issn 0239–3549
marzec/kwiecień 2010

KOMUNIKAT
3/4

www.
ww w. archica
archi ca d .p l
wersja próbna
do pobrania z internetu
za darmo

ArchiCAD STAR T EDITION
cena od 6.900 zł netto
„ArchiCAD przywraca właściwy sens
pracy architektów
i ich współpracowników,
pozwalając im skupić się
na projektowaniu
i twórczej wymianie idei,
zamiast tracić czas
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ArchiCAD 13 wprowadza przełomowe technologie, dzięki którym efektywne projektowanie zespołowe
w systemie BIM jest możliwe nie tylko w wewnętrznej sieci pracowni, ale również przez internet.
Technologia Delta Server™ zwiększa szybkość i niezawodność wymiany danych, gdyż redukuje ich
strumień do minimum. Architekci mogą nawiązywać współpracę z kolegami z innych miast, krajów i na
innych kontynentach. Członkowie zespołu nie muszą się spotykać by pracować wydajnie i efektywnie
nawet nad największymi i najbardziej złożonymi projektami.
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Pierwsze miesiące roku to zazwyczaj trochę senny czas, gdy ospale wychodzimy
z zimowej aury, a ta w tym roku dała się nam chyba wszystkim ostro we znaki.
Kryzys w branży budowlanej sprawił, że znacznie zwiększyło się zainteresowanie
konkursami… Na ich brak nie można narzekać, za to z uwagą należy sprawdzać,
czy aby na pewno zgodne są one z obowiązującymi standardami, czy wielomiesięczna a nawet wieloletnia mozolna praca Zespołu Koordynacyjnego Sędziów
Konkursowych nie poszła na marne. Opracowany przez tenże Zespół - Kodeks
Konkursowy, jaki w wersji „roboczej” otrzymali delegaci na ostatnim Walnym
Zjeździe, jest w ostatniej fazie opiniowania od strony prawnej i mamy nadzieję,
w możliwie najkrótszym czasie przekazać go wszystkim zainteresowanym. Póki
co, jego wcześniejsza, mniej rozbudowana wersja dostępna jest na naszej stronie
internetowej (podstrona „Dokumenty”).
W dniu, gdy oddaję ten numer do druku do mojego pokoju na poddaszu Pałacu
Zamoyskich docierają śpiewy ptaków, lada dzień pękną pąki kasztanowców na
naszym dziedzińcu… Przyroda budzi się do życia a my z nią. Przed nami piękny
wiosenny, a zaraz potem letni czas. Spożytkujmy go jak najlepiej, by w szaleństwie pozyskiwania kolejnych zleceń, pracy, pracy, pracy… przystanąć na chwilę
i dostrzec to wszystko, co piękne i ważne w naszym życiu.
Słońca w nas i tego nad nami, życzę wszystkim Państwu.
Agnieszka Bulanda
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W kwietniu ub. r. Stowarzyszenie Architektów Polskich we Francji gościło w naszym pawilonie wystawowym na Foksal z kolejną już swoją wystawą, tym razem
nie malarską, rzeźbiarską, rysunkową ale prezentującą dokonania projektowe
i realizacyjne polskich architektów mieszkających i tworzących od lat we Francji.
Z różnych powodów nie udało nam się wcześniej przedstawić obszernej relacji
z tego wydarzenia… czas biegnie nieubłaganie szybko i nim się obejrzeliśmy –
minął rok. I choć w tym roku nie będziemy gościć naszych polsko-francuskich
przyjaciół, to nadarza się znakomita okazja, by właśnie w rocznicę tego wydarzenia zaprezentować na łamach naszego pisma, fragmenty wystawy, zwłaszcza tym
z Państwa, którzy nie mieli okazji zobaczyć jej na własne oczy.
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OKŁADKA
zagospodarowanie skweru hoovera
warszawa, krakowskie przedmieście
jems architekci

Archipol Expo
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WARSZAWA 2009
TWÓRCZOŚĆ ARCHITEKTÓW POLSKICH
WE FRANCJI OD LAT 60-tych DO DZIŚ
Wystawa w Pawilonie SARP
od 15 kwietnia do 4 maja 2009

16-go kwietnia 2009 r. Stowarzyszenie Architektow Polskich we Francji SARPFR
zaprezentowało wystawę ARCHIPOL EXPO zorganizowaną we współpracy z ZG
SARP. Tegoż dnia towarzyszyło jej sympozjum na temat emigracji architektów
polskich, przygotowane przez Instytut Historii PAN.
La Société des Architectes Polonais en France - SARPFR zostało założone w
Paryżu dnia 11 marca 1977 roku w celu zacieśniania więzi społecznej i zawodowej między architektami polskimi we Francji. Lata 60-te były latami ich masowej
emigracji, spowodowanej trudną sytuacją polityczno-ekonomiczną na wschodzie
i brakiem perspektyw zawodowych dla wchodzących w życie pokoleń. We Francji
był to okres tzw. „trente glorieuses” - 30 lat wyjątkowego, dotychczas niedorównanego rozwoju ekonomicznego. Zaufanie w przyszłość i w zasoby nowoczesności
charakteryzowały obfitą twórczość architektoniczną i urbanistyczną, dzisiaj często
przedmioty ostrych krytyk.
Wystawa przedstawiła fragmenty twórczości 25 architektów zamieszkałych we
Francji, członków francuskiego Ordre des Architectes, absolwentów wydziałów
architektury politechnik gdańskiej, krakowskiej i warszawskiej, działających także
jako urbaniści, wykładowcy wyższych uczelni, eksperci sądowi, często laureaci
konkursów międzynarodowych, twórcy miast i osiedli... Publikowane poniżej prace
są streszczeniem tematów wystawowych.
„LA LETTRE”, biuletyn periodyczny wydawany w języku francuskim, relacjonuje
akcje Stowarzyszenia i ma ambicję stanowienia platformy powiązań kulturalnych w
myśl idei Unii Europejskiej.
Serdeczne podziękowania Prezesowi ZG SARP Jerzemu Grochulskiemu który, inaugurując uroczyście tę naszą kolejną wystawę w przepełnionym pawilonie i ogrodzie
SARP, dał jej właściwy ton i rangę wyjątkowego wydarzenia.
Zaszczytny tytuł Ambasadora Architektury Polskiej nadany SARPFR przez ZG
SARP jest wyrazem wyzwania na jutro.
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Henryk Wlodarczyk
Prezes SARPFR

Różne drogi prowadziły do Francji…
Większość z nas kończyła studia w końcu lat 50-tych.
To był początek odwilży za «wieczną» Żelazną Kurtyną, która po sześcioletnim czarnym okresie okupacyjnym, izolowała nas szczelnymi granicami od reszty świata.
Wychowywaliśmy się w klasycyzującym realiźmie socjalistycznym. Mieliśmy trochę
początkującej czarno-białej telewizji, informacje z zagranicy były rzadkie i trudno
dostępne. Nasi niezapomniani, znakomici, doświadczeni, bardzo często siwowłosi
profesorowie opowiadali nam historię katedry Notre Dame w Paryżu i innych katedr
gotyckich, organizację Placu Św. Marka w Wenecji i szachownicy nowojorskiej...
Zapoznawaliśmy się ze «zdegenerowaną» sztuką z Zachodu, z życiem cyganerii na
Montparnassie na początku XX-go wieku… Byliśmy «głodni». Marzyliśmy o podróżach!
Korzystaliśmy z pierwszych okazji aby wyjechać za granicę, często zaledwie z kilkoma dolarami w kieszeni. Najczęściej bez jakiejkolwiek premedytacji emigrowania
na stałe. Wybieraliśmy Francję i szczególnie Paryż. Inni wybierali Anglię, Austrię...
Znaleźliśmy się z daleka od rodziny, przyjaciół i znajomych, ale znalezienie pracy
było wtedy stosunkowo łatwe. Nawet początkowe braki znajomości języka francuskiego nie stanowiły zbyt dużej przeszkody dla porozumienia się z Francuzami,
życzliwymi dla polskich «emigrantów». Nasza wiedza, wyniesiona z nauczania
politechnicznego, okazywała się najlepszą kartą wizytową w nowym środowisku.
Trudności z przedłużeniem paszportu w polskim konsulacie ograniczaly wolność
ruchu poza granicami. Wybór narodowości francuskiej ułatwiał nam życie, otwierał
nam świat. Mogliśmy zobaczyć. Uczyliśmy się widzieć. Po kilku latach integracja
francuska stawała się realna. Jedni zostawali na stałe, inni wracali do Polski...
Wystawa ARCHIPOL stała się dla nas momentem refleksji.
Minęło kilkadziesiąt lat od naszego wyjazdu z Polski.
W końcu XX-go wieku wielka rewolucja technologiczna wprowadziła ogromne
zmiany we wszystkich dziedzinach. Rozwinęły się różne formy prasy, radia i telewizji. Klikanie internetowe informuje błyskawicznie o wszystkim. Przedtem brakowało
informacji. Nie wiedzieliśmy co się dzieje na świecie.
Teraz zdajemy sobie sprawę z jego różnorodności. Stwierdzamy, że przy obalonych
granicach buduje się, niestety, tak samo od Bostonu do Pekinu, że błyskotliwy
merkantylizm zastępuje zbyt często rzetelność budowlaną. Doskonałość licznych
programów komputerowych daje złudzenia łatwości projektowania.
W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie pojawiają się nowe wyzwania.
Uświadamiamy sobie coraz bardziej ważność urbanistyki i architektury w organizacji życia społeczeństwa. Zdajemy sobie sprawę z popełnionych błędów powojennego, szybkiego bo wtedy koniecznego, schematycznego masowego budownictwa.
Specyficzne warunki geograficzne, klimatyczne, spoleczno-ekonomiczne i historyczne powinny prowadzić do koncepcji zróżnicowanych, do adaptacji ekologicznych. Stare teorie i przyzwyczajenia, rozwiązania istniejące albo «mechanicznie»
oczywiste są niewystarczające. Nasza epoka ma nowe potrzeby i zarazem większe
możliwości techniczne i technologiczne.
Zadyszani na szczycie wzgórza, patrzymy w dolinę. Co jest za szczerbatym horyzontem ?
Andrzej Wujek
Komisarz wystawy
Wiceprezes SARPFR

cjalnych. 1970 na Korsyce: szkoła w Propriano,
Centrum Administracyjne w Sartene i liczne
budynki mieszkalne i wille wakacyjne. 1999
otwarcie pracowni GEA BRZECZKOWSKI: domy
mieszkalne i wille wakacyjne.
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BOGUSŁAW BRZĘCZKOWSKI
1961 dyplom Politechniki Gdańskiej. 1965
przyjazd do Francji. 1969 założenie pracowni
architektonicznej GEA z G.André, G.Breton i
J.M. Roques, laureaci konkursu Program Nowej
Architektury, realizacja tysiąca mieszkań so-
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Brzęczkowski

Brzozowski
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Chrapowicki

JAN BRZOZOWSKI
Urodzony w Lublinie. Studia na Politechnice
Warszawskiej.1967-74 realizacja filmów rysunkowych, nagrody na festiwalach międzynarodowych. 1972 przyjazd do Paryża. Tworzy liczne

ilustracje, perspektywy oraz malarstwo ścienne
i portrety. Od 1976 roku pisze sztuki teatralne
oraz poezje i scenariusze. Projektuje rzeźby-zabawy dla dzieci oraz wnętrza i wille.

LECH CHRAPOWICKI
Urodzony na Śląsku w 1946 w rodzinie z Wileńszczyzny. 1963 matura w Łodzi. 1971 dyplom
Politechniki Warszawskiej.1972 praca w agencji
“DLM architectes” Paryżu, pierwsze projekty dla

Afryki. 1976-1986 realizacje Liceum Francuskiego, Szkoły ENSEA i willi CFD w Abidżanie.1992
otwarcie pracowni na Martynice “ACRA architecture ». Duże i różnorodne projekty na Martynice i w Afryce.

Paryżu projekty we Francji i Afryce (R.Lopez,
Badani-Roux Dorlut i H. Le Même) 1975 biuro
w Paryżu wspólnie z Dominique Mel-la–Dryjski
arch. Budynki użyteczności publicznej, opracowania urbanistyczne, konserwacja i rewaloryzacja zabytków.

THOMAS DRYJSKI - archi5
Urodzony w 1966. 1992 dyplom w Paris Belleville. Współpraca z architektami: Vardi, Mas +
Roux i Huidobro. 1998-2002
wspólnik pracowni C+H+. 2001-2008 profesor

w ENPC (Państwowa Szkoła Inżynierii Lądowej).
2003 otwarcie pracowni
archi5 r z Laurent Boudrillet, Erik Giudice, Bernard Guillien i Jacques Sebbag. Partner Jakub
Wroniszewski w Warszawie.
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DryjskiTh

CHRISTOPHE i DOMINIQUE DRYJSKI
1936 urodzony w Warszawie. Dyplom Politechniki Warszawskiej. Konkursy na mosty przez
Wisłę w Warszawie (prof. M. Leykam) I-sza
nagroda most Świętokrzyski, wyróżnienie most
Łazienkowski. 1962 przyjazd do Francji. W
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DryjskiCH

Fiszer
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Karczewski

STANISLAS FISZER
1935 urodzony w Warszawie. Dyplom Politechniki Gdańskiej. 1965 asystent u architekta M.
Ecocharda. Praca u architektów Ducharme i
Minost Paryż i Abidjan, Wybrzeże Kości Słoniowej. 1972-2000 profesor w Szkole Architektury

w Nancy. 1972 początek samodzielnej praktyki
zawodowej.1996 utworzenie Fiszer Atelier 41
Paryż. 1997 utworzenie Fiszer Atelier 41 Warszawa. Liczne projekty, realizacje, nagrody,
wyróżnienia i odznaczenia.

EWA KARCZEWSKI - JAN KARCZEWSKI –
ANTOINE BERNIER
Ewa Karczewski ur.1938, dyplom 1961. Jan
Karczewski ur. 1939, dyplom 1961. 1961

przyjazd do Francji. 1974 utworzenie Atelier
d’Architecture razem z Antoine Bernier (ur.1953,
dyplom1976).

architektonicznych.
Wiele perspektyw przyczyniło się do sukcesów
w konkursach architektonicznych.

ZYGMUND KNYSZEWSKI
Urodzony w Harnes (Francja). Studia architektury w Warszawie. 1964 powrót do Francji. 1963
zagospodarowanie wybrzeża Languedoc-Rousillon oraz współpraca w pracowni Candilis,
Josic, Woods,. Od 1968 orientacja własnej

pracowni na integrację bioklimatyczną i uszanowanie kultury lokalnej i dziedzictwa.1970 początek działalności w Izbie Architektów. Od 2007
członek Międzynarodowej Rady Urbanistycznej
miasta Lwowa. Liczne konkursy.
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Knyszewski

CHRISTOPHE MARCIN KASIŃSKI
1939 – 2004 Studia na wydziale architektury
Politechniki Warszawskiej.
Twórczość w dziedzinie ilustracji projektów
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Kasiński

Łukasiewicz

Ecole de Beaux Arts. Laureat pierwszej sesji
«Plan Architecture Nouvelle» (P.A.N) w 1972.
Realizacja zespołu urbanistycznego w Melun
Sénart. Projektował meble, malował obrazy.

TOMASZ
MARCZEWSKI
7
Dyplom na Wydziale Architektury Wnętrz na
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Od 1965 żyje i pracuje w Paryżu. Od 1984 prowadzi pracownię autorską, równolegle zajmuje
się malarstwem.
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Marczewski

KRZYSZTOF ŁUKASIEWICZ
Lublin1933 – Paryż 1999. 1958 dyplom Politechniki Warszawskiej. Studia na Akademii Sztuk
Pięknych Wydział Dekoracji Wnętrz. W Paryżu,
szef pracowni Emila Aillaud i jego asystent w
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ation de L’Hôtel « Le Rebours » à PARIS - 1991
- P.A.N. 1ère session - concours gagné - 1972
seau mobil avec Z. Kozubski collaborateur - 1985
e de personnes agées - 1976
- Résidence des arcades (suite du P.A.N.) - 1977
sidence des arcades coté rues - 1977
le d’accès au Jardin Atlantique - PARIS - 1992
cznej - Centre de Musique Electronique - 2007
cès au Jardin Atlantique à PARIS - 1992
nt universitaire
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i architektury (Maresz, Matecki,Szabelewski).
1973 otwarcie własnego biura na Korsyce.
Liczne plany zagospodarowania I realizacje.
1999 razem z Y. Gherithaut projekt I realizacja w
Chinach osiedli na 600 mieszkań.

JANUSZ MATECKI
1954-57 studia Politechnika Warszawska
.1967dyplom Ecole Supérieure des BeauxArts w Paryżu. 1967-69 studia urbanistyczne
Université de Paris. 1975 dyplom Politechniki
Warszawskiej.1960-78 ATELIER3: Maresz,

Matecki, Shabelewski. Realizacje we Francji i na
Korsyce.1978 własne biuro. 1978-02 konkursy i
realizacje w Europie, Arabii Saudyjskiej, Afryce
i Guyanie. 2000-09 spółka z Anouk MATECKI
arch. Konkursy i realizacje (Francja, Belgia)
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Matecki

STEPHAN MARESZ
1934 urodzony w Warszawie.1952-57 studia na
Politechnice Gdańskiej, następnie w Warszawie.
1957 wyjazd do Paryża. Ecole Nationale des
Beaux Arts i równolegle praktyka zawodowa.
1963 utworzenie ATELIER3 biuro urbanistyki
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Maresz

Młodzianowski
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Mrowiec

KRZYSZTOF MŁODZIANOWSKI
1967 dyplom Politechniki Krakowskiej. 1975
dyplom Instytutu Urbanistyki w Paryżu. We
Francji od 1969 roku. Autor i współautor projektów zespołów szpitalnych, budynków uniwersyteckich, domów rencistów i mieszkalnych.

Ciągła współpraca z Biurem RTV Architectes
Ingénieurs Associés w Paryżu. 1982-86 praca
w Republice Trynidadu i Tobago jako architekt
kampusu w Mount Hope. Od 1986 własne biuro
architektoniczne i konsultingowe w Paryżu.

ANDRÉ MROWIEC
1940 urodzony w Tarnowie. 1957-1963 studia na
WA w Warszawie. 1965 zamieszkuje w Paryżu.
1972-1995 współpraca z Ch. Cacault i R. Porro.

1972-1998 wspólnie z André Georgel zakładają
pracownię „Georgel – Mrowiec architectes”. Od
1998 r. prowadzi działalność niezależną.

kierownikiem pracowni. Jolanta pracuje w GEEP,
różne biura architektoniczne, biuro A.Bechu.
1980-85 Tadeusz otwiera pracownię, Jolanta
kieruje Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Brétigny/
Orge.1985 założenie wspólnej pracowni.

CHRISTOPHE PUJDAK
1938 urodzony w Warszawie.1966 dyplom
Politechniki Warszawskiej. 1981 przyjazd do
Francji. 1985-86 praca w paryskim biurze I. M.
Pei przy projekcie Grand Louvre. Opracowuje
detale struktury Piramidy oraz dziedzińca.

1987-88 praca przy projekcie przebudowy CNIT
w paryskiej La Defense. 1989-03 - szef projektu
w agencji Vasconi & Associes. Specjalność –
studia i opracowanie detali architektonicznych i
technicznych.
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Pujdak

JOLANTA WARDECKA-NOWAK
i TADEUSZ NOWAK
1966 dyplomy Politechniki Warszawskiej.1966
przyjazd do Francji.1966–79 Tadeusz pracuje
u Ch.Stoskopf, Grand Prix de Rome, zostaje
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Nowak

Roux-Dorlut
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Shabelewski

CHRISTINE ROUX-DORLUT
Dyplom Politechniki Warszawskiej. Dyplom
Szkoły Specjalnej Architektury w Paryżu.
Dyplom Instytutu Urbanistycznego w Paryżu.
Członek międzynarodowych kongresów nowoczesnych (Ciam) Profesor szkoły architektury w

Fontenebleau. Członek delegacji Centrum Badań Polepszenia Warunków Aglomeracji Miast
pod egidą UNESCO. 1973 pierwsza nagroda
architektoniczna « beauté de Paris et de l’ile de
france”. Liczne odznaczenia.

CONRAD SHABELEWSKI
1930 urodzony w Warszawie. Dyplom Politechniki Warszawskiej. 1949-57 nauka w pracowni
prof. B. PNIEWSKIEGO 1957-60: praca w Paryżu
i w Monako. 1960-78 powstaje ATELIER3 (Maresz, Matecki, Shabelewski) i działa we Francji i

na Korsyce. 1987-93 profesor w Wyższej Szkole
Architektury, Urbanistyki i Otoczenia przy Uniwersytecie (ULCA) w Nicei.1978-2009 realizacje
osobiste : zespoły mieszkaniowe, wille, wnętrza,
prace konserwatorskie …

nego projektanta.1973 założenie pracowni.
Wszystkie obiekty pokazane na wystawie są
projektowane przez nich i zrealizowane pod ich
kierunkiem. Pracownia przestała działać pod
koniec 2008 roku.

HENRYK WŁODARCZYK
1927 urodzony w Wilnie. 1950 dyplom Politechniki Gdańskiej. 1950-64 główny specjalista
architektury B.P. Hydroprojekt. We Francji od
1964. 1973 własna pracownia Architektoniczna;
1978 dyplom Instytutu Urbanistyki w Paryżu.

Różnorodne projekty i renowacje. 1978-2000
architekt Biblioteki Polskiej w Paryżu. Członek
Komitetu Francuskiego odbudowy Zamku
Królewskiego w Warszawie. Ekspert Sądowy
przy Administracyjnych Sądach Apelacyjnych
Paryża i Wersalu.
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Włodarczyk

ANNA i VICTOR SIGALIN
Dyplomy Politechniki Warszawskiej. Od 1965
r. mieszkają i pracują w Biarritz.1966-73 praca
w agencji “Aquitaine Architectes Associés“ w
Bayonne, na stanowisku szefa agencji i głów-

KOMUNIKAT SARP

Sigalin

Wujek

ANDRZEJ WUJEK
1935 urodzony w Łodzi. 1958 dyplom Politechniki Gdańskiej. We Francji od 1963. 1965 wejście
do zespołu J.Labro przy projekcie Avoriaz, inne
projekty i realizacje. Liczne, osobiste konkursy.
Regularna korespondencja z przyjaciółmi w

Polsce uczuliła na problemy Młodego Miasta
w Gdańsku oraz na zachowanie unikalnego
charakteru Grobu Nieznanego Żołnierza w
Warszawie. Krytyka architektoniczna dwujęzyczna. Edytoriale w « Lettre » wydawanym
przez SARPFR.

WITOLD ZANDFOS
Urodzony w Warszawie. Studia na Politechnice
Gdańskiej i na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1963 roku mieszka i pracuje w Paryżu. W latach 1964-71 poszukiwania utopijne z «
Grupą Miasto ».W latach 1971-83 pracuje jako

urbanista w nowym mieście-satelicie Paryża :
Melun Senart. W latach 1983-86 jest architektem
doradcą przy budowie parku »La Villette » w
Paryżu. W 1983 roku otrzymuje tytuł architekta i
otwiera autorską pracownię architektoniczną.

WTC

KOMUNIKAT SARP

18

Zandfos

urbanistyczne. 1977 w swojej pracowni realizuje
pierwsze zamówienie na 500 mieszkań w Chamonix. Inne realizacje: biurowiec na La Défense,
centrum handlowe w Polsce, centrum turystyczne w Hiszpanii, prywatne rezydencje, wnętrza..

EDWARD ŻÓŁTOWSKI
1933 urodzony w Warszawie. 1957 dyplom
Politechniki Warszawskiej. We Francji pracuje
od 1958 do 1968 roku u architektów Tournier i
Fayeton. 1968 otwiera z B.Feypell pracownię
architektoniczną w Paryżu. Podczas 35 lat pra-

cownia zbudowała ponad 1.000.000 m3 różnych
budynków: użyteczności publicznej, biurowce,
mieszkaniówka, szkoły. W 2004 pracownia jest
przekazana młodym wspólnikom. E. Żóltowski
jest obecnie architektem konsultantem.

