościowych i użyteczności publicznej.
Najważniejsze projekty i realizacje: ratusz gminy Konstancin-Jeziorna, prefabrykowany budynek mieszkalny przy
ul. Sprzecznej w Warszawie, budynek wielorodzinny Mennica
Residence w Warszawie, masterplan Stoczni Gdańskiej
— Młode Miasto (z Henning Larsen), projekt studialny
Warszawskiej Dzielnicy Społecznej (we współpracy z BAiPP),
zwycięski projekt konkursowy na budynek dydaktyczny
Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Bednarskiej.
Do 2014 roku był architektem w JEMS Architekci. Razem
z JEMS: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach,
osiedle Górczewska Park, budynek wysokościowy Generation
Park, zespół 19. Dzielnica w Warszawie.
jAKuB hecIAK
Architekt IARP, SARP, urbanista i nauczyciel akademicki,
absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
Architekt w pracowni BBGK Architekci, gdzie jest
współodpowiedzialny za przygotowanie dwóch projektów
procedowanych w trybie specustawy mieszkaniowej.
Prowadzi również działalność naukową i dydaktyczną
w Politechnice Świętokrzyskiej, a głównym obszarem jego
zainteresowań jest urbanistyka i mieszkalnictwo. Sędzia
konkursowy SARP oddział Kielce i laureat konkursów
architektonicznych. W 2015 roku na WA PK obronił pracę
doktorską dotyczącą jakości środowiska mieszkaniowego
w zabudowie społecznej, a następnie odbył staż podoktorski
w ETH Zurich. Aktywnie zaangażowany w działalność
społeczną w ramach SARP.
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Polski Ład
Nowe propozycje mieszkaniowe, które znalazły
się w Polskim Ładzie, są dla mnie zaskakujące.
Odczytuję je jako bezpośrednią reakcję
na pandemię skierowaną do zmęczonego
siedzeniem w mieszkaniu wyborcy. Szkoda,
że z negatywnymi skutkami tych propozycji
będziemy się mierzyli jeszcze długo po tym, jak
o covidowym zamknięciu zapomnimy na dobre.

Agata Twardoch

P

architektka i urbanistka,
prowadzi Pracownię 44STO,
adiunkta na Wydziale
Architektury Politechniki
Śląskiej
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rojekt Polskiego Ładu w kwestii mieszkaniowej przyniósł dwie zasadnicze propozycje: ułatwień w samodzielnej budowie niewielkich domów jednorodzinnych oraz powrotu
do dopłat do kredytów. Obie propozycje są na razie bardzo ogólnikowe i nie można dyskutować
ich detali, jednak niepokojąca jest strona, w którą
zwraca się obecny rząd, wskazując założenia polityki mieszkaniowej.
Wśród poprzednich propozycji, które ogłoszono w ramach programu Mieszkanie plus i zawarto w jeszcze obowiązującym dokumencie
Narodowego Programu Mieszkaniowego, pojawił
się ważny komunikat, że potrzebne jest rozwijanie sektora mieszkań na wynajem. Choć osłabiony nieco ukłonem w stronę sondaży, czyli możliwością dojścia do własności, był to i tak pierwszy od dawna krok w zdecydowanie dobrą stronę.
Tym bardziej szkoda, że zaproponowane tym razem zmiany to krok wstecz.
Żeby jednak odpowiedzieć na pytanie, które
kroki polityki mieszkaniowej prowadzą w dobrą,
a które w złą stronę, trzeba nazwać problem, z jakim próbujemy sobie poradzić. W debacie publicznej przeważają głosy, że polski problem mieszkaniowy to przede wszystkim brak mieszkań. Wydaje
się, że obowiązuje koncepcja, zgodnie z którą wybudowanie nowych mieszkań — bez znaczenia
jakich, gdzie i przez kogo — problem mieszkaniowy rozwiąże. Na poparcie tej tezy wskazuje
się zazwyczaj liczbę mieszkań na tysiąc mieszkańców i podkreśla, że Polska (około 388/1000)
wypada znacznie gorzej niż na przykład Niemcy
(około 511/1000). Idąc tym tropem kolejne rządy,
a dalej władze kolejnych miast działają z myślą
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konkurs na projekt modelowego domu wielorodzinnego
w programie Mieszkanie Plus, 2017
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pierwsza nagroda równorzędna (realizacyjna):
Kuryłowicz & Associates
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o zwiększeniu liczby nowych mieszkań, traktując wyznacznik ilościowy jako nadrzędny i stanowiący wystarczające uzasadnienie podejmowanych decyzji. Nikt nie patrzy na to, że największą
w Europie liczbą mieszkań na tysiąc mieszkańców
może pochwalić się Portugalia (581/1000), gdzie
od kilku lat mamy do czynienia ze sporym kryzysem mieszkaniowym.
W Polsce za to, właśnie w rezultacie podejścia ilościowego, mamy ułatwienia w odrolnianiu
gruntów, ułatwienia w budowie mieszkań poza
obowiązywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przeskalowane plany
miejscowe oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Te
ostatnie ponad sześciokrotnie. Jak już dziesięć lat
temu wskazano w raporcie Kongresu Budownictwa
o Ekonomicznych stratach i społecznych kosztach
niekontrolowanej urbanizacji chłonność demograficzna terenów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe szacuje się na poziomie 229 milionów osób. Tymczasem Polska mieszkańców ma
niecałe 38 milionów i traci ich systematycznie od
1999 roku.
Ilościowa polityka mieszkaniowa przynosi
efekty! Ilościowe… Liczba mieszkań oddawanych do użytku rośnie. W 2020 roku sięgnęła
rekordowych 221 tysięcy nowych mieszkań —
podobną liczbę udało się ostatnim razem uzyskać
w 1980 roku, czyli jeszcze za pomocą centralnego
planowania i technologii uprzemysłowionych. Czy
jednak problem mieszkaniowy w związku z tą
oszałamiającą liczbą zmalał?
Wręcz przeciwnie. Problem mieszkaniowy jest
w tym roku większy niż kiedykolwiek po 1989
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roku — gdyż razem z liczbą mieszkań rekordowo
wzrosła także ich cena. Pierwszy raz od 2008 roku
— kiedy mieliśmy do czynienia ze skutkiem światowego kryzysu rozpoczętego upadkiem Lehman
Brothers Holdings Inc. — metr kwadratowy nowego mieszkania kosztuje ponad 1,5 średniej pensji. Do tego w roku 2020 — w ramach skutków
koronawirusa — po kilku latach spadku współczynnik Giniego wzrósł do poziomu z 2016 roku.
Oznacza to, że zwiększyły się nierówności w rozkładzie dochodów, a co za tym idzie dodatkowo
zmniejszyła się dostępność mieszkań. W czasie covidowego kryzysu zyskali zamożni, którzy i tak nie
mają problemu z mieszkaniem, stracili najubożsi,
więc spadła siła nabywcza grupy, która już przedtem nie miała szans na kupno mieszkania, nawet
za kredyt.
Gdy przeczytałam statystyki dotyczące liczby
i ceny mieszkań w roku 2020, oprócz oczywistego
zaniepokojenia poczułam także odrobinę radości
i nadziei. Czarno na białym dostaliśmy dowód na
nieskuteczność (przeciwskuteczność) ilościowej
polityki mieszkaniowej i nieprzystawalność najprostszych rynkowych mechanizmów popytu i podaży do kwestii mieszkaniowej. W końcu w sytuacji kryzysu, gdy spadła siła nabywcza, czyli
popyt, a wzrosła liczba mieszkań, czyli podaż, zamiast spadku dostaliśmy wzrost cen!
Na problem mieszkaniowy — który w przyjętym obecnie systemie społeczo-ekonomicznym jest
właściwie stanem permanentnym i z tego powodu
stale wymaga wsparcia — składają się zawsze
trzy braki: liczby, jakości i dostępności mieszkań.
W Polsce po 1989 roku zajmujemy się głównie
kwestią ilościową, co doprowadziło do masowego
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rozlania chaotycznej zabudowy na tereny niezurbanizowane, spadkiem jakości mieszkań i terenów
mieszkaniowych oraz utowarowieniem i finansjalizacją sektora mieszkaniowego. Właśnie te dwa
ostatnie zjawiska odpowiadają za równoczesny
wzrost liczby i cen mieszkań.
Polska prowadząc politykę wzrostu, systematycznie wycofywała się z prowadzenia polityki
wspierania jakości i dostępności mieszkań. Po
transformacji uznano, że jakości mieszkań skutecznie dopilnuje wolny rynek. Ponad trzydzieści lat
później wyraźnie widać, że myślenie uzasadnione
na początku lat 90. nie sprawdza się w praktyce.
Sfinansjalizowany wolny rynek mieszkaniowy ponad jakość przeciętnej zabudowy mieszkaniowej
przedkłada PUM. Skoro każdy metr mieszkania
niezależnie od jakości znajdzie nabywcę, nie ma
powodu robić więcej niż niezbędnie konieczne.
Co niezbędnie konieczne ustalają przepisy takie
jak prawo budowlane, warunki techniczne i normatywy urbanistyczne... z których dawno zrezygnowaliśmy, bo wolny rynek!
O dostępność mieszkań wolny rynek nie dba
jeszcze bardziej, co nie jest zaskakujące, w końcu
rolą przedsiębiorców nie jest walka o sprawiedliwość społeczną, tylko zarabianie pieniędzy.
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na tej rozkładówce:
Mieszkanie plus — konkurs
na koncepcję osiedla przy
ul. Ratuszowej w Warszawie, 2020 rok
pierwsze miejsce:
biuro architektoniczne BE DDJM Architekci
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na tej rozkładowce:
Mieszkanie plus — konkurs
na koncepcję osiedla
mieszkaniowego
pomiędzy ulicami Zatorską
a Odolanowską we
Wrocławiu, 2020 rok
pierwsze miejsce:
biuro architektoniczne
BE DDJM Architekci
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W rezultacie nasz zdominowany przez własność
rynek mieszkaniowy charakteryzuje mniej więcej
czterdziestoprocentowa luka czynszowa. To znaczy, że około 40 procent populacji jest za bogata
na mieszkanie komunalne, a za biedna na kredyt.
Odpowiadając na pytanie zadane na początku —
właśnie to jest obecnie najważniejsza część problemu mieszkaniowego, z którym musimy sobie
poradzić najszybciej.
W takim kontekście zaskakujący jest kierunek
propozycji, które pojawiły się w Polskim Ładzie
w połowie maja 2021 roku. Dopłaty do kredytów
są dolewaniem oliwy do i tak już bardzo rozgrzanego rynku nieruchomości. Doświadczenia z poprzednimi akcjami dopłat, takimi jak Mieszkanie
dla młodych i Rodzina na swoim wskazują, że ich
skutkiem jest w końcu wzrost cen mieszkań, bo
rynek dostosowuje się do możliwości nabywczych
społeczeństwa. Jeżeli już teraz deweloperzy nie
mają najmniejszego problemu ze zbytem każdego
mieszkania jeszcze na etapie dziury w ziemi, nietrudno się domyślić, jak zareagują na dodatkowe
pieniądze po stronie nabywców. Kolejne wpompowane w rynek mieszkaniowy pieniądze na końcu
przyniosą najwięcej korzyści sektorowi finansowemu: banki będą mogły udzielić większej liczby
kredytów, a nowe mieszkania szybko staną się
częścią skomodyfikowanego rynku nieruchomości,
tracąc znaczenie jako element polityki społecznej.
Dopłaty do kredytów to w końcu kolejny mechanizm wsparcia sektora mieszkań własnościowych,
które już teraz stanowią w Polsce zdecydowaną
większość.
Druga propozycja — ułatwień w budowie
domów — martwiłaby znacznie mniej, gdyby

