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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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„ArchiCAD przywraca właściwy sens 
pracy architektów 

i ich współpracowników, 
pozwalając im skupić się 

na projektowaniu 
i twórczej wymianie idei, 

zamiast tracić czas 
na pokonywanie problemów 

związanych z oprogramowaniem CAD.”

Dawid Larrew, Kirksey
Houston, USA
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w kwietniu ub. r. stowarzyszenie architektów polskich we Francji gościło w na-
szym 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 wydarze-
nia zaprezentować na łamach naszego pisma, fragmenty wystawy, zwłaszcza tym 
z państwa, którzy nie mieli okazji zobaczyć jej na własne oczy.

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 wielomie-
sięczna 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 szaleń-
stwie 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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Archipol  Expo
WARSZAWA 2009
TWÓRCZOŚĆ ARCHITEKTÓW POLSKICH
WE FRANCJI OD LAT 60-TyCH DO DZIŚ
WySTAWA W PAWILONIE SARP
OD 15 KWIETNIA DO 4 MAJA 2009 

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 czar-
nym 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 kil-
koma 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 fran-
cuskiego 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 telewi-
zji. 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 organiza-
cji życia społeczeństwa. zdajemy sobie sprawę z popełnionych błędów powojenne-
go, szybkiego bo wtedy koniecznego, schematycznego masowego budownictwa. 
specyficzne warunki geograficzne, klimatyczne, spoleczno-ekonomiczne i histo-
ryczne powinny prowadzić do koncepcji zróżnicowanych, do adaptacji ekologicz-
nych. 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 hory-
zontem ?

andrzej wujek
komisarz wystawy
wiceprezes sarPFr

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 zawodo-
wej 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 niedorówna-
nego 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, inau-
gurując 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.

Henryk wlodarczyk
Prezes sarPFr
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Brzęczkowski 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-

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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Brzozowski

Chrapowicki

Jan BrzOzOwski 
urodzony w Lublinie. studia na politechnice 
warszawskiej.1967-74 realizacja filmów rysun-
kowych, nagrody na festiwalach międzynarodo-
wych. 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-za-
bawy dla dzieci oraz wnętrza i wille.

LecH cHraPOwicki             
urodzony na śląsku w 1946 w rodzinie z wi-
leńszczyzny. 1963 matura w Łodzi. 1971 dyplom 
politechniki warszawskiej.1972 praca w agencji 
“dLm architectes” paryżu, pierwsze projekty dla 

afryki. 1976-1986 realizacje Liceum Francuskie-
go, szkoły ensea i willi cFd w abidżanie.1992 
otwarcie pracowni na martynice “acra archi-
tecture ». duże i różnorodne projekty na marty-
nice i w afryce.
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DryjskiCH

DryjskiTh

cHrisTOPHe i DOminiQUe DrYJski
1936 urodzony w warszawie. dyplom politech-
niki warszawskiej. konkursy na mosty przez 
wisłę w warszawie (prof. m. Leykam) i-sza 
nagroda most świętokrzyski, wyróżnienie most 
Łazienkowski. 1962 przyjazd do Francji. w 

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, opraco-
wania urbanistyczne, konserwacja i rewaloryza-
cja zabytków. 

THOmas DrYJski - archi5               
urodzony  w 1966. 1992 dyplom w paris Belle-
ville. 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, Ber-
nard guillien i jacques sebbag. partner jakub 
wroniszewski w warszawie.
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Fiszer

Karczewski

sTanisLas Fiszer                         
1935 urodzony w warszawie. dyplom politech-
niki gdańskiej. 1965 asystent u architekta m. 
ecocharda. praca u architektów ducharme i 
minost paryż i abidjan, wybrzeże kości słonio-
wej. 1972-2000 profesor w szkole architektury 

w nancy. 1972 początek samodzielnej praktyki 
zawodowej.1996 utworzenie Fiszer atelier 41 
paryż. 1997 utworzenie Fiszer atelier 41  war-
szawa.  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).
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Kasiński cHrisTOPHe marcin kasiński       
1939 – 2004  studia na wydziale architektury 
politechniki warszawskiej. 
twórczość w dziedzinie ilustracji projektów 

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

zYGmUnD  knYszewski     
urodzony w harnes (Francja). studia architek-
tury w warszawie. 1964 powrót do Francji. 1963 
zagospodarowanie wybrzeża Languedoc-ro-
usillon oraz współpraca w pracowni candilis, 
josic, woods,. od 1968 orientacja własnej 

pracowni na integrację bioklimatyczną i uszano-
wanie kultury lokalnej i dziedzictwa.1970 począ-
tek działalności w izbie architektów. od 2007 
członek międzynarodowej rady urbanistycznej 
miasta Lwowa. Liczne konkursy. 

Knyszewski
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Łukasiewicz

Marczewski

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

7

8

91011

6

Fotel - Fauteuil - 1984
Odnowienie Pałacu « Le Rebours » w PARYŻU  - Restauration de L’Hôtel « Le Rebours » à  PARIS - 1991
«Plan Architecture Nouvelle» 1 sesja,  wygrany konkurs - P.A.N. 1ère session - concours gagné - 1972 
Ruchomy ptak z współpracownikiem Z. Kozubskim - Oiseau mobil avec Z. Kozubski  collaborateur - 1985
Rezydencja dla starszych osób w NANTERRE - Résidence de personnes agées - 1976
Rezydencja arcad w MELUN SENART (ciąg dalszy P.A.N.)  - Résidence des arcades (suite du P.A.N.) - 1977
Rezydencja arcad od strony ulic w MELUN SENART - Résidence des arcades coté rues - 1977 
Przejście nadpowietrzne do Ogrodu Atlantyk – Passerelle d’accès au Jardin Atlantique - PARIS  - 1992
Dyplom Filipa Lukasiewicza, Centrum Muzyki Electronicznej - Centre de Musique Electronique - 2007
 Winda do ogrodu Atlantyk w PARYZU - Ascenseur d’accès au Jardin Atlantique à PARIS  - 1992
Restauracja Universytecka w VALENCIENNES – Restaurant universitaire  

krzYszTOF ŁUkasiewicz    
Lublin1933 – paryż 1999. 1958 dyplom politech-
niki warszawskiej. studia na akademii sztuk 
pięknych wydział dekoracji wnętrz. w paryżu, 
szef pracowni emila aillaud i jego asystent w 

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       
dyplom na wydziale architektury wnętrz na 
akademii sztuk pięknych w warszawie.

od 1965 żyje i pracuje w paryżu. od 1984 pro-
wadzi pracownię autorską, równolegle zajmuje 
się malarstwem.
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Maresz

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 

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 Beaux-
arts 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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Młodzianowski

Mrowiec

krzYszTOF mŁODzianOwski                    
1967 dyplom politechniki krakowskiej. 1975 
dyplom instytutu urbanistyki w paryżu. we 
Francji od 1969 roku. autor i współautor projek-
tów zespołów szpitalnych, budynków uniwer-
syteckich, 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.
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Nowak

Pujdak 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.

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 

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. 
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Roux-Dorlut

Shabelewski

cHrisTine rOUX-DOrLUT     
dyplom politechniki warszawskiej. dyplom 
szkoły specjalnej architektury w paryżu. 
dyplom instytutu urbanistycznego w paryżu. 
członek międzynarodowych kongresów nowo-
czesnych (ciam) profesor szkoły architektury w 

Fontenebleau. członek delegacji centrum Ba-
dań 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 politech-
niki warszawskiej. 1949-57 nauka w pracowni 
prof. B. pniewskiego 1957-60: praca w paryżu 
i w  monako. 1960-78 powstaje ateLier3 (ma-
resz, matecki, shabelewski) i działa we Francji i 

na korsyce. 1987-93 profesor w wyższej szkole 
architektury, urbanistyki i otoczenia przy uni-
wersytecie (uLca) w nicei.1978-2009 realizacje 
osobiste : zespoły mieszkaniowe, wille, wnętrza, 
prace konserwatorskie … 
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Sigalin

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-

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 poli-
techniki 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. 17
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Wujek

Zandfos

WTC

anDrzeJ wUJek   
1935 urodzony w Łodzi. 1958 dyplom politech-
niki 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 dwuję-
zyczna. edytoriale w « Lettre » wydawanym 
przez sarpFr. 

wiTOLD  zanDFOs            
urodzony w warszawie. studia na politechnice 
gdańskiej i na akademii sztuk pięknych w war-
szawie. od 1963 roku mieszka i pracuje w pary-
żu. 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.
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Zieleniecki

Żółtowski

marian zieLeniecki               
studia architektury na politechnice i akademii 
sztuk pięknych w warszawie, dyplom w 1962, 
przyjeżdża do Francji. do 1976 jako architekt-
urbanista w agencji Badani & rouX-dorLut 
projektuje duże zespoły architektoniczne i 

urbanistyczne. 1977 w swojej pracowni realizuje 
pierwsze zamówienie na 500 mieszkań w cha-
monix. inne realizacje: biurowiec na La défense, 
centrum handlowe w polsce, centrum turystycz-
ne 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.
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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”, happe-
ningów, folkloru, tańca, itp.
2.2.4.  zmiana układu komunikacji na placu jest w pełni możliwa zachowując je-
dynie połączenie ul. Białówny przez ul. ks. a. abramowicza z al. j. piłsudskiego, 
połączenie ul. św. rocha z ul. krakowską oraz ewentualny (autobusy, taksówki) 
ruch pieszo-jezdny do ul. Lipowej.
dojazdy do proponowanych w większości prac konkursowych parkingów pod 
placem, są prawidłowe z ciągu komunikacyjnego ul. h. dąbrowskiego – al. j. 
piłsudskiego oraz z przedłużenia ul. Białówny. natomiast dojazd do parkingów od 
ul. św. rocha koliduje z czytelnym wejściem do kościoła św. rocha. 

2. zaLecenia pokonkursowe

2.1. celowe jest wykorzystanie w dalszych pracach na temat placu niepodległo-
ści, twórczych i nowatorskich elementów z całego dorobku konkursu.
2.2. konieczne będzie przeanalizowanie najlepszej z punktu widzenia potrzeb i 
aspiracji miasta funkcji dla proponowanego budynku w północnej pierzei placu; z 
rangi miejsca funkcji sugerowanych jako reprezentacyjne, promocyjne czy zwią-
zane z obszarem kultury.
2.3. należy opracować wynikające z prac konkursowych realne fazy etapowania 
realizacji rejonu placu niepodległości umożliwiając: rozpoczęcie korekt układu 
komunikacji kołowej i uwolnienie przestrzeni publicznej placu, realizacji parkin-
gów podziemnych na 200-300 stanowisk oraz realizację w perspektywie kubatury 
przymykającej plac od strony północnej.

wYrÓŻnienie i-go sTOPnia 
„archi pLus” Bielski, konończuk, stobiecki sp. j., Białystok 
zespół autorski w składzie: 
daniel Bielski  
piotr konończuk  
andrzej Leszczyński  
dariusz korzeniewski  
natalia maria kuliś  
andrzej kierlewicz  
Benedykt kwiatkowski.

opinia jury:
praca ma wyraźnie ukształtowaną w swojej geometrii, wyważoną w proporcjach, 
formę wielofunkcyjnego placu miejskiego. jego wielkość jest dostosowana do 
skali założenia zespołu kościoła św. rocha i otaczającej plac zabudowy. plac ten 
został właściwie domknięty od strony północnej nowoprojektowanym, dwubryło-
wym budynkiem o właściwie dobranej funkcji muzeum, z interesującym geome-
trycznym odniesieniem jego struktury podziałów szklanej fasady do krystalogra-
ficznego stylu kościoła. 
diagonalny prześwit pomiędzy budynkami kadruje widok na wieżę kościoła i 
organizuje przedpole wewnętrznego quasi dziedzińca. wymaga on jednak funk-
cjonalnego i formalnego wzmocnienia, po stronie ulicy piłsudskiego.