19

Żółtowski

MARIAN ZIELENIECKI
Studia architektury na Politechnice i Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom w 1962,
przyjeżdża do Francji. Do 1976 jako architekturbanista w agencji BADANI & ROUX-DORLUT
projektuje duże zespoły architektoniczne i
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Zieleniecki

KONKURS ARCHITEKTONICZNOURBANISTYCZNY NA OPRACOWANIE
KONCEPCJI PROGRAMOWOPRZESTRZENNEJ PLACU
NIEPODLEGŁOŚCI IM. R. DMOWSKIEGO
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO W SĄSIEDZTWIE
KOŚCIOŁA ŚW. ROCHA W BIAŁYMSTOKU
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Zamawiający/Organizator:
Urząd Miejski w Białymstoku oraz  Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział
w Białymstoku

nego jako związanego z okresem narodzin niepodległości państwa polskiego oraz
standardowe funkcje przestrzeni publicznych typu różnorodnej, w tym lokalnej,
gastronomii, usług kultury, informacji i promocji miasta oraz funkcje przestrzeni
otwartych umożliwiających bogate formy użytkowania typu „teatru ulicy”, happeSkład sądu konkursowego:
ningów, folkloru, tańca, itp.
prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński (SARP O. Warszawa) – przewod- 2.2.4. Zmiana układu komunikacji na Placu jest w pełni możliwa zachowując jeniczący,
dynie połączenie ul. Białówny przez ul. Ks. A. Abramowicza z Al. J. Piłsudskiego,
dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz (SARP O. Białystok) – z-ca przewodniczącego, połączenie ul. Św. Rocha z ul. Krakowską oraz ewentualny (autobusy, taksówki)
mgr inż. arch. Grzegorz Chodkowski (SARP O. Warszawa) – sędzia referent,
ruch pieszo-jezdny do ul. Lipowej.
dr inż. Jerzy Podkowicz (Podlaska OIIB w Białymstoku) – sędzia,
Dojazdy do proponowanych w większości prac konkursowych parkingów pod
arch. inż. arch. Piotr Firsowicz (Urząd Miejski w Białymstoku) – sędzia,
Placem, są prawidłowe z ciągu komunikacyjnego ul. H. Dąbrowskiego – Al. J.
arch. inż. arch. Ryszard Rozumiłowski (Urząd Miejski w Białymstoku) – sędzia
Piłsudskiego oraz z przedłużenia ul. Białówny. Natomiast dojazd do parkingów od
Zastępcy Sędziów Sądu Konkursowego:
ul. Św. Rocha koliduje z czytelnym wejściem do kościoła Św. Rocha.
mgr inż. arch. Marek Tryburski (SARP O. Białystok),
mgr inż. arch. Agnieszka Duda (SARP O. Białystok).
2.	ZALECENIA POKONKURSOWE
Sekretarz Sądu Konkursowego: mgr inż. arch. Waldemar Jasiewicz (SARP O.
Białystok).
2.1. Celowe jest wykorzystanie w dalszych pracach na temat Placu Niepodległości, twórczych i nowatorskich elementów z całego dorobku konkursu.
1. WNIOSKI POKONKURSOWE
2.2. Konieczne będzie przeanalizowanie najlepszej z punktu widzenia potrzeb i
aspiracji miasta funkcji dla proponowanego budynku w północnej pierzei Placu; z
1.1. Konkurs, tak przez ilość 20 prac konkursowych jak i twórczą różnorodność
rangi miejsca funkcji sugerowanych jako reprezentacyjne, promocyjne czy zwiąich rozwiązań, dał oczekiwany materiał do dalszych prac na temat tego rejonu
zane z obszarem kultury.
miasta.
2.3. Należy opracować wynikające z prac konkursowych realne fazy etapowania
W ten sposób został pozytywnie spełniony „cel konkursu” (pkt. 1.7 „Regulaminu”) realizacji rejonu Placu Niepodległości umożliwiając: rozpoczęcie korekt układu
mówiący o uzyskaniu „podstawy do dyskusji na temat przyszłego zagospodakomunikacji kołowej i uwolnienie przestrzeni publicznej Placu, realizacji parkinrowania tego terenu oraz roli Placu Niepodległości w strukturze przestrzennej
gów podziemnych na 200-300 stanowisk oraz realizację w perspektywie kubatury
miasta” oraz o wykorzystaniu „dorobku konkursu w pracach studialnych związaprzymykającej Plac od strony północnej.
nych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
centrum Białegostoku”.
WYRÓŻNIENIE I-go STOPNIA
1.2. Prace konkursowe poprzez zawarte w nich wartości: rozwinięcie idei żywego „ARCHI PLUS” Bielski, Konończuk, Stobiecki Sp. J., Białystok
placu miasta, utworzenie czytelnej współczesnej koncepcji urbanistycznej, wzbo- zespół autorski w składzie:
gacenie placu o nowe funkcje i zmiana komunikacji z priorytetem pieszej dały
Daniel Bielski
możliwość sformułowania następujących wniosków do dalszych opracowań:
Piotr Konończuk
1.2.1. Rejon Placu Niepodległości im. R. Dmowskiego daje znakomite warunki
Andrzej Leszczyński
do stworzenia czytelnej i aktywnej przestrzeni publicznej o cechach reprezentaDariusz Korzeniewski
cyjnych, historycznych, promocji współczesnego miasta i realizacji funkcji jego
Natalia Maria Kuliś
kultury, również religijnych związanych z kościołem Św. Rocha.
Andrzej Kierlewicz
1.2.2. Kompozycja Placu uwzględniając historyczną dominantę wzgórza z kościo- Benedykt Kwiatkowski.
łem Św. Rocha, a równocześnie oczekując współczesnego jego wyrazu, może
wykorzystywać przymknięcie skali Placu i ograniczenie uciążliwości komunikacji, Opinia jury:
poprzez kubaturę zlokalizowaną w północnej pierzei, przed trasą ul. H. DąbrowPraca ma wyraźnie ukształtowaną w swojej geometrii, wyważoną w proporcjach,
skiego – Al. J. Piłsudskiego.
formę wielofunkcyjnego placu miejskiego. Jego wielkość jest dostosowana do
Skala tego obiektu może być ograniczona do wysokości gzymsu pośredniego
skali założenia zespołu kościoła Św. Rocha i otaczającej plac zabudowy. Plac ten
budynku parafialnego, tj. ok. 4 kondygnacji nadziemnych (nad powierzchnią
został właściwie domknięty od strony północnej nowoprojektowanym, dwubryłoPlacu). Obiekt ten może być realizowany w ewentualnym dalszym etapie realizacji wym budynkiem o właściwie dobranej funkcji muzeum, z interesującym geomezagospodarowania Placu Niepodległości.
trycznym odniesieniem jego struktury podziałów szklanej fasady do krystalogra1.2.3. Istotnym elementem funkcjonowania uwolnionej od komunikacji przestrzeni ficznego stylu kościoła.
publicznej Placu, powinny być atrakcyjne społecznie i odpowiednie do histoDiagonalny prześwit pomiędzy budynkami kadruje widok na wieżę kościoła i
rycznej rangi miejsca funkcje użytkowe. Odpowiadają tym wymogom propozycje
organizuje przedpole wewnętrznego quasi dziedzińca. Wymaga on jednak funkkonkursowe m.in. Muzeum Niepodległości czy Muzeum Modernizmu – rozumiacjonalnego i formalnego wzmocnienia, po stronie ulicy Piłsudskiego.

WYRÓŻNIENIE II-go STOPNIA
“Adam Sawicki, Ireneusz Maksymiuk, Mariusz Wierciszewski, „FALCO” F.P.H.U.
Adam Turecki”, Białystok
zespół autorski w składzie:
Adam Turecki,
Adam Sawicki,
Mariusz Wierciszewski,
Ireneusz Maksymiuk,
Konrad Trębski,
Piotr Płóciennik.

ulicy która w niedalekiej przyszłości stać się ma ciągiem pieszym. Niewłaściwie
koresponduje on również z kompozycyjnym powiązaniem tej ulicy z narożnikowym wejściem do zespołu kościoła Św. Rocha.

Opinia jury:
Praca prezentuje klarowne, minimalistyczne rozwiązanie przestrzeni polegające
na stworzeniu lekko wznoszącej się w kierunku północnym płyty Placu Niepodległości. Takie rozwiązanie tworzy dyskretną pierzeję Al. Piłsudskiego, zachowującą
od tej strony silną ekspozycję kościoła Św. Rocha. Niestety klinowe zwężanie się
ku południowi bocznych partii placu-budynku stanowi o pewnej przestrzennej i
funkcjonalnej jego separacji od strony kościoła i zabudowy przeciwległej. Brakuje
też bardziej wyrazistego domknięcia przestrzeni placu od strony północnej.
Bogaty program handlowo-usługowy, konferencyjny i wystawienniczy placuobiektu wraz z intensywnie rozwiązaną funkcją dwupoziomowego parkingu
podziemnego z imponującą ilością 316 stanowisk, zostały ulokowane pod ziemią.
Dostępny jest on zarówno poprzez formę piramidalnego świetlika ulokowanego
od centrum placu, jak też od strony Al. Piłsudskiego.
Ciąg ulicy Lipowej nie znajduje właściwego znaczenia kompozycyjnego. Nie koresponduje on ani z placem, ani z zespołem kościoła Św. Rocha i jego głównym
wejściem narożnikowym.
Za niepotrzebne uznano przeprowadzenie przejazdu kołowego od nowoprojektowanego przedłużenia ul. Białówny do ul. Św. Rocha, który ogranicza przestrzeń
placu. Ulokowanie wjazdu na projektowany parking podziemny od strony ul.
Dąbrowskiego, a nie w strefie okalającej budynek przy ul. Piłsudskiego nr 2 uznano za mniej korzystny.
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WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE III-go STOPNIA
„Architektura, Grafika, Poligrafia” Wojciech Gierałtowski, Białystok
Autor:
Wojciech Gierałtowski.

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE III-go STOPNIA
„ARH+ Architekt Andrzej Rydzewski”, Białystok
zespół autorski w składzie:
Andrzej Rydzewski,
Maciej Wilczyński.

Opinia jury:
Praca stanowi próbę jednoznacznego, kubaturowego domknięcia przestrzeni
nowoprojektowanego, prostego w swej dyspozycji przestrzennej placu, poprzez
budynek Muzeum Niepodległości. Rysunek elewacyjny budynku oraz geometryczna mozaika placu właściwie nawiązują do krystalicznych, gwiaździstych motywów kościoła Św. Rocha. Właściwie dobrana funkcja muzealno-wystawiennicza
Opinia jury:
uzupełniona programem usługowym (gastronomicznym) rozwiązanym w poziomie
Podstawowym walorem pracy jest ideowe nawiązanie do dawnej koncepcji prof.
placu nadaje mu odpowiednią funkcjonalność.
arch. Oskara Sosnowskiego, polegającej na budowie ołtarza polowego w postaci Rozwiązanie przestrzenne wylotu ulicy Lipowej i jej połączenie z ulicą Św. Rocha
bramy-przepustu we wschodniej części wałów okalających wewnętrzny dziedzinie zostało właściwie skorelowane zarówno z placem, jak i samym kościołem.
niec zespołu kościoła Św. Rocha. Ołtarz ten położony jest na jego osi podłużnej
Przebieg Al. Piłsudskiego-ul. Dąbrowskiego nie stanowi o dobrym ukształtowai stanowi główny punkt orientacji przestrzennej projektowanego Placu Niepodleniu przestrzennym. Przestrzeń jest jednostronnie domknięta poprzez budynek
głości. Promienisty rysunek podziałów geometrycznych placu, wyprowadzony jest muzeum. Brakuje tu bardziej uszczelnionej zabudowy uzupełniającej narożnik
z wieży kościoła.
ulic: Botanicznej i Waryńskiego. Cylindryczna, silna forma nadziemnego parkingu,
Północną granicę przestrzeni placu kształtuje zdecydowanie zaznaczający się
nie domyka wnętrza pobliskiego kwartału i zbytnio koncentruje na sobie uwagę,
w swej wielkości budynek biurowo-usługowy. Kontynuuje on linię zabudowy i
tworząc w przestrzeni niepotrzebnie dodatkową, konkurencyjną dominantę.
gabaryt plebanii kościoła Św. Rocha. Układ i wielkość budynków sprawiają wraZaletą pracy jest możliwość etapowego przekształcania ul. Lipowej z ciągu drożenie kompozycji geometrycznie uporządkowanej. Sam plac jednak, poprzez jego gowego, w pieszo-jezdny i pieszy. Za nieuzasadnione uznano natomiast rozwiązarozległość wydaje się może nazbyt monumentalny i przez to trudny do funkcjonal- nie funkcji parkingowej, która w znacznym stopniu lokuje się poza bezpośrednią
nego opanowania.
strefą Placu Niepodległości.
Duża intensywność funkcji parkingowej rozwiązanej pod placem daje możliwość
dobrego, kompleksowego spełnienia potrzeb parkingowych w skali miasta.
Rozwiązanie komunikacyjne nie w pełni odpowiada wytycznym konkursu. Dotyczy to zwłaszcza lokalizacji ulicy łączącej ul. Lipową z Al. Piłsudskiego, której
przebieg poprzez wnętrze kwartału zabudowy mieszkalnej uznano za niewłaściwy.
Takim jest także wjazd na parking podziemny ulokowany od strony ul. Lipowej,
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Kulturotwórcza funkcja budynków muzeum, uzupełniona wieloma dodatkowymi
funkcjami użyteczności publicznej oraz komercyjnymi funkcjami usługowymi
(handel, gastronomia) nadaje właściwe znaczenie nowoprojektowanej przestrzeni
Placu Niepodległości, w jego wielofunkcyjnym wykorzystaniu do różnych uroczystości narodowych, kulturalnych i religijnych. Będzie ona miała dzięki temu status
reprezentacyjnego placu miejskiego, stosownie do jego rangi i pozycji w strukturze przestrzennej miasta Białegostoku.
Forma małego pasażu ulokowanego w części wschodniej placu jest udaną, lekką
kreacją przestrzenną, dającą możliwość wzbogacenia funkcji publicznych o funkcje handlowe. Tworzy dyskretne przedpole przed istniejącymi, niezbyt atrakcyjnymi pod względem architektonicznym, budynkami wschodniej pierzei placu. Może
być wykorzystywana zarówno codziennie, jak i podczas okazjonalnych odpustów,
jarmarków czy festynów.
Rozwiązanie materiałowe i geometryczne podziały powierzchni placu oraz jego
delikatne „umeblowanie” w postaci małej architektury, urządzeń rekreacyjnych
i zieleni dobrze koresponduje z kompozycją i podziałami geometrycznymi przestrzeni okalającej.
Ulica Lipowa została słusznie przekształcona w ciąg pieszy, który może być
dobrze wykorzystywany zarówno w życiu codziennym miasta, jak i w większych,
okazjonalnych zgromadzeniach narodowych i religijnych procesjach. Właściwie
naprowadza on na narożnikowe wejście do założenia sakralnego kościoła Św.
Rocha, naturalnie łącząc się w Placem Niepodległości.
Rozwiązanie przebiegu Alei Piłsudskiego i ul. Dąbrowskiego zostało korzystnie
skorelowane zarówno z geometrią północnej zabudowy placu, jak i z zabudową
uzupełniającą narożnik ulicy Botanicznej i Waryńskiego. Przestrzeń zamknięta tą
zabudową jest właściwa w swych gabarytach.
Za dobrą decyzję uznano oddzielenie placu od komunikacji kołowej budynkiem
muzeum. Wjazd na projektowany parking podziemny rozwiązano właściwie, tj.
od strony uliczki łączącej nowoprojektowane przedłużenie ul. Białówny z Aleją
Piłsudskiego. Lokalizacja oraz wielkość parkingu, przewidziana na 250 stanowisk,
są uzasadnione.

WYRÓŻNIENIE I-go stopnia „archi plus”

OPIS AUTORSKI
Miejsce w zakresie opracowania obecnie jest wykorzystywane jako węzeł komunikacyjny łączący aleje Piłsudskiego, Solidarności , część przejezdną ulicy Lipowej, ul.
Św. Rocha i Krakowską, wykonany głównie w nawierzchni
asfaltowej z ciągiem chodników i pasmami zieleni.
W decyzjach projektowych kierowano się wykreowaniem
placu miejskiego jako reprezentacyjnej przestrzeni miasta
dla oficjalnych obchodów, dla imprez rozrywkowych,
wprowadzeniem funkcji na otwartym powietrzu i miejsca
spotkań mieszkańców. Na rysunkach zostały zamieszczone analizy ruchu pieszego dla poszczególnych kategorii
wydarzeń.
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W koncepcji zachowany został kształt założenia oraz
główne osie kompozycyjne i widokowe.
Przestrzeń placu została potraktowana jako ciągłość
kompozycyjna głównego traktu miejskiego przy założeniu
że ul Lipowa w przyszłości będzie deptakiem na całej swej
długości. W skali globalnej projektowany plac kończyłby
główną oś pieszą, która zaczynałaby sie od wschodniej
części miasta tj. od placu przy kościele archikatedralnym
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Proponuje się także oddzielenie placu od komunikacji
kołowej, (która docelowo miałaby przebiegać w kierunku
ul. Dąbrowskiego -J. Piłsudskiego) budynkiem Muzeum
Sztuki Współczesnej z towarzyszącymi pomieszczeniami
usługowymi w postaci butików i restauracji. Budynek jest
5-cio kondygnacyjny. Ma możliwość przejścia “na przestrzał” na poziomie parteru np. podczas spaceru w trzech
kierunkach pod zadaszeniem. Istnieje możliwość spaceru
przez kładkę wspinającą sie na poziomie kondygnacji +2
wzdłuż rozcięcia budynku. Na wyższych kondygnacjach
znajdują sie pomieszczenia wystawiennicze oraz dydaktyczne i administracyjne. Fasada muzeum jest matowoszklana, lekka, spokojna forma budynku nie konkuruje z
ekspresyjną bryłą kościoła ale w pewnych miejscach do
niej nawiązuje (np. Forma detalu konstrukcji, kolor).
Na placu projektuje sie zastosowanie szlachetnych materiałów naturalnych, jak granit z poziomymi akcentami z
kostki bazaltowej które przy krańcach placu wychodzą z
poziomu posadzki i przybierają formy ławek. Jako akcent
trójwymiarowy i kontrast w stosunku do płaskiej powierzchni placu projektuje się lampy oświetleniowe w lekkiej, rzeźbiarskiej formie nawiązującej do fasady Muzeum.

KOMUNIKAT SARP

Przy pracach projektowych kierowano sie założeniem, że
najważniejszą dominantą będzie kościół Św. Rocha, toteż
główne linie widokowe zostały zachowane a w przypadku
projektowanego budynku muzeum została zaprojektowana nowa w formie osi, która przecina budynek od str. Al. J.
Piłsudskiego w stronę wieży kościoła.
Po analizie przestrzennej centrum zaproponowano parking podziemny ogólnodostępny pod powierzchnią placu
z wjazdem i wyjazdem od str. Al. J. Piłsudskiego. Zjazd i
wyjazd zaprojektowano w miejscu niewidocznym z pozycji placu, dyskretnie zasłania go bryła projektowanego
muzeum.
Zaproponowano odgałęzienie ciągu pieszego pomiędzy
budynkiem muzeum a kościołem Św. Rocha, wzdłuż ulicy
Dąbrowskiego, w kierunku parku im. J. Dziekońskiej.
Od strony istniejącego budynku oznaczonego na mapie nr.
34 proponuje się lekkie, ażurowe zadaszenie dla przyszłej
funkcji gastronomicznej.
Wskazuje się na konieczność remontu i przebudowy
obiektów sąsiadujących z projektowanym placem. Należy
poprawić stan techniczny elewacji, partery uzupełnić
funkcją o odpowiedniej randze.

KOMUNIKAT SARP
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WYRÓŻNIENIE II-go stopnia a.sawicki, l. maksymiuk, m. wierciszewski
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WYRÓŻNIENIE III-go stopnia w. gierałtowski
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Muzem Niepodległości
1321,00 m2
Parking wielopoziomowy
418,00 m2
Powierzchnie utwardzone:
19 855,00
m2
w tym:
Drogi - nawierzchnia asfaltowa
6765,00 m2
Drogi - kostka granitowa
2277,00 m2
Plac - płyty betonowe
2860,00 m2
Chodniki
7953,00 m2
Ścieżki rowerowe
748,00 m2
Powierzchnie biologicznie czynne:
8462,00 m2
w tym:
Tereny zielone i skwery
6712,00 m2
Nawierzchnia zielona placu
1750,00 m2
Ilość miejsc parkingowych NAZIEMNE:
35 w tym 4 miejsca dla inwalidów
PARKING PODZIEMNY
89 w tym 3 miejsca dla inwalidów
PARKING NADZIEMNY
120 miejsc parkingowych
RAZEM
244 miejsc parkingowych

5.

320

14
2,1
5

60

E-S

142,35

600

600

2 130

2 130

płytki betonowe szlachetne płukane, śrutowane np. JADAR Picaso Lux w kol. czarnym

ścieżki rowerowe:

Plac Niepodległości
im. Romana Dmowskiego

320

30

600

+14,00

30

3 600

142,50

ocha

w.R

Ul. Ś

320

1 780

+10,50

600

+7,00

Ul. Li

1x2

pow

a 1x
2

320

30

5.
+3,50

MUZEUM - RZUT PIWNIC-PARKING PODZIEMNY 1:200

600

320

30

a
wsk
rako
Ul. K

-0,05

-3,00

1x2

MUZEUM - PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:200

600

270 30

±0,00

5.
5.

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
WIDOK Z WAŁÓW KOŚCIOŁA

WIDOK OD UL. KS.A.ABRAMOWICZA

7/7

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO - PRZESTRZENNEJ PLACU
NIEPODLEGŁOŚCI IM. ROMANA DMOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

181109

4/7

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO - PRZESTRZENNEJ PLACU
NIEPODLEGŁOŚCI IM. ROMANA DMOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

RZUT PARTERU, MUZEUM 1:200

750
750
750

6 000
1 500

26

181109

750
750
750

330
600
CJA
RESTAURA
191,87 m2
Y
HALL WEJŚCIOW
259,07 m2

2 130

CJA
RESTAURA
187,60 m2

600
600

PIERZEJA WSCHODNIA PLACU

LAMPA PARKOWA
DETAL C

TRAWNIK
KRATA TRAWNIKOWA SYSTEMOWA 5cm
PODSYPKA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 15cm

ŁAWKA PARKOWA
DETAL D

ELEWACJA POŁUDNIOWA MUZEUM 1:200

PIERZEJA PÓŁNOCNA PLACU

spadek 0,5%

PŁYTA GR. 12cm
Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
Z WZOREM KRYSZTAŁU
PODSYPKA CEM.-PIASK. 5cm
PODSYPKA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 15cm

LAMPA PARKOWA
DETAL B

ŁAWKA -MUR OPOROWY
DETAL A

spadek 0,5%
MASZT NA FLAGI

DREWNIANE ELEMENTY SIEDZISK - DREWNO
IMPREGNOWANE CIŚNIENIOWO
MUR BETONOWY WYLEWANY GR. 25cm
KOSTKA GRANITOWA W KOL. JASNOSZARYM
PŁYTA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
PODSYPKA PIASKOWO - CEMENTOWA
KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE
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ŁAWKA -MUREK OPOROWY DETAL A 1:20
LAMPA PARKOWA - DETAL B

WIDOK OD UL. DĄBROWSKIEGO

WIDOK OD AL. PIŁSUDSKIEGO

|

ŁAWKI |

Ławka MERANO
z drewnianym olistwowaniem

RZUT POSADZKI,
MAŁA ARCHITEKTURA 1:200

Konstrukcja:
Stelaż pod siedziskiem ze stali szlachetnej,
stopy podporowe z rury Ø 78,1 mm.
Powierzchnia siedziska i oparcie z
olistwowaniem drewnianym.
Powierzchnia:
Stal szlachetna V2A, szlifowana.
Drewno:
Listwy drewniane olejowane w barwie
naturalnej.
Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (zalecana głębokość
osadzenia ca. 470 mm).
Dostawa:
W częściach na palecie, wstępnie montowana.

LAMPA PARKOWA
DETAL C

Ławka MERANO, 3-osobowa

system ALBATROS

LAMPA PARKOWA

DETAL C

ES-SYSTEM

ŁAWKA WOLNOSTOJĄCA DETAL D
POSADZKA - CHODNIKI

Ławka WIEN
z drewnianym olistwowaniem
Konstrukcja:
Stelaż pod siedziskiem ze stali szlachetnej,
stopy podporowe z rury Ø 76 mm.
Powierzchnia siedziska i oparcie z
olistwowaniem drewnianym.
Powierzchnia:
Stal szlachetna V2A, szlifowana.
Drewno:
Listwy drewniane olejowane w barwie
naturalnej.
Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (zalecana głębokość
osadzenia ca. 430 mm).
Dostawa:
W częściach na palecie, wstępnie montowana.

TRAWNIKI+KRATY TRAWNIKOWE
KRAWĘDŹ JEZDNI
PŁYTY CHODNIKOWE
ŁAWA Z CHUDEGO BETONU
KRAWĘŻNIK GRANITOWY LEŻĄCY
KOSTKA GRANITOWA
KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE

Ławka WIEN, 3-osobowa
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OBSŁUGA KLIENTA: Tel +48 71 725 6632 | Fax +48 71 351 1123

495

PIERZEJA ZACHODNIA PLACU

NAGRODy
CEE REAL ESTATE

W konkursie CEE Retail Real Estate Awards organizowanym przez Europa Property - wydawcę publikacji poświęconych m.in. komercyjnemu rynkowi nieruchomości i inwestycji, w kategorii obejmującej najbardziej udane modernizacje istniejących obiektów zwyciężyła wrocławska RENOMA pracowni projektowej
Maćków.
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W projekcie główny nacisk położono na zachowanie, a w wielu fragmentach
również odtworzenie pierwotnego wyglądu zabytkowego obiektu – jednej z ikon
modernistycznej architektury Wrocławia – będącego wspólnym dziełem architekta
Hermanna Dernburga i rzeźbiarzy Ulricha Nitschkego i Hansa Klakowa, co zostało
dostrzeżone przez jury, bowiem nagroda została przyznana za „wysoką jakość
rewitalizacji” oraz „pieczołowite odtworzenie historycznych elementów elewacji”.

Do tytułu tego pretendowały takie biura jak Aukett Fitzroy Robinson, Broadway
Malyan, Chapman Taylor, Epstein, JEMS Architekci, JSK Architekci, Rhode Kellerman Wawrowsky (RKW)
ab
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Tytuł Architekta Roku 2009 CEE Real Estate Quality Award we współpracy
z The Financial Times, przyznany został warszawskiej pracowni APA Wojciechowski Architekci.