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

towarzyszyły jej rozwiązania, dzięki którym nowe
domy powstawałyby w ramach zrównoważonych
jednostek urbanistycznych, a nie jako zabudowa
łanowa. W samym skomplikowaniu procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę nie ma żadnej
wartości. Sam stustronicowy projekt architektoniczno-budowlany z milionem pieczątek i załączników nie przekłada się na jakość zabudowy,
na co mamy aż nadto dowodów. Pomysł, by uruchomić oddolny potencjał społeczeństwa, byłby
świetny, gdyby tylko dobrze zdefiniować ramy
jego rozwoju. W obecnej sytuacji planistycznej
będzie to tylko pogłębienie negatywnych trendów
rozlewania się miast i budowania domów bez dostępu do infrastruktury technicznej i społecznej,
bez przestrzeni publicznej. Kolejna zachęta dla
rozwoju nie-miasta, na czym na końcu ucierpią
jego mieszkańcy.
We wspomnianej Portugalii kryzys mieszkaniowy doprowadził do uchwalenia w 2019 roku
prawa do mieszkania jako podstawowego prawa
człowieka. Wygląda na to, że ustawienie właściwych priorytetów po latach poprawi sytuację
mieszkaniową przeciętnych Portugalczyków, bo
już teraz widać pewne zalążki zmian. Ciekawa
jestem, do jak głębokiego kryzysu musi dojść
w Polsce, żeby i u nas zdecydowano się na podobne kroki. Na razie, jak zawsze, zadziałano objawowo, dając zmęczonym siedzeniem w małych
mieszkaniach Polakom nadzieję na budowę własnego domku z ogródkiem. Niestety po drodze źle
zdiagnozowano objawy.
Agata twardoch
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Miasta
bez sensu?
o polityce przestrzennej Londynu

O destrukcji miasta przez rozwój na przykładzie
Londynu. O irracjonalnym zapleczu decyzji
urbanistycznych. O dewaluacji architektonicznego
geniuszu. O optymistycznej przyszłości branży.

Z Deyanem Sudjicem rozmawia
Agnieszka Rasmus-Zgorzelska

Deyan Sudjic

Krytyk architektury i dizajnu, autor wielu
książek, między innymi „Język rzeczy. W jaki
sposób przedmioty nas uwodzą?”, „Język miast”
i „Kompleks gmachu. Architektura władzy”.
Przez dwanaście lat był dyrektorem Design

fot.: Ray in Manila, Creative Commons CC BY 2.0

Museum w Londynie.
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Agnieszka Rasmus-Zgorzelska: Londyn

w ciągu ostatnich dwudziestu lat przeszedł
szokującą zmianę. Miasto, które długo
pilnowało limitów wysokości zabudowy,
zyskało chaotyczną panoramę składającą się
z ultrawysokich wieżowców o kuriozalnych
kształtach. Autorami wielu z nich są słynni
architekci. A teraz jeszcze obok biurowca
Korniszona ma stanąć wieża widokowa
Tulipan, najwyższa budowla Londynu.
Właśnie wydano pozwolenie. Centrum
Londynu z miejsca do życia zamieniło się
w teren spekulacji nieruchomościowych.
Wydaje się, że ta strategia rozwoju
jest niezgodna z duchem czasów oraz
nieracjonalna, już widać jej negatywne
skutki, a jednak miasto konsekwentnie
nią podąża. Jak Pan, jako autor książek
„Kompleks gmachu”, o chorych
ambicjach polityków-budowniczych,
czy „Język miast”, o funkcjonowaniu
miast, by to skomentował?
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panorama Canary Wharf,
nowej dzielnicy biznesowej
Londynu, powstałej
w dawnych dokach

Deyan: Przede wszystkim – miniony pandemiczny
rok był całkowitym resetem i traumatycznym zawieszeniem funkcjonowania Londynu w jego dotychczasowej postaci. Według niektórych szacowań, przez ostatni rok z miasta wyjechało 700
tysięcy osób. Po części z powodu tego katastrofalnego posunięcia — Brexitu. Ludzie zaczęli wracać
do swoich krajów. Ale również z powodu pandemii, tak samo jak w Nowym Jorku, gdzie ci, których było stać, wynieśli się do swojego drugiego
albo trzeciego domu. Albo kupili sobie nowy dom.
Zatem sytuacja w tych rejonach Londynu, które
charakteryzowały się ostatnio „ekstremalnym rozwojem”, gdzie w ciągu ostatnich dwudziestu lat
wystrzeliły te wszystkie drapacze chmur, pogorszyła się. Gdy w zeszły weekend wybrałem się na
spacer po City – wokół budynku Lloyd’s i katedry
St Paul’s, gdzie stoją nowe wieżowce — zobaczyłem zaśmiecone, wymarłe ghost city, miasto jak
z filmów science-fiction.
Z kolei tam, gdzie ludzie naprawdę mieszkają, ulice i parki były oblężone, w stopniu aż
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fot.: Evka W, Creative Commons CC BY-SA 4.0
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fot.: charleshamiltonestates.co.uk
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na tej rozkładówce:
lecąc lądującym na pobliskim
lotnisku London City Airport,
można zajrzeć w okna biur
w coraz liczniej gromadzących
się nad Tamizą drapaczach
chmur

Agnieszka: Czy to znaczy, że
Londyn, którego całe intensywnie
rozbudowywane rejony jednocześnie
pustoszeją, gdyż nowo budowane
luksusowe mieszkania kupują nie
realni użytkownicy, tylko inwestorzy
— co niektórzy nazywają już nie
gentryfikacją, lecz supergentryfikacją
— będzie pustoszał dalej?
Deyan: Cóż, nie wiemy, w którą stronę to pójdzie.
Liczby są następujące: w XX wieku populacja
Londynu osiągnęła maksimum w 1938 roku, tuż
przed II wojną światową. Miasto liczyło wówczas
dziewięć milionów mieszkańców. Po wojnie rząd
zaczął realizować strategię wyprowadzania ludzi

fot.: e-architect.com

niebezpiecznym. Na początku wszyscy myśleli,
że w ciągu trzech miesięcy wróci „normalność”.
A teraz zamiast wyobrażenia Londynu jako żywotnego, rozwijającego się ośrodka przychodzą nam
do głowy obrazy miast sprzed stu lat, gdy ogromnym problemem była gruźlica, dzieci chodziły do
szkół na wolnym powietrzu, w sanatoriach były
otwarte na oścież okna i tak ważna była modernistyczna koncepcja higieny i światła słonecznego.
Przedmieścia były postrzegane jako zdrowe miejsca, a centra miast kojarzyły się tylko z ciemnością, przemysłem i zanieczyszczeniem.
A wracając do zmiany, jaką przeszła panorama
Londynu. To nie tylko dwadzieścia lat intensywnego budowania, to cała koncepcja wypełniania
centrów zachodnich miast życiem i architekturą,
realizowana od lat 80. XX wieku, gdy pojawiło
się marzenie o śródmieściu jako dynamicznym,
żywotnym, tolerancyjnym i atrakcyjnym miejscu
do życia. Ostatni rok zburzył tę koncepcję, i teraz
znowu ci, których stać, mówią: „chcemy słońca”,
i uciekają z miasta. Jeśli ta tendencja się utrzyma,
będzie to wielka strata dla śródmieścia.
Co do najnowszego projektu Fostera — kojarzącej się z igłą wieży widokowej The Tulip [Tulipan]
— z czysto biznesowego punktu widzenia nie jest
to przedsięwzięcie opłacalne. To projekt wizerunkowy. Wieża ma być widocznym znakiem żywotności Londynu. Zaczęliśmy rozmowę od kwestii
sił, jakie kształtują miasto, co sprawia, że ono się
zmienia. Otóż szokujące jest to, że niektóre rzeczy
trwają wiecznie. Koncepcja symbolicznej widoczności miasta istnieje od tysięcy lat. O tym właśnie
pisałem w książce „Kompleks gmachu. Architektura
władzy”. Ludzie budują, bo się boją swojej śmierci,
bo chcą zostawić ślad, pragną zaznaczyć symbolicznie swoją obecność. I pod tym względem nic się
nie zmieniło. Pod innymi oczywiście tak, sposób
funkcjonowania miast jest dzisiaj kompletnie inny.
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fot.: Alberto Pascual, Creative Commons CC BY-SA 3.0

Agnieszka: Mieszkania w Londynie

kupują ultrabogacze, często
cudzoziemcy, którzy nawet nie
zamierzają tu mieszkać.
Deyan: Według mnie to nie jest supergentryfikacja, tylko inne zjawisko, wywołane istnieniem niskich stóp procentowych. Nieruchomość zaczęto
uważać za bezpieczny sposób lokowania pieniędzy. Przez jakiś czas zyski z inwestycji w nieruchomości mieszkaniowe były o wiele wyższe niż
odsetki z pieniędzy ulokowanych w banku. Tak
było też w Nowym Jorku, w mniejszym stopniu w Paryżu. Więc są to niezamierzone skutki.
Zaczęliśmy rozmowę od kwestii przemiany miasta i oto właśnie mamy siłę, która za tą przemianą stoi: ego ambitnego polityka i ego irracjonalnego dewelopera. Spektakularnym ucieleśnieniem tej kombinacji jest Donald Trump. Nie
zapominajmy, że jest on autorem polityki architektonicznej, która, jak większość rzeczy jego autorstwa, spełzła na niczym.
Agnieszka: Przypomnijmy, że

było to zarządzenie wprowadzone
w ostatnim miesiącu urzędowania,
w myśl którego wszystkie nowo
powstające budynki rządowe
miały być utrzymane w stylach
historycznych. Joe Biden zniósł ten
dekret miesiąc po objęciu urzędu.
Deyan: I tego typu działania są celowe. Ale istnieją też działania o skutkach niezamierzonych.
Przykładem jest choćby Canary Wharf, kolejna
dzielnica biznesowa Londynu. Rząd Margaret
Thatcher tak desperacko chciał, by na ogromny
obszar londyńskich doków, zabitych przez wynalazek kontenera, wróciło życie, że wymyślił ulgi
podatkowe. Politycy myśleli, że pojawią się tam
magazyny, czyli niska zabudowa, ale inwestor zorientował się, że równie dobrze można wykorzystać ulgi do budowy wysokościowców. I tak się
stało. To są właśnie nieplanowane efekty polityki rządowej i taka sytuacja wciąż się powtarza.
Szybka zmiana w panoramie Londynu tak bardzo szokuje, bo wiele osób wierzy, że Londyn to
zasadniczo konserwatywne miejsce, nieskore do
szybkich zmian, podczas gdy w rzeczywistości to
ekstremalnie bezwzględne miasto, które dla pieniędzy zrobi wszystko. Pierwszy burmistrz Londynu,
Ken Livingstone, podobno lewicowiec, socjalista,
zrozumiał zadanie umocnienia Londynu jako światowej stolicy finansowej zupełnie dosłownie i myślał, że musi upodobnić to miasto do Singapuru
czy Szanghaju, więc postawił na symboliczną panoramę z bardzo wysokich budynków.