KONKURS ARCHITEKTONICZNO-
URBANISTyCZNy NA OPRACOWANIE 
KONCEPCJI PROGRAMOWO-
PRZESTRZENNEJ PLACU 
NIEPODLEGŁOŚCI IM. R. DMOWSKIEGO 
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU 
KOMUNIKACyJNEGO W SĄSIEDZTWIE 
KOŚCIOŁA ŚW. ROCHA W BIAŁyMSTOKU

zamawiający/organizator:
urząd miejski w Białymstoku oraz  stowarzyszenie architektów polskich oddział 
w Białymstoku

skład sądu konkursowego:
prof. dr hab. inż. arch. konrad kucza-kuczyński (sarp o. warszawa) – przewod-
niczący,
dr hab. inż. arch. jerzy uścinowicz (sarp o. Białystok) – z-ca przewodniczącego,
mgr inż. arch. grzegorz chodkowski (sarp o. warszawa) – sędzia referent,
dr inż. jerzy podkowicz (podlaska oiiB w Białymstoku) – sędzia,
arch. inż. arch. piotr Firsowicz (urząd miejski w Białymstoku) – sędzia,
arch. inż. arch. ryszard rozumiłowski (urząd miejski w Białymstoku) – sędzia
zastępcy sędziów sądu konkursowego:
mgr inż. arch. marek tryburski (sarp o. Białystok),
mgr inż. arch. agnieszka duda (sarp o. Białystok).
sekretarz sądu konkursowego: mgr inż. arch. waldemar jasiewicz (sarp o. 
Białystok).

1. wnioski pokonkursowe

1.1. konkurs, tak przez ilość 20 prac konkursowych jak i twórczą różnorodność 
ich rozwiązań, dał oczekiwany materiał do dalszych prac na temat tego rejonu 
miasta.
w ten sposób został pozytywnie spełniony „cel konkursu” (pkt. 1.7 „regulaminu”) 
mówiący o uzyskaniu „podstawy do dyskusji na temat przyszłego zagospoda-
rowania tego terenu oraz roli placu niepodległości w strukturze przestrzennej 
miasta” oraz o wykorzystaniu „dorobku konkursu w pracach studialnych związa-
nych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
centrum Białegostoku”.
1.2. prace konkursowe poprzez zawarte w nich wartości: rozwinięcie idei żywego 
placu miasta, utworzenie czytelnej współczesnej koncepcji urbanistycznej, wzbo-
gacenie placu o nowe funkcje i zmiana komunikacji z priorytetem pieszej dały 
możliwość sformułowania następujących wniosków do dalszych opracowań:
1.2.1. rejon placu niepodległości im. r. dmowskiego daje znakomite warunki 
do stworzenia czytelnej i aktywnej przestrzeni publicznej o cechach reprezenta-
cyjnych, historycznych, promocji współczesnego miasta i realizacji funkcji jego 
kultury, również religijnych związanych z kościołem św. rocha.
1.2.2. kompozycja placu uwzględniając historyczną dominantę wzgórza z kościo-
łem św. rocha, a równocześnie oczekując współczesnego jego wyrazu, może 
wykorzystywać przymknięcie skali placu i ograniczenie uciążliwości komunikacji, 
poprzez kubaturę zlokalizowaną w północnej pierzei, przed trasą ul. h. dąbrow-
skiego – al. j. piłsudskiego. 
skala tego obiektu może być ograniczona do wysokości gzymsu pośredniego 
budynku parafialnego, tj. ok. 4 kondygnacji nadziemnych (nad powierzchnią 
placu). obiekt ten może być realizowany w ewentualnym dalszym etapie realizacji 
zagospodarowania placu niepodległości.
1.2.3. istotnym elementem funkcjonowania uwolnionej od komunikacji przestrzeni 
publicznej placu, powinny być atrakcyjne społecznie i odpowiednie do histo-
rycznej rangi miejsca funkcje użytkowe. odpowiadają tym wymogom propozycje 
konkursowe m.in. muzeum niepodległości czy muzeum modernizmu – rozumia-
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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 uroczy-
stości narodowych, kulturalnych i religijnych. Będzie ona miała dzięki temu status 
reprezentacyjnego placu miejskiego, stosownie do jego rangi i pozycji w struktu-
rze przestrzennej miasta Białegostoku.
Forma małego pasażu ulokowanego w części wschodniej placu jest udaną, lekką 
kreacją przestrzenną, dającą możliwość wzbogacenia funkcji publicznych o funk-
cje handlowe. tworzy dyskretne przedpole przed istniejącymi, niezbyt atrakcyjny-
mi 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 prze-
strzeni 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 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.

opinia jury:
podstawowym walorem pracy jest ideowe nawiązanie do dawnej koncepcji prof. 
arch. oskara sosnowskiego, polegającej na budowie ołtarza polowego w postaci 
bramy-przepustu we wschodniej części wałów okalających wewnętrzny dziedzi-
niec zespołu kościoła św. rocha. ołtarz ten położony jest na jego osi podłużnej 
i stanowi główny punkt orientacji przestrzennej projektowanego placu niepodle-
głości. promienisty rysunek podziałów geometrycznych placu, wyprowadzony jest 
z wieży kościoła. 
północną granicę przestrzeni placu kształtuje zdecydowanie zaznaczający się 
w swej wielkości budynek biurowo-usługowy. kontynuuje on linię zabudowy i 
gabaryt plebanii kościoła św. rocha. układ i wielkość budynków sprawiają wra-
żenie kompozycji geometrycznie uporządkowanej. sam plac jednak, poprzez jego 
rozległość wydaje się może nazbyt monumentalny i przez to trudny do funkcjonal-
nego opanowania.
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. do-
tyczy 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, 

ulicy która w niedalekiej przyszłości stać się ma ciągiem pieszym. niewłaściwie 
koresponduje on również z kompozycyjnym powiązaniem tej ulicy z narożniko-
wym wejściem do zespołu kościoła św. rocha.

wYrÓŻnienie rÓwnOrzĘDne iii-go sTOPnia 
„architektura, grafika, poligrafia” wojciech gierałtowski, Białystok 
autor:
wojciech gierałtowski.

opinia jury:
praca prezentuje klarowne, minimalistyczne rozwiązanie przestrzeni polegające 
na stworzeniu lekko wznoszącej się w kierunku północnym płyty placu niepodle-
głości. 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 placu-
obiektu 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 ko-
responduje on ani z placem, ani z zespołem kościoła  św. rocha i jego głównym 
wejściem narożnikowym.
za niepotrzebne uznano przeprowadzenie przejazdu kołowego od nowoprojekto-
wanego 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 uzna-
no za mniej korzystny. 

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 geome-
tryczna mozaika placu właściwie nawiązują do krystalicznych, gwiaździstych mo-
tywów kościoła św. rocha. właściwie dobrana funkcja muzealno-wystawiennicza 
uzupełniona programem usługowym (gastronomicznym) rozwiązanym w poziomie 
placu nadaje mu odpowiednią funkcjonalność. 
rozwiązanie przestrzenne wylotu ulicy Lipowej i jej połączenie z ulicą św. rocha 
nie zostało właściwie skorelowane zarówno z placem, jak i samym kościołem. 
przebieg al. piłsudskiego-ul. dąbrowskiego nie  stanowi o dobrym ukształtowa-
niu przestrzennym. przestrzeń jest jednostronnie domknięta poprzez budynek 
muzeum. Brakuje tu bardziej uszczelnionej zabudowy uzupełniającej narożnik 
ulic: Botanicznej i waryńskiego. cylindryczna, silna forma nadziemnego parkingu, 
nie domyka wnętrza pobliskiego kwartału i zbytnio koncentruje na sobie uwagę, 
tworząc w przestrzeni niepotrzebnie dodatkową, konkurencyjną dominantę. 
zaletą pracy jest możliwość etapowego przekształcania ul. Lipowej z ciągu dro-
gowego, w pieszo-jezdny i pieszy. za nieuzasadnione uznano natomiast rozwiąza-
nie funkcji parkingowej, która w znacznym stopniu lokuje się poza bezpośrednią 
strefą placu niepodległości. 
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wYrÓŻnienie i-GO sTOPnia „arcHi PLUs”
                                                                                                               
OPis aUTOrski

miejsce w zakresie opracowania obecnie jest wykorzy-
stywane jako węzeł komunikacyjny łączący aleje piłsud-
skiego, 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 zamieszczo-
ne analizy ruchu pieszego dla poszczególnych kategorii 
wydarzeń. 
 
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 prze-
strzał” 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 dydak-
tyczne i administracyjne. Fasada muzeum jest matowo-
szklana, 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 ma-
teriałów 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 po-
wierzchni placu projektuje się lampy oświetleniowe w lek-
kiej, rzeźbiarskiej formie nawiązującej do fasady muzeum.

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 zaprojektowa-
na nowa w formie osi, która przecina budynek od str. al. j. 
piłsudskiego w stronę wieży kościoła.

po analizie przestrzennej centrum zaproponowano par-
king podziemny ogólnodostępny pod powierzchnią placu 
z wjazdem i wyjazdem od str. al. j. piłsudskiego. zjazd i 
wyjazd zaprojektowano w miejscu niewidocznym z po-
zycji 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.
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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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Ul.Białówny  1x2
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  Granice opracowania
1. Projektowany budynek - Muzeum Niepodległości
2. Projektowany budynek - parkin wielopoziomowy
3. Istniejący budynek - Kościół NMP pod wezwaniem św. Rocha
4. Istniejący budynek plebani
5. Istniejące budynki mieszkalne wielorodzinne
    z usługami w parterach

ławka parkowa

lampa

drzewa istniejące

drzewa i krzewy do usunięcia

drzewa projektowane - Lipa, Klon itp

TYPY NAWIERZCHNI:

ulice:

asfalt

kostka granitowa w kol. szarym

plac:

płyty z betonu architektonicznego w kol. jasnoszarym i ciemnoszarym;

trawa w kratach trawnikowych

chodniki:

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

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

ścieżki rowerowe:

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

   Bilans terenu (w granicach opracowania):
Powierzchnia terenu:      30 056,00 m2
Powierzchnia zabudowy:     1739,00 m2
w tym:   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

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU  1:500

WIDOK Z WAŁÓW KOŚCIOŁA
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ES-SYSTEM system ALBATROS
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HALL WEJŚCIOWY

259,07 m2RESTAURACJA
187,60 m2

RESTAURACJA
191,87 m2

spadek 0,5%

spadek 0,5%
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600
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600
330

2 130

ŁAWKA -MUR OPOROWY
DETAL A

LAMPA PARKOWA
DETAL B

LAMPA PARKOWA
DETAL C

ŁAWKA PARKOWA
DETAL D

LAMPA PARKOWA
DETAL C

TRAWNIK
KRATA TRAWNIKOWA SYSTEMOWA 5cm

PODSYPKA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 15cm

PŁYTA GR. 12cm
Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

Z WZOREM KRYSZTAŁU
PODSYPKA CEM.-PIASK. 5cm

PODSYPKA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 15cm

MASZT NA FLAGI

40
5

45

45

25 40

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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ŁAWKI |  | 

Ławka MERANO
z drewnianym olistwowaniem

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.

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.

Ławka MERANO, 3-osobowa

Ławka WIEN, 3-osobowa

PŁYTY CHODNIKOWE
ŁAWA Z CHUDEGO BETONU
KRAWĘŻNIK GRANITOWY LEŻĄCY
KOSTKA GRANITOWA
KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE

LAMPA PARKOWA    DETAL C

ŁAWKA -MUREK OPOROWY   DETAL A  1:20

ŁAWKA WOLNOSTOJĄCA   DETAL D

RZUT PARTERU, MUZEUM   1:200

POSADZKA - CHODNIKI

LAMPA PARKOWA - DETAL B

KRAWĘDŹ JEZDNI

TRAWNIKI+KRATY TRAWNIKOWE

RZUT POSADZKI,
MAŁA ARCHITEKTURA   1:200
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WIDOK OD UL. KS.A.ABRAMOWICZA

MUZEUM - RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ I-IV   1:200

WIDOK OD UL. LIPOWEJ

MUZEUM - PRZEKRÓJ POPRZECZNY   1:200

MUZEUM - RZUT PIWNIC-PARKING PODZIEMNY   1:200

ZDJĘCIE Z PORTALU WWW.PORANNY.PL
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WIDOK OD AL. PIŁSUDSKIEGO

WIDOK OD UL. DĄBROWSKIEGO

GARAŻ - ELEWACJA
POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA  1:200

GARAŻ - ELEWACJA
WSCHODNIA I ZACHODNIA  1:200

GARAŻ - PRZEKRÓJ PODŁUŻNY  1:200

GARAŻ
RZUT PRZYZIEMIA  1:200

GARAŻ
RZUT KONDYGNACJI
POWTARZALNEJ I-IV

1:200
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PIERZEJA WSCHODNIA PLACU

PIERZEJA PÓŁNOCNA PLACUELEWACJA POŁUDNIOWA MUZEUM  1:200

PIERZEJA ZACHODNIA PLACU

WIDOK OD AL. PIŁSUDSKIEGOWIDOK OD UL. DĄBROWSKIEGO

wYrÓŻnienie iii-GO sTOPnia „arH+arcHiTekT anDrzeJ rYDzewski”
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NAGRODy 
CEE REAL ESTATE 

w konkursie cee retail real estate awards organizowanym przez europa pro-
perty - wydawcę publikacji poświęconych m.in. komercyjnemu rynkowi nierucho-
mości i inwestycji, w kategorii obejmującej najbardziej udane modernizacje istnie-
jących obiektów zwyciężyła wrocławska renoma pracowni projektowej 
maćków. 