LAUREACI WYRÓŻNIEŃ BUILDERA 2009
Polski Herkules 2009
Srebrne Statuetki Specjalne Polski Herkules 2009
dr inż. Piotr Pachowski Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz Politechnika Warszawska
Polski Klub Infrastruktury Sportowej

PREZES JERZY GROCHULSKI ODBIERA LAUR BUILDERA

GALA BUILDERA

Srebrne Statuetki Polski Herkules 2009
Jonas Högberg Prezes Eurovia Polska S.A.
Roland Krause Prezes Zarządu Viessmann Sp. z o.o.
Wiktor Piwkowski Dyrektor Generalny PERI Polska Sp.
z o.o.

KOMUNIKAT SARP
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Złota Statuetka Polski Herkules 2009
Szczepan Gawłowski Prezes Kreisel – Technika Budowlana Sp. z o.o.

Już po raz siódmy Redakcja i Rada Programowa Buildera przyznały prestiżowe
wyróżnienia Budowlana Firma Roku, Laury Buildera oraz statuetki Polski Herkules. Najlepszym polskim przedsiębiorcom budowlanym oraz osobom, które
swoją dotychczasową działalnością wywarły znaczący wpływ na rozwój polskiego
budownictwa, wyróżnienia wręczono podczas uroczystej Gali Buildera zorganizowanej 25 lutego w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.
Trudniejsze warunki rynkowe, z którymi co pewien czas przychodzi zmagać się
przedsiębiorcom, są zjawiskiem o tyle pozytywnym, iż oczyszczają rynek ze
słabych oraz nieuczciwych graczy. Jednocześnie uwyraźniają te podmioty, które
potrafią sobie radzić zarówno w korzystnych, jak i mniej korzystnych okolicznościach. Tym większe uznanie w kontekście ubiegłego roku, który upłynął pod
znakiem kryzysu, należy się firmom, które nie tylko utrzymały, ale umocniły swoją
pozycję na rynku. Mowa tutaj o gronie firm, które zyskały uznanie w oczach Redakcji i Rady Programowej Buildera, zasługując tym samym na wyróżnienie Budowlana Firma Roku. Mimo spowolnienia czy wielu barier inwestycyjnych
i prawnych, firmy te wykazały się dynamicznym rozwojem, wysoką pozycją na
rynku budowlanym, a ich menedżerowie – skutecznym zarządzaniem. Powyższe
wyróżnienie, stanowiące jednocześnie nominację do statuetki Polski Herkules w
roku następnym, trafiło do rąk prezesów szesnastu firm.
Oprócz firm o profilu ściśle budowlanym, w obrębie rynku mamy do czynienia z
przejawami aktywności podmiotów spoza branży budowlanej.
Szereg firm, organizacji oraz instytucji poprzez swoją działalność i świadczone
usługi, przyczynia się w znaczący sposób do rozwoju branży budowlanej. Najbardziej wyróżniającym się pod tym względem podmiotom Kapituła przyznaje Laury
Buildera, a podstawę do oceny stanowią m.in. dostępność produktu lub usługi,
nowatorstwo, dostosowanie do wymogów branży budowlanej, potrzeb klientów i
zmieniającego się rynku, a także relacje firma – klient. Wśród tegorocznych Laureatów znalazły się m.in. Politechnika Krakowska, Stowarzyszenie Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej, TVN CNBC Biznes.
O wyborze wyróżnionych Budowlaną Firmą Roku oraz Laurami Buildera decydują
sukcesy osiągnięte w przeciągu ubiegłego roku. Inaczej rzecz się ma w przypadku najbardziej prestiżowego tytułu przyznawanego przez Redakcję i Radę Programową Buildera, jakim jest Polski Herkules. Rokrocznie statuetki specjalne Polski
Herkules trafiają ponadto do organizacji oraz osób, które swoją dotychczasową
działalnością wywarły znaczący wpływ na rozwój polskiego budownictwa. Jedną
ze statuetek podczas tegorocznej Gali odebrał dr inż. Piotr Pachowski, wybitny
konstruktor budowlany, autor ponad 170 projektów konstrukcyjnych, wykładowca
na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
Polskim Herkulesem uhonorowano ponadto prof. Leonarda Runkiewicza z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, zastępcę przewodniczącego
Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, doceniając tym samym wybitne
osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inżynierskie w zakresie projektowania konstrukcji żelbetowych, a także całokształt działalności na rzecz rozwoju budownictwa w Polsce. W kontekście wciąż brakujących obiektów do uprawiania sportu,
zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, wymownym było przyznanie w tym
roku tytułu i statuetki Polskiego Herkulesa za działalność na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Polsce. Otrzymał go Polski Klub
Infrastruktury Sportowej, który niedawno obchodził pięciolecie działalności.
Gala Buildera, tradycyjnie odbywająca się przed rozpoczęciem w pełni sezonu
budowlanego, zgromadziła przedstawicieli rządu, administracji, mediów a przede
wszystkim firm budowlanych. Była z jednej strony okazją do wyeksponowania
„najlepszych z najlepszych” w branży, z drugiej zaś sposobnością do rozmów na
temat kondycji polskiego budownictwa.
Grzegorz Przepiórka

Budowlana Firma Roku 2009
Kategoria – Kompleksowa Obsługa Inwestycji
Paweł Wierzowiecki Prezes Wierzowiecki Group Sp. z o.o.
Kategoria – Generalny Wykonawca
Alojzy Szczupak Prezes Alstal Grupa Budowlana Sp. z
o.o.
Danny Kambo Zabusu Dyrektor Generalny GSE Polska
Sp. z o.o.
Kategoria – Wykonawca Robót Specjalistycznych w
Obiektach Basenowych
Marek Wrzal Prezes Zarządu Berndorf Baderbau Sp z o.o.
Kategoria – Wykonawca Robót Specjalistycznych w
Obiektach Sportowych
Andrzej Pawłowski Prezes Zarządu Masters Sp. z o.o.
Kategoria – Dystrybutor Maszyn Budowlanych
Ryszard Lamczyk Prezes Zarządu Interhandler Sp. z o.o.
Laury Buildera 2009
Kategoria – Nauka i Edukacja na Rzecz Budownictwa
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Rektor Politechnika
Krakowska
Kategoria – Organizacje i Stowarzyszenia Działające na
Rzecz Budownictwa
Jerzy Grochulski Prezes SARP
Kategoria – Produkty i Usługi Finansowe dla Budownictwa
Paweł Dangel Prezes Zarządu Towarzystwo Ubezpieczeń
Allianz Polska S.A.
Kategoria – Oprogramowanie dla Budownictwa
Wojciech Jędrzejczak Dyrektor Zarządzający Autodesk
Sp. z o.o.
Kategoria – Doradztwo dla Budownictwa
Richard Petersen Dyrektor Zarządzający Cushman &
Wakefield Polska Sp. z o.o.
Tekin Guvercin Prezes DAT Computer Concepts Sp. z o.o.
Kategoria – Środki Transportu dla Budownictwa
Leszek Sukiennik Country Manager Fiat Auto Poland
S.A., Fiat Professional
Ryo Onodera Prezes Komatsu Poland Sp. z o.o.
Kategoria – Reklama i PR dla Budownictwa
Tymoteusz Mitlewski Prezes Zarządu Agencja inplus PR
Katarzyna Gałuszka Prezes Zarządu Testa Communications Sp. z o.o.
Kategoria – Media dla Budownictwa
Tadeusz Mosz Dziennikarz Plus Minus TVP Info, Agencja
Informacji
Roman Młodkowski Dyrektor, Redaktor Naczelny TVN
CNBC Biznes
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27 lutego 2010 roku w warszawskim Zamku Ujazdowskim wystartowała druga edycja happeningu architektonicznego Akcja-kreacja. Projektowanie na żywo. W tym
roku organizatorzy konfrontują architektów z problemem „Zielonej architektury”.
Akcja-kreacja. Projektowanie na żywo jest to specjalny program przygotowany z
myślą o przybliżeniu publiczności istoty pracy architektów oraz umożliwieniu najciekawszym, młodym zespołom architektonicznym pokazania swojej sprawności
zawodowej w trakcie rywalizacji.
Impreza ma formę konkursu kompetencji. Zaproszone, młode zespoły architektoniczne mają zaprojektować w ciągu 10 godzin budynek o zdefiniowanej lokalizacji, programie i funkcji. Wyniki pracy projektantów, pokazane w postaci prezentacji oraz modelu, są demokratycznie oceniane przez publiczność. Wyłonione
w dziesięciu miastach Polski najlepsze zespoły wezmą udział w ogólnopolskim
finale w Muzeum Architektury we Wrocławiu w listopadzie 2010 roku.
Przedsięwzięciu będą towarzyszyć lokalne i ogólnopolskie media.
Podstawowym przesłaniem imprezy jest propagowanie kreatywności oraz twórczego charakteru pracy architektów. W tym roku organizatorzy postawili jednak
przed uczestnikami dodatkowe pytanie o stosunek ich twórczości do „zielonej
architektury”.
„Akcja Kreacja” 2010 będzie składać się z dwóch części. W trakcie pierwszej zespoły biorące udział w imprezie zostaną przeszkolone z zasad projektowania zgodnego z systemem wielokryterialnej oceny ekologicznej budynków o nazwie LEED.
Szkolenie będzie przeprowadzone przez specjalistów z Polish Green Building Council (PLGBC) – polskiej organizacji stowarzyszonej z World Green Building Council,
organizacji skupiającej narodowe systemy certyfikacji ekologicznej budynków w 25
krajach świata. PLGBC jest partnerem tegorocznej „Akcji-Kreacji”.
W drugiej części zespoły wezmą udział w rywalizacji, podczas której będą miały
10 godzin na zaprojektowanie koncepcji budynku uwzględniającej odpowiedź na
pytanie o stosunek do ekologii. Najlepsze projekty wybierze publiczność w drodze demokratycznego głosowania.
Organizatorami wydarzenia są portal Sztuka-Architektury.pl i Muzeum Architektury we Wrocławiu, a sponsorami firmy Velux oraz Aluprof.
Szczegóły harmonogramu oraz informacje o uczestnikach Akcji-Kreacji 2010 - w
specjalnym serwisie www.projektowanienazywo.pl
Akcja-Kreacja. Projektowanie na żywo 2010.
Temat przewodni 2010: Zielonym do góry
Termin imprezy: luty - listopad 2010.
Organizatorzy: portal Sztuka-Architektury.pl i Muzeum Architektury we Wrocławiu
Partner: Polish Green Building Council (PLGBC)
Sponsorzy: Velux, Aluprof
Miasta eliminacji: Wrocław, Poznań, Katowice, Warszawa, Gdańsk, Szczecin,
Łódź, Kraków, Białystok, Lublin.
Finał ogólnopolski: Muzeum Architektury we Wrocławiu.
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AKCJA-KREACJA

KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY,
JEDNOETAPOWY, OTWARTY NA OPRACOWANIE
PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA
I ZABUDOWY CENTRUM GORZOWA
WIELKOPOLSKIEGO
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KONKURS JAKICH POTRZEBUJEMY

Dobra wizja rozwoju miasta jest czymś, co determinuje jego atrakcyjność w
oczach mieszkańców i potencjalną atrakcyjność inwestycyjną. Miasta posiadające taką wizję stają się przestrzeniami, z którymi ludzie chcą wiązać swą przyszłość.
Te zda się oczywiste stwierdzenia okazują się szczególnie ważne dla miast
o wielowiekowych tradycjach, które jednak na przestrzeni swych jednostkowych
historii spotkały się z siłami niszczycielskimi, degradującymi ich wartości kulturowe, niweczącymi ich wyrazistość przestrzenną, opresyjnymi wobec ich pozycji
gospodarczej.
Gorzów Wielkopolski znalazł się w grupie takich właśnie miejskich struktur, dla
których historia okazywała się dość często niezbyt łaskawa.
I gdyby patrzeć na to miasto jedynie z pozycji jego niedoskonałości jako skutku
złych zdarzeń z przeszłości, to pewnie nie można byłoby powiedzieć nikomu o
tym, że przed miastem tym są wyraziste perspektywy rozwoju, dające nie tylko
nadzieje jego mieszkańcom, ale otwierające jego przestrzenie dla nowych obywateli.
Potrzeba zidentyfikowania tych możliwości, odkrycie potencjału rozwojowego
Gorzowa, wreszcie wskazanie kierunków jego rozwoju, stały się głównymi przesłankami podjęcia decyzji o zorganizowaniu Międzynarodowego konkursu urbanistyczno – architektonicznego na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania i zabudowy centrum Gorzowa Wielkopolskiego.
Decyzja ta z perspektywy wyników rywalizacji okazała się niezwykle trafna. Chęć
udziału w konkursie zgłosiło ponad dwieście zespołów, a ostateczna liczba pięćdziesięciu prac przesłanych jako propozycje odpowiadające regulaminowi, to
obiektywne potwierdzenie tego, że aż tylu projektantów dostrzegło wielki potencjał miasta, któremu warto oddać najlepsze pomysły w dyspucie na temat jego
przyszłości.
Stworzenie przez władze miejskie pola tej dyskusji jest czymś wartym pochwały,

bowiem formuła debaty o przestrzennej i gospodarczej przyszłości miasta prowadzonej jako konkurs urbanistyczno – architektoniczny, to najlepszy ze znanych
sposobów prowadzący do zaangażowania w nią możliwie szerokiego grona
specjalistów i dania im szans wypowiedzi mających w każdym z wypadków nie
tylko negliżować zagrożenia dla miejskiej przestrzeni, ale co ważniejsze dających
podpowiedzi kierunków rozwoju centralnych części miasta widzianych z perspektywy piękna ich przestrzeni, porządkowania ich struktur funkcjonalnych oraz poszukiwania obszarów uaktywnienia gospodarczego jako siły sprawczej rozwoju.
Ten konkurs przyniósł szereg niezwykle wartościowych podpowiedzi, gdzie miasto o tak dużym, choć w wielu wypadkach nie odkrytym potencjale, powinno
poszukiwać swej szansy przekładającej się na ofertę gwarantującą obecnym i
przyszłym jego mieszkańcom przestrzenie dla ich dobrego życia.
Zobaczenie problemów rozwojowych Gorzowa z bardzo wielu perspektyw – tu
przyznać trzeba, że spektrum poruszonych w pracach konkursowych zagadnień
było niezwykle szerokie i że analizy te prowadzone były z bardzo różnych pozycji
– nie tylko stanowi przegląd pomysłów na MIASTO, ale może być wprost wykorzystywane do podejmowania decyzji strategicznych ważnych z punktu widzenia
przyszłości miasta, w sprawach tak dla niego kluczowych, jak chociażby problemy komunikacyjne.
Konkurs miał swój wymiar studialny, ale jednoznaczność prac nadesłanych w rywalizacji daje też znakomity materiał do niemal natychmiastowego podejmowania
decyzji planistycznych o niezwykle pragmatycznym wymiarze.
Konkurs pokazał, że Gorzów to miasto z przyszłością i co ważne pokazał, gdzie
szukać miejsc jego dobrego rozwoju.
dr arch. Jerzy Grochulski
przewodniczący sądu konkursowego
Prezes SARP

oparciu o materiały załączone do warunków;
• wykreowania idei funkcjonalno-przestrzennej stanowiącej podstawę do zaproponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych;
• dostosowania zaplanowanych przedsięwzięć do potrzeb i prognoz z możliwością
wykorzystania walorów położenia miasta
Celem konkursu było uzyskanie najlepsze- nad rzeką Wartą oraz, w skali regionalnej,
Organizator konkursu:
go rozwiązania urbanistyczno-architekto- w sąsiedztwie Berlina i Poznania;
Stowarzyszenie Architektów Polskich
• uporządkowania zabudowy i wskazanie
nicznego
SARP - Oddział Gorzów Wielkopolski
w obszarze historycznego centrum miasta terenów podlegających przebudowie i
zmianie z ujęciem sposobu ich przeprooraz stworzenie i zlokalizowanie na tym
Skład sądu konkursowego:
terenie wartościowego programu funkcjo- wadzenia;
• Przewodniczący: dr inż. arch. Jerzy
• usprawnienia lub przekształcenia obecnalno-przestrzennego, którego walorami
Grochulski - Prezes SARP, Warszawa
nego układu komunikacyjnego - lokalnego
byłyby w szczególności jego jakość
• prof. inż. arch. Marian Fikus – sędzia,
i tranzytowego wiążącego pozostałe
oraz atrakcyjność dla użytkowników i
SARP Poznań
mieszkańców oraz powiązanie z terenami części miasta, w tym dzielnic po obu stro• Dipl.-Ing. Arch. Stefan Scholz – sędzia,
nach Warty - z uwzględnieniem organizacji
przyległymi.
BDA Berlin
ruchu pieszego i rowerowego, lokalizacji
• mgr inż. arch. Aleksandra Rybak - sędzia
Przedmiotem konkursu było opracowanie przestrzeni publicznych ruchu pieszego
referent SARP Gorzów Wlkp.
koncepcji urbanistyczno-architektonicznej oraz lokalizacji parkingów;
• mgr inż. arch. Dariusz Górny - sędzia
• dokonania wyboru miejsc szczególnie
w zakresie:
referent, SARP Gorzów Wlkp.
wymagających podjęcia działań inwesty• dokonania własnych analiz, w tym w
• mgr inż. arch. Małgorzata Stróżewska sędzia, Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Zamawiający:
Miasto Gorzów Wielkopolski, reprezento- • mgr inż. arch. Dariusz Jeziorny - sędzia,
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
wane przez Prezydenta Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego - Tadeusza Jędrzejczaka.
sekretarz organizacyjny konkursu:
arch. Tomasz Klimek
Patronat Honorowy nad konkursem
sprawował Minister Infrastruktury Cezary
CEL I PRZEDMIOT KONKURSU
Grabarczyk.

cyjnych i przedstawienia sposobu realizacji tych działań w koncepcyjnych rozwiązaniach architektonicznych stanowiących
część opracowania konkursowego.
I NAGRODA
ZESPÓŁ AUTORSKI:
BEIM, HAŁABURDZIN, KOBYLAŃSKI,
LISZKOWSKI, URBANIAK, Poznań
Autorzy:
arch. Adam Beim
arch. Paweł Hałaburdzin
arch. Paweł Kobylański
arch. Jan Liszkowski
arch. Krzysztof Urbaniak
Autor rozwiązań komunikacyjnych:
mgr inż. Zenon Stachowski
Współpraca:
stud. arch. Martyna Bulińska
inż. arch. Michał Marchewicz
Opinia jury:
Praca otrzymuje I nagrodę za wnikliwe
analizy i zakończony syntetycznymi wnioskami projekt, wyrażony w jednorodnej i

WYRÓŻNIENIE I-go STOPNIA
ZESPÓŁ AUTORSKI BLACK&WHITE,
Zgorzelec
Autorzy:
arch. Radosław Żubrycki
arch. Piotr Pawłowicz
Opinia jury:
Praca otrzymuje wyróżnienie za wielowątkową propozycję rozwiązania problemów
centralnej części miasta z interesującym
konceptem organizacji funkcji Zawarcia
budującym (wraz z uzupełnieniami funkcjonalnymi rejonu Starego Miasta) nowy
kierunek rozwoju Gorzowa Wielkopolskiego - jako miasta akademickiego.
Zaproponowane w projekcie radykalne
decyzje inwestycyjne (np. budowa wyspy
na Warcie, budowa rozleglej mariny, …),
mimo ich dyskusyjności mogą stanowić
podstawę impulsów ożywienia gospodarczego miasta jako siły sprawczej jego
rozwoju przestrzennego dyspozycje funkcjonalne (chociaż dyskusyjne w rozwiązaniach szczegółowych rejonu Zawarcia)
opisują rozwój przestrzennego organizmu
miejskiego jako całości funkcjonalno-przestrzennej.
WYRÓŻNIENIE II-go STOPNIA
Autorzy:
arch. Anna Flak - Warszawa
M.Sc. Wojciech Wagner

II NAGRODA
asa ATRIUM Marian Urbański, Poznań
Autorzy:
arch. Marian Urbański
arch. Mateusz Urbański

Opinia Jury:
Praca otrzymuje wyróżnienie za kompozycję przestrzennych i funkcjonalnych
wyznaczników publicznej struktury miasta,
jako sposobu integracji jego przestrzeni.
Zaproponowane dyspozycje funkcjonalne
(chociaż dyskusyjne w rozwiązaniach
szczegółowych rejonu Zawarcia) opisują
rozwój przestrzennego organizmu miejskiego jako całości funkcjonalno-przestrzennej.

Opinia jury:
Praca otrzymuje II nagrodę za kompleksowe rozwiązanie problemów będących
przedmiotem konkursu.
Pracę charakteryzuje:

WYRÓŻNIENIE III-go STOPNIA
Pracownia MOTYW, Iława
Autorzy:
dr arch. Bazyli Domsta
stud. arch. Paweł Podwojewski

stud. arch. Jarosław Banaś

WYRÓŻNIENIE HONOROWE

Opinia Jury:
Praca otrzymuje wyróżnienie za:
wielowątkowość kompozycji przestrzennych przez wprowadzenie wyraźnego
zróżnicowania formy nowych struktur
architektonicznych w kontekście zabudowy historycznej;
proponowany klarowny układ komunikacji,
umożliwiający ograniczenie ruchu kołowego w obrębie śródmieścia, zarówno
w części północnej jak i południowej.
Most Staromiejski staje się połączeniem
pieszym;
Praca cechuje się nowatorską formą, oryginalnością i siłą wyrazu koncepcji, przede
wszystkim przez proponowaną strukturę
budującą – waterfront – z możliwością
widoku na Stare Miasto i rzekę Wartę;
Ten nowy proponowany wyraz architektury jest przykładem rozwoju miasta i
protestem przeciwko złym założeniom już
budującego się południowego centrum
Nova Park.

DJiO Spółka z o.o., Warszawa
Autorzy:
arch. Paweł Detko
arch. Piotr Jurkiewicz
arch. Dobromiła Szymańska
Współpraca:
arch. Tomasz Czyrkowski
Konsultacje komunikacji:
mgr inż. Marek Więckowski

WYRÓŻNIENIE III-go STOPNIA
BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKALEBIODA, Gorzów Wielkopolski
Autor:
arch. Joanna Styka-Lebioda
Współpraca:
arch. Marcin Giedrowicz
stud. Jakub Gocal
Dariusz Chodała
Konsultacje komunikacji:
mgr inż. Cezary Lebioda
Opinia Jury:
Praca otrzymuje wyróżnienie za propozycję stworzenia wizji miasta budowanej w
formie powiązanych struktur funkcjonalno–przestrzennych o autonomicznym i
wyrazistym charakterze pozwalającym na
ich identyfikację w całości obszaru centrum Gorzowa Wielkopolskiego.
Projekt jest propozycją kontynuacji właściwego dla Gorzowa sposobu narastania
tkanki miejskiej (Stare Miasto, Nowe Miasto, …), co przy generalnie prawidłowych
dyspozycjach komunikacyjnych, definiować może rozwój miasta jako złożonej
funkcjonalnie struktury.
WYRÓŻNIENIE HONOROWE
BRUCE GILBRETH ARCHITECTS, Londyn
Autorzy:
arch. Bruce Gilbreth
arch. Dilwyn Jones
arch. Ellen Soe
Tarot Slattery
arch. Jakub Szopka
Opinia Jury:
Praca otrzymuje wyróżnienie honorowe
za konsekwentne rozwiązanie całego
obszaru budujące lokalne struktury funkcjonalno-przestrzenne tworzące, dzięki
ich układowi kompozycyjnemu, spójny
system dopełniających się składowych
tkanki miejskiej.

Opinia Jury:
Praca otrzymuje wyróżnienie honorowe
za prawidłowość generalnych dyspozycji
projektowych, stanowiących o jej ogólnej
przejrzystości i kompleksowości rozwiązań.
WYRÓŻNIENIE HONOROWE
Studio Projektowe i Wzorcownia - NARADA Wiesław Michałek, Kraków
Autorzy:
arch. Wiesław Michałek
arch. Wojciech Kufel
Współpraca:
Jan Kufel
Konsultacje:
arch. Witold Gilewicz
Opinia Jury:
Praca otrzymuje wyróżnienie honorowe
za futurystyczną, wielkoskalową dyspozycję przestrzeni Zawarcia podkreślającą
i wydobywającą drobnoziarnistą strukturę
Miasta Historycznego, przedstawionej w
niekonwencjonalnej formie reliefu przestrzennego.
WYRÓŻNIENIE HONOROWE
ORKA Sp. z o.o., Wrocław
Autorzy:
dr arch. Maciej Dobrowolski
arch. Wojciech Dobrowolski
mgr Błażej Dobrowolski
stud. arch. Paweł Stolka
stud. arch. Filip Kozak
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prawidłowe wykształcenie na osi północno-południowych przestrzeni publicznych
– Rynku Starego Miasta i nowego Forum
Miejskiego na Zawarciu;
konsekwentne poprowadzenie systemu
zieleni miejskiej otaczającej ścisłe centrum
miasta;
interesujące wykształcenie osi widokowych dzielnicy Zawarcia w nawiązaniu do
katedry;
przemyślane kształtowanie zabudowy w
obrębie Starego Miasta oraz przedmieść
Santockiego i Młyńskiego;
ciekawe propozycje nowej, wschodniej
dzielnicy Zawarcia kształtowanej w powiązaniu wizualnym z Przedmieściem
Santockim;
wątpliwości budzą: rozwiązanie układu
komunikacji kołowej wzdłuż północnego
i południowego brzegu Warty, z pozostawieniem ruchu na Moście Staromiejskim
oraz układ systemu transportu zbiorowego.