zabytkowa elektrownia
Battersea na południowym
brzegu Tamizy; ceglany
gigant wraz z najbliższą
okolicą rewitalizowany
przez prywatnego inwestora
z przeznaczeniem na biura
(np. firmy Apple) oraz
mieszkania, gastronomię
i sklep

w 2022 roku na jednym
z kominów elektrowni ma
zostać uruchomiona winda
— Londyn zyska kolejną
platformę widokową

fot.: search.savills.com

z centralnego Londynu, który był uważany za przeludniony. Zakładano nowe miasta. Rząd wręcz płacił
londyńczykom, którzy zdecydowali się na wyprowadzkę. I tak populacja stolicy stopniowo malała, aż
doszła w połowie lat 70. do około sześciu milionów.
W latach 1989–1990 spadek się zatrzymał i liczba
mieszkańców zaczęła rosnąć, by w latach 1998–1999
niemal osiągnąć stan z 1939 roku. Rosła dalej, no
i przez ostatni rok, jak mówiliśmy, ponoć 700 tysięcy
ludzi się wyprowadziło, co praktycznie zniwelowało
przyrost ostatnich lat. Nie wiemy, co będzie dalej.
Londyn ma za sobą okres niesamowitego umocnienia swojej pozycji wewnątrz Unii Europejskiej, od
której właśnie się odwrócił. Połączenie tych dwóch
rzeczy — wyjścia z Europy i pandemii – było dla
Londynu wielkim ciosem.
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Agnieszka: Kto korzysta na
tych procesach? Czy są to
mieszkańcy Londynu?
Deyan: Uważam, że miasto, na życie w którym
nie stać ogromnej liczby młodych ludzi, na koniec niszczy samo siebie. Jane Jacobs powiedziała, że miasto nigdy nie jest skończone, nie
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jest zamknięte, bo to nie dzieło sztuki. Problem
polega na tym, że gdy ceny nieruchomości szybują
tak wysoko, innowacje i zmiany są coraz trudniejsze, miasto zamraża się, ma coraz większy problem z utrzymaniem samego siebie. Traci to, co
sprawiło, że jest tak atrakcyjne.

elektrownię otacza
wyjątkowo gęsta zabudowa
mieszkaniowa projektu biur
Gehry Partners oraz Foster +
Partners

Agnieszka: À propos autonomii.
Siedziba londyńskiego ratusza mieści
się w budynku wynajmowanym od
prywatnego właściciela, firmy z Kuwejtu,
posiadającej także inne nieruchomości
w mieście. Zatem publiczny urząd
ulokowany jest w prywatnej przestrzeni.
To postępujące zjawisko w Londynie, gdzie
kolejne kawałki przestrzeni publicznej
są sprzedawane prywatnym operatorom,
dzieje się tak nie tylko tam. W Warszawie
też nie zawsze wiemy, czy znajdujemy się
w przestrzeni publicznej, czy w przestrzeni,
która ma znamiona publicznej, a jest
sprywatyzowana, na przykład tereny
zielone wokół biurowców. Czy powinniśmy
traktować to jako zagrożenie?

fot.: rli.uk.com

Agnieszka: Co sobie mogą myśleć politycy,
gdy widzą rezultaty tych procesów?
Deyan: Sytuacja polityczna jest dość skomplikowana. Londyn ma burmistrza dopiero od 2000
roku; stanowisko to zostało wprowadzone za laburzystowskiego rządu Tony’ego Blaira. Teraz
mamy konserwatywny rząd centralny z premierem Borisem Johnsonem, który podkopuje pozycję Londynu. Johnson pielęgnuje osobistą niechęć do laburzystowskiego burmistrza Sadiqa
Khana i gdy tylko może, podważa jego pozycję. W pewnym sensie odebrano burmistrzowi
londyńskie metro i autobusy, które były zagrożone bankructwem z powodu pandemii i zostały

wyciągnięte z tarapatów przez rząd centralny.
Ceną za pożyczkę jest dalsze ograniczanie autonomii burmistrza.
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nowa siedziba Ambasady
USA w Battersea Nine Elms,
Londyn
proj.: KieranTimberlake

stacją kolejową Liverpool Street Station, czy zlokalizowanych we wschodnim Londynie całych połaci biurowców Canary Wharf, są poza kontrolą ratusza i wprowadzają własne zasady, na przykład nie
można tam nikogo fotografować, rozdawać ulotek
czy zorganizować publicznego zgromadzenia bez
pozwolenia właściciela. Przy czym to nie jest całkiem pozbawione sensu. Skoro zainwestowało się
prywatne pieniądze w budowę, a potem się teren
sprząta i zamiata, to chce się mieć jakieś poczucie wpływu na to, co się tam dzieje. Ludzie martwią się o prywatyzację przestrzeni publicznej, ale
przypomnijmy sobie lata 70., przywołajmy postać
badacza, urbanisty i architekta Oscara Newmana,
kontynuatora myśli Jane Jacobs, który stworzył teorię przestrzeni obronnej w odpowiedzi na to, co
się stało z utopijnymi socjalistycznymi osiedlami
mieszkaniowymi, jakie macie w Warszawie i jakie
mieliśmy w Londynie. Według Newmana nie dbano
o nie, ponieważ były postrzegane jako własność publiczna, zatem niczyja. Zamieniły się w miejsca

fot.: Curran2, Creative Commons CC BY-SA 4.0

Deyan: Jest wielu komentatorów, którzy uważają, że
to problem. Sądzę, że sprawa jest bardziej zniuansowana. O Londynie myśli się jako o mieście pełnym parków, co jest prawdą, tylko że one wszystkie powstały jako przestrzenie prywatne. Regent’s
Park w mojej okolicy był wielką spekulacją na
rynku nieruchomości, której autor miał genialny
pomysł stworzenia parku i obudowania go domami,
gdyż wymyślił, że obecność terenu urządzonej zieleni podwyższy wartość nieruchomości. Wciąż panuje tam dziwny zwyczaj zamykania bram na noc.
Skwery w dzielnicy Bloomsbury – ta sama historia.
Powstały jako inwestycja i w ramach dobrze pojętego interesu własnego zostały starannie zaprojektowane, bo wiedziano, że piękno doda im wartości.
Wykształciliśmy pewną paranoję na punkcie prywatyzacji przestrzeni publicznej. Tak jakby ludzie zakładali, że nagle ktoś ogrodzi i zamknie Trafalgar
Square. Tak się nie stanie. Ale to prawda, że właściciele terenów inwestycji komercyjnych centralnego Londynu, jak Broadgate posadowiony nad
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fot.: Courtesy Google

niebezpieczne, opuszczone, pokryte brudem; działy
się tam nieciekawe rzeczy.
Osobiście nie martwię się tak bardzo o prywatyzację przestrzeni publicznej. Martwi mnie za to
upadek tradycyjnego londyńskiego budownictwa
komunalnego, niegdyś bardzo prężnego. Jako student przepracowałem rok w miejskim biurze architektonicznym, gdzie wówczas było zatrudnionych
ośmiuset architektów, którzy tworzyli jedne z najbardziej imponujących projektów mieszkań komunalnych na świecie, szkoły czy parki. Cały koncept
mieszkań komunalnych okrył się w epoce thatcherowskiego konserwatyzmu bardzo złą sławą, ich
budowa niemal całkowicie stanęła. Spowodowało
to wzrost niedoboru mieszkań, który miał być ponoć załatany dzięki nałożeniu skomplikowanych
obciążeń na prywatnych deweloperów. Odtąd musieli oni uwzględniać w swoich inwestycjach dziesięć procent mieszkań dostępnych. Rzecz jasna poskutkowało to dogęszczaniem i podwyższaniem,
w niektórych miejscach znacznym, w rezultacie są
miejsca w Londynie, na przykład cały rejon wokół
Battersea Power Station, które po prostu nie nadają
się do życia. Odrzucenie przez państwo odpowiedzialności za dostępne mieszkania wywołało poważne, bardzo niedobre konsekwencje.

powyżej i poniżej
nowa siedziba Google
w Londynie
proj.: Heatherwick Studio oraz
Bjarke Ingels Group

architektów-artystów i architektów komercyjnych. Pierwsi projektowali szkoły, uniwersytety,
muzea, galerie. Tego nigdy nie robili komercyjni.
Oni rysowali wielkie biurowce i centra handlowe.
Historyk architektury Henry Russell Hitchcock,
który wraz z architektem Philipem Johnsonem był
twórcą pierwszej wystawy prezentującej „styl międzynarodowy”, napisał w 1947 roku interesujący
tekst dla „Architectural Review”. Twierdził, że
teraz nie będzie dyskusji o stylach, tylko o procesach. Świat będzie się dzielił na architekturę
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Agnieszka: Gdzie są zatem architekci
i urbaniści, którzy niegdyś angażowali
się albo dzisiaj angażowaliby się
w tworzenie publicznej architektury?
Przenieśli się do sektora komercyjnego?
Deyan: No właśnie. Uważam, że zmienił się sposób, w jaki architekci postrzegają samych siebie. W latach 70. kończył się czas, w którym
ideałem była albo praca w dobrej firmie sektora
publicznego albo w małej pracowni – wówczas
trzydzieści osób to już było duże studio. W branży
panował wyraźny podział na tak zwanych
7/8’21
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Miasta bez sensu?

fot.: architectsjournal.co.uk

| rozmowa

na tej rozkładówce:
nowa siedziba kampusu
Central Saint Martins,
King’s Cross w Londynie
proj.: Stanton Williams

się – jeśli stosujemy te stare kryteria – i sztuką,
i komercją. Foster projektuje zarówno wieżowce,
biura, jak i muzea oraz uniwersytety. I to jest jakaś zmiana.
Agnieszka: Czy napisałby Pan teraz
to samo o architektach i ich branży,
co napisał Pan kilka lat temu
w książce „Kompleks gmachu”?
Deyan: Podczas lockdownu spędziłem wiele czasu,
pracując nad kolejną książką — o Borysie Iofanie,

fot.: divisare.com

geniuszu i architekturę biurokracji. Nie chodziło
mu o to, że architekci geniusze produkują wyłącznie arcydzieła, lecz o to, że będą dwa rodzaje
biur architektonicznych: te, w których powstają
autorskie dzieła, i te, które stanowią działający
system projektowania i budowania. A teraz wielkie biura – czyli dawniej biura zajmujące się architekturą publiczną (tysiąc pracowników to nie
jest dużo w świecie biznesu, ale w branży architektonicznej już tak) – a jest ich może dwadzieścia, trzydzieści tej wielkości na świecie, zajmują
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który przez jakiś czas był ulubionym architektem
Stalina. Był to dość uzdolniony projektant, który,
by przetrwać, robił, co mu kazał Stalin. Jego najsłynniejszy projekt, Pałac Rad, nigdy nie został
ukończony i ostatecznie, po wojnie w jego fundamentach zbudowano basen pływacki. Iofan miał
także projektować Uniwersytet Moskiewski, ale
został odsunięty z powodu coraz bardziej obłąkanego antysemityzmu Stalina, który na jego miejsce powołał Lwa Rudniewa, późniejszego autora Pałacu Kultury w Warszawie. W książce tej,

przeciwnie niż w „Kompleksie gmachu”, próbuję
przyjrzeć się dokładnie jednemu architektowi,
wejść do jego głowy i wyobrazić sobie, co czuł na
różnych etapach swojej kariery. Zastanawiam się,
jaką cenę można zapłacić za ocalenie życia, czy
da się odmówić propozycji zaprojektowania najwyższego budynku, jaki się ma wybór i tak dalej.
Iofan często jest porównywany z nadwornym
architektem Hitlera, Adolfem Speerem, ale uważam, że to nie całkiem fair. Pracował z najgorszymi
stalinowskimi dygnitarzami pokroju Kaganowicza
czy Berii, lecz z tego, co wiem, nie doniósł na nikogo. A gdy się popatrzy na jego szkicowniki…
Można wiele ukryć pod słowami, ale rysunki architekta mówią swoje. Bardzo trudno jest połączyć tego wyglądającego na wrażliwca człowieka
i jego rysunki z obłąkanym projektem 415-metrowej wieży zwieńczonej figurą Lenina większą niż
Statua Wolności. No ale zrobił to i jest to tajemnicza, dziwna sprawa. Przyjaźnił się z Frankiem
Lloydem Wrightem, który określił jego projekt pawilonu radzieckiego na Wystawę Światową z 1937
roku jako „cudowny”, Pałac Rad zaś jako okropny.
A jednak wizja ta musiała Lloydowi zapaść w pamięć. Jeden z ostatnich projektów FLW to opera
w Bagdadzie, zaprojektowana w latach 1956–1957,
z wieżą wysokości trzystu metrów i gigantyczną
statuą przedstawiającą jednego z pierwszych kalifów Bagdadu.
Agnieszka: Co z etyczną