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”.

tytuł  architekta roku 2009 cee real estate Quality award we współpracy 
z the Financial times, przyznany został warszawskiej pracowni apa wojciechow-
ski architekci.

do tytułu tego pretendowały takie biura jak aukett Fitzroy robinson, Broadway 
malyan, chapman taylor, epstein, jems architekci, jsk architekci, rhode keller-
man wawrowsky (rkw)
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już po raz siódmy redakcja i rada programowa Buildera przyznały prestiżowe 
wyróżnienia Budowlana Firma roku, Laury Buildera oraz statuetki polski her-
kules. najlepszym polskim przedsiębiorcom budowlanym oraz osobom, które 
swoją dotychczasową działalnością wywarły znaczący wpływ na rozwój polskiego 
budownictwa, wyróżnienia wręczono podczas uroczystej gali Buildera zorganizo-
wanej 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 okolicz-
nościach. 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 re-
dakcji i rady programowej Buildera, zasługując tym samym na wyróżnienie Bu-
dowlana 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. najbar-
dziej 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 Lau-
reatów 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 przypad-
ku najbardziej prestiżowego tytułu przyznawanego przez redakcję i radę progra-
mową 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 wy-
działu inżynierii Lądowej politechniki warszawskiej, zastępcę przewodniczącego 
rady naukowej instytutu techniki Budowlanej, doceniając tym samym wybitne 
osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inżynierskie w zakresie projektowania kon-
strukcji żelbetowych, a także całokształt działalności na rzecz rozwoju budownic-
twa 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 nowo-
czesnej 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

Laureaci wYróŻnieŃ BuiLdera 2009

polski herkules 2009
srebrne statuetki specjalne polski herkules 2009
dr inż. piotr pachowski politechnika warszawska, wy-
dział architektury
prof. dr hab. inż. Leonard runkiewicz politechnika war-
szawska
polski klub infrastruktury sportowej

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.

złota statuetka polski herkules 2009
szczepan gawłowski prezes kreisel – technika Budow-
lana sp. z o.o.

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 communica-
tions 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

GALA BUILDERA
prezes jerzY grochuLski odBiera Laur BuiLdera
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27 lutego 2010 roku w warszawskim zamku ujazdowskim wystartowała druga edy-
cja 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 naj-
ciekawszym, młodym zespołom architektonicznym pokazania swojej sprawności 
zawodowej w trakcie rywalizacji.  
impreza ma formę konkursu kompetencji. zaproszone, młode zespoły architek-
toniczne mają zaprojektować w ciągu 10 godzin budynek o zdefiniowanej loka-
lizacji, programie i funkcji. wyniki pracy projektantów, pokazane w postaci pre-
zentacji 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 twór-
czego 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 ze-
społy biorące udział w imprezie zostaną przeszkolone z zasad projektowania zgod-
nego z systemem wielokryterialnej oceny ekologicznej budynków o nazwie Leed. 
szkolenie będzie przeprowadzone przez specjalistów z polish green Building co-
uncil (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 dro-
dze demokratycznego głosowania. 
organizatorami wydarzenia są portal sztuka-architektury.pl i muzeum architektu-
ry 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.

AKCJA-KREACJA
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KONKURS URBANISTyCZNO-ARCHITEKTONICZNy, 
JEDNOETAPOWy, OTWARTy NA OPRACOWANIE 
PROJEKTU KONCEPCyJNEGO ZAGOSPODAROWANIA 
I ZABUDOWy CENTRUM GORZOWA 
WIELKOPOLSKIEGO

oparciu o materiały załączone do warun-
ków;
• wykreowania idei funkcjonalno-prze-
strzennej stanowiącej podstawę do zapro-
ponowanych rozwiązań urbanistyczno-ar-
chitektonicznych;
• dostosowania zaplanowanych przedsię-
wzięć do potrzeb i prognoz z możliwością 
wykorzystania walorów położenia miasta 
nad rzeką wartą oraz, w skali regionalnej, 
w sąsiedztwie Berlina i poznania;
• uporządkowania zabudowy i wskazanie 
terenów podlegających przebudowie i 
zmianie z ujęciem sposobu ich przepro-
wadzenia;
• usprawnienia lub przekształcenia obec-
nego układu komunikacyjnego - lokalnego 
i tranzytowego wiążącego pozostałe 
części miasta, w tym dzielnic po obu stro-
nach warty - z uwzględnieniem organizacji 
ruchu pieszego i rowerowego, lokalizacji 
przestrzeni publicznych ruchu pieszego 
oraz lokalizacji parkingów;
• dokonania wyboru miejsc szczególnie 
wymagających podjęcia działań inwesty-

sędzia, urząd miasta gorzowa wlkp.
• mgr inż. arch. Dariusz Jeziorny - sędzia, 
urząd miasta gorzowa wlkp.

sekretarz organizacyjny konkursu: 
arch. tomasz klimek

ceL i przedmiot konkursu

celem konkursu było uzyskanie najlepsze-
go rozwiązania urbanistyczno-architekto-
nicznego
w obszarze historycznego centrum miasta 
oraz stworzenie i zlokalizowanie na tym 
terenie wartościowego programu funkcjo-
nalno-przestrzennego, którego walorami 
byłyby w szczególności jego jakość 
oraz atrakcyjność dla użytkowników i 
mieszkańców oraz powiązanie z terenami 
przyległymi.

przedmiotem konkursu było opracowanie 
koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
w zakresie:
• dokonania własnych analiz, w tym w 

cyjnych i przedstawienia sposobu realiza-
cji tych działań w koncepcyjnych rozwią-
zaniach 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 wnio-
skami projekt, wyrażony w jednorodnej i 

dobra wizja rozwoju miasta jest czymś, co determinuje jego atrakcyjność w 
oczach mieszkańców i potencjalną atrakcyjność inwestycyjną. miasta posiada-
jące taką wizję stają się przestrzeniami, z którymi ludzie chcą wiązać swą przy-
szłość. 
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 kultu-
rowe, 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 oby-
wateli. 
potrzeba zidentyfikowania tych możliwości, odkrycie potencjału rozwojowego 
gorzowa, wreszcie wskazanie kierunków jego rozwoju, stały się głównymi prze-
słankami podjęcia decyzji o zorganizowaniu międzynarodowego konkursu urbani-
styczno – architektonicznego na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospo-
darowania 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 pięć-
dziesięciu prac przesłanych jako propozycje odpowiadające regulaminowi, to 
obiektywne potwierdzenie tego, że aż tylu projektantów dostrzegło wielki poten-
cjał miasta, któremu warto oddać najlepsze pomysły w dyspucie na temat jego 
przyszłości.
stworzenie przez władze miejskie pola tej dyskusji jest czymś wartym pochwały, 

zamawiający:
miasto gorzów wielkopolski, reprezento-
wane przez prezydenta miasta gorzowa 
wielkopolskiego - tadeusza jędrzejczaka.

patronat honorowy nad konkursem 
sprawował minister infrastruktury cezary 
grabarczyk.

organizator konkursu:
stowarzyszenie architektów polskich 
sarp - oddział gorzów wielkopolski

skład sądu konkursowego:
• Przewodniczący: dr inż. arch. Jerzy 
grochulski - prezes sarp, warszawa
• prof. inż. arch. Marian Fikus – sędzia, 
sarp poznań
• Dipl.-Ing. Arch. Stefan Scholz – sędzia, 
Bda Berlin
• mgr inż. arch. Aleksandra Rybak - sędzia 
referent sarp gorzów wlkp.
• mgr inż. arch. Dariusz Górny - sędzia 
referent, sarp gorzów wlkp.
• mgr inż. arch. Małgorzata Stróżewska - 

KONKURS JAKICH POTRZEBUJEMy

bowiem formuła debaty o przestrzennej i gospodarczej przyszłości miasta pro-
wadzonej 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 perspek-
tywy piękna ich przestrzeni, porządkowania ich struktur funkcjonalnych oraz po-
szukiwania obszarów uaktywnienia gospodarczego jako siły sprawczej rozwoju.
ten konkurs przyniósł szereg niezwykle wartościowych podpowiedzi, gdzie mia-
sto 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 wyko-
rzystywane do podejmowania decyzji strategicznych ważnych z punktu widzenia 
przyszłości miasta, w sprawach tak dla niego kluczowych, jak chociażby proble-
my komunikacyjne.
konkurs miał swój wymiar studialny, ale jednoznaczność prac nadesłanych w ry-
walizacji 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
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czytelnej formie, obejmujący całość ob-
szaru określonego warunkami konkursu. 
projekt wyróżnia czytelność zdefiniowań 
struktury miasta, zarówno w warstwie 
kompozycyjnej, funkcjonalno-przestrzen-
nej 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, zabu-
dowy zawarcia;
propozycja perspektywicznego, docelo-
wego rozwiązania układu komunikacyj-
nego, opartego na dwóch dodatkowych 
przeprawach mostowych przez wartę 
- przebiegających w sposób styczny do 
zwartych terenów rejonu centralnego z 
funkcją odciążenia ruchowego tych rejo-
nów - jako niezbędnego elementu rewitali-
zacji i rozwoju miasta;
wprowadzenie idei powiązania istnieją-
cych i projektowanych struktur miejskich z 
rzeką wartą; 
zdefiniowanie przestrzeni publicznych, na 
linii wschód-zachód pomiędzy projekto-
wanymi nowymi mostami oraz północ-po-
łudnie 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 projek-
towanych obszarów uporządkowanymi 
ciągami o charakterze zadrzewionych 
alei miejskich, przeznaczonych na szlaki 
piesze i rowerowe;
zaplanowanie na południowym brzegu 
rzeki docelowej, nowej dzielnicy śród-
miejskiej, jako atrakcyjnej przestrzeni 
publicznej, obudowanej zróżnicowanymi 
funkcjami obejmującymi zarówno miesz-
kalnictwo 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 uprzywilejowa-
nym ruchem pieszym i rowerowym;
wprowadzenie w rejonie stacji kolejowej 
gorzów główny, centralnego węzła 
przesiadkowego z proponowanym pro-
gramem usługowym - integruje wszystkie 
możliwe publiczne media transportowe, tj. 
kolej, tramwaj wodny, tramwaj, autobusy 
oraz taksówki wraz z transportem indywi-
dualnym;
wnikliwe podejście do tematu we wszyst-
kich aspektach niezbędnych do czytelne-
go odbioru myśli autorskiej.

ii nagroda                                             
asa atrium marian urbański, poznań
autorzy:
arch. marian urbański
arch. mateusz urbański

opinia jury:
praca otrzymuje ii nagrodę za komplek-
sowe rozwiązanie problemów będących 
przedmiotem konkursu. 
pracę charakteryzuje:

prawidłowe wykształcenie na osi północ-
no-południowych przestrzeni publicznych 
– rynku starego miasta i  nowego Forum 
miejskiego na zawarciu;
konsekwentne poprowadzenie systemu 
zieleni miejskiej otaczającej ścisłe centrum 
miasta;
interesujące wykształcenie osi widoko-
wych 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 po-
wiązaniu wizualnym z przedmieściem 
santockim;
wątpliwości budzą: rozwiązanie układu 
komunikacji kołowej wzdłuż północnego 
i południowego brzegu warty, z pozosta-
wieniem ruchu na moście staromiejskim 
oraz układ systemu transportu zbioro-
wego.

wYrÓŻnienie i-go sTOPnia 

zesPÓŁ aUTOrski BLack&wHiTe, 
zgorzelec
autorzy:
arch. radosław Żubrycki
arch. piotr pawłowicz

opinia jury:
praca otrzymuje wyróżnienie za wielowąt-
kową propozycję rozwiązania problemów 
centralnej części miasta z interesującym 
konceptem organizacji funkcji zawarcia 
budującym (wraz z uzupełnieniami funk-
cjonalnymi rejonu starego miasta) nowy 
kierunek rozwoju gorzowa wielkopolskie-
go - 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 gospo-
darczego miasta jako siły sprawczej jego 
rozwoju przestrzennego dyspozycje funk-
cjonalne (chociaż dyskusyjne w rozwią-
zaniach szczegółowych rejonu zawarcia) 
opisują rozwój przestrzennego organizmu 
miejskiego jako całości funkcjonalno-prze-
strzennej.

wYrÓŻnienie ii-go sTOPnia 
autorzy:
arch. anna Flak - warszawa
m.sc. wojciech wagner

opinia jury:
praca otrzymuje wyróżnienie za kompo-
zycję 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 miej-
skiego jako całości funkcjonalno-prze-
strzennej.

wYrÓŻnienie iii-go sTOPnia 
pracownia motYw, iława
autorzy:
dr arch. Bazyli domsta 
stud. arch. paweł podwojewski

wYrÓŻnienie HOnOrOwe                                                         

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

opinia jury:
praca otrzymuje wyróżnienie honorowe 
za prawidłowość generalnych dyspozycji 
projektowych, stanowiących o jej ogólnej 
przejrzystości i kompleksowości rozwią-
zań. 

wYrÓŻnienie HOnOrOwe                                                         
studio Projektowe i wzorcownia - na-
raDa 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 dyspo-
zycję przestrzeni zawarcia podkreślającą 
i wydobywającą drobnoziarnistą strukturę 
miasta historycznego, przedstawionej w 
niekonwencjonalnej formie reliefu prze-
strzennego.