Opinia Jury:
Praca otrzymuje wyróżnienie honorowe za wytworzenie klarownego układu
przestrzenno-funkcjonalnego będącego
konsekwentnym rozwinięciem przyjętych
założeń modelowych.
WYRÓŻNIENIE HONOROWE
Bomerski Artur B’AR Architektur, Berlin
Autorzy:
arch. Artur Bomerski
arch. Frank Müller
Sebastian Baier
Opinia Jury:
Praca otrzymuje wyróżnienie honorowe
za trafną i czytelną identyfikację podstawowych problemów Centrum Gorzowa,
wyrażoną w ideogramach modelowych,
interesująco podbudowanych w obrazowaniach przestrzennych, jednak ograniczonych zakresowo do obszaru objętego
projektowaną obwodnicą centrum.
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czytelnej formie, obejmujący całość obszaru określonego warunkami konkursu.
Projekt wyróżnia czytelność zdefiniowań
struktury miasta, zarówno w warstwie
kompozycyjnej, funkcjonalno-przestrzennej i komunikacyjnej.
Pracę charakteryzuje:
dociekliwa analiza problematyki miasta
oraz wynikająca z tego diagnoza autorska,
z określeniem listy celów kierunkowych
do realizacji;
określenie wytycznych do rewitalizacji
poszczególnych części centrum miasta,
w tym: Rynku Starego Miasta, zabudowy
staromiejskiej, arkad gorzowskich, zabudowy Zawarcia;
propozycja perspektywicznego, docelowego rozwiązania układu komunikacyjnego, opartego na dwóch dodatkowych
przeprawach mostowych przez Wartę
- przebiegających w sposób styczny do
zwartych terenów rejonu centralnego z
funkcją odciążenia ruchowego tych rejonów - jako niezbędnego elementu rewitalizacji i rozwoju miasta;
wprowadzenie idei powiązania istniejących i projektowanych struktur miejskich z
rzeką Wartą;
zdefiniowanie przestrzeni publicznych, na
linii wschód-zachód pomiędzy projektowanymi nowymi mostami oraz północ-południe pomiędzy Rynkami Starego Miasta
i Zawarcia, wraz z podniesieniem jakości
substancji tworzącej tkankę miejską w tym
obszarze;
idea ciągłości systemu zieleni - uzyskana
poprzez połączenie istniejących i projektowanych obszarów uporządkowanymi
ciągami o charakterze zadrzewionych
alei miejskich, przeznaczonych na szlaki
piesze i rowerowe;
zaplanowanie na południowym brzegu
rzeki docelowej, nowej dzielnicy śródmiejskiej, jako atrakcyjnej przestrzeni
publicznej, obudowanej zróżnicowanymi
funkcjami obejmującymi zarówno mieszkalnictwo z towarzyszącymi usługami, jak
i miejsca pracy, ośrodki edukacyjne oraz
funkcje rekreacyjno - rozrywkowe;
przekształcenie Mostu Staromiejskiego jako łącznika spinającego centrum miasta
- na most tramwajowy z uprzywilejowanym ruchem pieszym i rowerowym;
wprowadzenie w rejonie stacji kolejowej
Gorzów Główny, Centralnego Węzła
Przesiadkowego z proponowanym programem usługowym - integruje wszystkie
możliwe publiczne media transportowe, tj.
kolej, tramwaj wodny, tramwaj, autobusy
oraz taksówki wraz z transportem indywidualnym;
wnikliwe podejście do tematu we wszystkich aspektach niezbędnych do czytelnego odbioru myśli autorskiej.
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Wartę,
- Główne kompleksy zieleni miejskiej –
parki.

Rynku są budynki mieszkalne o zdradzającym typowo „osiedlowe” pochodzenie
rytmie okien, loggii i balkonów, z zupełnie
nieprzekonującym makijażem sztucznie
Równocześnie ujawniło się szereg innych doklejonych wysokich szczytów i pseudoelementów, które uznaliśmy za dysonanse, historyzujących detali. Ich proponowana
zaburzające kompozycyjny i funkcjonalny rewitalizacja polega na:
porządek miasta. Zaliczyliśmy do nich,
- nadbudowie dodatkowej kondygnacji
między innymi:
pod dachem spadzistym lub płaskim, ale
- Układ komunikacyjny miasta dopuszcza- o wycofanej linii zabudowy,
jący tranzyt lokalnego ruchu samochodo- - przebudowie elewacji frontowej polewego poprzez ścisłe centrum,
gającej na powiększeniu okien zrealizo- Zdegradowaną i niezdefiniowaną przewanym poprzez obniżenie ich parapetów
DIAGNOZA
strzeń w rejonie skrzyżowania estakady
centrum miasta niezwykle atrakcyjnej
(porte–fenetre), celem zwiększenia doW przedprojektowej, analitycznej fazie
kolejowej z trasą komunikacyjną, która
przestrzeni publicznej (oraz niezbędnej
świetlenia pomieszczeń i dla uzyskania
pracy nad koncepcją urbanistyczno-arpowinna w założeniu pełnić rolę „bramy
infrastruktury), stanowiącej nowe oblicze
wyraźnego akcentu wertykalnego,
chitektoniczną zagospodarowania i zabu- miasta i stymulującej zrównoważony
do Starego Miasta”,
- dostawieniu ażurowej, samonośnej ściadowy centrum Gorzowa Wielkopolskiego
- Wątpliwą jakość architektury wielu burozwój lokalnej społeczności i gospony osłaniającej balkony i tworzącej układ
dużo uwagi poświęciliśmy rozważaniom
dynków wokół Rynku i Starego Miasta,
darki. Przestrzeni, która nadałaby miastu
podcieni handlowych w poziomie parteru,
nad obecnym stanem miasta, wychodząc nowego, unikalnego i niepowtarzalnego
- Zdegradowaną część lewobrzeżną,
- wyróżnienie sfery handlowo-usługowej,
z założenia, że podstawą jakiejkolwiek,
charakteru oraz sprawiła, że przebywanie pozbawioną czytelnej struktury miejskiej i poprzez zastosowanie zróżnicowanych
skutecznej terapii musi być prawidłowa i
przeciążoną komunikacyjnie,
w niej stałoby się celem samym w sobie.
materiałowo cokołów budynków o wysomożliwie kompletna diagnoza, ponieważ
- Nietrafiony, naszym zdaniem, obiekt
W naszych rozważaniach nazwaliśmy tę
kości dwóch kondygnacji, zwieńczonych
jedynie ona pozwala na przyjęcie odpo„Info-glob”, umieszczony na rondzie w osi gzymsem porządkującym przestrzeń
przestrzeń salonem miasta.
wiedniej strategii oraz wybór metodyki
Mostu Staromiejskiego,
- Po drugie, powstrzymanie ujemnej tenwokół Rynku,
postępowania w stosunku do analizowa- Niezrealizowany, ale już niestety rozpodencji demograficznej, poprzez stworze- Ujednolicenie posadzki Starego Rynku
nego przypadku. Jeśli „pacjentem” jest
nie atrakcyjnej oferty programowej miasta częty obiekt olbrzymiej galerii handlowej
i wokół niego celem wizualnego scalenia
organizm miejski, należy zdiagnozować
Nova Park na Zawarciu.
w zakresie: warunków zamieszkania,
przestrzeni.
nie tylko jego aktualny stan, ale – co jesz- szeroko rozumianych usług oraz edukacji - Kuriozalne „schody do nikąd”
cze ważniejsze – uchwycić kierunki toczą- - także na poziomie akademickim, tworzeZABUDOWA STAROMIEJSKA
cych się w nim procesów oraz ocenić ich
Biorąc powyższe założenia pod uwagę, i
nia miejsc pracy oraz ośrodków kultury,
Projekt zakłada odtworzenie kwartałów
dynamikę.
postępując metodą kolejnych przybliżeń
rozrywki, rekreacji i wypoczynku.
zwartej zabudowy miejskiej, których pieW przypadku Gorzowa wyniki przeprodoszliśmy do rozwiązania, którego naj- Po trzecie, wyeliminowanie dzisiejszych
rzeje definiują historyczny kształt Starego
wadzonej analizy dynamicznej nie mogły
niedogodności komunikacyjnych poprzez ważniejszymi cechami są:
Rynku oraz lokalne uzupełnienia braków
nie wzbudzić pewnego niepokoju. Obok
- Czytelność struktury miasta, zarówno w zabudowy pierzei kwartałów wokół Rynku,
utworzenie sprawnego i funkcjonalnego
niewątpliwie pozytywnych symptomów,
warstwie funkcjonalno-przestrzennej jak i celem uzyskania czytelnego ukształtowasystemu transportowego miasta, zorienwzrostu zamożności i poprawy ogólnego
w sferze komunikacyjnej,
towanego na rozwój nowoczesnego,
nia elementów
standardu życia mieszkańców, mamy
- Ochrona ścisłego śródmieścia przed
nieuciążliwego transportu zbiorowego,
przestrzeni publicznej Starego Miasta –
do czynienia z widocznymi tendencjami
uciążliwością miejskiego ruchu tranzytoutworzenie zintegrowanego centrum
ulic i placów i ich jednoznacznego wyodnegatywnymi, wyrażającymi się – od 1999 komunikacyjnego, ochronę ścisłego
wego poprzez wykształcenie sprawnego
rębnienia od pół-prywatnej strefy wnętrz
roku – ujemnym wskaźnikiem wzrostu
układu komunikacyjnego wokół centrum
centrum przed inwazją samochodów z
kwartałów. Szczególnego znaczenia
demograficznego. Ponadto, pomimo
i dopuszczenie jedynie ograniczonego
jednoczesnym usprawnieniem ruchu na
nabiera zabudowa „Bramy do Starego
wybudowania w ciągu drogi krajowej nr
okalających śródmieście arteriach – rama ruchu lokalnego na jego obszarze,
Miasta”, nowo projektowanego kwartału
3 obwodnicy, która przejęła dużą część
- Utworzenie dwóch nowych mostów
komunikacyjna.
zlokalizowanego na osi pomiędzy Katedrą
ruchu tranzytowego i pomimo swoich
przez Wartę, Zachodniego i Wschodnie- Po czwarte, rewitalizacja lewobrzeżnej,
i Mostem Staromiejskim w miejscu, w
stosunkowo niewielkich rozmiarów, miasto zaniedbanej części miasta i stworzenie
go, które przejmą ruch samochodowy o
którym historycznie
jest bardzo uciążliwe komunikacyjnie,
charakterze tranzytu miejskiego, podczas występowała tkanka miejska. Kwartał
nowej dzielnicy śródmiejskiej jako przegłównie za sprawą gwałtownie rozwijajągdy istniejący Most Staromiejski uzyska
ciwwagi dla starej części prawobrzeżnej,
ten zaprojetowaliśmy jako „otwarty” w
cej się motoryzacji (wzrost o prawie 50%
charakter przeprawy pieszo-tramwajowej poziomie dwóch pierwszych kondygnacji
- Po piąte, pełne otwarcie miasta w kiew ciągu ostatnich pięciu lat), która coraz
z dopuszczonym jedynie ruchem pojazrunku rzeki na obydwu jej brzegach, z
w celu zapewnienia kontaktu wzrokowego
skuteczniej eliminuje transport zbiorowy
dów uprzywilejowanych i (ewentualnie)
jednoczesnym utworzeniem wyraźnej osi
z prawobrzeżną częścią śródmieścia. W
(ponad 20% spadku przewozów pasażer- kompozycyjnej północ-południe, łączącej pojazdów o napędzie elektrycznym,
rejonie starych, średniowiecznych murów
skich w analogicznym okresie). Pomimo
- Zdefiniowanie przestrzeni salonu, na linii przewidujemy tworzenie m tak, aby nie
obydwa obszary centralne.
widocznych wysiłków władz i mieszkańwschód-zachód pomiędzy projektowany- przechodzić obok nich nieświadomie oraz
ców miasta, zmaterializowanych w postaci SYNTEZA
mi nowymi mostami i północ-południe po- przeznaczenie budynków znajdujących
wielu nowych inwestycji, Gorzów wciąż
między rynkami Starego i Nowego Miasta, się obok na pracownie dla artystów i
Przystępując do prób syntetyzowania
sprawia wrażenie miasta chaotycznego
podniesienie jakości substancji tworzącej dostępne dla młodzieży h Obszar Starego
rozwiązań służących realizacji przyjętych
przestrzennie, oderwanego od swoich
tkankę miejską w tym obszarze,
celów kierunkowych i do nadawania im
Miasta zostaje przestrzennie zdefiniowany
historycznych korzeni i pozbawionego
- Ciągłość parków – uzyskana poprzez
formy konkretnych rozstrzygnięć progratakże poprzez symboliczne zaznaczenie
wyraźnego pomysłu na swoją tożsamość. mowo-przestrzennych zidentyfikowaliśmy połączenie istniejących i projektowanych
jego granic poprzez znaki informacyjne,
Ten stan rzeczy ma swoje źródło w historii zbiór elementów struktury miasta, które
obszarów zieleni miejskiej uporządkowaposadzkę oraz ciąg pieszy umożliwiający
miasta, zwłaszcza tej najnowszej, w XX
uznaliśmy za constans ze względów funk- nymi ciągami o charakterze zadrzewioobejście granic miasta po jego średniowieku.
nych alei miejskich przeznaczonych, na
cjonalno-kompozycyjnych lub po prostu
wiecznym obrysie. Uporządkowanie
szlaki piesze i rowerowe.
praktyczno-technicznych.
wnętrz kwartałów w obszarze Starego
Takimi niezmiennymi elementami struktury Zaplanowanie na lewym brzegu rzeki,
Miasta polega na tworzeniu pomiędzy
CELE
tzw. Zawarciu, nowej dzielnicy śródmiejśródmieścia Gorzowa są:
ogólnie dostępną przestrzenią publiczną
Przechodząc od fazy analitycznej projektu - Rzeka w obrębie śródmieścia wraz z
skiej o atrakcyjnej przestrzeni publicznej,
ulic i placów i prywatną przestrzenią
do poszukiwania pomysłów na konkretne historyczną przeprawą – Mostem Staroobudowanej zróżnicowanymi funkcjami
mieszkań st PR, przeznaczonych na
rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne
obejmującymi zarówno mieszkalnictwo
miejskim,
potrzeby lokalnej wspólnoty mieszkańcentrum Gorzowa Wielkopolskiego usta- Rynek Staromiejski z XIII wieczną gotyc- z towarzyszącymi usługami, jak miejsca
ców. Polega to na kształtowaniu wewnątrz
liliśmy listę celów, które zamierzaliśmy
pracy, ośrodki edukacyjne i funkcje rekre- kwartałów enklaw uporządkowanej zieką Katedrą,
osiągnąć poprzez zaproponowane działa- - Historycznie ukształtowany układ urbaacyjno-rozrywkowe.
leni z dopuszczoną ograniczoną funkcją
nia oraz ich
nistyczny Starego Miasta z fragmentami
parkingową i jednoczesnym eliminowahierarchię.
REWITALIZACJA - STARY RYNEK
murów obronnych,
niem przypadkowo zlokalizowanych,
- Po pierwsze, efektem działań planistycz- Miejska infrastruktura kolejowa – estaElementami stanowiącymi ewidentny
substandardowych garaży oraz budynków
nych powinno być utworzenie w ścisłym
kada i dworzec oraz istniejący most przez dysonans przestrzenny wokół Starego
gospodarczych. Dla zapewnienia lepszego

OPIS AUTORSKI I NAGRODY
(fragmenty)

galerii handlowej, której realizacja odebrałaby miastu na wiele lat szansę uporządkowania gospodarki przestrzennej na tym
terenie.

KOMUNIKACJA
Pod względem komunikacyjnym Gorzów
Wielkopolski wyróżnia się rozbudowaną
ZAWARCIE
strukturą funkcjonalno-techniczną węzła
Jedną z najważniejszych tez autorskich,
drogowego z powiązaniami z układem
stawianych przez naszą koncepcję jest
nadrzędnym - krajowym systemem
potrzeba
stworzenia na lewym, brzegu Warty nowej, osadniczym. Stanowi to jeden z ważnych
atrybutów miasta, jako silnego ośrodka
atrakcyjnej dzielnicy śródmiejskiej stanowiącej najważniejszą przestrzeń ekspansji regionalnego w środkowym pasie pogranicentrum. Z jednej strony ma ona za zada- cza polsko-niemieckiego.
Model komunikacji wewnętrznej Gorzonie ustanowienie współczesnej przeciwwa pod względem strukturalnym jest
wagi dla historycznego Starego Miasta, z
drugiej zapewnienie komplementarności w niewątpliwie układem trudnym. W ujęciu
stosunku do obecnej oferty programowej bardziej systemowym, ruch generowany
miasta. Rangę głównej osi kompozycyjnej przez obszary zainwestowania miejskiego
ARKADY GORZOWSKIE
nie znajduje odzwierciedlenia w zdolności
śródmieścia, położonego na obydwu
Koncepcja przewiduje otwarcie zabudorozdzielczej i przepustowości systemu
brzegach, rzeki uzyskuje przestrzeń
wanych obecnie podcieni estakady kolekomunikacyjnego. Dotyczy to szczególnie
wyznaczona szpalerami wysokiej zieleni
jowej, w celu optycznego i funkcjonalnego wzdłuż nowoprojektowanej alei pieszorejonów centralnych Gorzowa, w których
powiązania zabudowy Starego Miasta
stopień koncentracji ruchu (przemiesztramwajowej łączącej części lewo i praprzy ulicy Spichrzowej z przestrzenią
czeń) jest tak znaczny, że w perspektywie
wo-brzeżną poprzez pozbawiony ruchu
wokół rzeki. Zamierzonym efektem jest
dalszej dynamiki rozwojowej miasta należy
samochodowego (i również obsadzony
integracja ulic:
liczyć się z destrukcją przestrzeni miejskiej
drzewami) Most Staromiejski. Aleja ta w
Spichrzowej i Nadbrzeżnej w jedną
w tych rejonach. W kontekście opracowań
nowoprojektowanej części śródmieścia
Promenadę Nadwarciańską z arkadami
obudowana jest poprzez pierzeje kwarta- miejscowych warto również zauważyć,
wiaduktu pełniącymi funkcję zadaszenia
łów ulicznych oraz placów, począwszy od że prowadzenie jezdni ulicy o znacznym
nad częścią tej przestrzeni. Dopuszcza
dużego placu zlokalizowanego na miejscu natężeniu ruchu poprzez rejon centralny
się domykanie tylko wybranych, pojemiasta na drugim poziomie (ulica Chrobreobecnego ronda, poprzez pieszą ulicę
dynczych podcieni szklanymi ścianami
go) jest rozwiązaniem jedynie quasi-funkhandlową (o charakterze zbliżonym do
lokali gastronomicznych i usługowych,
cjonalnym. Wyróżniający się w skali kraju,
kopenhaskiej Strřget) do Rynku Nowego
dwustronnie obsługujących obszar ProMiasta. Dzielnica śródmiejska na Zawarciu niezwykle wysoki wskaźnik motoryzacji
menady. Przewidujemy ujednolicenie:
społeczeństwa Gorzowa (515 samochostanowić ma zasadniczo niezależny subposadzki, kompozycji zieleni, malej ardów osobowych na 1000 mieszkańców)
organizm miejski, zapewniając wysoki
chitektury i wszystkich elementów grafiki
standard funkcji mieszalnej i kompletność stawia problem przemieszczeń w mieście
miejskiej w całym obszarze Promenady.
wyjątkowo ostro. Wstępne oszacowania
oferty usługowej, uzupełnionej o funkcje
Arkady to przedsionek rzeki od strony
ruchu globalnego w mieście na poziomie
biurowe, użyteczności publicznej, wieloStarego Miasta. Świadomość jej znaczekontaktów dom-praca w zakresie ruchu
poziomowej edukacji, kultury, rozrywki,
nia systematycznie się zwiększa i pomimo, sportu i rekreacji.
samochodowego oceniają potok globalny
że infrastruktura dla żeglugi śródlądowej
Dawne miejsca zatrudnienia w zakładach o wielkości 11,500 samochodów w godopiero się w naszym kraju tworzy, jej po- o uciążliwych warunkach mają zostać
dzinie szczytu. Jeżeli uwzględnić procesy
pularność może tylko rosnąć w nadchodalszej (przewidywanej) pasmowo-węzastąpione nowoczesnymi stanowiskami
dzących latach. Projekt zakłada rozmaite
złowej urbanizacji Gorzowa w kierunku
pracy w planowanej specjalnej strefie
formy aktywności biznesowej i społecznej ekonomicznej „Business Park”.
północno-zachodnim, a w kierunku
związanej z zagospodarowaniem miejpołudniowym powstanie śródmieścia
Jest to związane z rewitalizacją terenów
skiego odcinka Warty, w tym przystań
funkcjonalnego, to zgodnie z szacunkapoprzemysłowych i przekształceniem ich
tramwaju dla wodnego i prywatnych łodzi na nowoczesne tereny aktywności gospo- mi, z punktu widzenia struktury układu
motorowych.
komunikacyjnego należałoby przewidzieć
darczej oraz funkcje alternatywne takie,
jak campus szkoły wyższej z „parkiem po- realizację trzech mostów przez Wartę.
REWITALIZACJA FUNKCJONALNA
łudniowym” i akademicką letnią sceną na Aktywizacja urbanizacyjna lewego brzegu
Równolegle do zabiegów związanych z
Warty do poziomu intensywności około
wolnym powietrzu, ogród rozrywki Tivoli,
porządkowaniem i podnoszeniem jako30% w stosunku do skali ogólno miejskiej,
i liczne obiekty użyteczności publicznej.
ści przestrzeni, zarówno publicznej jak i
spowoduje generację wektora ruchu o
Warunkiem sine qua non realizacji tych
półprywatnej, na obszarze Starego Miasta zamierzeń jest całkowite przekształcenie
wielkości około 4,500 samochodów w
koncepcja przewiduje uzupełnienie funkcji układu komunikacyjnego i zmiana spogodzinie szczytu, co
miejskich o co najmniej kilka znaczących
zdecydowanie determinuje skalę przepraw
sobu zagospodarowania przestrzennego
elementów, mających na budowanie
mostowych przez rzekę. Uwzględniając
dzielnicy Zawarcie, zwłaszcza w rejonie
nowej tożsamości i podnoszenie atrakprzyczółka Mostu Staromiejskiego. Istnie- zasady rozbudowy systemu transportocyjności miejsca jako celu podróży. I tak,
jące rondo automatycznie traci swój sens wo-komunikacyjnego Gorzowa zgodnie z
w odtwarzanym kwartale miejskim przy
komunikacyjny i zostaje przeznaczone do modelem rozwoju zrównoważonego oraz
Starym Rynku przewidzieliśmy lokalizację likwidacji. Ruch samochodowy zostaje
uwzględniając oszacowania ruchotwórAuli Miejskiej, pełniącej funkcję całoroczskierowany na dwa nowe mosty spięte na czości obszaru zagospodarowania miasta
nego salonu miasta pod dachem, oranże- lewym brzegu Warty trasą komunikacyjną, proponujemy: wdrożenie modelu układu
rii, miejsca spotkań i przestrzeni kultury.
prostokątnego ciągów komunikacyjnych
która w swoim centralnym odcinku, na
Ponadto projekt zakłada przekształcenie
ulic klasy KG, opartych na dwóch dodatprzecięciu z osią Mostu Staromiejskiego
budynków Starego Spichrza przy Prome- przebiega w tunelu. Obiekt Info-glob
kowych przeprawach mostowych przez
nadzie na kompleks budynków biurowych zostaje przeznaczony do przeniesienia
Wartę, przebiegających w sposób styczny
typu „lofty”. W śródmiejskim Parku Wiosny w inne miejsce (proponujemy na ten cel
do zwartych terenów rejonu centralnego
Ludów przewidzieliśmy lokalizację komz funkcją odciążenia ruchowego tych
wzgórze koło parku im. Henryka Siepleksu służącego promocji zdrowego stylu miradzkiego, na które dzisiaj prowadzą
rejonów. Przewidujemy przekształcenie
życia, oraz pielęgnacji zdrowia i urody
Mostu Staromiejskiego na most tramwa„schody do nikąd”). Nie do przyjęcia jest
- SPA Centrum. Na wzgórzu w Parku im.
jowy z ruchem pieszym i rowerowym, z
również budowa na Zawarciu ogromnej

ewentualnym dopuszczeniem pojazdów
uprzywilejowanych. W zakresie komunikacji szynowej, przewidujemy wprowadzenie
na północno- południowej osi strukturalnej
Szybkiego Tramwaju (GST), spinającego
Zawarcie, poprzez rejon Starego Miasta
z północnymi strukturami pasmowymi
(oś ulicy Mieszka). Tramwaj na obszarze
Starego Miasta i na moście miałby zasilanie z „trzeciej szyny”, co pozwoliłoby
na uniknięcie szpecących przewodów
trakcji napowietrznej. Na osi wschodniozachodniej (ulica Sikorskiego) postulujemy
przeprowadzenie strukturalnie wydzielonego torowiska tramwajowego (z dopuszczonym uspokojonym ruchem lokalnym)
oraz zlokalizowanie w rejonie stacji
kolejowej Gorzów Główny Centralnego
Węzła Przesiadkowego, integrującego
wszystkie dostępne w mieście publiczne
media transportowe, tj. kolej, tramwaj
wodny, tramwaj, autobusy miejskie i
dalekobieżne oraz taksówki z transportem
indywidualnym, samochodami, rowerami
oraz ruchem pieszym. Dodatkową zachętą
do korzystania z publicznego transportu
miejskiego ma być system Park’n’Ride,
oparty o sieć łatwo dostępnych parkingów zlokalizowanych na obszarze wokół
ścisłego śródmieścia.
EPILOG
Opracowując pracę konkursową o tak
obszernej tematyce urbanistycznej znajdowaliśmy
się w stosunkowo komfortowym położeniu
- nie będąc skrępowanymi prawie niczym,
poza własnymi przekonaniami, umiejętnościami i zdolnością do kreatywnego
myślenia. W tej pozornej swobodzie tkwiła
jednak i pułapka. Rozwój urbanistyczny
większości europejskich miast następował
w wyniku wielowiekowych, skomplikowanych procesów sedymentacyjnych, przerywanych jedynie okresowo zawieruchami
dziejów.
Nie jest więc rzeczą banalną nakreślenie
wiarygodnej i zdolnej do samoobrony wizji
rozwoju średniej wielkości miasta, odważnie patrzącego w przyszłość i dźwigającego bagaż historii. Podjęliśmy to wyzwanie,
a Szanowne Jury z pewnością dokona
obiektywnej oceny, na ile próba ta okazała
się udaną.
1. Wir sind nicht nur von dieser Weit (wyd.
pol. Nie tylko z tego świata jesteśmy, 1981,
ISBN 83-211-0609-9)
2. Zgodnie z zarządzeniem Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych
nazwa „Gorzów Wielkopolski” formalnie
obowiązuje od 19 maja 1946 r.
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Henryka Siemiradzkiego zaprojektowaliśmy lokalizację wieży widokowej z restauracją „Heaven”, co wreszcie pozwoliłoby
na zmianę zwyczajowej nazwy „schodów
do nikąd” na „schody do nieba” (Stairway
to Heaven).