odpowiedzialnością architektów?
Duże inwestycje to procesy z polityką
albo/i bezdusznym biznesem w tle.
Deyan: Architekci są w pozycji uprzywilejowanej
i powinni korzystać ze swoich wpływów z dużą
ostrożnością i uwagą. Uważam, że przez ostatnich
kilka lat nabraliśmy obrzydzenia do słowa „starchitekt”. Ono jest po prostu niestosowne. Padło
pytanie, gdzie są architekci, którzy kiedyś byli
albo byliby zatrudnieni w pracowniach działających w sferze publicznej. Otóż otwierają oni małe
firmy, przykładem w Wielkiej Brytanii może być
grupa Assemble, którą tworzą nie tylko architekci,
lecz także rzemieślnicy czy artyści. Razem pracują
nad projektami w małej skali, w których zawsze
jest element interwencji społecznej. Nieistotne jest
nazwisko architekta, nieważna jest marka, chodzi
o to, żeby była zrobiona robota. W dizajnie podobnie, pokolenie projektantów typu Philippe Starck,
świat, w którym najbardziej liczy się nazwisko,
wydaje się dzisiaj niezwykle przestarzały. Idea architekta jako geniusza jest przebrzmiała.
Agnieszka: Nowa epoka.
Deyan: Tak myślę.

fot.: divisare.com

Agnieszka: Dziekuję za rozmowę.

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

rozmawiała:
Agnieszka RASmuS-ZgoRZelSkA
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Wielka polityka
felieton

Jakub Szczęsny
Pamiętam taki obrazek: monsieur Abderzac dziwnie zgięty w pół raz
to łypie przez dziurkę od klucza, raz to wtula w nią ucho. Abderzac,
metr pięćdziesiąt w kapeluszu, a w zasadzie w wełnianej mycce,
jest śmiesznie pomniejszony skalą dwuskrzydłowych drzwi sali
konferencyjnej, która za czasów, gdy Albert Camus pisał w naszym
hotelu „Zaślubiny w Tipasie” była zapewne osobną jadalnią.

N

ależący do algierskiego ministerstwa kultury Beau
Rivage, trudno o banalniejszą nazwę dla kolonialnego
hotelu na urokliwym wybrzeżu, jest w całości zasiedlony
przez polskich architektów i inżynierów pracujących nad renowacją zespołu cytadeli w Algierze. Jest rok 1983. Rezydenci
plotkują, że Algierię ma odwiedzić Jurij Andropow, pierwszy
sekretarz Kraju Rad. Do Beau Rivage przyjeżdża w niedzielny
poranek jakaś ważna figura z polskiej ambasady w towarzystwie
sekretarza i dwóch jowialnych panów w ciemnych okularach.
Goście i polskie kierownictwo zasiadają na krytych absurdalnym czerwonym skajem fotelach i kanapach sali konferencyjnej. Mam dziesięć lat, pomagam w kuchni, żeby zarobić na zawierające gadżety francuskie pisemka „Pif”, które co wtorek kupuję za dwa dinary w kiosku przy głównym deptaku. Natykam
się na Abderzaca w ciemnym dusznym korytarzu, niosąc gar,
w którym mamy przygotować frytki na powoli zbliżający się
obiad. „Tout va bien, monsieur Abderzac?” („Wszystko w porządku, panie Abderzac?”) pytam, stawiając gar na grubej,
pachnącej kurzem wykładzinie. Zaaferowany człowieczek dopiero po chwili odkleja oko od dziurki i obraca głowę w moją
stronę. Jego twarz pokrytą siwym zarostem zdobi przyjacielski uśmiech. „Tout va bien, mon petit, c’est juste la grande
politique que je suis!” („Wszystko w porządku, mój mały, ja
tylko śledzę wielką politykę!”). Serdeczny był człowiek z tego
Abderzaca. Każdemu pomógł, parzył świetną kawę po turecku,
dzieciom i paniom rozdawał rachatłukum, a ludzie łatwo przed
nim otwierali serca. Był człowiekiem od wszystkiego, a przy
okazji, jak głosiła wieść gminna, był również „człowiekiem
ministerstwa”, choć podejrzewam, że chodziło o zgoła inny
resort niż ministerstwo kultury.
Powoli kończył się wiek dwudziesty. Czas ludzi zaplątanych
w politykę. Czas masowych ofiar, dylematów moralnych, karier
cynicznych aparatczyków i odważnych pułkowników. Galeria
dwóch wielkich wojen i setek mniejszych, przegląd spektakularnych upadków kolonialnych imperiów i entuzjazmów
tworzenia nowych tożsamości, jak to się działo na przykład
w Algierii. Związek Radziecki tonął w długach wywołanych
wojną w Afganistanie, zupełnie jak kiedyś Korona Brytyjska.
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Radzieckie bazy rakietowe, w tym znajdująca się w pobliskim
mieście Cherchell, powoli przestawały mieć sens. Szło nowe,
jak zawsze nieznane, ale już wyczuwalne. Pod koniec swoich algierskich kontraktów rezydenci hotelu stawali przed nieuchronnym wyborem. Mogli wrócić do kraju, wprawdzie z dewizami,
ale zawsze był to ten sam, smutny zaścianek. Co bardziej zdeterminowani szukali drogi na zewnątrz — w wielki świat, do
którego Algieria była tylko przedsionkiem. Kilkorgu udało się
załapać w działających tu firmach kanadyjskich i francuskich.
Do Polski wpadali już potem tylko po to, żeby odwiedzać rodziny. Jednak większość wróciła do culmannów i desek kreślarskich w państwowych biurach więdnącej PRL, które niedługo
potem zamknięto lub sprywatyzowano. „Nowe” rzeczywiście
przyszło, niosąc wiarę w „koniec historii” i niby-szczęście niby-ogólnodostępnej konsumpcji, która miała odsunąć na dalszy
plan wielką politykę, a wraz z nią zarządzanie strachem i nienawiścią. Zielonkawy Rambo z kopiowanej w nieskończoność
kasety VHS przyniósł nam w końcu, jak jakiś Died Maroz,
smak McDonalda, łyse pały gangsterów z Pruszkowa i kult
samochodu.
Moi rodzice zdecydowali się wrócić. Skończyłem kolejne
szkoły, śledząc w coraz większych telewizorach ministra
Wilczka, rozstrzelanie Ceaușescu, upadek muru berlińskiego
i rewoltę Janajewa, na chwilę przywracającą we mnie strach
przed historią, która mogła wrócić i położyć swoją paskudną
łapę na moim kraju i, siłą rzeczy, na mnie. W tamtym czasie
dla mnie, pogrążonego w fantazjach rysowania, rzeźbienia
i robienia makiet, polityka praktycznie nie istniała, szczególnie nie w kontekście architektury. Socrealizm, wizje włoskich
racjonalistów i Speera czy rewolucyjne fantazje Boullée pozostawały zamknięte w albumach na półkach biblioteki moich rodziców. Ważniejsze było tworzenie, słuchanie muzyki, spędzanie czasu z rówieśnikami. Nawet manifestacja Pomarańczowej
Alternatywy na placu Dzierżyńskiego, w czasie której dostałem od zomowca pałą przez plecy, była entuzjastycznym doznawaniem młodości, a upadek pomnika Krwawego Felka jedynie zmianą miejskiego dekoru. Rozognieni zeloci polityczni,
zwłaszcza wyznawcy Leszka Moczulskiego wydawali mi się
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ostatnim żałosnym znakiem nawet nie XX, a XIX wieku, zamykającym dwieście lat dziejowego fakapu i lepienia krzyży
z chleba w podziemiach warszawskiej Cytadeli.
Pierwsze olśnienie, że od polityki nie da się uciec, nawet
na sytym Zachodzie, nastąpiło, kiedy wysiadłem z autokaru
na paryskim placu Concorde. Poznany w czasie festiwalu studentów architektury Benoit pomógł mi w pierwszych dniach
adaptacji do życia biednego stypendysty w jednej z droższych
stolic Europy, gdzie Polaków określano jako „alcolo, catho et
moustachu” („alkoholik, katol i wąsacz”, hmmm, ciekawe dlaczego?). W czasie szczerej rozmowy o naszych planach zawodowych wypowiedział zdania, które przewróciły moje dotychczasowe, humanistyczno-plastyczne i jakże naiwne myślenie
o moim przyszłym zawodzie. „Architektura i urbanistyka są
tak silnie powiązane z władzą i wpływaniem na przyszłość,
że postanowiłem pójść w politykę. Po co poprzestawać na półśrodkach?” — stwierdził jak zawsze uprzedzająco miły dryblas w rogowych okularach i z zegarkiem wartym kilka pensji
moich starych. Kiedy zapytałem głosem różowego króliczka
z kreskówki: „Ale jak to?”, rozłożył przede mną pejzaż pojęć,
o których nikt do tej pory, ani w domu rodziców-architektów,
ani na Wydziale Architektury, mi nie wspominał. Mitterrand
i jego Les Grands Projets, dystrybucja podatków i pieniędzy
i ile idzie na jaką infrastrukturę, zakres obowiązków i wizji
merów miast, HLM-y i dolewanie pieniędzy na wydatki socjalne, w tym budownictwo, przed każdymi wyborami, absurdalne prezenty w postaci infrastruktury kulturalnej i sportowej
bez liczenia się z kosztami ich utrzymania, konszachty sektora publicznego z prywatnym w tworzeniu planów miejscowych, presja wielkich deweloperów na władze miast, interes
społeczny i organizacje pozarządowe domagające się różnych
udogodnień dla mieszkańców. I tak dalej. Różowy króliczek
z dalekiego Lechistanu rozdziawiał oczka i pyszczek coraz
bardziej, bo nagle okazało się, że w demokracji polityka jest
jeszcze bardziej obecna niż w systemie autorytarnym, a więcej
graczy to większy poziom komplikacji. Mimo owego nagłego
i w gruncie rzeczy niewygodnego poszerzenia horyzontu postanowiłem dalej dokarmiać wizję mnie jako różowego króliczka. Rok paryskiego stypendium spędziłem na smakowaniu
otaczających mnie nowych form, zapadaniu się w noce robienia
makiet i ogólnie, jakby to określiła moja była wspólniczka, na
„masturbacji światłocieniem”.
Niestety albo stety, wraz z końcem studiów polityka zaczęła się pojawiać w moim życiu coraz częściej. Podobnie jak
ekonomia, bo w końcu oba te pojęcia wkradają się w nasze
dojrzewania tak dalece, że wielu dorosłym potrafią przesłonić
cały horyzont. W którymś momencie zacząłem współpracować
przy projektach artystycznych stanowiących część większych
programów z zakresu dyplomacji kulturalnej. Przestały mnie
więc dziwić ministerialne briefingi, didaskalia wtajemniczonych wypowiadane szeptem na korytarzach różnych instytucji,
osadzanie moich projektów w „szerszych kontekstach działań
na rzecz”, tudzież moje własne odwodzenie różnych oficjeli
od prób nazwania mojego projektu imieniem tragicznie zmarłych polityków. „Proszę sobie wyobrazić, jakie to byłoby wartościowe, gdybyśmy ten plac i tę pana instalację dedykowali
wielkiemu naszemu…”, mówi rozochocony głos w słuchawce.
Historia, a wraz z nią polityka zaczęły mnie dopadać coraz częściej, wręcz strzelać do mnie zza winkla. Na przykład
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w czasie kolacji w Berlinie, gdy moja turecka kuratorka wyznała, że jej nazwisko znalazło się na liście „wrogów państwa”
zredagowanej przez otoczenie premiera Erdoğana po tym, jak
wspólnie zrobiliśmy projekt systemu namiotów, które stanowiły obwoźne centra promowania społeczeństwa obywatelskiego na tureckiej prowincji. Jej szef został wręcz aresztowany i przetrzymywany bez sądu w areszcie pod pretekstem
dostarczania pomocy terrorystom w finansowanych przez niego
„mobilnych ośrodkach szkoleniowych”, którymi okazały się
moje nieszczęsne namioty. Przed oczami stanął mi pierwszy
montaż namiotów dla organizacji pozarządowej edukującej
młodzież i dzieci należące do mniejszości arabskiej w mieście
Antakya. Wylądowałem tam w momencie zwiększonego napięcia w związku ze wzmożeniem działań wojennych w znajdującej się raptem kilka kilometrów dalej Syrii, z której ciągnęły
tysiące uchodźców niekiedy ostrzeliwanych przez syryjskie
myśliwce. Miasto było pełne dziwnych ludzi, jakiegoś oczekiwania, ale i frenetycznego ruchu. Zewsząd zjeżdżali reporterzy
i ludzie szybkich interesów. Po ulicach wałęsały się grupy brodatych fundamentalistów muzułmańskich i czujnie rozglądających się kolesi o twarzach regularnych zbójów. Zameldowałem
się w hotelu, czekając na kontakt z organizatorami. Wieczorem
w hotelowym barze zagadnął mnie facet, którego widziałem
wcześniej, jak z grupą podobnie ubranych dżentelmenów wyładowywał z minibusa technicznie wyglądające pudła. Wszyscy
byli jednego wzrostu, krótko ostrzyżeni, młodzieńczo gibcy,
mimo widocznego wieku średniego. Czarne i ciemno-szare
spodnie ze wstawkami wzmocnionego materiału na kolanach
i koszule, na ile mogłem ocenić, z mieszanki bawełny i szybkoschnącego poliestru z dodatkiem lycry. „So what’s your job
here?”, zapytał oparty o bar ze szklanką ginu w ręce. Niewiele
myśląc i nie chcąc się zanadto rozwodzić, odparłem sięgając
po mój najlepszy ogólnosłowiański akcent: „I’m an architect.
You?”. Facet uśmiechnął się, ujmująco taksując wzrokiem mój
praktyczny przyodziewek z mieszanki bawełny, poliestru i lycry. „Insurance business”, odparł. „Let’s drink to that!”.
Im więcej wokół nas nienawistników, paranoików lub profesjonalnych cyników, tym większe prawdopodobieństwo, że
cokolwiek zrobimy będzie uznane za gest polityczny. Im więcej
ich działania przyniosą dramatu i pożogi, tym bardziej polityka będzie przyklejona do nas, jak psia kupa do podeszwy. Im
bardziej polityka wkroczy w nasze życie, tym trudniej będzie
nam udowodnić, że nie jesteśmy wielbłądem. Chyba że bycie
tym szlachetnym zwierzęciem, albo jakąkolwiek nową tożsamością będzie konieczne do przeżycia w spolaryzowanej rzeczywistości. A wtedy może się okazać, że nie tylko wygodniej,
ale i zdecydowanie bardziej podniecająco jest być wielbłądem
właśnie. Wypijmy za to!
Jakub SzczęSny
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Móżdżek po polsku
Niejasne ustawy, niespójne rozporządzenia, kiepskie plany, głupi
politycy. Słuchać się już nie da marudzenia polskich architektów.
Nie chcą dostrzec, że wszystko czemuś służy. Jaki tutaj jest cel?
Nie dać zgnuśnieć projektanckim mózgom.