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

opinia jury:
praca otrzymuje wyróżnienie honoro-
we 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 podsta-
wowych problemów centrum gorzowa, 
wyrażoną w ideogramach modelowych, 
interesująco podbudowanych w obrazo-
waniach przestrzennych, jednak ograni-
czonych zakresowo do obszaru objętego 
projektowaną obwodnicą centrum.

stud. arch. jarosław Banaś

opinia jury:
praca otrzymuje wyróżnienie za:
wielowątkowość kompozycji przestrzen-
nych przez wprowadzenie wyraźnego 
zróżnicowania formy nowych struktur 
architektonicznych w kontekście zabudo-
wy historycznej;
proponowany klarowny układ komunikacji, 
umożliwiający ograniczenie ruchu koło-
wego w obrębie śródmieścia, zarówno 
w części północnej jak i południowej. 
most staromiejski staje się połączeniem 
pieszym;
praca cechuje się nowatorską formą, ory-
ginalnością i siłą wyrazu koncepcji, przede 
wszystkim przez proponowaną strukturę 
budującą – waterfront – z możliwością 
widoku na stare miasto i rzekę wartę;
ten nowy proponowany wyraz architek-
tury jest przykładem rozwoju miasta i 
protestem przeciwko złym założeniom już 
budującego się południowego centrum 
nova park.

wYrÓŻnienie iii-go sTOPnia 
BiUrO PrOJekTOwe JOanna sTYka- 
LeBiODa, 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 propozy-
cję stworzenia wizji miasta budowanej w 
formie powiązanych struktur funkcjonal-
no–przestrzennych o autonomicznym i 
wyrazistym charakterze pozwalającym na 
ich identyfikację w całości obszaru cen-
trum gorzowa wielkopolskiego.
projekt jest propozycją kontynuacji wła-
ściwego dla gorzowa sposobu narastania 
tkanki miejskiej (stare miasto, nowe mia-
sto, …), co przy generalnie prawidłowych 
dyspozycjach komunikacyjnych, definio-
wać 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 funk-
cjonalno-przestrzenne tworzące, dzięki 
ich układowi kompozycyjnemu, spójny 
system dopełniających się składowych 
tkanki miejskiej.
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diagnoza
w przedprojektowej, analitycznej fazie 
pracy nad koncepcją urbanistyczno-ar-
chitektoniczną zagospodarowania i zabu-
dowy centrum gorzowa wielkopolskiego 
dużo uwagi poświęciliśmy rozważaniom 
nad obecnym stanem miasta, wychodząc 
z założenia, że podstawą jakiejkolwiek, 
skutecznej terapii musi być prawidłowa i 
możliwie kompletna diagnoza, ponieważ 
jedynie ona pozwala na przyjęcie odpo-
wiedniej strategii oraz wybór metodyki 
postępowania w stosunku do analizowa-
nego przypadku. jeśli „pacjentem” jest 
organizm miejski, należy zdiagnozować 
nie tylko jego aktualny stan, ale – co jesz-
cze ważniejsze – uchwycić kierunki toczą-
cych się w nim procesów oraz ocenić ich 
dynamikę.
w przypadku gorzowa wyniki przepro-
wadzonej analizy dynamicznej nie mogły 
nie wzbudzić pewnego niepokoju. obok 
niewątpliwie pozytywnych symptomów, 
wzrostu zamożności i poprawy ogólnego 
standardu życia mieszkańców, mamy 
do czynienia z widocznymi tendencjami 
negatywnymi, wyrażającymi się – od 1999 
roku – ujemnym wskaźnikiem wzrostu 
demograficznego. ponadto, pomimo 
wybudowania w ciągu drogi krajowej nr 
3 obwodnicy, która przejęła dużą część 
ruchu tranzytowego i pomimo swoich 
stosunkowo niewielkich rozmiarów, miasto 
jest bardzo uciążliwe komunikacyjnie, 
głównie za sprawą gwałtownie rozwijają-
cej się motoryzacji (wzrost o prawie 50% 
w ciągu ostatnich pięciu lat), która coraz 
skuteczniej eliminuje transport zbiorowy 
(ponad 20% spadku przewozów pasażer-
skich w analogicznym okresie). pomimo 
widocznych wysiłków władz i mieszkań-
ców miasta, zmaterializowanych w postaci 
wielu nowych inwestycji, gorzów wciąż 
sprawia wrażenie miasta chaotycznego 
przestrzennie, oderwanego od swoich 
historycznych korzeni i pozbawionego 
wyraźnego pomysłu na swoją tożsamość. 
ten stan rzeczy ma swoje źródło w historii 
miasta, zwłaszcza tej najnowszej, w XX 
wieku.

ceLe
przechodząc od fazy analitycznej projektu 
do poszukiwania pomysłów na konkretne 
rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 
centrum gorzowa wielkopolskiego usta-
liliśmy listę celów, które zamierzaliśmy 
osiągnąć poprzez zaproponowane działa-
nia oraz ich
hierarchię.
- po pierwsze, efektem działań planistycz-
nych powinno być utworzenie w ścisłym 

wartę,
- główne kompleksy zieleni miejskiej – 
parki.

równocześnie ujawniło się szereg innych 
elementów, które uznaliśmy za dysonanse, 
zaburzające kompozycyjny i funkcjonalny 
porządek miasta. zaliczyliśmy do nich, 
między innymi:
- układ komunikacyjny miasta dopuszcza-
jący tranzyt lokalnego ruchu samochodo-
wego poprzez ścisłe centrum,
- zdegradowaną i niezdefiniowaną prze-
strzeń w rejonie skrzyżowania estakady 
kolejowej z trasą komunikacyjną, która 
powinna w założeniu pełnić rolę „bramy 
do starego miasta”,
- wątpliwą jakość architektury wielu bu-
dynków wokół rynku i starego miasta,
- zdegradowaną część lewobrzeżną, 
pozbawioną czytelnej struktury miejskiej i 
przeciążoną komunikacyjnie,
- nietrafiony, naszym zdaniem, obiekt 
„info-glob”, umieszczony na rondzie w osi 
mostu staromiejskiego,
- niezrealizowany, ale już niestety rozpo-
częty obiekt olbrzymiej galerii handlowej 
nova park na zawarciu.
- kuriozalne „schody do nikąd”

Biorąc powyższe założenia pod uwagę, i 
postępując metodą kolejnych przybliżeń 
doszliśmy do rozwiązania, którego naj-
ważniejszymi cechami są:
- czytelność struktury miasta, zarówno w 
warstwie funkcjonalno-przestrzennej jak i 
w sferze komunikacyjnej,
- ochrona ścisłego śródmieścia przed 
uciążliwością miejskiego ruchu tranzyto-
wego poprzez wykształcenie sprawnego 
układu komunikacyjnego wokół centrum 
i dopuszczenie jedynie ograniczonego 
ruchu lokalnego na jego obszarze,
- utworzenie dwóch nowych mostów 
przez wartę, zachodniego i wschodnie-
go, które przejmą ruch samochodowy o 
charakterze tranzytu miejskiego, podczas 
gdy istniejący most staromiejski uzyska 
charakter przeprawy pieszo-tramwajowej 
z dopuszczonym jedynie ruchem pojaz-
dów uprzywilejowanych i (ewentualnie) 
pojazdów o napędzie elektrycznym,
- zdefiniowanie przestrzeni salonu, na linii 
wschód-zachód pomiędzy projektowany-
mi nowymi mostami i północ-południe po-
między rynkami starego i nowego miasta, 
podniesienie jakości substancji tworzącej 
tkankę miejską w tym obszarze,
- ciągłość parków – uzyskana poprzez 
połączenie istniejących i projektowanych 
obszarów zieleni miejskiej uporządkowa-
nymi ciągami o charakterze zadrzewio-
nych alei miejskich przeznaczonych, na 
szlaki piesze i rowerowe.
zaplanowanie na lewym brzegu rzeki, 
tzw. zawarciu, nowej dzielnicy śródmiej-
skiej o atrakcyjnej przestrzeni publicznej, 
obudowanej zróżnicowanymi funkcjami 
obejmującymi zarówno mieszkalnictwo 
z towarzyszącymi usługami, jak miejsca 
pracy, ośrodki edukacyjne i funkcje rekre-
acyjno-rozrywkowe.

rewitaLizacja - starY rYnek
elementami stanowiącymi ewidentny 
dysonans przestrzenny wokół starego 

centrum miasta niezwykle atrakcyjnej 
przestrzeni publicznej (oraz niezbędnej 
infrastruktury), stanowiącej nowe oblicze 
miasta i stymulującej zrównoważony 
rozwój lokalnej społeczności i gospo-
darki. przestrzeni, która nadałaby miastu 
nowego, unikalnego i niepowtarzalnego 
charakteru oraz sprawiła, że przebywanie 
w niej stałoby się celem samym w sobie. 
w naszych rozważaniach nazwaliśmy tę 
przestrzeń salonem miasta.
- po drugie, powstrzymanie ujemnej ten-
dencji demograficznej, poprzez stworze-
nie atrakcyjnej oferty programowej miasta 
w zakresie: warunków zamieszkania, 
szeroko rozumianych usług oraz edukacji 
- także na poziomie akademickim, tworze-
nia miejsc pracy oraz ośrodków kultury, 
rozrywki, rekreacji i wypoczynku.
- po trzecie, wyeliminowanie dzisiejszych 
niedogodności komunikacyjnych poprzez 
utworzenie sprawnego i funkcjonalnego 
systemu transportowego miasta, zorien-
towanego na rozwój nowoczesnego, 
nieuciążliwego transportu zbiorowego, 
utworzenie zintegrowanego centrum 
komunikacyjnego, ochronę ścisłego 
centrum przed inwazją samochodów z 
jednoczesnym usprawnieniem ruchu na 
okalających śródmieście arteriach – rama 
komunikacyjna.
- po czwarte, rewitalizacja lewobrzeżnej, 
zaniedbanej części miasta i stworzenie 
nowej dzielnicy śródmiejskiej jako prze-
ciwwagi dla starej części prawobrzeżnej,
- po piąte, pełne otwarcie miasta w kie-
runku rzeki na obydwu jej brzegach, z 
jednoczesnym utworzeniem wyraźnej osi 
kompozycyjnej północ-południe, łączącej 
obydwa obszary centralne.