KOMUNIKAT SARP

przewietrzania kwartałów przewidzieliśmy
lokalne otwarcia ich
wnętrz poprzez przerywanie ciągłej zabudowy pierzei. Projekt zakłada staranne
kształtowanie elewacji od strony głównych
przestrzeni publicznych takich jak place
miejskie, istniejące i projektowane ciągi
komunikacyjne oraz parki miejskie. W ich
otulinie, a także w strefie bulwarów wzdłuż
rzeki Kłodawki przeważa zabudowa o charakterze willi miejskich i obiektów użyteczności publicznej o podwyższonych walorach architektonicznych. Kwartały pełniące
obecnie rolę terenów przemysłowych i
magazynowych zostają przeznaczone na
funkcje mieszkalno-usługowe lub obsługę
komunikacji w postaci parkingów dla
systemu
P e.
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I nagroda BEIM, HAŁABURDZIN, KOBYLAŃSKI, LISZKOWSKI, URBANIAK
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II Nagroda, ASA ATRIUM
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wYRÓŻNIENIE I stopnia - BlacK&White
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WYRÓŻNIENIE II STOPNIA, Anna Flak
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WYRÓŻNIENIE III STOPNIA, Motyw
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WYRÓŻNIENIE III STOPNIA, Styka
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I HONOROWE WYROŻNIENIE - Bruce Gilbreth
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II wyrÓŻNIENIE honorOWE - DJiO
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III wyrÓŻNIENIE honorOWE - Narada
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IV wyróżnienie honorowe - Orka
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V wyrÓŻNIENIE honorOWE - Bomerski

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK
NAGRODY
W dniu 5 listopada 2009, w trakcie Walnego Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego Białostockiego
Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich,
zostały ogłoszone werdykty przyznania
cyklicznych nagród środowiska BIAŁOSTOCKICH
architektów.
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NAGRODA AEDIFICIUM’2006-2008

Honorowa Nagroda SARP Oddział w Białymstoku - Aedificium, przyznawana jest
za najlepszy budynek oddany do użytku w danym okresie. Spośród realizacji
zgłoszonych do nagrody, jury wybiera 4 Nominacje do nagrody głównej i spośród
nich wybierana jest Grand Prix.
Spośród 13 obiektów zgłoszonych do nagrody, jury Nagrody Honorowej SARP
Oddziału Białystok AEDIFICIUM’2006-2008 nominowało do Nagrody Głównej 4
obiekty:
- Przebudowa Istniejącego Budynku Szpitala Miejskiego im. PCK  w Białymstoku
– autorzy: arch. Barbara Sarna, arch. Anna Iwanowicz
- Budynek mieszkaniowy z usługami przy ul. Wojska Polskiego w Grajewie – autor: arch. Dariusz Łuniewski
- Galeria Handlowa „Alfa” przy ul. Świętojańskiej w Białymstoku – autor: arch.
Maciej Kuryłowicz
- Akademickie Centrum Sportu Politechniki Białostockiej - Hala sportowa – autorzy: arch. Jan Kabac, arch. Grażyna Dąbrowska – Milewska, arch. Halina Łapińska
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Grand Prix AEDIFICIUM’2006-2008 otrzymał obiekt:
Galeria Handlowa „Alfa” przy ul. Świętojańskiej w Białymstoku – autorstwa arch.
Macieja Kuryłowicza z zespołem w składzie:
architekt Daniel Cabanek
architekt Krzysztof Hajduczenia
architekt Karol Zdanuczyk
architekt Piotr Prawdzik
stud. arch. Konrad Hałasa
Konstrukcja: PKB Meronk, mgr inż. Andrzej Meronk
Opis autorski:                      
Galeria Alfa na terenie Fabryki Wyrobów Runowych „Biruna”-zabytkowego kompleksu przemysłowego z przełomu XIX i XX wieku, jest nowoczesnym centrum
kulturalno- handlowo-usługowym typu śródmiejskiego z zespołem multikina,
typowym dla miast metropolitalnych współczesnej Europy. Dzięki realizacji
obiektu udało się przenieść na obrzeża miasta funkcję produkcyjną. Inwestycja
umożliwi integrację zamkniętej dotąd w centrum miasta przestrzeni przemysłowej
z aglomeracją miejską wpływając na rozwój działań lokalnych na rzecz kultury,
angażując jednocześnie mieszkańców miasta do życia społeczno- kulturalnego i
prowadząc do jego ożywienia. Nowoczesne podejście, kompleksowe zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzenne zabytkowego przemysłowego kompleksu
fabryki „Biruna” czynią go unikatowym w skali Europy. Zaadaptowanie istniejących budynków wskazanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i ich
funkcjonalne włączenie pozwoli na ich odrestaurowanie i zaistnienie w projektowanym obiekcie w nowej formie.
Autor obiektu nagrodzonego Grand Prix otrzymał dyplom i mosiężną statuetkę
autorstwa art. rzeźbiarza Maria Dugała Sobocińskiej.
Janusz Kaczyński

HONOROWA NAGRODA ODDZIAŁU BIAŁYSTOK
Honorowa Nagroda SARP Oddział w Białymstoku im. Stanisława Bukowskiego, przyznawana jest architektom o szczególnym dorobku, za całokształt pracy zawodowej i
społecznej.
Laureatami dotychczasowych edycji nagrody byli:
Architekt Henryk Toczydłowski
Architekt Jerzy Zgliczyński
Architekt Michał Bałasz
Nagrodzeni otrzymują dyplom i mosiężną statuetkę
Zarząd Oddziału SARP w Białymstoku, w drodze uchwały, przyznał tę nagrodę w 2009
roku Janowi KABACOWI.
Jan Kabac, absolwent WA PW, rozpoczął drogę zawodową w białostockim „Miastoprojekcie”, od końca lat 80-tych prowadzi własną, autorską pracownię projektową,
jednocześnie od 1980 roku związany jest jako nauczyciel akademicki z Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej. Jest autorem (często z zespołem) projektów takich
obiektów jak Cerkiew w Hajnówce, siedziba Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim,
budynek TP S.A. w Białymstoku, siedziba firmy APS w Białymstoku, budynek Wydziału
Elektrycznego PB, hala sportowa PB, hala sportowa UwB, a także najbardziej chyba
autorskiego - Cerkwi Św. Ducha przy ul. Antoniukowskiej w Białymstoku.
Laureat otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę - statuetkę autorstwa art. rzeźbiarza Marii Dugała Sobocińskiej.
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Janusz Kaczyński

ZDJĘCIA OBIEKTÓW ARCH. JANA KABATA

AKTUALNE DZIAŁANIA
DOTYCZĄCE
„POLSKIEJ POLITYKI
ARCHITEKTONICZNEJ”

W pierwszych miesiącach tego roku miały miejsce trzy wydarzenia istotne dla
projektu Polskiej Polityki Architektonicznej - Polityki jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej i architektury:
22 stycznia odbyło się wspólne zebranie Polskiej Rady Architektury oraz całego
szeregu lokalnych stowarzyszeń tworzących grupę „Wspólna Przestrzeń”.
Celem tego spotkania było omówienie możliwości współdziałania dla promocji
Kultury Przestrzeni. Przy całej odmienności charakteru struktur oraz
sposobów działania, jaka cechuje organizacje profesjonalne i społeczne
połączenie sił jest tu z pewnością potrzebne. Dla uzyskania zrozumienia
fachowa ekspertyza wymaga społecznej dynamiki .
Wydaje się, że został zrobiony pierwszy istotny krok w tym kierunku.
Są jeszcze pewne nieporozumienia co do wzajemnej roli obydwu grup,
które mogą być określone jako „branżowcy” i „blogowcy”, ale zarysowuje się
wyraźny sens wzajemnego wsparcia.
25 lutego prezes Jerzy Grochulski został poinformowany przez wiceministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Tomasza Mertę, że w trakcie miesiąca marca zostanie powołana (w porozumieniu z ministrem Dziekońskim) międzyresortowa komisja do dalszej pracy nad projektem PPA.
26 lutego Polska Rada Architektury otrzymała pismo Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk podpisany przez przewodniczącego profesora
Zbigniewa Bacia dotyczący projektu PPA. W piśmie tym KAU
wyraża poparcie dla założeń i zapisów merytorycznych 9 działów projektu
oraz „Wspiera bardzo mocno opinię iż realizacja Polskiej Polityki Architektonicznej czyli polityki jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej i architektury wymaga
uznania ładu przestrzennego jako dobra publicznego i niezbędnego warunku
realizacji zrównoważonego rozwoju zapisanego w konstytucji RP...”
Równocześnie Komitet deklaruje ewentualną współpracę przy dalszych rządowych pracach nad projektem”.
Wydaje się, że wymienione powyżej fakty dobrze charakteryzują aktualną sytuację projektu PPA.
Krzysztof Chwalibóg

Wszechstronny Dalmierz laserowy Leica Disto™ D8. Tak łatwa
transmisja danych?
Z Leica DISTO™ D8 pomiary nie kończą się z chwilą wyświetlania
wyników. Dane mogą być elektronicznie przesłane do palmtopa
lub laptopa i natychmiastowo przetworzone w takich programach
jak Excel®, AutoCAD® lub innych.
Leica DISTO™ D8 zapewnia bezbłędne przesyłanie danych Technologią
Bluetooth® wraz z dołączonym oprogramowaniem „Leica DISTO™
Transfer“ zapewnia szybką i bezbłędną transmisję danych
do komputera Pocket PC oraz klasycznego PC. Dzięki temu łatwo
opracujesz wyniki w programach takich jak Excel®, Word®,
AutoCAD® czy też innych.
Leica Geosystems Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa
Tel.: +48 22 260 50 00
Fax: +48 22 260 50 10
www.leica-geosystems.pl

Leica DISTO™ D8 to także wolność zasięgu
Mierz także dalsze odległości w sposób szybki i łatwy wykorzystując
zalety celownika cyfrowego z czterokrotnym powiększeniem obrazu
oraz wysoce rozdzielczego, kolorowego wyświetlacza.
Leica DISTO™ D8 posiada 360° pochyłomierz a połączenie
pomiarów kątowych z liniowymi umożliwia wyznaczanie odległości
wszędzie tam, gdzie tradycyjne metody zawodzą.
Leica DISTO™ D8 to jedyny taki dalmierz na świecie.
Więcej informacji można uzyskać na www.leica-geosystems.pl

WIOSNA
W KRAKOWIE….

WYSTAWA PRAC CARLA SCARPY
11 marca 2010 - 23 kwietnia 2010
Muzeum Manggha
Wystawa zorganizowana przez Włoski Instytut Kultury w Krakowie we współpracy z
włoskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych DGPC. Uff.II, z włoskim Ministerstwem
Dziedzictwa Narodowego i Kultury, MAXXI Architektura, Międzynarodowym Centrum
Nauk o Architekturze Andrea Palladio, Muzeum Manggha, Konsulatem Honorowym
Włoch w Krakowie i przedsiębiorstwem Verona Building.
Carlo Scarpa (Wenecja 1906 – Sendai 1978), wykładowca architektury, współpracujący z Biennale w Wenecji, jest jedną z najbardziej wszechstronnych i znaczących
postaci w architekturze dwudziestego wieku. Jego studia projektowe obejmują
różnorodne dziedziny, od budynków mieszkalnych do pomieszczeń muzealnych, od
aranżacji wystaw do designu. Wystawy prezentowane będą w prestiżowym Muzeum
Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.
Przestrzeń mieszkalna
Wystawa przedstawia wybrane projekty i rysunki związane z tematyką mieszkania,
przechowywane w Centrum Carlo Scarpy w Treviso, zgromadzone w archiwum kolekcji MAXXI Architektura, w Muzeum Narodowym Sztuk XXI wieku w Rzymie, ostatnio rozbudowanym, którego inauguracja została zaplanowana na maj 2010 r.
Pomiędzy latami 30-tymi a 60-tymi architekt opracował serię projektów mało znanych, lecz stanowiących podstawę do zrozumienia jego badań projektowych nad
przestrzenią mieszkalną.

FRAGMENTY: STYL MIĘDZYNARODOWY W ARCHITEKTURZE TEL AWIWU WYSTAWA FOTOGRAFII YIGALA GAWZE
15 lutego – 30 maja 2010
Żydowskie Muzeum Galicja,
Jest to spojrzenie na estetykę modernizmu, który w znacznym stopniu definiuje miejską, architektoniczną tkankę Tel Awiwu. W swoich fotografiach Yigal Gawze zdołał
uchwycić ducha architektury poprzez analizę subtelnej gry światła, faktur i form.
Prace cieszącego się międzynarodowym uznaniem fotografa były pokazywane m. in.
w galeriach w San Francisco, Chicago, Monachium i Pradze. Wystawa Fragmenty:
styl międzynarodowy w architekturze Tel Awiwu będzie otwarta do końca maja w
Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie, ul. Dajwór 18.
Yigal Gawze rozpoczął pracę nad projektem Fragmenty w 1993 roku, kiedy Tel Awiw
ponownie odkrywał dziedzictwo architektoniczne lat 30-tych. Świadomość jakości
ukrytej w niszczejących budynkach w stylu Bauhaus wywołała falę ich remontów i
renowacji.
Punktem wyjścia dla fotografii była abstrakcyjna geometria białych fasad, kontrastowo odcinających się od niebieskiego nieba. Artysta postanowił pracować w kolorze,
aby lepiej oddać szczególną atmosferę tworzoną przez lokalne światło.
Ze swoją klarowną perspektywą, Fragmenty są hołdem dla ducha epoki wyrażonego
w awangardowych pracach fotografów w latach 20-tych, oraz dla kreacji architektonicznej dokonanej dekadę później w Tel Awiwie, największym na świecie centrum
budynków w stylu międzynarodowym. Poza oczywistą nutą nostalgii, modernizm
ukazuje tutaj cały swój potencjał.
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Projekty dla teatru
Pierwszy raz zostaną pokazane szerszej publiczności nigdy nie zrealizowane projekty
pomieszczeń teatralnych, opracowane przez Carlo Scarpę w latach 1927 – 1970: projekt Teatru Wspólnoty z 1927 r., aranżacja Teatru Rossini w Wenecji z 1937 r., projekt
Teatru Carlo Felice w Genui z 1963 r. i projekt Teatru Wspólnoty w Vicenzy z 1970 r. Te
przykłady ukazują aktualność dzieł Carla Scarpy i jego ukierunkowanie na dialog ze
sztuką teatralną, traktowaną jako żywy podmiot, łączący w sobie inne sztuki: muzykę,
prozę, teatr i przestrzeń architektoniczną.
Prezentowane projekty obejmują domy i wille realizowane dla klientów z regionu
Veneto, jak np.: casa Sacerdoti, casa Pelizzari, Villa Zoppas, Villa Veritti, kompleksy
apartamentów w Padwie i Feltre, wystrój Yacht Asta i Hotelu Bauer w Wenecji.
Obie wystawy są owocem analitycznej inwentaryzacji, informatyzacji zbiorów oraz
prac renowacyjnych przeprowadzonych przez MAXXI – Centrum Archiwów Architektury, promowanych przez Komitet, zajmujący się upowszechnianiem twórczości Carla
Scarpy i finansowanych przez region Veneto.



Wystawa pod patronatem Ambasady Izraela w Warszawie
Źródło: Żydowskie Muzeum Galicja
www.galiciajewishmuseum.org
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WYSTAWA – ANDREA PALLADIO 1508 – 1580
11 marca 2010 - 23 kwietnia 2010
Galeria Włoskiego Instytutu Kultury
Wystawa zorganizowana przez Włoski Instytut Kultury w Krakowie we współpracy z
włoskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych DGPC Uff.II, Regionem Veneto, Międzynarodowym Centrum Badań Andrea Palladio w Vicenzy, Konsulatem Honorowym
Włoch w Krakowie, przedsiębiorstwem Verona Building
Andrea Palladio był jedną z głównych postaci w historii architektury. Dzięki Palladio
dom zarówno na wsi, jak i w mieście, staje się budynkiem, dzięki któremu architekt
może najlepiej zaprezentować swoje możliwości, spełniając indywidualne oczekiwania właściciela, jednocześnie nie odrzucając reguł dobrej architektury. Popularność i
wpływ Palladio zostały rozprzestrzenione nie tylko dzięki jego dziełom budowlanym,
ale również dzięki książce Quattro Libri dell’Architettura (Wenecja 1570), w której
przedstawił główne założenia oraz modele typowe dla nowej architektury. Myślą
przewodnią wystawy jest analiza życia Palladio poprzez ukazanie dzieł tego wybitnego architekta z regionu Veneto. Wystawa podzielona jest na trzy części: budynki
użyteczności publicznej, budynki mieszkalne i kościoły. Założeniem ekspozycji jest
przekazanie międzynarodowej publiczności wiedzy o twórczości Andrea Palladio w
kontekście wartości terytorialnych, kulturowych i turystycznych. Poprzez zdjęcia Pino
Guidolottiego, projekt ma na celu stworzenie narzędzia do komunikacji, które pozwoli
na przekazanie szerokiej publiczności niezwykłego bogactwa spuścizny palladiańskiej w Veneto, nadal żywej i obecnej, pięćset lat po narodzinach autora.
Wystawa, zorganizowana została przez Włoski Instytut Kultury w Krakowie we współpracy z włoskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych DGPC Uff.II, Regionem Veneto,
Międzynarodowym Centrum Badań Andrea Palladio w Vicenzy, Konsulatem Honorowym Włoch w Krakowie i przedsiębiorstwem Verona Building.
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„LOGIKA NISZCZENIA”

16 lutego 2010 roku w Ośrodku Spotkań z Historią w Warszawie miała miejsce kolejna prezentacja poglądów – od paru już lat atakujących działalność BOS-u – grupy
historyków sztuki i dziennikarzy sugerujących, że w pierwszych powojennych latach
odbudowy Warszawy zniszczonych zostało niepotrzebnie szereg zabytkowych –
nadających się do renowacji – obiektów. Impreza ta anonsowana była pod dość
ostrym tytułem „Logika niszczenia”, który niezbyt odpowiadał – znacznie już utemperowanych w porównaniu z przeszłością – wypowiedziom panelistów, a tym bardziej
prowadzonej z nimi dyskusji. Warto przytoczyć tu m.in. J. Majewskiego związanego
z Gazetą Wyborczą, który przyznając, że drążąc przez ostatnie lata poruszane tu
problemy, dostrzega dziś znacznie bardziej ich złożoność i bardziej ostrożnie podchodzi do ich oceny. Dało się również zauważyć zróżnicowanie poglądów w gronie
samych panelistów – za i przeciw - kiedy przedstawiali na ekranie architekturę Marka
Leykama w przedwojennej tkance miasta. Znamienna też była ich - już krytyczna
ocena - znikania z krajobrazu dzisiejszego miasta takich obiektów jak kino „Skarpa”
czy „Supersam”.
Dość zasadnicza zmiana atmosfery wypowiedzi nastąpiła z chwilą rozpoczęcia
dyskusji, kiedy kol. Tadeusz Barucki – prosząc o wyświetlenie przygotowanego przez
niego zestawu fotografii, (stały się one niespodziewanie wizualną oprawą dalszej
dyskusji, przedstawiając wygląd Nowego Światu z roku 1926 i obecny) – dość dobitnie stwierdził, że na ruinach tak straszliwie zniszczonego miasta myślano o tym, że
powinno ono być bardziej nowoczesne i piękniejsze niż przed wojną. Patrząc dziś na
Nowy Świat musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie był on taki sam jak przed
wojną, podobnie jak również podziwiane Krakowskie Przedmieście. Jednorodną
stylowo formę dla tych ulic ustalali wspólnie konserwatorzy i architekci, restaurując
wartościowe obiekty i zastępując nie odpowiadające temu stare budynki odpowiednio wymodelowaną architekturą. Kol. Bohdan Wyporek w swej wypowiedzi przedstawił skalę zniszczeń Warszawy i ludzi, którzy pracowali dla jej odbudowy z pełnym
oddaniem. Ludzi, niekiedy o różnej przeszłości politycznej, w tym również żołnierzy
AK odznaczonych niejednokrotnie krzyżem Virtuti Militari, dla których głównym celem
była odbudowa tego miasta. Ludzi różnych specjalności – architektów, urbanistów,
konstruktorów, konserwatorów, socjologów, ekonomistów, którzy wspólnie dochodzili do konkretnych ustaleń. Głos zabrał również kol. Czesław Bielecki, podkreślając, że
różnorodności problemów urbanistycznych wymagających rozwiązania towarzyszyła
stale – istniejąca i dziś – społeczna potrzeba mieszkań. Kol. Maria Sołtys zwróciła
uwagę na konieczność docierania w analizie takich spraw do archiwalnych źródeł,
które w wielu wypadkach ukażą problemy w zupełnie innym świetle. Podkreśliła
również fakt, że do odbudowy Warszawy stanęło – wobec braku przedwojennych,
zdziesiątkowanych wojną czy wstrzymujących się od powrotu do kraju fachowców
– w większości młode pokolenie, którego największą wartością mogło być jedynie
emocjonalne zaangażowanie w sprawy odbudowy Warszawy. Kol. Wojciech Chrabelski z kolei podkreślił konieczność wsłuchiwania się w uwagi użytkowników tego, co
dla nich tworzymy. Padły też uwagi syna dawnego pracownika BOS-u – dziś żyjącego
w Australii – korzystnie oceniające wygląd dzisiejszej Warszawy, a pragnące uzyskania dla niej jedynie współczesnej architektonicznej ikony – jak Opera w Sydney - która
dla świata identyfikowałaby to miasto. Najważniejsze jednak jest to, że z dawnej
temperatury dyskusji został chyba jedynie tytuł tego spotkania „Logika niszczenia”,
który być może w następnym zaistnieje jako „Logika budowy lepszej przyszłości”.

MEDAL DLA DANIELA
LIBESKINDA
Daniel Libeskind jako pierwszy architekt w historii otrzymał Buber-Rosenzweig Medal
– nagrodę przyznawaną za wkład w budowanie chrześcijańsko-żydowskiego porozumienia. Medal został wręczony 7 marca 2010 r. w Augsburgu.
Buber-Rosenzweig Medal to coroczna nagroda przyznawana od 1968 r. przez DKR
(niemiecką radę koordynacyjną stowarzyszeń działających na rzecz współpracy
chrześcijańsko-żydowskiej), w której zasiadają przedstawiciele czterdziestu czterech
różnych stowarzyszeń. Patronami nagrody są austriacko-żydowski filozof, tłumacz i
nauczyciel, Martin Buber (1878-1965) oraz niemiecko-żydowski teolog, Franz Rosenzweig (1886-1929). Medal mogą otrzymać zarówno indywidualne osoby, jak inicjatywy i instytucje, które aktywnie przyczyniają się do budowania współpracy między
wyznawcami dwóch wielkich religii.
Wśród dotychczasowych laureatów Buber-Rosenzweig Medal byli Yehudi Menuhin
(1989), Daniel Barenboim (2004), Leah Rabin (1998), Joschka Fischer (2003), laureat
literackiej nagrody Nobla Isaac Bashevis Singer, dwaj byli prezydenci Niemiec: Richard von Weizsäcker (1995) i Joannes Rau (2000) i arcybiskup gnieźnieński, Henryk
Muszyński (1999).
Sztandarowym dziełem Libeskinda, dzięki któremu zajął on miejsce w czołówce
architektów zaangażowanych w kwestie żydowskie, jest oczywiście rozbudowa
Muzeum Żydowskiego w Berlinie. W 2001 r., także jako pierwszy architekt, otrzymał
Hiroshima Art Prize – nagrodę przyznawaną artystom, których prace promują idee
międzynarodowego porozumienia i pokoju.
Źródło: sztuka-architektury.pl

„Trójgłowy Smok. Architektura dwudziestolecia
mi¢dzywojennego na Górnym ÂlÑsku”
Wystawa czynna do 1 maja 2010.