felieton

Jakub Głaz

Z

przepisów Polacy najbardziej poważają te kulinarne.
W ogóle gotowanie urosło do roli jednoczącego naród
kultu, z manichejskim podziałem na diaboliczną Gessler
i świętego Makłowicza. Gdybyśmy do innych spraw przykładali wagę tak wielką jak do pichcenia, gdybyśmy, na przykład,
w planowaniu przestrzennym z równym pietyzmem trzymali się
ducha ustaw i rozporządzeń, to pewnie by nas zemdliło z nudów.
Na szczęście nie jesteśmy tępymi kucharzami własnego losu. My
wirtuozi. Co dzień walczymy o złotą patelnię legislacji, smażąc
przepisy, jakich świat nie widział.
Wszystko, by później ćwiczyć mózgi w interpretacji lub obchodzeniu prawnych szyfrów, które przyklepują na Wiejskiej politycy. Bo choć w zamierzchłej erze przed PiS-em poprzednia
partia władzy kusiła sloganami „Nie róbmy polityki. Budujmy
Polskę/drogi/mosty/szkoły”, to jednak budowanie na szerszą
skalę zawsze jest polityką. Ale Platforma wiedziała inaczej i —
jaka porządna partia! — dotrzymała słowa. Polityki, we właściwym rozumieniu tego słowa, nie robiła. „Niech idą do lekarza”,
radziła amatorom jakiejkolwiek wizji przyszłości. A budowała
— jak obiecała — bez politycznej strategii. Do mistrzostw w kopanej piłce brała jeszcze krótkoterminowy azymut na stadiony,
drogi i pendoliny. Potem wyrzuciła busolę. Następcy niby inni,
ale w zasadzie jeden pies.
Bo szczęśliwie ani Platforma, ani PiS nie naruszyli status quo
zmuszającego do ciągłego umysłowego wysiłku. Owszem, już
przed 2015 rokiem szykował się zamach na obecny system. Na
horyzoncie majaczyło widmo Kodeksu urbanistyczno-architektonicznego, który to kodeks za obecnej władzy witał się z sejmową gąską. Ale na salę obrad nie dokuśtykał. W zamian, deus
ex machina, wyskoczył „lex deweloper”, wzbogacając zbiór łamigłówek, które nie pozwolą zgnuśnieć mózgom.
Dzięki tym enigmom nie tylko fałdują się zwoje, ale i rośnie
serce, kiedy śledzi się w sieci dyskusje architektów z całego
kraju. Pytania, wątpliwości, zdziwienia, intelektualny ferment.
Najlepsze są świeże przepisy. Nikt nic nie wie. Co przyjęło się
w jednym powiecie, w innym jest herezją. Tu urzędnik skreśli,
tam dopisze, gdzie indziej każe uzupełnić. Mózg cały czas jest
w trybie standby, żeby odgadnąć co też znaczy ten lub inny paragraf. A i to zawodzi, bo jakość przepisów budowlanych o wiele
długości wyprzedza postęp w informatyce. Kwantowe komputery raczkują, a my mamy już kwantowe ustawy i rozporządzenia. Efekt obserwacji zależy od obserwatora. Do ostatniej chwili,
do momentu, w którym urzędnik nie odkryje, co kryje się pod
tym lub innym artykułem, nie wiadomo, co on będzie oznaczał.
Może to, a może przeciwne tamto. Przepis Schrödingera.
Drapowaniu fałd mózgowia sprzyja również zetknięcie z produktem polityki lokalnej — planami miejscowymi.
Bardzo tu różnorodnie. Kraina fantazji. Jak by to był festiwal
na najosobliwszy dokument. Poruszają nie tylko zapisy, które
nierzadko pozwalają postawić domy dla populacji kilkakrotnie przekraczającej liczebność mieszkańców gminy. Rysunki
też dobre. Nawet graniczące z sobą plany potrafią zaskoczyć
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odmiennymi środkami artystycznego wyrazu i ich szczegółowością. Oryginalne kombinacje szrafów, zaskakujące oznaczenia,
barwne niespodzianki i zabawy typu „wytęż wzrok”.
Jeszcze bardziej stymulują mózg plany nieistniejące. Nie.
Tu nie ma pomyłki. Politycznie rzecz biorąc, plany, których nie
ma, to fascynująca zagadka. Niemal śledztwo. Dlaczego ich nie
wywołano? Komu to służy? Oraz — ile się na tym zaoszczędzi.
Bo o tym, jak planuje się przestrzeń, decyduje nierzadko tajemniczy spec, który liczy potencjalne straty samorządu związane
z uchwaleniem planu. Stąd też polska innowacja: plany na przeszłość — owszem, wywołane, ale uchwalane, gdy wszyscy już
się wybudują po warunkach zabudowy — nie wołając o forsę
od gminy. Trzeba tylko poczekać i przyklepać to, co wyrosło.
Widać, że plany, których nie ma, są jak smoki prawdopodobieństwa z „Bajek robotów” Lema. Nie istnieją na wiele sposobów. Są plany niepoczęte oraz poczęte, ale nadal nienarodzone.
Te drugie, wywołane przed wieloma laty, bywają tylko obietnicą, unoszącym się nad wodami duchem, który gdzieś, kiedyś,
być może się zmaterializuje. Nie przypadkiem Kazik Staszewski
w clipie nowego songu na klęczkach zanosił ostatnio modły do
Urzędu Dzielnicy Białołęka. Ducha trzeba przebłagać, gdy plan,
jak na Białołęce, rodzi się od trzynastu lat. Polskie planowanie
jest zatem nie tylko ćwiczeniem mózgu, ale i muzą artystów.
Może po rapach o (C)HWDP, rodzi się nurt piosenki MPZP?
Tematów nie zabraknie. W Poznaniu są plany poczęte ponad
piętnaście lat temu i końca nie widać.
Nie wszyscy jednak chcą docenić tę prawną stymulację umysłów. Wtedy krzyczą „deregulacja”. Bo, jak wiadomo, kiedy mechanizm działa tak sobie, trzeba go jeszcze bardziej rozregulować. Zapewne na wieść o domach bez pozwoleń ogłoszonych
w Nowym czy też Polskim Ładzie ręce liberalnych deregulantów
zanurkowały pod kołderkę. Dłonie innych polityków nie sięgnęły
za to po rozwiązania regulacyjne, którym można by nadać bardziej
sprawczy, ustawowy charakter. Na przykład, po „Polską Politykę
Architektoniczną” pod redakcją Krzysztofa Chwaliboga, która
wisi sobie (oraz decydentom) na stronie Narodowego Instytutu
Architektury i Urbanistyki. Nie brak też wielu innych opracowań
— od dzieł naukowych po opracowania ruchów miejskich, które
razem z „Polską Polityką…” NIAiU mógłby przedstawić politykom jako dogłębnie przemyślaną propozycję środowiska zmęczonego rozwiązywaniem prawnych i systemowych łamigłówek.
Na razie jednak brak nadziei. Może to nudne? Może trzeba
szalonego show? Wtedy Polak się zainteresuje. „Przestrzenne
rewolucje” i ktoś na miarę diabolicznej Gessler. Pójdzie taka
lub taki przez Sejm i ministerstwa, niszczarka do dokumentów
w jednej ręce, megafon w drugiej i — jazda z posłami. „Co za
pasztet tu głosujecie?”, „Wyjąć mi te ustawy z zamrażarki!”,
„Tego bym nawet teściowej nie uchwaliła”. A potem w samorządach: „Ile już kisicie te plany? Chcecie wykończyć ludzi?”.
I na koniec, rzeczowe: „Studium srudium!”.
Jakub Głaz
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ARCHITEKTONICZNE
KONSULTACJE
AKADEMIA A&B

Zapraszamy studentki i studentów Wydziałów Architektury
do udziału w nowym cyklu A&B — konsultacji projektów
ze znanymi, polskimi architektami na łamach naszego czasopisma.
Chcielibyście zasięgnąć rady na temat swojego projektu?
Więcej informacji na stronie architekturaibiznes.pl/konsultacje

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

| biznes

wizualizacja: Finm

Berliński sznyt w Gliwicach, czyli historia
rewitalizacji stylowej kamienicy

W 2018 roku kamienice przy ulicy Kościuszki w Gliwicach planowano rozebrać.
Pojawił się jednak inwestor i zespół architektów, którzy postanowili tchnąć
w zabytkową kamienicę nowe życie. I tak powstała koncepcja, aby przywrócić
świetność budynkom, by znów stały się perłą miejskiego pejzażu.