sYnteza
przystępując do prób syntetyzowania 
rozwiązań służących realizacji przyjętych 
celów kierunkowych i do nadawania im 
formy konkretnych rozstrzygnięć progra-
mowo-przestrzennych zidentyfikowaliśmy 
zbiór elementów struktury miasta, które 
uznaliśmy za constans ze względów funk-
cjonalno-kompozycyjnych lub po prostu 
praktyczno-technicznych.
takimi niezmiennymi elementami struktury 
śródmieścia gorzowa są:
- rzeka w obrębie śródmieścia wraz z 
historyczną przeprawą – mostem staro-
miejskim,
- rynek staromiejski z Xiii wieczną gotyc-
ką katedrą,
- historycznie ukształtowany układ urba-
nistyczny starego miasta z fragmentami 
murów obronnych,
miejska infrastruktura kolejowa – esta-
kada i dworzec oraz istniejący most przez 

rynku są budynki mieszkalne o zdradza-
jącym typowo „osiedlowe” pochodzenie 
rytmie okien, loggii i balkonów, z zupełnie 
nieprzekonującym makijażem sztucznie 
doklejonych wysokich szczytów i pseudo-
historyzujących detali. ich proponowana 
rewitalizacja polega na:
- nadbudowie dodatkowej kondygnacji 
pod dachem spadzistym lub płaskim, ale 
o wycofanej linii zabudowy,
- przebudowie elewacji frontowej pole-
gającej na powiększeniu okien zrealizo-
wanym poprzez obniżenie ich parapetów 
(porte–fenetre), celem zwiększenia do-
świetlenia pomieszczeń i dla uzyskania 
wyraźnego akcentu wertykalnego,
- dostawieniu ażurowej, samonośnej ścia-
ny osłaniającej balkony i tworzącej układ 
podcieni handlowych w poziomie parteru,
- wyróżnienie sfery handlowo-usługowej, 
poprzez zastosowanie zróżnicowanych 
materiałowo cokołów budynków o wyso-
kości dwóch kondygnacji, zwieńczonych 
gzymsem porządkującym przestrzeń 
wokół rynku,
- ujednolicenie posadzki starego rynku 
i wokół niego celem wizualnego scalenia 
przestrzeni.

zaBudowa staromiejska
projekt zakłada odtworzenie kwartałów 
zwartej zabudowy miejskiej, których pie-
rzeje definiują historyczny kształt starego 
rynku oraz lokalne uzupełnienia braków 
zabudowy pierzei kwartałów wokół rynku, 
celem uzyskania czytelnego ukształtowa-
nia elementów
przestrzeni publicznej starego miasta – 
ulic i placów i ich jednoznacznego wyod-
rębnienia od pół-prywatnej strefy wnętrz 
kwartałów. szczególnego znaczenia 
nabiera zabudowa „Bramy do starego 
miasta”, nowo projektowanego kwartału 
zlokalizowanego na osi pomiędzy katedrą 
i mostem staromiejskim w miejscu, w 
którym historycznie
występowała tkanka miejska. kwartał 
ten zaprojetowaliśmy jako „otwarty” w 
poziomie dwóch pierwszych kondygnacji 
w celu zapewnienia kontaktu wzrokowego 
z prawobrzeżną częścią śródmieścia. w 
rejonie starych, średniowiecznych murów 
przewidujemy tworzenie m tak, aby nie 
przechodzić obok nich nieświadomie oraz 
przeznaczenie budynków znajdujących 
się obok na pracownie dla artystów i 
dostępne dla młodzieży h obszar starego 
miasta zostaje przestrzennie zdefiniowany 
także poprzez symboliczne zaznaczenie 
jego granic poprzez znaki informacyjne, 
posadzkę oraz ciąg pieszy umożliwiający 
obejście granic miasta po jego średnio-
wiecznym obrysie. uporządkowanie 
wnętrz kwartałów w obszarze starego 
miasta polega na tworzeniu pomiędzy 
ogólnie dostępną przestrzenią publiczną 
ulic i placów i prywatną przestrzenią 
mieszkań st pr, przeznaczonych na 
potrzeby lokalnej wspólnoty mieszkań-
ców. polega to na kształtowaniu wewnątrz 
kwartałów enklaw uporządkowanej zie-
leni z dopuszczoną ograniczoną funkcją 
parkingową i jednoczesnym eliminowa-
niem przypadkowo zlokalizowanych, 
substandardowych garaży oraz budynków 
gospodarczych. dla zapewnienia lepszego 

OPIS AUTORSKI I NAGRODy 
(FRAGMENTy)
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przewietrzania kwartałów przewidzieliśmy 
lokalne otwarcia ich
wnętrz poprzez przerywanie ciągłej za-
budowy 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 cha-
rakterze willi miejskich i obiektów użytecz-
ności publicznej o podwyższonych walo-
rach 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.

arkadY gorzowskie
koncepcja przewiduje otwarcie zabudo-
wanych obecnie podcieni estakady kole-
jowej, w celu optycznego i funkcjonalnego 
powiązania zabudowy starego miasta 
przy ulicy spichrzowej z przestrzenią 
wokół rzeki. zamierzonym efektem jest 
integracja ulic:
spichrzowej i nadbrzeżnej w jedną 
promenadę nadwarciańską z arkadami 
wiaduktu pełniącymi funkcję zadaszenia 
nad częścią tej przestrzeni. dopuszcza 
się domykanie tylko wybranych, poje-
dynczych podcieni szklanymi ścianami 
lokali gastronomicznych i usługowych, 
dwustronnie obsługujących obszar pro-
menady. przewidujemy ujednolicenie: 
posadzki, kompozycji zieleni, malej ar-
chitektury i wszystkich elementów grafiki 
miejskiej w całym obszarze promenady. 
arkady to przedsionek rzeki od strony 
starego miasta. świadomość jej znacze-
nia systematycznie się zwiększa i pomimo, 
że infrastruktura dla żeglugi śródlądowej 
dopiero się w naszym kraju tworzy, jej po-
pularność może tylko rosnąć w nadcho-
dzących latach. projekt zakłada rozmaite 
formy aktywności biznesowej i społecznej 
związanej z zagospodarowaniem miej-
skiego odcinka warty, w tym przystań 
tramwaju dla wodnego i prywatnych łodzi 
motorowych.

rewitaLizacja FunkcjonaLna
równolegle do zabiegów związanych z 
porządkowaniem i podnoszeniem jako-
ści przestrzeni, zarówno publicznej jak i 
półprywatnej, na obszarze starego miasta 
koncepcja przewiduje uzupełnienie funkcji 
miejskich o co najmniej kilka znaczących 
elementów, mających na budowanie 
nowej tożsamości i podnoszenie atrak-
cyjności miejsca jako celu podróży. i tak, 
w odtwarzanym kwartale miejskim przy 
starym rynku przewidzieliśmy lokalizację 
auli miejskiej, pełniącej funkcję całorocz-
nego salonu miasta pod dachem, oranże-
rii, miejsca spotkań i przestrzeni kultury. 
ponadto projekt zakłada przekształcenie 
budynków starego spichrza przy prome-
nadzie na kompleks budynków biurowych 
typu „lofty”. w śródmiejskim parku wiosny 
Ludów przewidzieliśmy lokalizację kom-
pleksu służącego promocji zdrowego stylu 
życia, oraz pielęgnacji zdrowia i urody 
- spa centrum. na wzgórzu w parku im. 

galerii handlowej, której realizacja odebra-
łaby miastu na wiele lat szansę uporząd-
kowania gospodarki przestrzennej na tym 
terenie.

komunikacja
pod względem komunikacyjnym gorzów 
wielkopolski wyróżnia się rozbudowaną 
strukturą funkcjonalno-techniczną węzła 
drogowego z powiązaniami z układem 
nadrzędnym - krajowym systemem 
osadniczym. stanowi to jeden z ważnych 
atrybutów miasta, jako silnego ośrodka 
regionalnego w środkowym pasie pograni-
cza polsko-niemieckiego.
model komunikacji wewnętrznej gorzo-
wa pod względem strukturalnym jest 
niewątpliwie układem trudnym. w ujęciu 
bardziej systemowym, ruch generowany 
przez obszary zainwestowania miejskiego 
nie znajduje odzwierciedlenia w zdolności 
rozdzielczej i przepustowości systemu 
komunikacyjnego. dotyczy to szczególnie 
rejonów centralnych gorzowa, w których 
stopień koncentracji ruchu (przemiesz-
czeń) jest tak znaczny, że w perspektywie 
dalszej dynamiki rozwojowej miasta należy 
liczyć się z destrukcją przestrzeni miejskiej 
w tych rejonach. w kontekście opracowań 
miejscowych warto również zauważyć, 
że prowadzenie jezdni ulicy o znacznym 
natężeniu ruchu poprzez rejon centralny 
miasta na drugim poziomie (ulica chrobre-
go) jest rozwiązaniem jedynie quasi-funk-
cjonalnym. wyróżniający się w skali kraju, 
niezwykle wysoki wskaźnik motoryzacji 
społeczeństwa gorzowa (515 samocho-
dów osobowych na 1000 mieszkańców) 
stawia problem przemieszczeń w mieście 
wyjątkowo ostro. wstępne oszacowania 
ruchu globalnego w mieście na poziomie 
kontaktów dom-praca w zakresie ruchu 
samochodowego oceniają potok globalny 
o wielkości 11,500 samochodów w go-
dzinie szczytu. jeżeli uwzględnić procesy 
dalszej (przewidywanej) pasmowo-wę-
złowej urbanizacji gorzowa w kierunku 
północno-zachodnim, a w kierunku 
południowym powstanie śródmieścia 
funkcjonalnego, to zgodnie z szacunka-
mi, z punktu widzenia struktury układu 
komunikacyjnego należałoby przewidzieć 
realizację trzech mostów przez wartę. 
aktywizacja urbanizacyjna lewego brzegu 
warty do poziomu intensywności około 
30% w stosunku do skali ogólno miejskiej, 
spowoduje generację wektora ruchu o 
wielkości około 4,500 samochodów w 
godzinie szczytu, co
zdecydowanie determinuje skalę przepraw 
mostowych przez rzekę. uwzględniając 
zasady rozbudowy systemu transporto-
wo-komunikacyjnego gorzowa zgodnie z 
modelem rozwoju zrównoważonego oraz 
uwzględniając oszacowania ruchotwór-
czości obszaru zagospodarowania miasta 
proponujemy: wdrożenie modelu układu 
prostokątnego ciągów komunikacyjnych 
ulic klasy kg, opartych na dwóch dodat-
kowych przeprawach mostowych przez 
wartę, przebiegających w sposób styczny 
do zwartych terenów rejonu centralnego 
z funkcją odciążenia ruchowego tych 
rejonów. przewidujemy przekształcenie 
mostu staromiejskiego na most tramwa-
jowy z ruchem pieszym i rowerowym, z 

henryka siemiradzkiego zaprojektowali-
śmy lokalizację wieży widokowej z restau-
racją „heaven”, co wreszcie pozwoliłoby 
na zmianę zwyczajowej nazwy „schodów 
do nikąd” na „schody do nieba” (stairway 
to heaven).

zawarcie
jedną z najważniejszych tez autorskich, 
stawianych przez naszą koncepcję jest 
potrzeba
stworzenia na lewym, brzegu warty nowej, 
atrakcyjnej dzielnicy śródmiejskiej stano-
wiącej najważniejszą przestrzeń ekspansji 
centrum. z jednej strony ma ona za zada-
nie ustanowienie współczesnej przeciw-
wagi dla historycznego starego miasta, z 
drugiej zapewnienie komplementarności w 
stosunku do obecnej oferty programowej 
miasta. rangę głównej osi kompozycyjnej 
śródmieścia, położonego na obydwu 
brzegach, rzeki uzyskuje przestrzeń 
wyznaczona szpalerami wysokiej zieleni 
wzdłuż nowoprojektowanej alei pieszo-
tramwajowej łączącej części lewo i pra-
wo-brzeżną poprzez pozbawiony ruchu 
samochodowego (i również obsadzony 
drzewami) most staromiejski. aleja ta w 
nowoprojektowanej części śródmieścia 
obudowana jest poprzez pierzeje kwarta-
łów ulicznych oraz placów, począwszy od 
dużego placu zlokalizowanego na miejscu 
obecnego ronda, poprzez pieszą ulicę 
handlową (o charakterze zbliżonym do 
kopenhaskiej strřget) do rynku nowego 
miasta. dzielnica śródmiejska na zawarciu 
stanowić ma zasadniczo niezależny sub-
organizm miejski, zapewniając wysoki 
standard funkcji mieszalnej i kompletność 
oferty usługowej, uzupełnionej o funkcje 
biurowe, użyteczności publicznej, wielo-
poziomowej edukacji, kultury, rozrywki, 
sportu i rekreacji.
dawne miejsca zatrudnienia w zakładach 
o uciążliwych warunkach mają zostać 
zastąpione nowoczesnymi stanowiskami 
pracy w planowanej specjalnej strefie 
ekonomicznej „Business park”.
jest to związane z rewitalizacją terenów 
poprzemysłowych i przekształceniem ich 
na nowoczesne tereny aktywności gospo-
darczej oraz funkcje alternatywne takie, 
jak campus szkoły wyższej z „parkiem po-
łudniowym” i akademicką letnią sceną na 
wolnym powietrzu, ogród rozrywki tivoli, 
i liczne obiekty użyteczności publicznej. 
warunkiem sine qua non realizacji tych 
zamierzeń jest całkowite przekształcenie 
układu komunikacyjnego i zmiana spo-
sobu zagospodarowania przestrzennego 
dzielnicy zawarcie, zwłaszcza w rejonie 
przyczółka mostu staromiejskiego. istnie-
jące rondo automatycznie traci swój sens 
komunikacyjny i zostaje przeznaczone do 
likwidacji. ruch samochodowy zostaje 
skierowany na dwa nowe mosty spięte na 
lewym brzegu warty trasą komunikacyjną, 
która w swoim centralnym odcinku, na 
przecięciu z osią mostu staromiejskiego 
przebiega w tunelu. obiekt info-glob 
zostaje przeznaczony do przeniesienia 
w inne miejsce (proponujemy na ten cel 
wzgórze koło parku im. henryka sie-
miradzkiego, na które dzisiaj prowadzą 
„schody do nikąd”). nie do przyjęcia jest 
również budowa na zawarciu ogromnej 

ewentualnym dopuszczeniem pojazdów 
uprzywilejowanych. w zakresie komunika-
cji 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 zasi-
lanie z „trzeciej szyny”, co pozwoliłoby 
na uniknięcie szpecących przewodów 
trakcji napowietrznej. na osi wschodnio-
zachodniej (ulica sikorskiego) postulujemy 
przeprowadzenie strukturalnie wydzielo-
nego torowiska tramwajowego (z dopusz-
czonym 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 parkin-
gów zlokalizowanych na obszarze wokół 
ścisłego śródmieścia.