18 marca 2010 roku przypada dziesiąta rocznica rozpoczęcia działalności przez
warszawskie studio Nizio Design International, jedno z pierwszych polskich biur
architektonicznych, wychodzących naprzeciw potrzebom nowoczesnego muzealnictwa. Ekspozycja ukazuje szerokie spektrum dorobku NDI: projekty adaptacji
dawnych obiektów przemysłowych, aranżacji stałych i czasowych ekspozycji
muzealnych, parków rekreacyjnych, architektury użytkowej czy architektury usytuowanej w przestrzeni publicznej miasta. Przedstawione projekty (zrealizowane
bądź wciąż będące w fazie opracowywania) ukazują wyjątkową rolę historii i
pamięci jako nieodzownych komponentów historycznej narracji wnętrz i brył.
Zaprezentowane zostaną również projekty futurystyczno-historyczne, ściśle powiązane z urbanistyką. Pion ekspozycji tworzyć będzie specjalnie zaprojektowana
multi-kubiczna mała architektura, łącząca w swym obrębie najistotniejsze cechy
projektów biura.
Szczególne miejsce zajmie projekt wygranego w 2008 roku międzynarodowego
konkursu na gmach Muzeum Współczesnego we Wrocławiu, którego prezentacja
zostanie rozszerzona na „Galerię Jednego Projektu” (spotkanie poświęcone temu
projektowi odbędzie się dnia 8 kwietnia 2010 roku, o godzinie 17.30) oraz na cykl
spotkań z zaproszonymi gośćmi, kuratorami przyszłego muzeum. Po raz pierwszy
przedstawione zostaną kompletne informacje o procesie kreacji budynku, unikatowej strukturze technicznej bryły (sześcienne serce budynku), aż po końcowe
komponenty materiałów wykończeniowych (kamienna krata elewacyjna). Budynek
zaprojektowany w ideogramie sześcianu, będący odwołaniem do wrocławskiego
modernizmu, partytury geometrii i respektu wobec okalających go budynków jest
szczególnym przykładem formalnego minimalizmu. Koncepcja kształtu i rozplanowania powierzchni użytkowej pod kątem stałej kolekcji, wystaw czasowych oraz
powiększania zbiorów muzeum ilustruje uniwersalistyczne podejście do przyszłego funkcjonowania muzeum.

Wystawa „Trójgłowy smok - architektura dwudziestolecia międzywojennego na
Górnym Śląsku (1922-1939)“ jest efektem międzynarodowej współpracy, której
celem była dokumentacja architektury powstałej w okresie międzywojennym na
Górnym Śląsku, po czeskiej, niemieckiej i polskiej stronie.
Impulsem działań w tej kwestii była dla kuratorów projektu - Tadeáša Goryczki i
Jaroslava Němeca - książka „Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca
XX wieku” pod redakcją naukową prof. dr hab. Ewy Chojeckiej oraz film dokumentalny Jadwigi Kocur „Dwugłowy smok. Architektura okresu międzywojennego
na Górnym Śląsku”.
Tadeáš Goryczka i Jaroslav Němec: „Książka zachwyciła nas szerokim ujęciem
tematu, szacunkiem dla przeszłości, teraźniejszości i przyszłości rozpatrywanego
obszaru. Entuzjazmu dodały i inspiracji dostarczyły pierwsze „morawsko-śląskie”
odcinki filmowego cyklu ”Šumných měst”, które były źródłem nie tylko cennych
informacji, ale humoru i zabawy. Natomiast po obejrzeniu filmu Jadwigi Kocur
wiedzieliśmy już, że architekturę i sztukę Pierwszej Republiki Czechosłowacji
musimy rozpatrywać także w kontekście Górnego Śląska. Każda epoka ma swojego nieposkromionego smoka – tutaj smoka stylu funkcjonalistycznego o dwóch
głowach, symbolizujących zarówno kulturowe jak i narodowe cechy regionu.
Uważamy, że dla pełnego zrozumienia prawdziwego ducha regionu górnośląskiego jako całości musimy mit „międzywojennego smoka” rozpatrywać z perspektywy trzeciej głowy, głowy czeskiej.“
Międzynarodowej wystawie towarzyszy trzyjęzyczny katalog, którego rozdziały
prezentują wybrane reprezentatywne obiekty architektury z trzech obszarów
Górnego Śląska. Budowle te są istotnym i trwałym składnikiem dziedzictwa kultury materialnej Europy. Kuratorami ekspozycji od strony polskiej są Ryszard Nakonieczny i Justyna Wojtas.

oraz
Źródło: Muzeum Architektury, Wrocław, ul. Bernardyńska 5
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„Struktura miejsca. 10-lecie Nizio Design International”
 Wystawa czynna od 19 marca do 25 kwietnia 2010.
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MUZEUM ARCHITEKTURY WE WROCŁAWIU
ZAPRASZA
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KOLEJNA EDYCJA NAGRODY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
IM. STANISŁAWA WITKIEWICZA
ZA NAJLEPSZE, WSPÓŁCZESNE
REALIZACJE ARCHITEKTONICZNE
SPRZYJAJĄCE OCHRONIE
I KSZTAŁTOWANIU KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO MAŁOPOLSKI

Przekształcenie Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i
kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski jest formą zwrócenia uwagi na
ważny aspekt, jakim jest tworzenie spójnego obrazu architektonicznego regionu.
Celem konkursu jest promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w
krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w
uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne,
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne,
oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej.
Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego uwzględniona została w Strategii
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 w Obszarze VII – Dziedzictwo i przestrzeń regionalna; Kierunek polityki: VII.1. Ochrona i kształtowanie
krajobrazu kulturowego, oraz w Wojewódzkim Programie Ochrony Dziedzictwa
i Krajobrazu Kulturowego Małopolski na lata 2005-2008 w działaniach sprzyjających, w szczególności wzmacnianiu instrumentów regulacji zagospodarowania
przestrzennego, w tym kreowaniu konieczności przeprowadzania konkursów
architektonicznych i urbanistycznych pozwalających na naturalne wkomponowanie bezinwazyjnych nowych budowli w przestrzeń funkcjonalną miast i wsi, a
także zachowaniu i uczytelnieniu istniejących wartości estetyczno-widokowych
oraz kreowaniu tendencji rozwoju terenów osiedleńczych poprzez opracowanie
wytycznych architektonicznych zgodnych z tradycją danego obszaru.
Inicjatorem i organizatorem Nagrody im. Stanisława Witkiewicza przyznawanej
w ramach konkursu jest Województwo Małopolskie, przy współpracy Oddziału
Krakowskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich wspieranego przez Oddział
Podhalańsko – Nowosądecki Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Sprawy organizacyjne konkursu prowadzi Oddział Krakowski Stowarzyszenia
Architektów Polskich.
Przedmiotem konkursu są obiekty architektoniczne (zespoły obiektów) usytuowane na obszarze województwa małopolskiego, zrealizowane i oddane do
użytkowania w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających ogłoszenie
konkursu.
Przyznanie Nagrody obiektom architektonicznym jest równoznaczne z nagrodzeniem ich projektantów (zespołów autorskich) oraz inwestorów.
Nagroda jest przyznawana raz na dwa lata, w niniejszych kategoriach:
architektura użyteczności publicznej, w tym mała architektura i zagospodarowanie przestrzeni architektura mieszkaniowa architektura sakralna
Zgłoszone obiekty oceniane będą wg dwóch kryteriów oceny:
przestrzeń publiczna architektura
Opis kryterium „przestrzeń publiczna”:
jakość rozwiązania, w tym wykreowanie przestrzeni publicznej
nawiązanie do reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej
oddziaływanie w krajobrazie kulturowym zgodnie z zasadą ładu przestrzennego
atrakcyjność proponowanych rozwiązań z punktu widzenia użytkowego.
opis kryterium „architektura”:
rozwiązania estetyczne, wygląd, zastosowanie materiałów konstrukcyjnych i
wykończeniowych adekwatnych do funkcji i miejsca utrzymanie optymalnej skali
i zastosowanie właściwych proporcji poszczególnych fragmentów przestrzeni budynków odpowiednio do funkcji i charakteru użytkowego nowatorstwo rozwiązań

architektonicznych oryginalność projektu sposób oddziaływania na odbiorcę.
Oceny zgłoszeń konkursowych wg kryteriów oceny i skali punktowej dokonuje
Sąd konkursowy powołany uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego.
Po wyłonieniu obiektów nominowanych do nagrody, dokonana zostanie wizja
lokalna obiektów nominowanych do nagrody.
Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje uchwałą Zarząd Województwa Małopolskiego.
Przedmiotem konkursu mogą być obiekty architektoniczne usytuowane na obszarze województwa małopolskiego, zrealizowane i oddane do użytkowania w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających ogłoszenie konkursu zgłaszane
do konkursu za zgodą ich właścicieli przez niżej wymienionych wnioskodawców:
architektów biura i pracownie architektoniczne stowarzyszenia i izby architektów
inwestorów instytucje i organizacje realizujące zadania statutowe w sektorze
kultury i ochrony zabytków organy administracji publicznej.
Skład Sądu Konkursowego:
arch. Jacek Budyn – członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Kraków
arch. Przemysław Gawor, sędzia referent – wiceprzewodniczący prezydium KSK
SARP Kraków
arch. Krzysztof Lenartowicz – członek KSK SARP Kraków
arch. Zenon Remi – przedstawiciel Oddziału Podhalańsko-Nowosądeckiego SARP
arch. Piotr Wróbel - członek KSK SARP Kraków
Kazimierz Czekaj – Radny Województwa Małopolskiego, prezes Zarządu Jurajskiej Izby Gospodarczej, przedstawiciel Rady Krajowej Polskiej Izby Produktów
Regionalnych i Lokalnych
Leszek Zegzda – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Krzysztof Markiel – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Elżbieta Okołotowicz-Kotowska – przedstawiciel Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Sekretarz organizacyjny Sądu Konkursowego: arch. Rafał Zub, członek Zarządu
Oddziału Krakowskiego SARP.
TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH - 30 kwietnia 2010 roku do
godz. 12.00
Więcej informacji na stronie www.sarp.org.pl oraz www.sarp.krakow.pl

WIELKĄ PERŁĘ UE 2009 ODBIERA PREZES GRUPY PARADYSZ PIOTR TOKARSKI

PODSEKRETARZ STANU MI PIOTR STYCZEŃ, REDAKTOR NACZELNA WPC KRYSTYNA WIŚNIEWSKA,
PREZES O/SARP POZNAŃ EUGENIUSZ SKRZYPCZAK

Tytułami Perła Ceramiki UE 2009 i Perła Ceramiki Dystrybutorów 2009 zostały
nagrodzone najpiękniejsze kolekcje płytek ceramicznych z nominowanych wcześniej do tych tytułów przez jurorów w trzech równorzędnych edycjach konkursu
PERŁY CERAMIKI UE 2009, organizowanego przez redakcję kwartalnika „Wokół
Płytek Ceramicznych”. Nagrody w postaci statuetek i certyfikatów wręczali: Piotr
Styczeń – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Magdalena KaliszukBarańska – architekt wnętrz, Sekcja Architektury Wnętrz Związku Polskich Artystów Plastyków, Janusz Wójcik - współwłaściciel i prezes firmy ARCER.
Konkurs PERŁY CERAMIKI UE jest organizowany od 2004 r. Jego celem jest
promocja kolekcji płytek ceramicznych znajdujących się na polskim rynku, wyróżniających oryginalnym wzornictwem, kolorystyką, bogactwem elementów dekoracyjnych oraz dużym wyborem formatów, produkowanych zgodnie z najnowszymi
światowymi trendami. Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap składa się z
trzech równorzędnych edycji, w których niezależne, opiniotwórcze jury związane
zawodowo z wzornictwem przemysłowym, architekturą i wyposażeniem wnętrz,
pod przewodnictwem Magdaleny Kaliszuk-Barańskiej, architekta wnętrz, Sekcja
Architektury Wnętrz Związku Polskich artystów Plastyków , nominuje kolekcje
płytek do tytułu Perła Ceramiki UE. W drugim etapie z nominowanych kolekcji jury
wyłania najlepsze, którym przyznaje tytuł Perła Ceramiki UE. Ponadto w konkursie przyznawane są Perły Ceramiki Dystrybutorów wybierane z tych samych
nominowanych kolekcji przez Jury Dystrybutorów pod przewodnictwem Janusza
Wójcika, Prezesa firmy handlowej ARCER. W skład tego jury wchodzą liczący się
na polskim rynku dystrybutorzy płytek ceramicznych. Taki kształt konkursu umożliwia nie tylko ocenę trendów panujących na rynku płytek ceramicznych, jak
również preferencji klientów.
W konkursie PERŁY CERAMIKI UE 2009 do głównych nagród nominowano 28
kolekcji. Przyznano 17 tytułów Perła Ceramiki UE 2009 i 6 tytułów Perła Ceramiki
Dystrybutorów 2009. Nagrodzone kolekcje należą do 9 producentów (7 polskich i
2 zagranicznych). Spośród sześciu kolekcji nagrodzonych tytułem Perła Ceramiki
Dystrybutorów 2009 pięć zdobyło także tytuł Perła Ceramiki UE 2009.
Tytuły Perła Ceramiki UE 2009 zdobyły kolekcje:
- AIMÉE - producent: Villeroy & Boch Fliesen GmbH (Niemcy)
- AQUARIUS - producent: Grupa Paradyż
- ARKESIA - producent: Grupa Paradyż
- BARAK - producent: Tau Ceramica
- CALEDONIA - producent: Grupa Paradyż
- CAPPUCINO - producent: Cerrad Sp. z o.o.
- ETNA - producent: ZPiWS Jacek Pilch
- HANABI/HIRO - producent: Grupa Paradyż
- INFINITA - producent: Opoczno
- LIDO - producent: Grupa Tubądzin
- LINERO - producent: Opoczno
- LONDON – PICCADILLY - producent: Grupa Tubądzin
- OMAR - producent: Grupa Paradyż
- OTYLIA/DESSOUS - producent: Grupa Paradyż
- POP ART - producent: Ceramstic
- STELLA - producent: Polcolorit S.A.
- TENDER/WAY - producent: Grupa Paradyż
Tytuły Perła Ceramiki Dystrybutorów 2009 przyznano kolekcjom:
- ARKESIA - producent: Grupa Paradyż
- BARAK - producent: Tau Ceramica (Hiszpania)
- CALEDONIA - producent: Grupa Paradyż
- COLORADO - producent: Cerrad Sp. z o.o.
- LIDO - producent: Grupa Tubądzin
- LONDON - PICCADILLY – Grupa Tubądzin
Wielką Perłę Ceramiki UE 2009 z Diamentem otrzymała GRUPA PARADYŻ, która
w konkursie zdobyła najwięcej nominacji, Pereł Ceramiki UE 2009, Pereł Ceramiki
Dystrybutorów 2009 oraz po raz piąty zdobyła Wielką Perłę Ceramiki UE.
Nagrodzone i nominowane kolekcje w konkursie PERŁY CERAMIKI UE 2009 są
oznaczane w punktach sprzedaży specjalną nalepką stanowiącą rekomendację
dla klientów, ułatwiającą wybór spośród bardzo bogatej oferty rynkowej.
Konkurs PERŁY CERAMIKI UE będzie kontynuowany w 2010 r.
Żródło: redakcja „Wokół płytek ceramicznych”
www.plytkiceramiczne.info.pl
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LAUREACI

21 stycznia br. podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2010
odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie PERŁY CERAMIKI UE
2009, który odbywał się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Sekcji Architektury Wnętrz Związku Polskich
Artystów Plastyków.
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KONKURS PERŁY
CERAMIKI UE 2009
ROZSTRZYGNIĘTY

ArchFilmFest
wiosna 2010

Zgniatacze pudeł
Architekci dekonstrukcji
12 kwietnia 2010 roku rozpoczyna się w toruńskim Kinie Centrum, CSW Znaki
Czasu - a parę dni wcześniej w Rzeszowie - Festiwal Filmów o Architekturze
edycja wiosna 2010. Organizator festiwalu, wortal Sztuka-Architektury, zaprezentuje zestaw dobranych tematycznie filmów poświęconych jednemu z ważnych
problemów architektury i kultury współczesnej. Tym razem będzie to architektura
dekonstrukcji. Pokazom filmów będą towarzyszyć dyskusje zaproszonych gości i
publiczności.
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Dzień pierwszy
Temat: Język emocji
Filmy:
1.Architekci dekonstrukcji, USA, 2001, 56 min.
Film przygotowany przez znaną, nowojorską firmę Michael Blackwood. Opowiada
o powstaniu ruchu architektury dekonstrukcji. Prezentuje odniesienia tego ruchu
do historyzującego postmodernizmu i uwikłanego w politykę konstruktywizmu.
Pokazuje związki tego ruchu z filozofią Jacquesa Derridy. Wskazuje też na różne
nurty w kręgu architektury dekonstrukcji – od Petera Eisenmanna po Franka Gehrego. Zajmuje się także niezwykłym fenomenem zbiorowego wystąpienia grupy
architektów, którym udaje się zbudować spójny program, a następnie wcielić go
w życie przekształcając później sukces ideowy w towar rynkowy. W filmie występują Peter Eisenman, Frank Gehry, Zaha Hadid, Coop Himmelblau, Rem Koolhaas, Daniel Libeskind, Michael Sorkin, Bernard Tschumi, Hajime Yatsuka, Jacques
Derrida.
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2.Muzeum Żydowskie w Berlinie. Oprowadza Daniel Libeskind. USA, 2002, 56
min.
Jeden z czołowych architektów dekonstrukcji oprowadza po obiekcie, którego
budowa zajęła mu ponad 10 lat. Jego rozmówcą jest nowojorski krytyk architektury Alan Riding. W czasie przechadzki architekt omawia cały zestaw architektonicznych i filozoficznych idei, które doprowadziły go do wybudowania jednego z
najbardziej niezwykłych dzieł architektury współczesnej oraz atrakcji turystycznej
przyciągającej do Berlina miliony turystów. Film pokazuje, jak idee zaprezentowane na nowojorskiej wystawie w MoMa w 1988 roku, znalazły swoje odzwierciedlenie w zrealizowanym obiekcie.

Dzień trzeci
Temat: Ojcowie ikon.
Filmy:
1. Na krawędzi. Historia Opery w Sydney. Australia 1998. 56 min.
Fascynująca i tragiczna historia powstania budynku Opery – dzisiejszego symbolu
Australii oraz Sydney. Gorzki smak bezkompromisowości i twórczego podejścia
do architektury oraz zwycięstwo i porażka Utzona jako architekta w pięknie sfotografowanym filmie Daryl Dellor.
2. Profil. Jan Kaplicky. Czechy. 2007. 50 min.
Wzloty i upadki wielkiego, zmarłego na początku 2009 roku architekta czeskiego,
emigranta, któremu nigdy nie udało się powrócić do Pragi. Jego najlepsze obiekty
zostały w Birmingham oraz w Londynie. Śmierć zastała go w trakcie realizacji
jego największego marzenia – wybudowania Biblioteki Narodowej w Pradze na
podstawie projektu – zwycięzcy konkursu z 2007 roku. Piękny portret architekta
pesymisty, nieugiętego eksperymentatora.
Dzień czwarty
Temat: Cyfrowy barok?
Film: Jeden dzień z Zahą Hadid – 56 minut. USA. 2004.
Zaha Hadid opisuje historię swojego rozwoju twórczego oprowadzając po wystawie „Zaha Hadid has Arrived” w wiedeńskim MAK (Museum für Angewandte
Kunst). Iracka architekta analizuje swoje realizacje – m.in. Muzeum Sztuki Współczesnej w Rzymie, fabrykę BMW w Lipsku czy Centrum Nauki w Wolfsburgu. Hadid wprowadza widza w tajniki swojej twórczości przerywając wywód osobistymi
uwagami na temat kariery oraz architektury. Film kończy się analizą bimorficznej
rzeźby „Ice Storm”, która jest syntezą jej podejścia do formy architektonicznej.
Terminy:
Harmonogram ArchFilmFest III edycja wiosna 2010
8-10 kwietnia 2010, Rzeszów, WDK Rzeszów, ul. S. Okrzei 7, początek seansów
godzina 18.00
12-15 kwietnia 2010, Toruń, Kino Centrum CSW Znaki Czasu ul. Wały
gen. Sikorskiego 13, początek seansów godzina 17.30
4-7 maja 2010, Białystok, Kino Forum, ul. Legionowa 5, początek seansów godzina 18.00

Dzień drugi
Temat: Cyfrowy barok?
Więcej informacji i szczegółowy terminarz na stronie: www.sztuka-architektury.pl
Film: Szkice Franka Gehry’ego – 84 minuty. USA.2005.
oraz Strona festiwalu: www.archfilmfest.eu
Legendarny film zrealizowany, na prośbę Gehry’ego, przez jego przyjaciela – znanego reżysera Sydneya Pollacka. Przez 5 lat reżyser śledził proces przekształcania się odręcznych szkiców Gehry’ego w realizowane budynki, obserwując pracę
architekta. Dzięki przyjaźni obu twórców dokument pozwala nie tylko na poznanie
twórczości Gehry’ego, ale także na osobiste spotkanie ze znanym architektem.