Trzech wizjonerów z jednym marzeniem
Pierwotny projekt to efekt współpracy trzech
wybitnych osób, które złotymi zgłoskami
zapisały się w historii Gliwic i Śląska. Mowa
o radcy budowlanym Karlu Schabiku, architekcie Hansie von Poellnitzu oraz przemysłowcu
hrabim Mikołaju von Ballestremie. To właśnie
ich pasja, oraz podążenie za tym, co pozornie nieosiągalne, mogłyby stać się inspiracją
do wielu scenariuszy filmowych. Jeden z nich
z pewnością opowiadałyby o projekcie zespołu
kamienic nawiązujących swoim stylem do berlińskich i paryskich pereł miejskiej architektury
pierwszego ćwierćwiecza XX wieku. Finałowa
scena miałaby miejsce w roku 1922, a wieńczyłby
ją najazd kamery na zespół wyrafinowanych

budynków, które urzekały równie mocno jak
architektura reprezentacyjnych kamienic w stolicy Niemiec, czy Francji.
Dodajemy jeszcze, że dzieło Karla Schabika,
Hansa von Poellnitza i hrabiego Mikołaja
von Ballestrema przez długie lata nadawało
Gliwicom europejskiego sznytu stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów
na mapie miasta. Warto wspomnieć, że nieszczęśliwe losy Starego Kontynentu i wojenne
zawieruchy nie porwały ze sobą kamienicy,
która przetrwała do naszych czasów. Niestety,
wraz z upływem lat jej stan zaczął znacznie
odbiegać od pierwotnej świetności..

Ten kierunek miał ponadto przywrócić ulicy
dawną świetność oraz znów uczynić z kamienicy jeden z najpiękniejszych punktów na
mapie Gliwic. Innymi słowy, mieszkańcy zrewitalizowanej kamienicy będą mogli mieszkać
w zachwycającej kamienicy z początku XX
wieku i korzystać z funkcjonalnych rozwiązań
i wszelkich wygód współczesnego budownictwa mieszkaniowego, a wszystko to w samym
centrum miasta.

Koncepcja zachowania tożsamości
Po rozważeniu wielu wariantów, inwestor, tj.
konsorcjum MW Invest i architekci PANOVA
Studio wyznaczyli sobie konkretny cel, czyli
odtworzenie pierwotnego wyglądu kamienicy
w nowoczesnej odsłonie. Ambitne wyzwanie polegało na zachowaniu tożsamości historyczno-architektonicznej budynków w stylu
lat 20. przy jednoczesnym wdrożeniu wszystkich udogodnień nowoczesnego budownictwa.

wizualizacja: Finm

Z

apraszamy do inspirującej lektury o projekcie rewitalizacji, która połączyła
nowoczesną funkcjonalność budownictwa mieszkaniowego z zachowaniem
oryginalnego wyglądu stylowej kamienicy.
A teraz cofnijmy wskazówki zegara historii
i przenieśmy się na chwilę do malowniczych
lat dwudziestych ubiegłego wieku…
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Koncepcja rewitalizacji kamienic wymagała nie
tylko konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków, ale również wykonania wielu ekspertyz potrzebnych na dalszym etapie projektowym. Aby stworzyć projekt, który wiernie
odzwierciedli stan istniejący budynku, architekci wykonali skanowanie laserowe i wykorzystali chmurę punktów do kompleksowej
inwentaryzacji. Jej szczegółowość jest nieporównywalnie lepsza i dokładniejsza niż ta
wykonywana tradycyjnie.
Dzięki temu powstał wirtualny model
budynku, jak i każdego pomieszczenia, który
precyzyjnie odwzorowuje najdrobniejsze detale.
Tym samym architekci zyskali narzędzie
weryfikacji rozwiązań projektowych w czasie rzeczywistym. Krótko mówiąc, powstała
możliwość bieżącej optymalizacji rozwiązań technicznych wewnątrz samych kamienic. Można się o tym przekonać na własne
oczy, ponieważ w pracowni PANOVA Studio
powstała makieta 3D, która w miniaturze
pozwala podziwiać przyszły efekt kompleksowej rewitalizacji.
Nowoczesny funkcjonalizm
+ rewitalizacja
W myśl generalnej koncepcji rewitalizacji założono wdrożenie funkcjonalności nowoczesnego
budownictwa mieszkaniowo-komercyjnego
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przy minimalnej ingerencji w zastaną tkankę
miejską. Elewację postanowiono odtworzyć
zgodnie z oryginalnym kształtem elementów architektonicznych oraz zachowaniem
kolorystyki.
Inwestor i architekci zdecydowali się
na kilka znaczących zmian, które wkomponowano w taki sposób, aby nie ingerować
w pierwotny styl całego budynku. Pierwsza
modyfikacja polegała na dostosowaniu parterowych lokali do potrzeb komercyjnych, dzięki
czemu w przyszłości mogą tu powstać gabinety lekarskie, kancelarie, czy lokale gastronomiczne. Niewątpliwym plusem tego rozwiązania będzie także aktywizacja ulicy poprzez
nadanie jej biznesowo-usługowego charakteru.
Krótko mówiąc, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele wolnych zawodów zyskają prestiżową lokalizację i reprezentacyjne lokale
lub biura w jednym z najbardziej stylowych
budynków w Gliwicach. Mieszkańcy miasta
natomiast będą mogli cieszyć oczy piękną
elewacją budynku, która odzyska swój pierwotny charakter oraz funkcję mieszkaniową.
Drugą i zarazem najbardziej widoczną
zmianą pod względem architektonicznym było
stworzenie łącznika w formie trójkondygnacyjnego połączenia kamienic z funkcją usługową i mieszkalną. Tym samym łącznik ten
w efektowny sposób zespolił dwie kamienice.
W miejscu, gdzie początkowo znajdowała się
brama pojawił się charakterystyczny element,

który nie tylko wzbogacił projekt, ale i stał
się swojego rodzaju dominantą wkomponowaną w linię pierzei kwartału.
Trzecią modyfikacją była adaptacja nieużytkowego poddasza na komfortowe mieszkania, z których rozciąga się piękny widok.
Przyszli mieszkańcy od strony południowej
będą spoglądać na tektonikę dachów śródmieścia Gliwic przeplatanych terenami zielonymi, a od północy na stare miasto ze słynną
gliwicką radiostacją w tle.
Warto także wspomnieć o części wewnętrznego dziedzińca stworzonego z myślą o przyszłych mieszkańcach kamienic, który rozkwita zielenią uzupełnioną elementami małej
architektury, stając się tym samym uroczym
i stylowym zaciszem.
Efekt prac rewitalizacyjnych będzie można
podziwiać już wkrótce, ponieważ rewitalizacja kamienic przy ulicy Kościuszki 44–46
zakończy się prawdopodobnie w pierwszym
półroczu 2023 roku. Ich odnowione oblicze
przez kolejne dziesięciolecia będzie perłą miejskiego krajobrazu i dowodem na to, że drugie życie budynku może być równie piękne
jak pierwsze.

projekt autorstwa

www.panovastudio.pl
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Chmura punktów i wirtualny model
budynku
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Trendy kolorystyczne
według Axalta Coating Systems
Cisza, pierwiastek ludzki i... trwałe wykończenia:
Studio prognozowania trendów. Axalta Coating Systems
przedstawia kolory i wykończenia na rok 2022.

Minimalizm znów w modzie
Dominować będą naturalne materiały i odpowiadająca im neutralna paleta: stonowane kolory,
delikatne faktury, minimalistyczne kształty
oraz powierzchnie. Tematem przewodnim jest

Kolor roku
spokój, a paleta kolorów skupia się na „neo-neutralnych” barwach.
Człowiek w centrum uwagi
Druga prognoza zakłada, iż ze względu na
coraz bardziej powszechną obecność sztucznej
inteligencji i zautomatyzowanych procesów
w naszym codziennym życiu projektanci wnętrz
postawią na trend pozycjonujący człowieka
w centrum uwagi. Powierzchnie przypominające ręcznie robione wykończenia z gliny,
drewna oraz rattanu będą łączone z kolorami

W najnowszym numerze Sally Put, ColourDesign
Manager w Axalta, ogłasza kolor roku 2021:
SuprAnodic Nature: Na podstawie zebranych
danych analitycznych oraz całej naszej wiedzy
o kolorach przekonaliśmy się, że chociaż czerń,
szarość i biel nadal pozostają ponadczasowymi
bestsellerami, pojawiła się nowa moda na wykończenia anodowane, dające gładki, matowy, subtelny metaliczny efekt, który z pewnością stanie
się numerem jeden wśród architektów wnętrz,
projektantów oświetlenia, mebli i nie tylko.
Raport trendów
Te i inne prognozy zostały zebrane w corocznej publikacji firmy Axalta, raporcie trendów
vibes, analizującym kolory, wykończenia oraz
efekty, które będą dominować w kolejnym
roku w branży architektonicznej i projektowaniu wnętrz. Każdy egzemplarz jest dostarczany ze wzornikiem 10 modnych kolorów,
o których mowa w magazynie.
Drukowany magazyn vibes oraz wachlarzyk kolorów można zamówić bezpłatnie na:
www.axalta.pl/vibes2021.

artykuł sponsorowany

P

oza bardziej oczywistymi skutkami COVID19 Axalta przewiduje, że praca w domu
będzie wiązać się z rosnącą potrzebą ciszy
i spokoju — w tym powierzchni oraz projektów
wnętrz, które sprzyjają wyciszeniu i pozwalają odizolować się od świata zewnętrznego.

i fakturami o wyglądzie bardziej industrialnym.
Tego typu stylistyka zdominuje wykończenia,
które widzimy na elewacjach oraz ramach
okiennych, a także wewnątrz budynków.

www.axalta.pl
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Płyty warstwowe Kingspan QuadCore® –
efektywne rozwiązanie korzystne dla środowiska