epiLog
opracowując pracę konkursową o tak 
obszernej tematyce urbanistycznej znaj-
dowaliśmy
się w stosunkowo komfortowym położeniu 
- nie będąc skrępowanymi prawie niczym, 
poza własnymi przekonaniami, umiejęt-
nościami i zdolnością do kreatywnego 
myślenia. w tej pozornej swobodzie tkwiła 
jednak i pułapka. rozwój urbanistyczny 
większości europejskich miast następował 
w wyniku wielowiekowych, skomplikowa-
nych procesów sedymentacyjnych, prze-
rywanych jedynie okresowo zawieruchami 
dziejów.
nie jest więc rzeczą banalną nakreślenie 
wiarygodnej i zdolnej do samoobrony wizji 
rozwoju średniej wielkości miasta, odważ-
nie patrzącego w przyszłość i dźwigające-
go 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: ad-
ministracji publicznej i ziem odzyskanych 
nazwa „gorzów wielkopolski” formalnie
obowiązuje od 19 maja 1946 r.
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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
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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 – au-
tor: arch. dariusz Łuniewski 
- galeria handlowa „alfa” przy ul. świętojańskiej w Białymstoku – autor: arch. 
maciej kuryłowicz 
- akademickie centrum sportu politechniki Białostockiej - hala sportowa – auto-
rzy: arch. jan kabac, arch. grażyna dąbrowska – milewska, arch. halina Łapińska 

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 kom-
pleksu 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 zagospoda-
rowanie i uporządkowanie przestrzenne zabytkowego przemysłowego kompleksu 
fabryki „Biruna” czynią go unikatowym w skali europy. zaadaptowanie istnieją-
cych budynków wskazanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków i ich 
funkcjonalne włączenie pozwoli na ich odrestaurowanie i zaistnienie w projekto-
wanym obiekcie w nowej formie. 
autor obiektu nagrodzonego grand prix otrzymał dyplom i mosiężną statuetkę 
autorstwa art. rzeźbiarza maria dugała sobocińskiej.

Janusz kaczyński

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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honorowa nagroda sarp oddział w Białymstoku im. stanisława Bukowskiego, przy-
znawana 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 „miasto-
projekcie”, od końca lat 80-tych prowadzi własną, autorską pracownię projektową, 
jednocześnie od 1980 roku związany jest jako nauczyciel akademicki z wydziałem ar-
chitektury 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. rzeźbia-
rza marii dugała sobocińskiej.

Janusz kaczyński

HONOROWA NAGRODA ODDZIAŁU BIAŁySTOK

zDJĘcia OBiekTÓw arcH. Jana kaBaTa
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w pierwszych miesiącach tego roku miały miejsce trzy wydarzenia istotne dla 
projektu polskiej polityki architektonicznej - polityki jakości krajobrazu, przestrze-
ni 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 mar-
ca zostanie powołana (w porozumieniu z ministrem dziekońskim) międzyresorto-
wa komisja do dalszej pracy nad projektem ppa.

26 lutego polska rada architektury otrzymała pismo komitetu architektury i urba-
nistyki 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 architektonicz-
nej 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 rządo-
wych pracach nad projektem”.

wydaje się, że wymienione powyżej fakty dobrze charakteryzują aktualną sytu-
ację projektu ppa.

krzysztof chwalibóg

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

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 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

AKTUALNE DZIAŁANIA 
DOTyCZĄCE 
„POLSKIEJ POLITyKI 
ARCHITEKTONICZNEJ”



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, mię-
dzynarodowym 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 oczekiwa-
nia 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 wybit-
nego 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 palladiań-
skiej w veneto, nadal żywej i obecnej, pięćset lat po narodzinach autora. 
wystawa, zorganizowana została przez włoski instytut kultury w krakowie we współ-
pracy z włoskim ministerstwem spraw zagranicznych dgpc uff.ii, regionem veneto, 
międzynarodowym centrum Badań andrea palladio w vicenzy, konsulatem honoro-
wym włoch w krakowie i przedsiębiorstwem verona Building. 

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, współpracu-
jący 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 ko-
lekcji maXXi architektura, w muzeum narodowym sztuk XXi wieku w rzymie, ostat-
nio rozbudowanym, którego inauguracja została zaplanowana na maj 2010 r. 
pomiędzy latami 30-tymi a 60-tymi architekt opracował serię projektów mało zna-
nych, lecz stanowiących podstawę do zrozumienia jego badań projektowych nad 
przestrzenią mieszkalną. 

projekty dla teatru 
pierwszy raz zostaną pokazane szerszej publiczności nigdy nie zrealizowane projekty 
pomieszczeń teatralnych, opracowane przez carlo scarpę w latach 1927 – 1970: pro-
jekt 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 architek-
tury, promowanych przez komitet, zajmujący się upowszechnianiem twórczości carla 
scarpy i finansowanych przez region veneto.

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 miej-
ską, 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, kontrasto-
wo 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 architek-
tonicznej dokonanej dekadę później w tel awiwie, największym na świecie centrum 
budynków w stylu międzynarodowym. poza oczywistą nutą nostalgii, modernizm 
ukazuje tutaj cały swój potencjał.

wystawa pod patronatem ambasady izraela w warszawie

Źródło: Żydowskie muzeum galicja
www.galiciajewishmuseum.org

WIOSNA 
W KRAKOWIE….
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16 lutego 2010 roku w ośrodku spotkań z historią w warszawie miała miejsce ko-
lejna 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 utempe-
rowanych 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 pod-
chodzi 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 dobit-
nie 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 odpowied-
nio wymodelowaną architekturą. kol. Bohdan wyporek w swej wypowiedzi przed-
stawił 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 dochodzi-
li 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 chrabel-
ski 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 uzyska-
nia 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”.

„LOGIKA NISZCZENIA”
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MEDAL DLA DANIELA 
LIBESKINDA
daniel Libeskind jako pierwszy architekt w historii otrzymał Buber-rosenzweig medal 
– nagrodę przyznawaną za wkład w budowanie chrześcijańsko-żydowskiego porozu-
mienia. 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 rosen-
zweig (1886-1929). medal mogą otrzymać zarówno indywidualne osoby, jak inicja-
tywy 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: ri-
chard 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. 

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 doku-
mentalny 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 swo-
jego 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 górnośląskie-
go jako całości musimy mit „międzywojennego smoka” rozpatrywać z perspekty-
wy 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 kultu-
ry materialnej europy. kuratorami ekspozycji od strony polskiej są ryszard nako-
nieczny i justyna wojtas. 

Źródło: muzeum architektury, wrocław, ul. Bernardyńska 5 

„STrukTurA miejScA. 10-lecie nizio deSign inTernATionAl”
 wystawa czynna od 19 marca do 25 kwietnia 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 muze-
alnictwa. ekspozycja ukazuje szerokie spektrum dorobku ndi: projekty adaptacji 
dawnych obiektów przemysłowych, aranżacji stałych i czasowych ekspozycji 
muzealnych, parków rekreacyjnych, architektury użytkowej czy architektury usy-
tuowanej 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 po-
wiązane 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, unika-
towej 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 rozplano-
wania powierzchni użytkowej pod kątem stałej kolekcji, wystaw czasowych oraz 
powiększania zbiorów muzeum ilustruje uniwersalistyczne podejście do przyszłe-
go funkcjonowania muzeum.

oraz
 

MUZEUM ARCHITEKTURy WE WROCŁAWIU 
ZAPRASZA
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przekształcenie nagrody województwa małopolskiego im. stanisława witkiewi-
cza 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. kształ-
tującej 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 reprezentatyw-
nych cech zabudowy regionalnej.
problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego uwzględniona została w strategii 
rozwoju województwa małopolskiego na lata 2007-2013 w obszarze vii – dzie-
dzictwo 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 sprzyjają-
cych, w szczególności wzmacnianiu instrumentów regulacji zagospodarowania 
przestrzennego, w tym kreowaniu konieczności przeprowadzania konkursów 
architektonicznych i urbanistycznych pozwalających na naturalne wkompono-
wanie 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) usytu-
owane na obszarze województwa małopolskiego, zrealizowane i oddane do 
użytkowania w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających ogłoszenie 
konkursu.
przyznanie nagrody obiektom architektonicznym jest równoznaczne z nagrodze-
niem ich projektantów (zespołów autorskich) oraz inwestorów.
nagroda jest przyznawana raz na dwa lata, w niniejszych kategoriach:
architektura użyteczności publicznej, w tym mała architektura i zagospodarowa-
nie 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 bu-
dynków odpowiednio do funkcji i charakteru użytkowego nowatorstwo rozwiązań 

KOLEJNA EDyCJA NAGRODy 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
IM. STANISŁAWA WITKIEWICZA
ZA NAJLEPSZE, WSPÓŁCZESNE 
REALIZACJE ARCHITEKTONICZNE 
SPRZyJAJĄCE OCHRONIE 
I KSZTAŁTOWANIU KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO MAŁOPOLSKI

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 małopol-
skiego.
przedmiotem konkursu mogą być obiekty architektoniczne usytuowane na obsza-
rze województwa małopolskiego, zrealizowane i oddane do użytkowania w okre-
sie 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 juraj-
skiej 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 dzie-
dzictwa 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
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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, stowarzy-
szenia architektów polskich oraz sekcji architektury wnętrz związku polskich 
artystów plastyków.

tytułami  perła ceramiki ue 2009  i perła ceramiki dystrybutorów 2009  zostały 
nagrodzone najpiękniejsze kolekcje płytek ceramicznych z nominowanych wcze-
śniej 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 kaliszuk-
Barańska – architekt wnętrz, sekcja architektury wnętrz związku polskich arty-
stów 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, wyróż-
niających oryginalnym wzornictwem, kolorystyką, bogactwem elementów dekora-
cyjnych 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 kon-
kursie 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 umoż-
liwia  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

KONKURS PERŁy 
CERAMIKI UE 2009 
ROZSTRZyGNIĘTy

Laureaci

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
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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, zaprezen-
tuje 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. 

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 geh-
rego. 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 wystę-
pują peter eisenman, Frank gehry, zaha hadid, coop himmelblau, rem koolha-
as, daniel Libeskind, michael sorkin, Bernard tschumi, hajime Yatsuka, jacques 
derrida. 
 
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 architek-
tury alan riding. w czasie przechadzki architekt omawia cały zestaw architekto-
nicznych 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 zaprezentowa-
ne na nowojorskiej wystawie w moma w 1988 roku, znalazły swoje odzwierciedle-
nie w zrealizowanym obiekcie.

dzień drugi 
temat: cyfrowy barok? 
Film: szkice Franka gehry’ego – 84 minuty. usa.2005. 
Legendarny film zrealizowany, na prośbę gehry’ego, przez jego przyjaciela – zna-
nego reżysera sydneya pollacka. przez 5 lat reżyser śledził proces przekształca-
nia 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.