MIĘDZYNARODOWY
KONKURS
ARCHITEKTONICZNY NA
MUZEUM HISTORII POLSKI
W WARSZAWIE

Konkurs był międzynarodowym, dwuetapowym konkursem architektonicznym na koncepcję w I-etapie, z elementami projektu architektonicznego
w II-etapie konkursu, przeprowadzony
według standardów międzynarodowych konkursów architektonicznych
określonych przez UNESCO, za
aprobatą i pod auspicjami Międzynarodowej Unii Architektów UIA oraz
rekomendowany przez Stowarzyszenie
Architektów Polskich SARP.
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PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
Przedmiotem konkursu był wybór
najlepszej z prac spełniających warunki konkursu i jej nagrodzenie przyrzeczoną nagrodą oraz sformułowanie
rekomendacji odnośnie sposobu
kontynuowania inwestycji.
Celem konkursu było podjęcie decyzji
o wyborze projektu do realizacji i o
sposobie kontynuacji inwestycji oraz
o udzieleniu zamówienia na podstawie
rekomendacji jury konkursu.
Konkurs podzielony był na dwa etapy.
Do pierwszego zgłosiły się aż 324
pracownie. Z prac tych międzynarodowe Jury wybrało 10 prac, które
zakwalifikowane zostały do drugiego
- finałowego etapu.
Jury w składzie:
Jong Soung Kimm - przewodniczący
Jury, (Korea Południowa)
Christine Dalnoky (Francja)
Aurelio Galfetti (Szwajcaria)
Ryszard Jurkowski (Polska)
Tomasz Merta (Polska)
Marek Mikos (Polska)
Rafael Moneo (Hiszpania)
Andrzej Rottermund (Polska)
Eduardo Souto de Moura (Portugalia)
Grzegorz Buczek - sędzia sprawozdawca (Polska)
I NAGRODA
PACZOWSKI ET FRITSCH ARCHITECTES (Luxemburg)
Autorzy projektu:
Bohdan Paczowski
Paul Fritsch
Mathias Fritsch
Współpraca:
José Almeida Ribeiro
Wojciech Jeske
Artur Stachura   
Opinia sądu konkursowego:
Przedmiotem konkursu było przed-

stawienie projektu budynku Muzeum
Historii Polski, lecz jego lokalizacja
wymagała także rozwiązania innych
ważnych problemów, takich jak pokrycie Trasy Łazienkowskiej, umiejscowienie budynku względem Zamku Ujazdowskiego oraz wypracowanie założeń
do zagospodarowania otaczającego
parku jako całości.
Zwycięski projekt interpretuje najważniejsze zagadnienia konkursu we
wzorowy sposób. Wzmacnia związki
pomiędzy Muzeum, Trasą Łazienkowską oraz Zamkiem Ujazdowskim. W
tym celu autorzy zdecydowali się na
przekrycie fragmentu Trasy Łazienkowskiej budynkiem Muzeum. Pozwala to
na ponowne połączenie parku, który
został przecięty drogą ekspresową.
Wprowadzenie nowej osi - prostopadłej do osi Zamku - pozwala autorom
na podniesienie jego walorów.
Autorzy rozumieją historyczne znaczenie lokalizacji i trafnie umieścili budynek w jego historycznym otoczeniu,
nie konkurując przy tym z Zamkiem
Ujazdowskim. Obecność Zamku okazuje się w konsekwencji najcenniejszą
wartością o ogromnym potencjale dla
przyszłości Muzeum. Po pierwsze dlatego, że ukazuje się on jako prawdziwy
symbol przeszłości Polski, a po drugie
- jego fizyczna obecność jest ekscytującym ”fundamentem” dla architektury
innych obiektów.
Projekt zapewnia prosty, zdecydowany
i jasny przebieg drogi ekspresowej,
uwzględnia kierunki tworzone przez
usytuowanie Zamku i tworzy plac, który podkreśla gabaryty proponowanego
Muzeum, a jednocześnie z szacunkiem
odnosi się do Zamku.
To elegancka i prosta architektoniczna
propozycja, która nie jest jednocześnie
trywialna. Jej zaletą jest przemyślana
elastyczność i przestrzeń dla projektów muzeograficznych interpretujących historię Polski.
Budynek Muzeum jest zaprojektowany
jako przejrzysty pawilon, charakteryzujący się klarownym układem funkcjonalnym. Składa się z wewnętrznej
ulicy/forum, po jednej stronie którego
umieszczono pomieszczenia wystawowe, a po drugiej - pomieszczenia
pomocnicze i administracyjne.
Ważnym komponentem jest szklana
fasada, dzięki której ekspozycja jest
widoczna dla wjeżdżających do miasta
samochodem. W ten sposób budynek
staje się ogromnym punktem orientacyjnym na kulturalnej mapie miasta.
Autorzy projektu sugerują neutralną

Współpracownicy:
arch. Monika Bahonko,
arch. Paweł Słupiański,
arch. Marek Malanowski,
inż. arch. Grażyna Bednarczyk,
inż. arch. Mariusz Sułek,
tech. arch. Zofia Stegienko
Opinia sądu konkursowego:
W tej pracy przyjęto zupełnie inną
strategię, rezygnując z pokrycia Trasy
Łazienkowskiej jako głównego elementu projektu Muzeum. Może być ona
cenną alternatywą w przypadku gdyby
okazało się, że pokrycie drogi szybkiego ruchu napotka na trudności nie do
przezwyciężenia.
Projekt sytuuje budynek Muzeum przy
południowym krańcu ulicy Jazdów i
proponuje połączenie jej z Zamkiem
Ujazdowskim za pomocą dwóch lekkich mostów nad Trasą Łazienkowską
(dla pieszych i dla rowerzystów).
Umieszczając budynek na północnym
stoku wykopu Trasy, projekt zawiera
interesujące rozwiązanie polegające na
utworzeniu alei z rzędem „posągów”
lub rzeźb, łączącej budynek z Alejami
Ujazdowskimi.
Z punktu widzenia funkcji muzeum rozdzielenie funkcji ekspozycyjnej i administracyjnej jest interesujące, a przy
tym zapewnia ich dobrą komunikację.
Obiekt został zaprojektowany w
kształcie dwóch krzyżujących się
brył. Pierwsza z nich jest w znacznym
stopniu przeszklona, z czytelnie wertykalną fasadą. Druga posiada spadzisty
dach pokryty zielenią. Forum jest
dobrze zaprojektowane pod względem
architektury, oświetlenia i dostępności
dla zwiedzających. Części wystawowe,

III NAGRODA
JAKUB KRZYCZKOWSKI (Polska)
Skład zespołu:
Renata Gierasimiuk
Tomasz Janko
Jakub Krzyczkowski
Grzegorz Wróbel
  
współpraca:
Biuro Projektów Architektonicznych i
Budowlanych AiB Sp. z o.o.
Paweł Bartman - architektura krajobrazu
Wojciech Grodecki – geotechnika i
fundamentowanie
Andrzej Jagodziński - instalacje sanitarne
Kalina Jaworska – geotechnika i fundamentowanie
Andrzej Matusiak – konstrukcja
Jacek Piechocki - zabezpieczenia
przeciwpożarowe
Jerzy Rotowski - instalacje sanitarne
Leszek Sękowski – układ komunikacyjny i drogowy
Opinia sądu konkursowego:
W pracy przewidziano atrakcyjny
plac wzmacniający wartość Zamku
Ujazdowskiego, który staje się niezbędnym protagonistą. To rozwiązanie
architektoniczne, które interesująco
komponuje obiekt z otaczającym go
środowiskiem, zdecydowanie umieszczając jedną z dwóch głównych brył
budynku oraz plac na przekryciu Trasy
Łazienkowskiej.
Części budynku są połączone szklanym dachem z osią w kierunku Zamku
Ujazdowskiego w kontynuacji ulicy
Jazdów.
Chociaż lokalizacja Muzeum w stosunku do Zamku Ujazdowskiego jest
bardzo korzystna ze względu na plac
pomiędzy obydwoma budynkami, rozwiązania zaproponowane dla elewacji
należy ocenić bardziej krytycznie.
Zewnętrzna fasada jest modularna,
gęsta, prawie neo-egipska.
Jeśli chodzi o plac, zdziwienie budzi
rozwiązanie detali kształtujących go
bocznych ścian. Architektura projektu
jest nieklarowna stylistycznie, zarówno
pod względem elementów konstruk-

cyjnych, jak i ikonografii.
WYRÓŻNIENIE
EWA KURYŁOWICZ (Polska)
Skład zespołu - architektura:
arch. arch. Ewa Kuryłowicz, Stefan
Kuryłowicz, Piotr Kudelski, Magda
Pawlak, Wojciech Pachocki, Olga
Kanecka, Tomasz Głębowski, Maksymilian Dobkowski
Makieta (etap II): Piotr Musiałowski
Opracowania graficzne opisu: Rajmund Rajchel
Współpraca (branże): Piotr Pachowski,
Iwo Dobrucki, Bogdan Sorys, Artur
Bronisz, Janusz Tomczyk, Zygmunt
Pawełkowicz, Balbina Kacprzyk, Jerzy
Sander, Henryk Łoza
Opinia sądu konkursowego:
Wysoko oceniono stronę wizualną i
architektoniczną projektu, która odnosi
się w interesujący sposób do ikon
polskiej historii (barykada z otworami
strzelniczymi, ściana twierdzy).
Wykorzystanie typowo polskiego
materiału na elewacjach oraz zdecydowane włączenie wejścia do Muzeum
przez tunel do przestrzennej koncepcji
obiektu mają również wymiar symboliczny (historia Polski jako przestrzeń,
która przeplata się z historią Europy).
WYRÓŻNIENIE
JEMS ARCHITEKCI (Polska)
Skład zespołu:
Olgierd Jagiełło
Maciej Miłobędzki
Marcin Sadowski
Jerzy Szczepanik Dzikowski
Paweł Majkusiak
Współpracownicy:
Mai Bui-Ngoc
Marek Kuciński
Karol Olechnicki
Michał Ożóg
Maciej Rydz
Aleksandra Targońska
Piotr Waleszkiewicz
Marcin Zaremba
Współpraca (branże):
WSP Polska – Jarosław Kujawa – projekt instalacji wewnętrznych
S.P. Projektowanie Konstrukcji – Sławomir Pawelec – projekt konstrukcji
RS Architektura Krajobrazu – Dorota
Rudawa – projekt zieleni
WAPDECO – Andrzej Dziubak – projekt
sieci zewnętrznych

Juliusz Sokołowski – fotografie makiet
Kuba Morkowski – makieta
Adam Perka - makieta
Opinia sądu konkursowego:
Projekt proponuje budynek o kształcie
organicznym, położony na pokryciu
Trasy Łazienkowskiej. Budynek Muzeum jest lekki i przejrzysty.
Jury docenia wysiłek autorów, którzy
starali się wkomponować delikatną
strukturę budynku Muzeum w jego
otoczenie.
WYRÓŻNIENIE
ARCHITECTS TEEHOUSE (Japonia)
Skład zespołu:
Osamu Tsukihashi,
Kuniko Tsukihashi,
Kazuya Saito,
Kosuke Bando,
Yoshinori Ohira,
Miki Okuno,
Karol Wawrzyniak,
Junko Oyamada
Współpracownicy:
Structural Design Office: Oak Masato
Araya, Yukari Umezawa, Takashi Sudo,
Hirohide Tao, ArupJapan Shigeru
Hikone, Susumu Matsunobu, Teppei
Ishibashi, Koji Shigenaga, Chieri Iizaka,
Shuichi Tamura, Jin Matsumoto, Makiko Arai, ArupWarsaw Andrzej Sitko,
Piotr Konarzewski, Marcin Kasprzak,
Jarosław Witek, Beata TarczewskaSidełko, PROTECT Tadeusz Cisek,
Yasuaki Onoda, Vogt Ralf G. Voss,
Jennifer Current Hanako Suzuki, Hanna Assargard
Opinia sądu konkursowego:
Projekt przyjmuje strategię pokrycia
drogi szybkiego ruchu, ale umieszcza
Muzeum po jej północnej stronie.
Zaproponowany projekt to grupa
pawilonów górujących nad przeszklonym forum.
Jury dostrzega profesjonalizm, z jakim
autorzy utworzyli kompozycję w formie
wioski. Jednak z punktu widzenia wizji
muzeum, propozycję uznano za zbyt
rozproszoną.
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II NAGRODA
emJEDNACZ ARCHITEKCI (Polska)
Mirosław Jednacz

edukacyjne i konferencyjne są właściwie zorganizowane i wzajemnie ze
sobą połączone.
Uwagę przyciąga zastosowanie tradycyjnie polskich materiałów takich jak
drewno dębowe, granity i cynk.
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przestrzeń – można ją określić jako
anty-symboliczną. Wyszli oni z założenia, że historia sama w sobie jest
skomplikowana i pozwala na różne
interpretacje – dlatego zastosowali
neutralne ukształtowanie jej architektonicznej obudowy.
Zaprojektowany budynek posiada
przezroczyste ściany i dach o charakterystycznym kształcie.
Z punktu widzenia potrzeb Muzeum
wnętrze budynku zostało dobrze
zaprojektowane, a jego funkcjonalność
pozwala na organizowanie wszystkich
typów wystaw oraz planowanie różnych możliwych tras zwiedzania.

I nagroda Paczowski et FritsCh ARCHITECTES
OPIS AUTORSKI

Przyszłe Muzeum ma powstać nad Trasą Łazienkowską, w miejscu zdominowanym sylwetą Zamku Ujazdowskiego i wspaniałym,
wiekowym drzewostanem. Sąsiedztwo o tak wyraziście zarysowanym charakterze narzuciło projektantom wielką powściągliwość wyrazu, tak, by nie zakłócić harmonii, w której Historia i
Natura współżyją ze sobą już od dawna.
Harmonia ta zakłócona została w latach 70-tych wykopem Trasy
Łazienkowskiej, która rozcięła teren na dwie części. Przywrócenie
ciągłości temu pasmu zieleni i jego ciągom komunikacyjnym i
spacerowym - alei na Skarpie, ulicy Jazdów i ulicy Lennona - było
jednym z ważnych zadań konkursowych.
Z tych podstaw zrodziła się idea budynku - mostu, którego stalowa konstrukcja złączy dwa brzegi wykopu Trasy i przywróci
miejscu utraconą jedność, nie zakłócając w najmniejszym stopniu
ruchu na Trasie podczas trwania robót.
Plac przed południowym wejściem do Muzeum, przylegając do
placu przed Zamkiem Ujazdowskim, w którym mieści się Centrum
Sztuki Współczesnej, sprawia, że tworzy się miejsce, w którym
pamięć przeszłości sąsiaduje ze współczesnością.
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Od południowego wejścia tego budynku-mostu, aż do północnego jego krańca, biegnie Forum, przewidziane w programie i stanowiące w tym projekcie rodzaj krytego szklanym dachem pasażu,
o szerokości 12 metrów. Wzdłuż jego zachodniej fasady mieszczą
się przestrzenie przeznaczone dla zwiedzających Muzeum i dla
tych, którzy przechadzając się wzdłuż alei na Skarpie, albo ulicy
Jazdów, pragnęli by coś zjeść, ugasić pragnienie, kupić książkę,
gazetę, płytę, pamiątkę z Muzeum, albo skorzystać z ośrodka
multi-medialnego. Byłby to rodzaj wewnętrznej ulicy, otwartej
także poza godzinami otwarcia Muzeum - nie komercyjnej, tylko
związanej bezspośrednio z jego działalnością .
Wzdłuż wschodniej ściany tego pasażu biegną przestrzenie ekspozycji stałej i wystaw czasowych, z kawiarnią otwartą na południowy, letni taras. Do ściany zachodniej przylega program usługowy - audytorium, wraz z mieszczącą się na piętrze administracją i laboratoriami naukowymi, których przestrzenie urozmaicają
patia pod otwartym niebem, wypełnione roślinnością. Audytorium
tworzy z kawiarnią osobny zespół, usytuowany przy wejściu do
pasażu, który może funkcjonować niezależnie od reszty budynku i
gościć nawet imprezy zewnętrzne, przynoszące dochód Muzeum.
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Dach części ekspozycyjnej pokrywa system szedów, wprowadzających do jej przestrzeni światło dzienne z północy, regulowane
urządzeniem w plafonie, filtrującym jego intensywność, albo wogóle zamykającym jego dopływ. Płaszczyzny zewnętrzne szedów,
nachylone ku południu, pokryte są płytami słonecznymi o łącznej
powierzchni 3.000 m2, co zasila bilans energetyczny założenia
muzealnego.
Fasady części ekspozycyjnej są zamknięte potrójnym szkleniem,
z 10 centymetrową warstwą półprzejrzystego żelu o wysokiej
wartości izolacyjnej. Pasma druku sitowego, pokrywające wewnętrzne lico zewnętrznej płyty szklanej ogranicza nasłonecznienie i stwarza dwa efekty fasady - efekt dzienny, mieniący się
odbitym srebrzyście światłem nieba i nocny, ukazujący oświetlenie wnętrza.
Przykrycie Trasy Łazienkowskiej pozwala na przedłużenie Osi Stanisławowskiej od Zamku Ujazdowskiego aż do placu na Rozdrożu
w postaci geometrycznego pasma zieleni łąkowej, o szerokości
12 metrów, z wijącą się jego środkiem swobodną serpentyną
spacerowej ścieżki. Powierzchnia odzyskana nad samą trasą i pokryta trawnikiem, staje się przestrzenią zieleni publicznej, otwartej
dla wszystkich, podobnej przestrzeniom parków londyńskich, czy
ogrodu Luksemburskiego w Paryżu.
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II Nagroda emJednacz Architekci
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III Nagroda Jakub Krzyczkowski
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Wyróznienie JEMS ARCHITEKCI
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wyróżnienie EWA Kuryłowicz
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wyróżnienie Teehouse

ŚWIADOME WNĘTRZE
2010 – cykl spotkań
dla architektów
Grupa firm o ugruntowanej pozycji na rynku wyposażenia wnętrz komercyjnych:
MARTELA, DESSO, ROCKFON i VESCOM zaprasza na trzecią edycję wykładów dla
architektów z cyklu ŚWIADOME WNĘTRZE 2010. Pierwsze spotkania odbędą się już:
13 maja w Krakowie
14 maja w Katowicach,
a kolejne w czerwcu i wrześniu.
Gośćmi specjalnymi tegorocznych spotkań będą m.in. Ole Gustavsen z Pracowni
Snohetta z Norwegii (nagroda Miesa van der Rohe 2009), Hrvoje Njiric z Pracowni
Njiric + Arhitekti z Chorwacji (shortlista nagrody Mies van der Rohe 2009), Kai Uwe
Bergman z Pracowni Bjarke Ingels Group z Danii.
Spotkania odbywają się w 7 miastach w Polsce (Gdańsk, Łódź, Katowice, Kraków,
Poznań, Warszawa, Wrocław) od 2008 roku. W zeszłym roku wzięło w nich udział ponad 900 architektów, którzy wysłuchali prezentacji prowadzonych przez architektów
i designerów z Finlandii, Niemiec i Szwecji. Celem spotkań jest ułatwienie kontaktów
polskich architektów z uznanymi, wielokrotnie nagradzanymi, zagranicznymi projektantami wzorów przemysłowych oraz architektami, przybliżenie europejskich trendów
w zakresie design’u i formy oraz kompleksowego podejścia do projektowania obiektów komercyjnych.
Patronat Medialny nad wydarzeniami objęły pisma: Architektura & Biznes, ARCHITEKTURA Murator, Archivolta, Dobre Wnętrze, Komunikat SARP, Office & Facility,
Urządzamy dom i mieszkanie, Wnętrza Komercyjne, Workplace, Zawód:Architekt
oraz TV DOMO, serwis www.architektura.info i www.architekci.pl .
Więcej szczegółowych informacji o wykładach i prelegentach można uzyskać pod
adresem: martela@martela.pl.

Kontakt Martela:
Dagmara Szwaj, PR & Marketing Manager
GSM: + 48 0604-160-655
Tel.: +48 (22) 533-12-00
Fax: +48 (22) 836 76 23
e-mail: dagmara.szwaj@martela.pl

NOWE WŁADZE W ODDZIAŁACH
SARP kadencji 2009-2012
ODDZIAŁ RADOM:

Zarząd Oddziału:
Prezes Tatiana Bujanowska
Wiceprezes Mariusz Antos
Sekretarz Bożena Kaczmarek-Łyjak
Skarbnik Jadwiga Kuba-Klimkiewicz
Członkowie Stanisław Bochyński,
Bronisław Elżanowski
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca Monika Orsetti-

Skwarczyńska
Wiceprzewodniczący Leszek Szkutnik
Członek Mariusz Rodak
Sąd Koleżeński:
Przewodniczący Konrad Brejtkop
Wiceprzewodniczący 	Tadeusz Derlatka
Sekretarz Anna Gęsiak
Członkowie Józef Kopera, Elżbieta
Idzikowska-Lech
Kolegium Sędziów Konkursowych:
Przewodniczący Wojciech Gęsiak
Wiceprzewodniczący Tadeusz Derlatka
Sekretarz Stanisław Bochyński
Członkowie Tatiana Bujanowska,
Bożena Kaczmarek-Łyjak

Fundacja
„Pożywienie – Darem Serca”

Od 18 lat Fundacja
„Pożywienie Darem Serca” wspiera
codziennie dzieci zagrożone niedożywieniem,
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Głównym celem Fundacji „Pożywienie
Darem Serca” jest dostarczanie gorących
i zdrowych obiadów, które
często są dla dzieci
i osób zagrożonych
bezdomnością, jedynym
posiłkiem dnia.

Dbamy również o rozwój
emocjonalny dzieci
i młodzieży, włączając je
w życie społeczne.

Naszymi podopiecznymi
są również osoby zagrożone
bezdomnością i przebywające
w hospicjum.

ZGŁOSZENIA DO NAGRODY ROKU 2009
Nagroda Roku 2009 oraz Nagroda SARP za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych
Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich informuje, że termin zgłaszania
obiektów do NAGRODY ROKU 2009 za najlepszy zrealizowany obiekt architektoniczny w Polsce oraz NAGRODY SARP za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony
ze środków publicznych mija 30 kwietnia 2010 r.
Obiekty mogą być zgłaszane przez pracownie architektoniczne, inwestorów i organa
administracji publicznej za zgodą autorów.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Agnieszka Bulanda
rzecznik prasowy SARP
ul. Foksal 2
00-950 Warszawa
e-mail: agnieszkabulanda@sarp.org.pl
fax. (22) 827 87 13

BRICK AWARD 2010
The best european brick
architecture

Już po raz czwarty firma Wienerberger,
największy na świecie producent cegieł
przyzna swoje nagrody architektom.

arch. Herman i Śmierzewski
- Sąd Okręgowy w Katowicach - ARCHISTUDIO arch. arch. Tomasz Studniarek,
Małgorzata Pilinkiewicz
- Kwartał urbanistyczny budynków
mieszkalnych w Krakowie - Biuro Architektoniczne WIZJA, IQ Konsorcjum,
NS - Moon Studio arch. arch. Stanisław
Deńko, Piotr Nawara, Agnieszka Szultk,
Ami Szmelcman;
- Centrum Sztuki Współczesnej Znaki
Czasu w Toruniu - STUDIO EL Pracownia
Projektowo - Realizacyjna Edward Lach
- Pawilon “Wyspiański 2000” w Krakowie
- Ingarden & Ewy Architekci.
Architektoniczne nagrody Wienerberger
Brick Award zostaną wręczone podczas
uroczystej Gali, która odbędzie się 8
kwietnia w Wiedniu. Relacja z tego wydarzenia - w następnym numerze.

Co dwa lata zwycięzcy są wybierani
przez międzynarodowe jury za najlepsze, współczesne, “ceglane” realizacje.
Prócz niezależnego architektonicznego
projektu i użytego materiału, oceniana
jest również celowość i funkcjonalność
budynku.
W tym roku wśród polskich nominacji
znalazły się:
- Zespół Mieszkalny “Chełmska 9” w
Warszawie - Atelier 2, arch. arch. Jan
Kucza-Kuczyński, Piotr Kudelski, Maciej
Utliński, Paweł Obłąkowski; koncepcja współpraca Szymon Kachniarz, Dariusz
Skalski.
- Galeria Alfa w Białymstoku - arch.
Maciej Kuryłowicz
- H8 Dom obok Warszawy - HS99, arch. ab

SPROSTOWANIE
W numerze 1/2 2010 “Komunikatu SARP” wkradły się błędy w tekście dot. XII edycji
konkursu „Polski Cement w Architekturze” (str. 34 i 35)
Jednym z projektantów Węzła Komunikacyjnego Młociny - jest Andrzej Modrzejowski, a generalnym wykonawcą Węzła Komunikacyjnego Młociny było Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. Lubin.
Redakcja bardzo przeprasza ze te pomyłki.

NOWE
KSIĄŻKI
Witold Cęckiewicz – „Krótkie eseje i najkrótsze
myśli o architekturze”

doskonałą czarno-białą grafiką , zwracały powszechną uwagę. To wyczucie
piękna przełożyło się w sposób naturalny na równie dobre projekty, a z czasem
– już w zawodzie – równie w sposób
oczywisty na tworzoną przez wiele lat
wartościową architekturę. Architekturę
dostrzeganą, cenioną i honorowaną aż
po najwyższe watykańskie uznanie. W
późnym okresie swej działalności ujawnił się też jako rzeźbiarz, uzupełniając
swą architekturę i tego rodzaju dziełami
sztuki. A cały czas uczył młodzież przekazując swe doświadczenie i otwierając
jej oczy na czekające ją zadania. Sięgnął po najwyższe honory naukowe nie
nabywając suchości słowa, tak częstej
w tym środowisku. Tym swoim pięknym
słowem właśnie raczy nas oferując
swe „Krótkie eseje i najkrótsze myśli
o architekturze” Choć to recenzja, nie
będę tu ich przedstawiał, bo to trzeba
po prostu przeczytać. Przemierzając
w myśli ten cały czas od Wawelu aż
po dzień dzisiejszy widzę ogrom jego
dorobku i jestem wdzięczny, że swe życiowe przemyślenia przekazuje nam w
tak pięknej literacko formie.
Tak się
złożyło, że recenzja ta wsparta została

nieoczekiwanie dodatkową opinią.
Zaczęła bowiem czytać tę książę moja
żona, nie będąca – co w tej opinii
jest bardzo ważne – architektem.
Patrzyłem z boku na jej profil twarzy
pochylony nad książką i na jej reakcję
w czasie czytania, bardzo zaangażowaną i potakującą głową pod koniec
każdej strony z najkrótszą myślą o
architekturze. Strona po stronie i to
potakiwanie głową. W końcu odłożyła
książkę i powiedziała – „Znakomite piękny język, mądra myśl i poczucie
humoru.” Tak, to znakomita książka,
która powinna dotrzeć do jak największej ilości Czytelników. Mogłaby się
znaleźć na liście lektur szkolnych. A
została wydana tylko w 400 egzemplarzach. „O tempora…”
Tadeusz Barucki
Witold Cęckiewicz, „ Krótkie eseje i
najkrótsze myśli o architekturze”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,
2008, stron 252, fotografii 33. Nakład
400 egzemplarzy.