Z

asoby budowlane odgrywają ważną rolę
w realizacji transformacji energetycznej.
Przyjmuje się, że udział sektora budowlanego w konsumpcji energii przekracza średnio
w samej Europie aż 30%. Wartość ta ma więc
ogromny potencjał oszczędnościowy.
Zasady optymalizacji energetycznej
Kingspan bierze udział w wielu projektach
typu Deep Energy Retrofits (DER) — projektach renowacyjnych, które charakteryzują
się wyjątkowo wysokim stopniem oszczędności energii. Dzięki doświadczeniu zebranemu przy tych przedsięwzięciach opracowano odpowiednie zasady i zalecenia dotyczące
działań na rzecz optymalizacji energetycznej
budynków. Zasady te opierają się na całościowym spojrzeniu na budynek, a także na
analizie wszystkich elementów składowych,
które mogą przyczynić się do efektywności
energetycznej:
• Izolacja. Nowa, skuteczna izolacja termiczna
ścian w połączeniu z izolowanym, nieabsorbującym ciepła dachem, wysokowydajnymi oknami
i szeroko zakrojonymi środkami zapewniającymi szczelność zwiększają nawet dziesięciokrotnie wartość izolacyjną budynku.
• Szczelność. W celu optymalizacji wydajności
cieplnej przegroda budynku musi być możliwie
szczelna. Ważne jest uszczelnienie wszelkich
otworów i niedoskonałości — na zewnątrz lub
do sąsiednich pomieszczeń. W ten sposób ograniczane są straty ciepła i przeciągi, zapobiega
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się przenikaniu szkodników i zapewnia lepszej
jakości powietrze w pomieszczeniu.
• Redukcja systemów ogrzewania i chłodzenia. Odpowiednio izolowana, szczelna
obudowa budynku zmniejsza koszty energii
potrzebnej na ogrzewanie nawet o ok. 61%,
a na chłodzenie o 68%. Ponadto wysokowydajne urządzenia grzewcze zmniejszają zapotrzebowanie budynku na ciepło o 10%. Izolowane rury i zastosowanie wysokowydajnej
technologii grzewczej z pośrednimi podgrzewaczami wody zmniejszają zużycie energii
ciepłej wody o 41%.
QuadCore® — innowacyjny rdzeń
izolacyjny płyt warstwowych od Kingspan
Kingspan opracował innowacyjny materiał
izolacyjny dla płyt warstwowych wykonany
w technologii hybrydowej — QuadCore ®.
Został on przygotowany w odpowiedzi na
coraz wyższe wymagania związane z wydajnością energetyczną budynków i ograniczeniem ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Płyty warstwowe z rdzeniem izolacyjnym
QuadCore®, dzięki swojej niespotykanej wydajności, przyczyniają się do transformacji energetycznej budynków. Deklarowana wartość współczynnika przewodnictwa cieplnego λ dla płyt
z QuadCore® wynosi jedynie 0,018 W/(m·K).
W przeciwieństwie do niektórych materiałów
izolacyjnych, te właściwości termiczne nie ulegają pogorszeniu z upływem czasu. Czynniki

Budownictwo zdrowe i zrównoważone
Nowoczesne budynki wymagają innowacyjnych i bezpiecznych dla środowiska materiałów, dlatego pianka izolacyjna QuadCore® nie
zawiera związków CFC/HCFC. Produkty testowane zgodnie z ISO-16000 spełniają również
szereg ważnych norm, w tym francuskie rozporządzenie w sprawie VOC (A+), Indoor Air
Comfort Gold, BREEAM International i LEED
v4 (poza USA). Rdzeń QuadCore® ponadto
charakteryzuje się niskim współczynnikiem
wpływu na globalne ocieplenie. Do produkcji
płyt wykorzystywana jest stal o wysokim stopniu recyklingu, wynoszącym od 20 do 25%.
Dzięki zastosowaniu QuadCore® można osiągnąć oszczędność materiału do 10% w porównaniu z konwencjonalną izolacją wykonaną
z poliuretanu.
Płyty warstwowe ze względu na swój
charakter umożliwiają również przyjemny
i przyjazny dla zdrowia montaż. Ponieważ
nie zawierają włókien mineralnych, nie powodują podrażnień podczas dotykania lub kontaktu ze skórą. Jednocześnie panele charakteryzują się niską wagą: zapewnia to łatwy
i szybki montaż w niemal każdych warunkach
atmosferycznych. Akcesoria dopasowane do
płyt warstwowych również ułatwiają montaż
całych systemów, np. odwodnienia. Oszczędza
to czas i pieniądze podczas budowy. Systemy
płyt warstwowych można także równie łatwo
zdemontować.

www.kingspan.com/pl
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Zgodnie z aktualnymi regulacjami dotyczącymi
oszczędzania energii, we współczesnym budownictwie
należy przywiązywać szczególną uwagę do efektywności
energetycznej budynków. Jednocześnie wciąż rosną
wymagania dotyczące jakości stosowanych produktów.
Rośnie popyt na trwałe i przyjazne dla zdrowia oraz
środowiska materiały budowlane. Właśnie te aspekty
producenci muszą wziąć pod uwagę przy
opracowywaniu nowych produktów.

takie jak wilgoć z opadów atmosferycznych,
niskie temperatury czy wysokie nasłonecznienie
nie wpływają w na skuteczność izolacyjności
zastosowanego rdzenia. W ten sposób płyty
przyczyniają się do niskiego zużycia energii
niezbędnej do ogrzewania i wentylacji.
Jednocześnie zastosowania tego rozwiązania pozwala na obniżenie grubości płyt niezbędnych do osiągnięcia pożądanych właściwości izolacyjnych (w porównaniu do innych
powszechnie stosowanych materiałów). Dzięki
temu odpowiednio niskie wartości współczynnika przenikania ciepła U można osiągnąć nawet
przy małych grubościach izolacji.
Co istotne, do produkcji płyt zużywa się
stosunkowo mało energii i surowców. Zmniejsza
to emisję CO2 i oszczędza zasoby naturalne.

| biznes

Origami House
Origami House to kolejny projekt, do którego architekci z Medusa
Group zaprosili inżynierów oświetlenia z firmy Zumtobel Group.

U

stawiony w ogrodzie, nieopodal głównego domu gospodarzy, przypomina
instalację artystyczną lub rzeźbę.
Oprócz niewątpliwie funkcji artystycznej,
pełni jednak bardzo praktyczną rolę domku
dla gości. Na pozór prosty, o geometrycznej
formie tworzy skomplikowany układ stalowej
konstrukcji, krytej grafitową powłoką poliuretanową. Pozwala to na uzyskanie efektu wizualnie lekkiej, papierowej formy zaczerpniętej
z japońskiej sztuki origami. Zagięte płaszczyzny, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, są
ekranem dla światła naturalnego. Duże tafle
szkła wychodzące na ogród wyłożony białym
żwirem, to odniesienie do japońskich ogrodów skalnych.
Wewnątrz powstała przestrzeń wypoczynkowa, która w razie potrzeby zmienia
się w pomieszczenie gościnne oraz swoisty

azyl — miejsce chwilowego odosobnienia
i refleksji. Efekt wyciszenia nadaje wykończenie wybielaną sklejką, materiałem kojarzonym z architekturą drewniano-papierowych
ścian fusuma.
Dom ma dwa poziomy i powierzchnię
użytkową trochę ponad 26 metrów kwadratowych. Na parterze znajduje się część dzienna
skupiona wokół kominka opalanym drewnem
oraz aneks kuchenny. Na zwarte poddasze ze
świetlikową sypialnią i łazienką prowadzą lekkie w wyglądzie, ale solidne stalowe schody.
Zaprojektowane przez Zumtobel oświetlenie wnętrza budynku perfekcyjnie dopełnia całość. Założeniem było stworzenie systemu oświetlenia w taki sposób, aby delikatnie
i subtelnie podkreślić walory architektoniczne
wnętrza oraz by użytkownik mógł dzięki temu
w sposób elastyczny i indywidualny kreować

sceny świetlne. Udało się to dzięki zastosowaniu opraw oświetleniowych SUPERSYSTEM
oraz inteligentnego systemu do zarządzania
oświetleniem LITECOM, kontrolowanego
poprzez szklany panel dotykowy CIRIA.
Efekt? Możliwość ustawiania dowolnych
nastrojów świetlnych.
Oświetlenie ogólne lub akcentujące, bezpośrednia lub pośrednia dystrybucja światła,
małe i duże komponenty, z bliska i z daleka…
to tylko niektóre zalety sztandarowego produktu Zumtobel jakim jest SUPERSYSTEM. To
modułowy system wszechstronnego oświetlenia, który bezbłędnie poradził sobie z wyzwaniami Origami House, pozwalając na największą kreatywność, w połączeniu ze spójną
i prostą estetyką współgrającą z otoczeniem.
Wybór firmy Zumtobel jako wykonawcy systemu
oświetleniowego nie był przypadkowy. Firma
zapewnia oświetlenie w najbardziej znanych
na świecie muzeach, obiektach sztuki i kultury,
galeriach, biurach, salonach sprzedaży, a nawet
zabytkowych kościołach. Idealnie sprawdziła
się również w tym niecodziennym projekcie.

• lokalizacja: Toruń
• architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała
• współpraca autorska: Katarzyna Chobot,
Katarzyna Kruszenko
• oświetlenie: Zumtobel
• inwestor: prywatny
• powierzchnia użytkowa: 26,6 m²
• powierzchnia całkowita: 44,05 m²
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Origami House

Michał TOmczak

fot.: Juliusz Sokolowski

Sales Manager

www.zumtobel.com/pl
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Imponujące grafiki ozdobą Orientarium
nowe innowacyjne materiały i technologie.
Zupełnie obiektywnie — zastosowanie Scalamidu przy Orientarium stanowi strzał w dziesiątkę — przekona się o tym każdy, kto zobaczy wszystko na własne oczy — mówi Rafał
Kurowski, Product Manager w firmie Pozbruk,
która jest właścicielem marki Scalamid. Za
montaż płyt na betonowej konstrukcji oceanarium, odpowiedzialna jest firma Artrys.
Scalamid pozwala nanosić nadruk na płyty
według życzenia osoby wykonującej projekt.
— Wyobraźnia nie zna granic. Dlatego mogą
powstawać takie cuda jak przy wejściu do Orientarium, ale także w wielu innych miejscach
użyteczności publicznej i projektach mieszkaniowych. Przykładów jest wiele: przedszkole
w Kiełczowie k. Wrocławia, Osiedla: Życzliwa

Rekiny, płaszczki, orangutany, a przede wszystkim
fantastyczne słonie indyjskie będą gwiazdami
nowych pomieszczeń łódzkiego zoo, zachwycającymi
małych i dużych zwiedzających. Wspaniałe atrakcje
czekają również architektów i projektantów, którzy
w Orientarium zobaczą wiele ciekawych rozwiązań.
Jedno z nich znajduje się tuż przy wejściu do
obiektu — podświetlone grafiki pływających słoni
wykonane na materiale o nazwie Scalamid.