ARCHFILMFEST
WIOSNA 2010

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 sfoto-
grafowanym 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 wy-
stawie „zaha hadid has arrived” w wiedeńskim mak (museum für angewandte 
kunst). iracka architekta analizuje swoje realizacje – m.in. muzeum sztuki współ-
czesnej w rzymie, fabrykę Bmw w Lipsku czy centrum nauki w wolfsburgu. ha-
did 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 godzi-
na 18.00

więcej informacji i szczegółowy terminarz na stronie: www.sztuka-architektury.pl 
oraz strona festiwalu: www.archfilmfest.eu
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MIĘDZyNARODOWy 
KONKURS 
ARCHITEKTONICZNy NA 
MUZEUM HISTORII POLSKI 
W WARSZAWIE

konkurs był międzynarodowym, dwu-
etapowym konkursem architektonicz-
nym na koncepcję w i-etapie, z ele-
mentami projektu architektonicznego 
w ii-etapie konkursu, przeprowadzony 
według standardów międzynarodo-
wych konkursów architektonicznych 
określonych przez unesco, za 
aprobatą i pod auspicjami między-
narodowej unii architektów uia oraz 
rekomendowany przez stowarzyszenie 
architektów polskich sarp.
 
przedmiot i ceL konkursu  
przedmiotem konkursu był wybór 
najlepszej z prac spełniających wa-
runki konkursu i jej nagrodzenie przy-
rzeczoną 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 międzyna-
rodowe 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 sprawoz-
dawca (polska)

i naGrODa  
PaczOwski eT FriTscH arcHi-
TecTes (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 pokry-
cie trasy Łazienkowskiej, umiejscowie-
nie budynku względem zamku ujaz-
dowskiego oraz wypracowanie założeń 
do zagospodarowania otaczającego 
parku jako całości. 
zwycięski projekt interpretuje naj-
ważniejsze zagadnienia konkursu we 
wzorowy sposób. wzmacnia związki 
pomiędzy muzeum, trasą Łazienkow-
ską oraz zamkiem ujazdowskim. w 
tym celu autorzy zdecydowali się na 
przekrycie fragmentu trasy Łazienkow-
skiej budynkiem muzeum. pozwala to 
na ponowne połączenie parku, który 
został przecięty drogą ekspresową. 
wprowadzenie nowej osi - prostopa-
dłej do osi zamku - pozwala autorom 
na podniesienie jego walorów. 
autorzy rozumieją historyczne znacze-
nie lokalizacji i trafnie umieścili budy-
nek w jego historycznym otoczeniu, 
nie konkurując przy tym z zamkiem 
ujazdowskim. obecność zamku oka-
zuje się w konsekwencji najcenniejszą 
wartością o ogromnym potencjale dla 
przyszłości muzeum. po pierwsze dla-
tego, że ukazuje się on jako prawdziwy 
symbol przeszłości polski, a po drugie 
- jego fizyczna obecność jest ekscytu-
jącym ”fundamentem” dla architektury 
innych obiektów.  
projekt zapewnia prosty, zdecydowany 
i jasny przebieg drogi ekspresowej, 
uwzględnia kierunki tworzone przez 
usytuowanie zamku i tworzy plac, któ-
ry 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 projek-
tów muzeograficznych interpretują-
cych historię polski. 
Budynek muzeum jest zaprojektowany 
jako przejrzysty pawilon, charaktery-
zujący się klarownym układem funk-
cjonalnym. składa się z wewnętrznej 
ulicy/forum, po jednej stronie którego 
umieszczono pomieszczenia wysta-
wowe, 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 orienta-
cyjnym na kulturalnej mapie miasta. 
autorzy projektu sugerują neutralną 
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przestrzeń – można ją określić jako 
anty-symboliczną. wyszli oni z zało-
żenia, że historia sama w sobie jest 
skomplikowana i pozwala na różne 
interpretacje – dlatego zastosowali 
neutralne ukształtowanie jej architekto-
nicznej obudowy. 
zaprojektowany budynek posiada 
przezroczyste ściany i dach o charak-
terystycznym kształcie.  
z punktu widzenia potrzeb muzeum 
wnętrze budynku zostało dobrze 
zaprojektowane, a jego funkcjonalność 
pozwala na organizowanie wszystkich 
typów wystaw oraz planowanie róż-
nych możliwych tras zwiedzania.

ii naGrODa 
emJeDnacz arcHiTekci (Polska)
mirosław Jednacz

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 elemen-
tu projektu muzeum. może być ona 
cenną alternatywą w przypadku gdyby 
okazało się, że pokrycie drogi szybkie-
go 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 lek-
kich 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 roz-
dzielenie funkcji ekspozycyjnej i ad-
ministracyjnej 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 werty-
kalną fasadą. druga posiada spadzisty 
dach pokryty zielenią. Forum jest 
dobrze zaprojektowane pod względem 
architektury, oświetlenia i dostępności 
dla zwiedzających. części wystawowe, 

edukacyjne i konferencyjne są wła-
ściwie zorganizowane i wzajemnie ze 
sobą połączone. 
uwagę przyciąga zastosowanie trady-
cyjnie polskich materiałów takich jak 
drewno dębowe, granity i cynk. 

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 krajo-
brazu  
wojciech grodecki – geotechnika i 
fundamentowanie  
andrzej jagodziński - instalacje sa-
nitarne  
kalina jaworska – geotechnika i fun-
damentowanie  
andrzej matusiak – konstrukcja  
jacek piechocki - zabezpieczenia 
przeciwpożarowe  
jerzy rotowski - instalacje sanitarne  
Leszek sękowski – układ komunikacyj-
ny i drogowy 

opinia sądu konkursowego:
w pracy przewidziano atrakcyjny 
plac wzmacniający wartość zamku 
ujazdowskiego, który staje się nie-
zbędnym protagonistą. to rozwiązanie 
architektoniczne, które interesująco 
komponuje obiekt z otaczającym go 
środowiskiem, zdecydowanie umiesz-
czając jedną z dwóch głównych brył 
budynku oraz plac na przekryciu trasy 
Łazienkowskiej. 
części budynku są połączone szkla-
nym dachem z osią w kierunku zamku 
ujazdowskiego w kontynuacji ulicy 
jazdów.  
chociaż lokalizacja muzeum w sto-
sunku do zamku ujazdowskiego jest 
bardzo korzystna ze względu na plac 
pomiędzy obydwoma budynkami, roz-
wiązania 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, maksy-
milian dobkowski  

makieta (etap ii): piotr musiałowski  
opracowania graficzne opisu: raj-
mund 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 zdecy-
dowane włączenie wejścia do muzeum 
przez tunel do przestrzennej koncepcji 
obiektu mają również wymiar symbo-
liczny (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 – pro-
jekt instalacji wewnętrznych  
s.p. projektowanie konstrukcji – sła-
womir 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 mu-
zeum 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, ma-
kiko arai, arupwarsaw andrzej sitko, 
piotr konarzewski, marcin kasprzak, 
jarosław witek, Beata tarczewska-
sidełko, protect tadeusz cisek, 
Yasuaki onoda, vogt ralf g. voss, 
jennifer current hanako suzuki, han-
na 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 przeszklo-
nym 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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OPis aUTOrski

przyszłe muzeum ma powstać nad trasą Łazienkowską, w miej-
scu zdominowanym sylwetą zamku ujazdowskiego i wspaniałym, 
wiekowym drzewostanem. sąsiedztwo o tak wyraziście zaryso-
wanym charakterze narzuciło projektantom wielką powściągli-
wość 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 sta-
lowa 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.

od południowego wejścia tego budynku-mostu, aż do północne-
go jego krańca, biegnie Forum, przewidziane w programie i stano-
wiące 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 eks-
pozycji stałej i wystaw czasowych, z kawiarnią otwartą na połu-
dniowy, letni taras. do ściany zachodniej przylega program usłu-
gowy - audytorium, wraz z mieszczącą się na piętrze administra-
cją 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.

dach części ekspozycyjnej pokrywa system szedów, wprowadza-
jących do jej przestrzeni światło dzienne z północy, regulowane 
urządzeniem w plafonie, filtrującym jego intensywność, albo wo-
góle 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 we-
wnętrzne lico zewnętrznej płyty szklanej ogranicza nasłonecz-
nienie i stwarza dwa efekty fasady - efekt dzienny, mieniący się 
odbitym srebrzyście światłem nieba i nocny, ukazujący oświetle-
nie wnętrza. 

przykrycie trasy Łazienkowskiej pozwala na przedłużenie osi sta-
nisławowskiej 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 po-
kryta trawnikiem, staje się przestrzenią zieleni publicznej, otwartej 
dla wszystkich, podobnej przestrzeniom parków londyńskich, czy 
ogrodu Luksemburskiego w paryżu. 

i naGrODa PaczOwski eT FriTscH arcHiTecTes

58
k

O
m

U
n

ik
a

T 
s

a
r

P



59
k

O
m

U
n

ik
a

T 
s

a
r

P



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
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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 po-
nad 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 projek-
tantami wzorów przemysłowych oraz architektami, przybliżenie europejskich trendów 
w zakresie design’u i formy oraz kompleksowego podejścia do projektowania obiek-
tów komercyjnych.

patronat medialny nad wydarzeniami objęły pisma: architektura & Biznes, archi-
tektura 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



już po raz czwarty firma wienerberger, 
największy na świecie producent cegieł 
przyzna swoje nagrody architektom. 
 
co dwa lata zwycięzcy są wybierani 
przez międzynarodowe jury za najlep-
sze, 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. 

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 modrzejow-
ski, a generalnym wykonawcą węzła komunikacyjnego młociny było przedsiębior-
stwo Budowy kopalń peBeka s.a. Lubin.
redakcja bardzo przeprasza ze te pomyłki.

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-

noWe WładZe W oddZiałach 
sarp kadencji 2009-2012

 

ZgłosZenia do nagrody roku 2009

nagroda roku 2009 oraz nagroda sarp za najlepszy obiekt architektoniczny wznie-
siony ze środków publicznych

zarząd główny stowarzyszenia architektów polskich informuje, że termin zgłaszania 
obiektów do nagrodY roku 2009 za najlepszy zrealizowany obiekt architektonicz-
ny 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 

arch. herman i śmierzewski
- sąd okręgowy w katowicach - archi-
studio arch. arch. tomasz studniarek, 
małgorzata pilinkiewicz
- kwartał urbanistyczny budynków 
mieszkalnych w krakowie - Biuro ar-
chitektoniczne 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 wy-
darzenia - w następnym numerze.

ab

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.

Fundacja 
„Pożywienie – Darem Serca” 

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



NOWEKSIĄŻKI
Witold cęckieWicZ – „krótkie eseje i najkrótsZe 
myśli o architekturZe”

to jest książka, na którą czekaliśmy od 
dawna. książka bardzo potrzebna, któ-
ra powinna dotrzeć do jak najszerszych 
kręgów czytelników, nie tylko architek-
tów. tak chyba zamierzona została też 
przez autora, aby w prostych a zara-
zem – muszę to podkreślić – pięknych 
słowach, bez ubierania jej w trudno 
strawną naukową suchość, uprzy-
tomnić 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 korzy-
stając z niej możemy się stać- w spo-
sób bardzo pożyteczny - ich transmisją 
w stosunku do osób, którym przydarzy 
się nam może również tłumaczyć, czym 
jest – jakie znaczenie dla człowieka 
ma - architektura. szansa upowszech-
nienia przez nasze środowisko przed-
stawionych 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  atmos-
ferze wawelu – kontynuować naukę na 
powstałym tam właśnie wydziale archi-
tektury - 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 ry-
sunki, będące właściwie każdorazowo 

zastanawiałem się, czy książka witolda czarneckiego „Żyłem ciekawie”, którą wła-
śnie 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 synte-
tycznie, 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 ar-
mii 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 środowi-
sko 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 wszyst-
kich.

tadeusz Barucki
witold czarnecki, „Żyłem ciekawie”, Białystok 2009, str. 248, ilustracji 214.