Witold Czarnecki – „Żyłem ciekawie”

Zastanawiałem się, czy książka Witolda Czarneckiego „Żyłem ciekawie”, którą właśnie otrzymałem nadaje się do prezentacji na stronach profesjonalnego „Komunikatu
SARP”. Są to bowiem wspomnienia relacjonujące rzeczywiście ciekawe życie naszego
Kolegi, przypadające na istotny w historii naszego kraju czas i rozgrywające się w
dużym stopniu na ziemiach, z którymi – nazwijmy to – straciliśmy kontakt. Ten kontakt
utracony został zresztą już z dniem 1 września 1939 roku i nic dziwnego, że ciekawą
jest dla mnie na przykład wiadomość, że w czasie, kiedy bezskutecznie starałem się
dotrzeć ostrzeliwanymi przez lotników niemieckich drogami do podchorążówki w
Terespolu, w tym samym czasie względnie normalnie przebiegała nauka w wileńskim
gimnazjum. Wspomnienia kol. W. Czarneckiego relacjonują tamto życie bardzo syntetycznie, a jednak wystarczająco obrazowo, przechodząc od beztroskich chłopięcych
spostrzeżeń do notowania ważnych dla naszych polskich losów wydarzeń przez już
szybciej dojrzałego wojną młodego człowieka. Byłem w Miednikach – o których pisze
kol. W. Czarnecki - i stojąc tam wśród zrujnowanych zamkowych murów myślałem
o tych uwięzionych tu i niepewnych swych dalszych losów członkach wileńskiej Armii Krajowej. Wiedziałem o tym, ale będąc około roku 1970 w Kałudze przedmiotem
mego zainteresowania było już tylko nowo otwarte Muzeum Kosmosu poświęcone S.
Ciołkowskiemu o interesującej architekturze a nie miałem pojęcia o tym, że tam też po
wojnie znaleźli się w sowieckim łagrze właśnie ci żołnierze AK z Miednik. Wspomnienia
W. Czarneckiego dzielą się na trzy zasadnicze okresy – pierwszy do wybuchu wojny,
drugi czasów wojny a więc różnych – sowieckich, litewskich i niemieckich – okupacji
oraz trzeci powojenny, zawierający już dużo interesujących nasze zawodowe środowisko informacji z czasów studiów autora i jego zawodowej działalności. Choćby z tego
też względu książka ta powinna być tu zasygnalizowana. Niezależnie jednak od tego
przekazanie nam – a zwłaszcza młodemu pokoleniu - przez kol. W. Czarneckiego pełnej
relacji ze swego „ciekawego życia” – choćby w nakładzie jedynie 200 egzemplarzy,
wydanych zapewne nakładem własnym - można traktować jako spełnienie przez niego
swoistego obowiązku zarówno wobec tych, o których pisze jak i wobec nas wszystkich.
Tadeusz Barucki
Witold Czarnecki, „Żyłem ciekawie”, Białystok 2009, str. 248, ilustracji 214.
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To jest książka, na którą czekaliśmy od
dawna. Książka bardzo potrzebna, która powinna dotrzeć do jak najszerszych
kręgów czytelników, nie tylko architektów. Tak chyba zamierzona została też
przez autora, aby w prostych a zarazem – muszę to podkreślić – pięknych
słowach, bez ubierania jej w trudno
strawną naukową suchość, uprzytomnić zwykłemu człowiekowi spoza
naszej profesji czym jest architektura.
Dlaczego więc zwracam na nią uwagę
na łamach „Komunikatu SARP”, który
przeznaczony jest przede wszystkim

dla architektów ? Nie tylko dlatego, że
się ją naprawdę z przyjemnością czyta,
dokonując z autorem wielu istotnych –
nie tylko zresztą dla naszego zawodu
- spostrzeżeń, ale z tej racji, że korzystając z niej możemy się stać- w sposób bardzo pożyteczny - ich transmisją
w stosunku do osób, którym przydarzy
się nam może również tłumaczyć, czym
jest – jakie znaczenie dla człowieka
ma - architektura. Szansa upowszechnienia przez nasze środowisko przedstawionych w tej książce myśli może
być jakąś nadzieją na podniesienie
poziomu kultury architektonicznej w
naszym społeczeństwie, której brak tak
dotkliwie odczuwamy. Kiedy jesienią
roku 1945 przeniosłem się z Politechniki
Warszawskiej do Krakowa, aby tam – w
jakże cudownej i sprzyjającej atmosferze Wawelu – kontynuować naukę na
powstałym tam właśnie Wydziale Architektury - wówczas przy AGH - z dużym
zainteresowaniem obserwowałem
liczną grupę studentów zaczynających
studia. Interesowały nas osobowości
zapowiadające się ciekawie. Był wśród
nich właśnie Witek i jego świetne rysunki, będące właściwie każdorazowo
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KAZIMIERZ PIECHOTKA 1919-2010

Odszedł od nas Kazimierz Piechotka, dla bliskich Maciej, a dla warszawskich
powstańców „Jacek”. W czwartek wieczorem 4go marca – bo to przecież Kazimierza – zadzwoniłem z życzeniami i dowiedziałem się, że od paru dni w stanie
ciężkim jest w szpitalu. Dwa dni później 6go marca dowiedziałem się, że rano
zmarł. Odszedł bliski Kolega a wraz z nim kawał historii i to nie tylko architektury.
Choć przed wojną to była właśnie historia, historia architektury polskiej w Zakładzie prof. Oskara Sosnowskiego. A w czasie wojny, choć również historia, to
już zupełnie inna, związana z podziemną walką z okupantem. Mimo, że w niej
również było miejsce na architekturę – bo przecież tajne studia, przygotowywanie
skryptów, tajne konkursy architektoniczne – a biegłość rysunku przydała się, aby
w odpowiedniej komórce AK – zresztą w gmachu Wydziału Architektury – opracowywać fałszywe dokumenty potrzebne w Polsce Podziemnej i nie tylko, bo jakość
ich była tak doskonała, że służyły również Ruchowi Oporu na zachodzie Europy.
A gdy walka przestała być podziemną, gdy nastały dni Powstania Warszawskiego „Jacek” uzyskuje za swe dokonania z rąk gen. T. Bora-Komorowskiego krzyż
„Virtuti Militari”. Czas Powstania Warszawskiego przynosi Mu jeszcze inną rzecz
bardzo ważną. Małżeństwo, zawarte w dniach walki na śmierć i życie.
O takich wydarzeniach nakręcono ostatnio film dokumentalny „Epidemia miłości”.
Do tego trzeba było mieć niesłychaną wiarę w siebie i w przyszłość. Jego wybranka towarzyszyła mu wiernie na wspólnej trudnej drodze czasu wojny jak i po jej
zakończeniu, kiedy miasto, o które toczyła się walka trzeba było odbudowywać.
Zakończenie studiów i rozpoczęcie pracy zawodowej, która powinna była dawać
– obojgu architektom – satysfakcję, skonfrontowane zostaje z ówczesną trudną
drogą polskiej architektury czasów socrealizmu. Teraz – z perspektywy odległego
już czasu, patrząc choćby na architekturę bielańskich osiedli – ocenić można jak
obronną ręką wyszli oni z tych trudności, myśląc zarówno o większej, przenikniętej zielenią przestrzeni i wszystkich jej niezbędnych do życia obiektach, jak i formie architektury. Może teraz właśnie, kiedy ma miejsce w Warszawie kolorystyczna renowacja Bielan, dostrzega się wartość architektury tamtego trudnego czasu,
kiedy przy brakach materiałowych i niewysokim poziomie wykonawstwa można
było tworzyć z szarej zestawionej z czerwoną cegły, eksponując w niej prefabrykowane, żelbetowe elementy, coś, co mówiło o nowoczesności architektury.
Kazimierz Piechotka mimo, że projektował w pracowni Bohdana Pniewskiego tak
unikalne obiekty jak Sejm, nigdy nie pozwalał – co w nim podziwiałem - na deprecjonowanie architektury mieszkaniowej, będącej przecież najbardziej masowym
tłem życia człowieka. Tłem w jakiś sposób go przecież wychowującego. Tak też
reprezentował tę dziedzinę architektury w swoim czasie w naszym Stowarzyszeniu, organizując w nim Sekcję Architektury Mieszkaniowej i wraz z nią wszystkie
sympozja, narady, konkursy, wystawy i wydawnictwa. Taki pogląd promował też
i poza naszym stowarzyszeniem w środowiskach mających wpływ na przemysł
budowlany i gotowych zabudować nasz kraj jednakowymi typowymi budynkami.
A obok tego wszystkiego, a właściwie po zakończeniu działalności projektowej
powstało ponadto gigantyczne dzieło życia obojga małżeństwa Kazimierza i Marii
Piechotków, wydobywające z pożogi i zniszczeń wojny wkład obywateli dawnej
Rzeczpospolitej wyznania mojżeszowego w kulturę polską. Kolejne tomy „Bóżnice drewniane”, „Bóżnice murowane”, „Oppidum Judeaorum – Żydzi w przestrzeni
miejskiej dawnej Rzeczpospolitej” – te trzy również w edycji angielskiej - i „Krajobraz z Menorą – Żydzi w miastach i miasteczkach dawnej Rzeczpospolitej” - przyniosły autorom światową sławę. Przypominam sobie naszą wspólną sarpowską
wędrówkę szlakami Ukrainy, gdzie docieraliśmy również do zachowanych tam
synagog. W Berdyczowie trafiliśmy na grupę przybyłych z zagranicy ortodoksyjnych Żydów, którzy oglądali tamtejszą sławną synagogę. Oprowadzający ich rabin
chętnie wpuścił nas do środka, a znając polski zaczął nam udzielać wyjaśnień.
Po chwili jednak Maciek wysunął się z naszej grupy i zaczął swój wykład. Rabin
słuchał i na twarzy jego zaczęło się rysować rosnące zdumienie. W końcu powiedział – „Pan to chyba musi być Żyd !” Maciek – serdecznie się śmiejąc – zaprzeczył. Kiedy teraz udał się sam w jeszcze jedną wędrówkę, z której już nie powróci,
pozostanie w mej – i zapewne w innych - pamięci z takim właśnie serdecznym
uśmiechem, pełnym życzliwości , z gotowością udzielenia potrzebnych wyjaśnień
i koleżeńskiej pomocy.
Tadeusz Barucki

W dniu 7 stycznia 2010 r.
Zmarła w wieku 72 lat
Koleżanka Teresa ŻYWICKA-ZIMNICKA
Członek Oddziału Szczecińskiego SARP
W dniu 27 stycznia 2010 r.
Zmarł w wieku 85 lat
Kolega Bogdan WEDEMSKI
Członek Oddziału Opolskiego SARP
W dniu 28 stycznia 2010 r.
Zmarła w wieku 86 lat
Koleżanka Maria BEDNARSKA
Członek Oddziału Krakowskiego SARP
W dniu 28 stycznia 2010 r.
Zmarł w wieku 84 lat
Kolega Ryszard ŻUCZKIEWICZ
Członek Oddziału Krakowskiego SARP

W dniu 3 lutego 2010 r.
Zmarła w wieku 84 lat
Koleżanka Helena GĄSIOROWSKA
Członek Oddziału Warszawskiego SARP
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W dniu 2 lutego 2010 r.
Zmarła w wieku 89 lat
Koleżanka Jadwiga GRĘBECKA
Członek Oddziału Warszawskiego SARP

W dniu 7 lutego 2010 r.
Zmarł w wieku 86 lat
Kolega Zygmunt DYTKOWSKI
Członek Oddziału Warszawskiego SARP
W dniu 6 marca 2010 r.
Zmarł w wieku 90 lat
Kolega Kazimierz PIECHOTKA
Członek Oddziału Warszawskiego SARP
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Odeszli od nas…

Bank dla architektów

Allianz Bank Polska przygotował specjalną ofertę dla architektów w zakresie
kredytu gotówkowego, linii kredytowej i karty kredytowej. Wyjątkowość oferty
dotyczy zwiększonych limitów a także atrakcyjnych cen.
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Allianz kredyt gotówkowy
Osoby, które chcą skorzystać z kredytu gotówkowego mogą pożyczyć w Allianz
Bank nawet 130 000 złotych na dowolny cel lub do 150 000 złotych na spłatę zobowiązań w innych bankach i to bez poręczycieli. Oprocentowanie kredytu może
wynieść tylko 9,9%* a opłata przygotowawcza to 1,5%. Raty kredytu mogą być
rozłożone nawet na 7 lat. Oczywiście istnieje możliwość skorzystania z atrakcyjnego pakietu ubezpieczeń w towarzystwach ubezpieczeniowych Allianz Polska.

*RRSO: wyliczona dla kredytu gotówkowego zgodnie z założeniami określonymi
w ustawie o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081, z późn. zm.) w
kwocie 75 100 zł, oprocentowaniu 9,9%, spłacanym w 12 równych ratach i opłacie
przygotowawczej 1,5% wynosi 13,74%.

** RRSO: wyliczona dla linii kredytowej w koncie osobistym zgodnie z założeniami określonymi w ustawie o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081,
Linia kredytowa w koncie osobistym to stały dostęp do dodatkowych środków,
z późn. zm.) dla kwoty 8000 zł na okres 12 miesięcy z opłatą przygotowawczą
które pozwolą sfinansować ponadplanowe wydatki. Środki te można przeznaczyć 1,5%, przy założeniu, że została wykorzystana cała kwota limitu kredytowego i
na dowolny cel i wydawać je bez obaw, bo każda wpłata na rachunek zmniejsza
jest spłacana w ratach równych wynosi 18,42%.
kwotę zadłużenia.
***Dla transakcji bezgotówkowych Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania
Można mieć linię kredytową aż do 100 000 zł z atrakcyjnym oprocentowaniem
wynosi 18,55% a całkowity koszt kredytu 763,36 zł, wartości zostały wyliczone
13,9%** i opłatą przygotowawczą w wysokości 1,5% (min. 30 zł).
zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r. dla przykładowego zadłużenia powstałego w wyniku dokonania transakcji bezgotówkowej
Karta kredytowa Allianz Visa to wygodny środek płatniczy, który jest zawsze pod
na kwotę 8 000 zł spłacanej przez kolejne 12 miesięcy, której roczne nominalne
ręką. Po prostu idziemy na zakupy, a za wszystko zapłacimy później, nawet do 59 oprocentowanie wynosi 16,90%.
dni i to bez żadnych odsetek! Dodatkowo, w sytuacjach gdy potrzebujemy gotów- O szczegóły, w tym o informacje dotyczące Tabeli Oprocentowania, Opłat i Prowiki, do dyspozycji jest dostępna przez całą dobę sieć bankomatów w całym kraju
zji dla kredytów detalicznych udzielanych klientom indywidualnym w Allianz Bank
i na świecie. Maksymalny limit na karcie to aż 100 000 złotych. Oprocentowanie
Polska S.A., zapytaj doradcę w oddziale Banku lub sprawdź na www.allianz.pl
transakcji bezgotówkowych wynosi 16,9%*** a gotówkowych 19,9%.
Kto może skorzystać?
Warunkiem skorzystania ze specjalnej oferty dla architektów jest przedstawienie
kopii uprawnień do wykonywania zawodu lub kopii decyzji o wpisie do rejestru
architektów prowadzonego przez Izbę Architektów lub kopii zaświadczenia z Izby
Architektów o wpisie do rejestru architektów. W przypadku ww. produktów przy
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umowie na czas nieokreślony i limicie do 50 000 zł istnieje możliwość otrzymania
kredytu bez konieczności przedstawienia zaświadczenia o wynagrodzeniu i aż do
30 000 zł bez zgody współmałżonka. Ponadto Allianz Bank akceptuje różne źródła
dochodu lub przychodu uzyskiwane w Polsce.

Z myślą o architektach

O wyglądzie elewacji decyduje nie tylko jakość i trwałość wykorzystanych materiałów,
ale także myśl architekta. Dzięki firmie BOLIX zyskujesz:
		

•		szeroką gamę kolorystyczną,
• pewność wysokiej jakości produktów,
• szeroki wachlarz materiałów promocyjnych (próbek),
• profesjonalne doradztwo techniczne,
• programy do wyliczeń cieplno-wilgotnościowych.

Postaw na jakość i 19-letnie doświadczenie firmy BOLIX.
Oficjalny Partner Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.

Nanoimpregnat ALPOL AI 780 po wyschnięciu tworzy powłokę ochronną zabezpieczającą przed wnikaniem wody i substancji agresywnych. Ponadto, impregnowanie powierzchni przed spoinowaniem okładzin ułatwia usuwanie powstałych
zabrudzeń. Nanoimpregnat nie powoduje zmiany koloru impregnowanego elementu. Przeznaczony jest do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
budynków.
Produkt jest dostępny w pojemnikach 1kg i 5kg.

Firma ALPOL GIPS wzbogaciła swoją ofertę farb o Farbę akrylową wewnętrzną
AF 610. Farba ALPOL jest produktem wodorozcieńczalnym, przeznaczonym do
wykonywania dekoracyjnych i ochronnych powłok malarskich na wszystkich
nośnych, nie narażonych na zawilgocenie podłożach mineralnych i organicznych,
zarówno na powierzchniach nowych jak i odnawianych. Stanowi idealne wykończenie pomieszczeń mieszkalnych, gabinetów, biur, sal konferencyjnych itp.
Podłoże dla farby wewnętrznej ALPOL mogą stanowić odpowiednio wysezonowane, mineralne tynki cementowo-wapienne, cementowe i gipsowe, gładzie akrylowe, gipsowe, cementowe i wapienne, powierzchnie betonowe, płyty gipsowokartonowe, a także trwale zespolone z podłożem dyspersyjne powłoki malarskie.
Farbę można nanosić wałkiem malarskim, pędzlem lub aplikować natryskowo
Linia produktów marki ALPOL dedykowanych do klinkieru wzbogaciła się
(przy aplikacji maszynowej należy odpowiednio dobrać parametry natrysku).
o „Nanoimpregnat do powierzchni mineralnych” ALPOL AI 780. Środek ten jest
Szczególną zaletą farby akrylowej wewnętrznej ALPOL jest jej bardzo duża zdolprzeznaczony głównie do impregnowania powierzchni z cegieł i płytek klinkieroność krycia i wysoka wydajność. Farba posiada klasę krycia 2 wg PN-EN 13300
wych, kamienia naturalnego i sztucznego. Preparat ten może być stosowany na
praktycznie wszystkie alkaliczne podłoża mineralne – nadaje się zatem doskonale przy wydajności 6m2/l – odzwierciedlającą jej jakość. Farba ALPOL stanowi
dobrze przylegającą do malowanego podłoża masę o dużej trwałości w warównież do hydrofobizacji betonu, kostki brukowej, dachówek cementowych
runkach eksploatacyjnych. Po wyschnięciu tworzy trwałą i elastyczną, matową
i ceramicznych, spoin murarskich i fug między płytkami.
Główny składnik nanoimpregnatu – emulsja silanowo-siloksanowa – nadaje temu powłokę o wysokiej odporności na ścieranie i zmywanie. Takie właściwości farby
wewnętrznej ALPOL uzyskano dzięki starannie dobranej recepturze, z wysoką
preparatowi wyjątkową skuteczność, polegającą na impregnacji zarówno wgłębzawartością składników kształtujących jej właściwości, tj. spoiwa (dyspersji akrynej, jak i powierzchniowej materiału. Zaimpregnowane powierzchnie wykazują
tzw. efekt perlenia, niezależnie od rodzaju impregnowanej powierzchni (fot. 1 i 2). lowej) i pigmentów, a także dzięki odpowiednio dobranym wypełniaczom mineralnym i dodatkom.
Dlatego też, dla większości impregnowanych podłoży wystarczy nanieść tylko
jedną warstwę nanoimpregnatu. Wyjątkowo, w przypadku podłoży bardzo chłon- Farba akrylowa wewnętrzna ALPOL jest produktem przyjaznym dla środowiska.
nych, zaleca się nanieść drugą warstwę, nakładaną przed wyschnięciem poprzed- Zawiera bardzo małe ilości lotnych związków organicznych (VOC ≤ 30 g/l), spełniając w tym względzie rygorystyczne wymagania przepisów krajowych (Dz. U.
niej (podłoże musi być jeszcze wilgotne). Nanoimpregnat wysycha w ciągu 1-3
Nr .216/2005, poz. 1826).
godzin, a pełną hydrofobizację podłoża uzyskuje się po 3-4 dniach.
Nanoimpregnat ALPOL AI 780 nie powinien być stosowany do impregnacji tynków Farba akrylowa wewnętrzna ALPOL dostępna w 255 kolorach według wzornika
mozaikowych, akrylowych i silikatowo-silikonowych. Należy również pamiętać, że ALPOL COLOR. Wyrób jest oferowany w pojemnikach 5l i 10l.
zaimpregnowanych powierzchni nie można malować farbami.
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Firma ALPOL GIPS Sp. z o.o. jest znanym i cenionym w kraju producentem wyrobów chemii budowlanej. Przedmiotem oferty jest już ponad 170 różnych wyrobów
ujętych w następujących grupach:
- zaprawy murarskie (uniwersalne, cienkowarstwowe, do klinkieru i specjalne),
- spoiny (cementowe, elastyczne i epoksydowe),
- tynki (cementowo-wapienne, dekoracyjne mineralne, akrylowe, silikatowo-silikonowe),
- posadzki (cementowe, gipsowe i anhydrytowe),
- kleje (do okładzin i do systemów ociepleń),
- farby (wewnętrzne i zewnętrzne),
- środki gruntujące,
- hydroizolacje,
- masy polimerowe,
- środki czyszczące i impregnaty,
- gipsy (kleje gipsowe, gipsy szpachlowe i gładzie gipsowe).
Warto zwrócić uwagę na kilka wyrobów marki ALPOL z nowych grup produktowych promowanych przez ALPOL.
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ALPOL GIPS poszerza
swoją ofertę

www.rehau.pl

GRUNT TO DOBRA
WENTYLACJA!

wadzanego powietrza o 22 °C w zimie i obniżyć o 20 °C w lecie. Dzięki takiemu
zabiegowi powietrze zasysane zimą do centrali wentylacyjno-rekuperacyjnej
zostaje wstępnie ogrzane, co przekłada się na mniejsze zużycie energii elektrycznej potrzebnej do podgrzania powietrza do wymaganej temperatury w danym
obiekcie. Analogicznie w lecie w przypadku wystąpienia upałów z temperaturami
do 33 °C powietrza po przejściu przez wymiennik ochłodzi się do temperatury
16°C. Nie ma wówczas koniczności montowania instalacji klimatyzacyjnej, która
zapewnia jedynie chłodne powietrze lokalnie, blisko klimatyzatora. Często narzekamy również przy klimatyzatorach na łatwość przeziębienia oraz bóle głowy.
Efekt klimatyzacyjny uzyskany dzięki gruntowemu wymiennikowi powietrza tworzy zdecydowanie wyższy komfort mieszkania oraz stabilny i równomierny rozkład
temperaturowy w pomieszczeniach.
W jaki sposób działa gruntowy powietrzny wymiennik ciepła?
Paradoks – właśnie w budynkach energooszczędnych oraz poddanych termoSystem AWADUKT Thermo oparty jest na rurowym wymienniku ciepła. Zasada
działania gruntowego powietrznego wymiennika ciepła (w skrócie GPWC) polega modernizacji dochodzi do uszczelnienia przegród, co ma na celu zabezpieczenie
budynku przed nadmierną utratą ciepła. Zapomina się jednak o tym, że należy
na wykorzystaniu temperatury gruntu oscylującej na poziomie ok. 8°C (na głębodostarczyć tym samym do budynku odpowiednią ilość świeżego powietrza.
kości ok. 1,5 m poniżej rzędnej terenu) do ocieplenia lub schłodzenia powietrza
Wówczas wietrzy się przez otwieranie okien, przez które ulatuje niesłychanie duża
płynącego systemem kolektorów. Powietrze to jest następnie przekazywane do
centrali wentylacyjnej (najczęściej rekuperatora), gdzie dochodzi do dodatkowego ilość wartościowego ciepła z budynku.
Idealnym rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i zastoprzejęcia ciepła z powietrza zużytego w budynku. Tak przygotowane powietrze
sowaniem GPWC, która pozwoli pogodzić dwa wyzwania budownictwa energojest rozprowadzane w budynku systemem rur wentylacyjnych. Doświadczenia
oszczędnego: efektywna szczelność oraz dopływ świeżego powietrza.
pokazują, że dzięki zastosowaniu GPWC można podnieść temperaturę dopro-

Zasada działania GPWC latem		

Zasada działania GPWC zimą

Na czym polega antybakteryjność
systemu AWADUKT Thermo?
Rury AWADUKT Thermo, jako jedyne w
Polsce, posiadają opatentowaną antybakteryjną warstwę wewnętrzną, która
zapewnia higieniczne i czyste powietrze
doprowadzane do budynku. Podczas
specjalnego procesu wewnętrzna warstwa rury wzbogacana jest cząstkami
srebra, które są całkowicie bezpieczne
pod względem fizjologicznym. Dodatki
te stosowane są m. in. w medycynie i

wiele lat. Dodatkowo doprowadzane
powietrze podlega standardowo wstępnemu oczyszczeniu, przechodząc przez
filtr zgrubny lub drobny wg PN-EN 779.
Kurz i pył jest w większości zatrzymywany, a zanieczyszczenie rury GPWC
jest dzięki temu minimalizowane.
Jestem przekonany, że cieszący się coraz większym uznaniem system gruntowego powietrznego wymiennika ciepła
AWADUKT Thermo przyczyni się do
wymiernych oszczędności u wielu inwe-

urządzeniach gospodarstwa domowego
w celu zapobiegania rozwojowi drobnoustrojów. Właściwości antybakteryjne
warstwy wewnętrznej utrzymują się
przez cały okres eksploatacji rur. Zabrudzenia nie osadzają się na wewnętrznej
warstwie rur, ponieważ wskutek filtrowania powietrza cząstki brudu zatrzymywane są przy zasysaniu powietrza.
Przepłukiwanie rur podczas tworzenia
się kondensatu zapewnia ciągłe, prawidłowe funkcjonowanie systemu przez

storów, jak również do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Już
dziś można powiedzieć z pełnym przekonaniem, że mechaniczna wentylacja
z odzyskiem ciepła z wykorzystaniem
GPWC stała się ważnym elementem
budownictwa energooszczędnego i
przyczynia się do uzyskania znacząco
lepszych parametrów energetycznych
budynku w procedurze przyznawania
świadectw energetycznych.
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Budownictwo energooszczędne i pasywne uległo w ostatnim okresie zdecydowanemu ożywieniu. przyznanie funduszy unijnych. Główną przyczyną tej tendencji są
rosnące ceny tradycyjnych nośników energii oraz poprawa świadomości ekologicznej
społeczeństwa. Na skutek wprowadzenia świadectw energetycznych w Polsce zwracamy również uwagę na zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w celu uzyskania lepszej oceny energetycznej budynku, co przekłada się na korzystniejszą wycenę
nieruchomości. Naprzeciw takiemu trendowi wychodzi firma REHAU ze swoimi
energooszczędnymi rozwiązaniami wykorzystującymi ciepło geotermalne. Jednym
z nich jest gruntowy powietrzny wymiennik ciepła AWADUKT Thermo – rozwiązanie
wspomagające i uzupełniające system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