Wybieg na Syberię
Orientarium zajmuje 7,5 ha, to aż połowa
powierzchni łódzkiego zoo. Jego włodarze
spodziewają się 1,5–2 mln gości rocznie.
Przewidziany jest zarówno basen dla zwierząt morskich (2,5 tys m 3 słonej wody, ze
wsparciem specjalnych pomp i zbiorników!)
jak i specjalne błotne wybiegi uprzyjemniające życie słoniom. Otoczenie licznych gatunków zwierząt wzbogaci 3000 egzotycznych

licencja na e-wydanie A&B: MAJA SKIBIŃSKA | skibinska_maja@wp.pl

drzew, 14 000 pnączy oraz centrum biurowo-konferencyjne. Któż bowiem by nie chciał
zgłębiać wiedzę, także z architektury, w tak
ciekawym sąsiedztwie.
Dorota Szlachcic ma olbrzymie doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach. Projektowała m.in. Afrykarium we Wrocławiu
i oceanarium w... Angoli. Kolejne wyzwanie
stanowi wybieg dla tygrysów syberyjskich pod
Władywostokiem. — Różnica w technologii
przygotowywania projektu łódzkiego i obiektu
we Wrocławiu jest jak przepaść. 10 lat temu
pracowaliśmy w autocadach i technologii 2d,
dzisiaj w BIM (Building Information Modeling).
Mamy też do czynienia z zupełnie inną generacją materiałów — dodaje Dorota Szlachcic
z ArC2 Fabryka Projektowa.
Strzał w dziesiątkę
— Koncepcja była fascynująca od samego
początku. To projekt biologiczny, który wciąga
nas w mroczne i mgliste klimaty Azji Południowo-Wschodniej. Powstał przy zaangażowaniu wielu ludzi, którzy wprowadzali tutaj

Praga Robyg i Nowa Wola Dantex w Warszawie,
Poliklinika Wyjazdowa Dużych Zwierząt przy
Uniwersytecie Wamińsko-Mazurskim w Olsztynie. Do tej listy dorzuciłbym także dworzec PKS w Wysokiem Mazowieckiem, Osiedle Mieszkaniowe Jaz-Bud przy ul. Wierzbowej w Białymstoku, czy też domy modułowe
w Ostródzie — dodaje Rafał Kurowski.
Niespodzianki na blogu
Już wkrótce w Orientarium rozgoszczą się
zwierzęta, trwają również prace wykończeniowe obiektu. Jak mówi Paulina Klimas-Stasiak, rzecznik prasowy Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego w Łodzi: — Pierwsi zwiedzający odwiedzą nową część zoo jesienią bieżącego roku. Odwiedzajcie systematycznie blog
i social media Scalamid, przygotowujemy na
tę okazję niespodzianki.

www.scalamid.pl
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— Zależało nam, by już przy wejściu do Orientarium widzowie mieli do czynienia z najlepszym designem, dlatego do współpracy zaprosiłam multimedialnych projektantów z Odaibe
Visuals. Wpadli oni na pomysł z pływającymi słoniami — mówi Dorota Szlachcic,
szef zespołu projektowego, współwłaściciel
ArC2 Fabryka Projektowa i Szlachcic Architekci. — Nie tylko dla dzieci to wspaniały
wstęp do tego co zobaczą na własne oczy
pod wodą i nad wodą. Chciałam zastosować
materiał wielkoformatowy, na którym można
wykonać nadruk grafiki o najlepszej jakości.

Budynek jednorodzinny – zastosowano listwy BP19

Hotel – zastosowano listwy BP19

Budynek usługowy –
zastosowano listwy BP19 i BP11 HTS

Prezentowane rozwiązania architektoniczne nie są chronione prawami autorskimi.

BP11 HTS

BP19

Elewacja z efektem
typu „Matrix” – listwa BP19

Nowy design Bella Plast w dociepleniach budynków
Systemy dociepleń budynków wykonywane metodą BSO (bezspoinowe systemy
ociepleń — metoda „lekka-mokra”) — ang.: ETICS (external thermal insulation
composite system) z wykorzystaniem okładzin termicznych typu styropian
i wełna mineralna to najpowszechniejsza i wciąż pod względem ekonomicznym
— najbardziej atrakcyjna metoda ocieplania ścian zewnętrznych budynków.
Firma Bella Plast od ponad 25 lat jest producentem listew i profili wykończeniowych do tych systemów.
Wśród nowości przygotowanych na rok 2021, na uwagę zasługuje system
profili elewacyjnych PVC w skład którego wchodzą listwy o nazwie BP19 oraz
BP11 HTS. Listwa BP19 stanowi kształt stojącego zewnętrznego rąbka o przekroju trójkąta, natomiast listwa BP11 HTS jest negatywem listwy BP19 czyli
odwróconym rąbkiem także o przekroju trójkąta.
Obydwie listwy można stosować razem lub oddzielnie. Rozmieszczenie listew
na powierzchni elewacji jest zupełnie dowolne — w zależności od przyjętego
projektu elewacji.
Listwy BP19 i BP11 TS mogą być montowane zarówno w pionie jak i w poziomie
oraz w każdym innym położeniu. Możliwości wynikające z zestawiania obydwu
listew na powierzchni elewacji są bardzo szerokie. Za pomocą listew BP11 HTS
można uzyskać np. typowe poziome boniowanie w kształcie trójkątnego rowka,
a za pomocą listew BP19 — pionowe rąbki stojące — analogiczne — do widoku
rąbka stojącego znanego z łączenia blach stalowych na tzw „rąbek”. Ciekawym
efektem jest także elewacja z użyciem listew BP19 w formie „MATRIX” czyli
pionowe odcinki o różnej długości położone w różnych odległościach od siebie.
Na szczególną uwagę zasługuje także zastosowanie jednocześnie listwy BP19
i BP11 HTS w położeniu pionowym, na zmianę — czyli raz listwa BP19 (rąbek
stojący) a raz listwa BP11 HTS czyli rąbek wklęsły (bonia trójkątna).

Montaż listew BP19 i BP11 HTS jest analogiczny jak montaż listew i profili dedykowanych do systemów ociepleń metodą „lekka-mokra” BSO. Listwy BP19
i BP11 HTS posiadają po obydwu stronach korpusu PVC pasy siatki szklanej.
Siatka szklana zamontowana jest do korpusu za pomocą zgrzewu ultradźwiękowego, który to charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na zerwanie i gwarantuje bezpieczne połączenie profilu PVC (korpusu) z pasami siatki
szklanej. Zamontowanie listew BP19 i BP11 HTS do powierzchni elewacji jest
intuicyjne. Należy uprzednio rozprowadzić klej do zatapiania siatki szklanej
na okładzinie termicznej i nakleić listwę, następnie pasy siatki szklanej,
w które zaopatrzona jest listwa, należy na zakład od góry przykryć siatką
szklaną elewacyjną i obydwie siatki, w jednej operacji klejenia, zatopić.
Kolejnym krokiem jest oczywiście rozprowadzenie warstwy tynku.
Listwa BP11 HTS wymaga wykonania w warstwie styropianu lub wełny mineralnej typowego rowka — jak dla tradycyjnej listwy boniowej.
Listwy BP19 i BP11 HTS produkowane są w kolorze białym technicznym,
przeznaczonym do pomalowania farbami elewacyjnymi typu akryl, silikat,
silikon. Najkorzystniejszy efekt uzyskuje się kiedy kolor tynku oraz kolor
farby, którą pomalujemy listwy jest ten sam. Istnieje także możliwość
wyprodukowania listwy BP19 i BP11 HTS zabarwionej w masie w dowolnym kolorze, także metalicznym, srebrzystym itd. z palety RAL CLASSIC-7.
Stosowanie systemu listew elewacyjnych BP19 i BP11 HT pozwala w bardziej
dostępny sposób kształtować widok elewacji i uzyskać dobry efekt ciekawszej architektury. Listwy BP19 i BP11 HTS gwarantują jednolitość systemu
na całym budynku. Listwy BP19 i BP11 HT uzyskały ochronę w Urzędzie
Patentowym R.P. Rozwiązanie posiada także dopuszczenie do stosowania
w budownictwie w postaci Krajowej Oceny Technicznej wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Bella Plast Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Szczęśliwa 51, 05-074 Długa Kościelna

BAZA CAD BELLA PLAST

V-CARD BELLA PLAST

www.bellaplast.com.pl | biuro@bellaplast.com.pl
+48 607 110 217, +48 691 96 76 32 +48 22 783 64 64
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Projektowanie architektoniczne
i koordynacja branż w standardzie OPEN BIM
Przygotowanie realizacji inwestycji, a zwłaszcza proces projektowania,
to jeden z pierwszych obszarów branych pod uwagę w przypadku podejmowania decyzji o wdrożeniu metodyki BIM. W tym zakresie kojarzone
jest ono głównie z zastosowaniem narzędzi informatycznych umożliwiających modelowanie BIM oraz wspomagających koordynację i komunikację pomiędzy członkami zespołów projektowych.

Archicad i Solibri Office to programy umożliwiające projektowanie, koordynację międzybranżową, analizę i wyszukiwanie błędów projektowych
oraz komunikację z członkami zespołów projektowych. Ich jednoczesne
użycie zapewnia, z jednej strony — skuteczne i efektywne wykonywanie
projektów w technologii BIM (Archicad), z drugiej — systematyczną weryfikację tworzonych modeli przy pomocy automatycznych reguł analizy
(Solibri Office).
OPEN BIM to skuteczna koordynacja procesów projektowych
Zastosowanie standardów OPEN BIM, w celu wsparcia wielu procesów projektowania umożliwia tworzenie skutecznych schematów pracy. Sprawdzane
i koordynowane mogą być modele IFC różnych branż, a wnioski z analizy skutecznie współdzielone przy pomocy notatek w formacie BCF (BIM Collaboration Format). Wszystkie te działania realizowane są przez zestawy modyfikowalnych reguł, które mogą być dostosowywane do potrzeb pracowni lub
specyfiki projektu. Solibri Office umożliwia ciągłą i skuteczną kontrolę projektu
w następujących obszarach:
■ bieżącej oceny branżowych modeli BIM wykorzystywanych w codziennej
koordynacji prac projektowych,
■ automatycznej analizy modeli BIM na wybranych etapach projektowania
w celu uniknięcia powszechnie występujących błędów modelowania,

■

■

automatycznej analizy relacji pomiędzy elementami modelu w celu oceny
poprawności merytorycznej i zgodności z normami i specyfikacjami,
automatycznej analizy parametrów i informacji powiązanych z modelem
BIM w celu weryfikacji zgodności z ustaleniami BEP i spełnieniem wymagań inwestora.

Wyniki analizy modeli mogą być w łatwy sposób przeglądane w bezpłatnej wersji
programu Solibri Anywhere, współdzielone w postaci raportów w formatach PDF
lub Excel lub poprzez zastosowanie standardu BCF w celu przekazania uwag do
projektantów branżowych. Możliwe jest również bezpośrednie połączenie programu Archicad i Solibri Office w sposób umożliwiający bieżącą weryfikację tworzonego projektu bez konieczności zapisywania modelu do formatu IFC.

Rys. Solibri Office — przykłady analizy modelu BIM (źródło: WSC)

Zastosowanie programów Archicad i Solibri Office zdecydowanie zmniejsza
ryzyko związane z drożeniem BIM oraz jest istotnym czynnikiem podnoszącym
jakość oferowanych usług i produktów.
Zapraszamy do kontaktu z autoryzowanym dystrybutorem na Polskę
Archicada i Solibri: www.wsc.pl

OPEN BIM to:
➡ Efektywne projektowanie
➡ Systematyczna weryfikacja
➡ Wysoka jakość projektu

+48 22 517 00 13 | wsc@wsc.pl
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ZANURZ SIĘ

winnica – bogactwa naturalne – brązowy terra

591TE81003R3F
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Probet-Dasag
to jeden z wiodących
polskich producentów
elementów z betonu
szlachetnego,
lider jakości.
ul. Fabryczna 4–6
68-100 Żagań

tel.: +48 68 363 16 20
fax: +48 68 363 16 21

www.dasag.pl

sekretariat@dasag.pl

oferujemy komPleksowe
rozwiązania:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

płytki tarasowe
płytki posadzkowe
schody blokowe i samonośne
okładziny schodowe
cokoły
parapety
elementy małej architektury
elementy fasadowe
systemy oznakowania dotykowego
dla osób niewidomych
i niedowidzących.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony
internetowej i zapoznania się z pełną ofertą:

www.dasag.pl
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stolarka przeciwpożarowa
i przegrody biurowe

Nowy styl
bezpieczeństwa
przeciwpożarowego
Izolacyjność akustyczna: R w do 52dB
alufire.com
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