Witold cZarnecki – „Żyłem ciekaWie”

doskonałą czarno-białą grafiką , zwra-
cały powszechną uwagę. to wyczucie 
piękna przełożyło się w sposób natural-
ny 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 ujaw-
nił się też jako rzeźbiarz, uzupełniając 
swą architekturę i tego rodzaju dziełami 
sztuki. a cały czas uczył młodzież prze-
kazując swe doświadczenie i otwierając 
jej oczy na czekające ją zadania. się-
gnął 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 ży-
ciowe 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 zaangażo-
waną 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 najwięk-
szej ilości czytelników. mogłaby się 
znaleźć na liście lektur szkolnych. a 
została wydana tylko w 400 egzem-
plarzach. „o tempora…”

tadeusz Barucki

witold cęckiewicz, „ krótkie eseje i 
najkrótsze myśli o architekturze”, wy-
dawnictwo politechniki krakowskiej, 
2008, stron 252, fotografii 33. nakład 
400 egzemplarzy.  
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odszedł od nas kazimierz  piechotka, dla bliskich maciej, a dla warszawskich 
powstańców „jacek”. w czwartek wieczorem 4go marca – bo to przecież kazi-
mierza – 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 za-
kładzie 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 – opraco-
wywać 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 warszawskie-
go „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 wybran-
ka  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, przeniknię-
tej zielenią  przestrzeni i wszystkich jej niezbędnych do życia obiektach, jak i for-
mie architektury. może teraz właśnie, kiedy ma miejsce w warszawie kolorystycz-
na 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 prefabry-
kowane, 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 depre-
cjonowanie 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 stowarzysze-
niu, 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 „Bóżni-
ce drewniane”, „Bóżnice murowane”, „oppidum judeaorum – Żydzi w przestrzeni 
miejskiej dawnej rzeczpospolitej” – te trzy również w edycji angielskiej - i „krajo-
braz z menorą – Żydzi w miastach i miasteczkach dawnej rzeczpospolitej” - przy-
niosły 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 ortodoksyj-
nych 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 powie-
dział – „pan to chyba musi być Żyd !” maciek – serdecznie się śmiejąc –  zaprze-
czył. 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

kaZimierZ piechotka 1919-2010
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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 2 lutego 2010 r. 
zmarła w wieku 89 lat
koleżanka jadwiga grĘBecka
członek oddziału warszawskiego sarp

w dniu 3 lutego 2010 r. 
zmarła w wieku 84 lat
koleżanka helena gĄsiorowska
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

odesZli od nas…
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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. 

*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 założenia-
mi określonymi w ustawie o kredycie konsumenckim (dz. u. nr 100, poz. 1081, 
z późn. zm.) dla kwoty 8000 zł na okres 12 miesięcy z opłatą przygotowawczą 
1,5%, przy założeniu, że została wykorzystana cała kwota limitu kredytowego i 
jest spłacana w ratach równych wynosi 18,42%.
***dla transakcji bezgotówkowych rzeczywista roczna stopa oprocentowania 
wynosi 18,55% a całkowity koszt kredytu 763,36 zł, wartości zostały wyliczone 
zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r. dla przykła-
dowego zadłużenia powstałego w wyniku dokonania transakcji bezgotówkowej 
na kwotę 8 000 zł spłacanej przez kolejne 12 miesięcy, której roczne nominalne 
oprocentowanie wynosi 16,90%.
o szczegóły, w tym o informacje dotyczące tabeli oprocentowania, opłat i prowi-
zji dla kredytów detalicznych udzielanych klientom indywidualnym w allianz Bank 
polska s.a., zapytaj doradcę w oddziale Banku lub sprawdź na www.allianz.pl

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. 

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 zo-
bowiązań 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 atrakcyj-
nego pakietu ubezpieczeń w towarzystwach ubezpieczeniowych allianz polska.

Linia kredytowa w koncie osobistym to stały dostęp do dodatkowych środków, 
które pozwolą sfinansować ponadplanowe wydatki. środki te można przeznaczyć 
na dowolny cel i wydawać je bez obaw, bo każda wpłata na rachunek zmniejsza 
kwotę zadłużenia. 
można mieć linię kredytową  aż  do 100 000 zł z atrakcyjnym oprocentowaniem 
13,9%** i opłatą przygotowawczą w wysokości 1,5% (min. 30 zł). 

karta kredytowa allianz visa to wygodny środek płatniczy, który jest zawsze pod 
ręką. po prostu idziemy na zakupy, a za wszystko zapłacimy później, nawet do 59 
dni i to bez żadnych odsetek! dodatkowo, w sytuacjach gdy potrzebujemy gotów-
ki, do dyspozycji jest dostępna przez całą dobę sieć bankomatów w całym kraju 
i na świecie. maksymalny limit na karcie to aż 100 000 złotych. oprocentowanie 
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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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 zabez-
pieczającą przed wnikaniem wody i substancji agresywnych. ponadto, impregno-
wanie powierzchni przed spoinowaniem okładzin ułatwia usuwanie powstałych 
zabrudzeń. nanoimpregnat nie powoduje zmiany koloru impregnowanego ele-
mentu. 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 wykoń-
czenie pomieszczeń mieszkalnych, gabinetów, biur, sal konferencyjnych itp.
podłoże dla farby wewnętrznej aLpoL mogą stanowić odpowiednio wysezono-
wane, mineralne tynki cementowo-wapienne, cementowe i gipsowe, gładzie akry-
lowe, gipsowe, cementowe i wapienne, powierzchnie betonowe, płyty gipsowo-
kartonowe, a także trwale zespolone z podłożem dyspersyjne powłoki malarskie. 
Farbę można nanosić wałkiem malarskim, pędzlem lub aplikować natryskowo 
(przy aplikacji maszynowej należy odpowiednio dobrać parametry natrysku). 
szczególną zaletą farby akrylowej wewnętrznej aLpoL jest jej bardzo duża zdol-
ność krycia i wysoka wydajność. Farba posiada klasę krycia 2 wg pn-en 13300 
przy wydajności 6m2/l – odzwierciedlającą jej jakość. Farba aLpoL stanowi 
dobrze przylegającą do malowanego podłoża masę o dużej trwałości w wa-
runkach eksploatacyjnych. po wyschnięciu tworzy trwałą i elastyczną, matową 
powłokę o wysokiej odporności na ścieranie i zmywanie. takie właściwości farby 
wewnętrznej aLpoL uzyskano dzięki starannie dobranej recepturze, z wysoką 
zawartością składników kształtujących jej właściwości, tj. spoiwa (dyspersji akry-
lowej) i pigmentów, a także dzięki odpowiednio dobranym wypełniaczom mineral-
nym i dodatkom. 
Farba akrylowa wewnętrzna aLpoL jest produktem przyjaznym dla środowiska. 
zawiera bardzo małe ilości lotnych związków organicznych (voc ≤ 30 g/l), speł-
niając w tym względzie rygorystyczne wymagania przepisów krajowych (dz. u. 
nr .216/2005, poz. 1826).
Farba akrylowa wewnętrzna aLpoL dostępna w 255 kolorach według wzornika 
aLpoL coLor. wyrób jest oferowany w pojemnikach 5l i 10l.

Firma aLpoL gips sp. z o.o. jest znanym i cenionym w kraju producentem wyro-
bów 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-sili-
konowe),
- 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 produkto-
wych promowanych przez aLpoL.

Linia produktów marki aLpoL dedykowanych do klinkieru wzbogaciła się 
o „nanoimpregnat do powierzchni mineralnych” aLpoL ai 780. środek ten jest 
przeznaczony głównie do impregnowania powierzchni z cegieł i płytek klinkiero-
wych, kamienia naturalnego i sztucznego. preparat ten może być stosowany na 
praktycznie wszystkie alkaliczne podłoża mineralne – nadaje się zatem doskonale 
również do hydrofobizacji betonu, kostki brukowej, dachówek cementowych 
i ceramicznych, spoin murarskich i fug między płytkami.
główny składnik nanoimpregnatu – emulsja silanowo-siloksanowa – nadaje temu 
preparatowi wyjątkową skuteczność, polegającą na impregnacji zarówno wgłęb-
nej, jak i powierzchniowej materiału. zaimpregnowane powierzchnie wykazują 
tzw. efekt perlenia, niezależnie od rodzaju impregnowanej powierzchni (fot. 1 i 2). 
dlatego też, dla większości impregnowanych podłoży wystarczy nanieść tylko 
jedną warstwę nanoimpregnatu. wyjątkowo, w przypadku podłoży bardzo chłon-
nych, zaleca się nanieść drugą warstwę, nakładaną przed wyschnięciem poprzed-
niej (podłoże musi być jeszcze wilgotne). nanoimpregnat wysycha w ciągu 1-3 
godzin, a pełną hydrofobizację podłoża uzyskuje się po 3-4 dniach.
nanoimpregnat aLpoL ai 780 nie powinien być stosowany do impregnacji tynków 
mozaikowych, akrylowych i silikatowo-silikonowych. należy również pamiętać, że 
zaimpregnowanych powierzchni nie można malować farbami.

ALPOL GIPS POSZERZA 
SWOJĄ OFERTĘ
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na czym polega antybakteryjność 
systemu awaDUkT Thermo?
rury awadukt thermo, jako jedyne w 
polsce, posiadają opatentowaną anty-
bakteryjną warstwę wewnętrzną, która 
zapewnia higieniczne i czyste powietrze 
doprowadzane do budynku. podczas 
specjalnego procesu wewnętrzna war-
stwa rury wzbogacana jest cząstkami 
srebra, które są całkowicie bezpieczne 
pod względem fizjologicznym. dodatki 
te stosowane są m. in. w medycynie i 

urządzeniach gospodarstwa domowego 
w celu zapobiegania rozwojowi drobno-
ustrojów. właściwości antybakteryjne 
warstwy wewnętrznej utrzymują się 
przez cały okres eksploatacji rur. zabru-
dzenia nie osadzają się na wewnętrznej 
warstwie rur, ponieważ wskutek filtro-
wania powietrza cząstki brudu zatrzy-
mywane są przy zasysaniu powietrza. 
przepłukiwanie rur podczas tworzenia 
się kondensatu zapewnia ciągłe, prawi-
dłowe funkcjonowanie systemu przez 

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 elektrycz-
nej 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 na-
rzekamy również przy klimatyzatorach na łatwość przeziębienia oraz bóle głowy. 
efekt klimatyzacyjny uzyskany dzięki gruntowemu wymiennikowi powietrza two-
rzy zdecydowanie wyższy komfort mieszkania oraz stabilny i równomierny rozkład 
temperaturowy w pomieszczeniach.
paradoks – właśnie w budynkach energooszczędnych oraz poddanych termo-
modernizacji dochodzi do uszczelnienia przegród, co ma na celu zabezpieczenie 
budynku przed nadmierną utratą ciepła. zapomina się jednak o tym, że należy 
dostarczyć tym samym do budynku odpowiednią ilość świeżego powietrza. 
wówczas wietrzy się przez otwieranie okien, przez które ulatuje niesłychanie duża 
ilość wartościowego ciepła z budynku. 
idealnym rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i zasto-
sowaniem gpwc, która pozwoli pogodzić dwa wyzwania budownictwa energo-
oszczędnego: efektywna szczelność oraz dopływ świeżego powietrza.

Budownictwo energooszczędne i pasywne uległo w ostatnim okresie zdecydowa-
nemu 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 zwra-
camy również uwagę na zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w celu uzyska-
nia 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.

w jaki sposób działa gruntowy powietrzny wymiennik ciepła?
system awadukt thermo oparty jest na rurowym wymienniku ciepła. zasada 
działania gruntowego powietrznego wymiennika ciepła (w skrócie gpwc) polega 
na wykorzystaniu temperatury gruntu oscylującej na poziomie ok. 8°c (na głębo-
kości ok. 1,5 m poniżej rzędnej terenu) do ocieplenia lub schłodzenia powietrza 
płynącego systemem kolektorów. powietrze to jest następnie przekazywane do 
centrali wentylacyjnej (najczęściej rekuperatora), gdzie dochodzi do dodatkowego 
przejęcia ciepła z powietrza zużytego w budynku. tak przygotowane powietrze 
jest rozprowadzane w budynku systemem rur wentylacyjnych. doświadczenia 
pokazują, że dzięki zastosowaniu gpwc można podnieść temperaturę dopro-

wiele lat. dodatkowo doprowadzane 
powietrze podlega standardowo wstęp-
nemu oczyszczeniu, przechodząc przez 
filtr zgrubny lub drobny wg pn-en 779. 
kurz i pył jest w większości zatrzymy-
wany, a zanieczyszczenie rury gpwc 
jest dzięki temu minimalizowane. 
jestem przekonany, że cieszący się co-
raz większym uznaniem system grunto-
wego powietrznego wymiennika ciepła 
awadukt thermo przyczyni się do 
wymiernych oszczędności u wielu inwe-

storów, jak również do wzrostu świado-
mości ekologicznej społeczeństwa. już 
dziś można powiedzieć z pełnym prze-
konaniem, 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.

GRUNT TO DOBRA 
WENTyLACJA!

zasada dziaŁania gpwc Latem  zasada dziaŁania gpwc zimĄ
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