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Edytorial
 nie jest chyba przypadkiem, że jesienią odbywa się najwięcej imprez, wystaw, 
prelekcji, warsztatów związanych z projektowaniem wnętrz. To wymarzony czas 
na udoskonalanie naszych mieszkań, domów, miejsc pracy… tak, by łatwiej, milej 
i cieplej było nam przetrwać trudny, zimowy czas.

Tematyka niespotykanej wprost ilości spotkań z projektantami wnętrz, prezen- 
tacja najnowszych osiągnięć światowego designerstwa skłoniła mnie do większego 
niż to miało miejsce dotychczas, zainteresowania się tematyką projektowania 
wnętrz. I tak, jak niezwykle istotnym elementem architektury jest otaczająca 
nas przestrzeń, a więc i architektura krajobrazu, której poświęcać będziemy re-
gularnie miejsce na łamach naszego pisma, tak i architektura wnętrz – to temat 
ważny, któremu również będziemy starali się poświęcać więcej uwagi. W bieżą-
cym numerze zaczynamy trochę nietypowo, bo sięgając do historii…

Tak się składa, że w maju tego roku minęła setna rocznica urodzin prof. Jana 
Bogusławskiego, znanego przez większość adeptów architektury, jako jednego 
z twórców odbudowy Warszawy z powojennych zniszczeń, w tym przede wszyst-
kim zamku Królewskiego.

mało kto wie, że wielką pasją prof. Bogusławskiego było właśnie projektowanie 
wnętrz, w tym również niezwykle nowatorskich jak na owe czasy mebli. To we-
dług Jego projektu powstało łóżeczko dla nowo narodzonej księżniczki Beatrix, 
córki królowej holenderskiej Juliany, o którym rozpisywała się światowa prasa. 
W 1938 roku zrealizował wnętrza willi prof. Pniewskiego przy ul. Klonowej, 
a w latach 50-tych wnętrza i projekty mebli ówczesnej rady Państwa oraz mini-
sterstwa Komunikacji, meble w radzie ministrów na Krakowskim Przedmieściu 
i skrzydle gościnnym Belwederu.

Architekt, to taki zawód, który pozostawia po sobie ślad w postaci zrealizowa-
nych obiektów. W przypadku prof. Bogusławskiego część z nich (Pawilon Chemii 
przy Brackiej w Warszawie czy kino Praha na warszawskiej Pradze) niestety już 
nie istnieje…

niech więc ta skromna dokumentacja na łamach naszego pisma, dotycząca 
projektów wnętrz i mebli autorstwa prof. Jana Bogusławskiego, będzie jeszcze 
jednym dowodem na Jego niezwykłą wszechstronność i bogactwo inwencji 
twórczej.

ps. Podziękowania dla p. magdaleny meissner za zgodę na publikację fragmentów 
pracy magisterskiej poświęconej Profesorowi i dla p. Jerzego Bogusławskiego 
za udostępnienie zdjęć i rysunków. 

Agnieszka Bulanda

2
prezentacje – 6 przed 40!
termin: 19.11.2010, godzina 18.00
miejsce: muzeum architektury, wrocław, ul. bernardyńska 5

W 2009 roku, aż sześcioro polskich architektek i architektów zostało wyróżnionych 
nagrodą europe 40 under 40. w Architektury postanowiła uczcić to wydarzenie 
i całemu gronu zaproponować promocję w Polsce – na zasadzie każdy u każde-
go + Wrocław, ponieważ tam jest jedyne muzeum Architektury w naszym kraju,  
i zdaniem fta wypada się tam pokazać.

19 listopada we Wrocławiu będzie można zobaczyć prezentacje ultra architects 
– młodą poznańską pracownię, od 2004 roku pilnie pracującą na swoją dobrą 
opinię. marcin Kościuch i Tomasz Osięgłowski pierwsze szlify zdobywali w biurze 
architektonicznym ads, gdzie mieli okazję pracować przy halach dla mtp oraz 
pierwszej części Starego Browaru. W swoim dorobku mają m.in. domy jednoro-
dzinne (Dom w Dolinie Warty i Dom na Czerwonaku) oraz centra handlowe (ch  
w Lesznie). Jednym z ciekawszych projektów, który ostatnio pokazali jest Domek 
mai – miejsce zabaw dla 6 letniej dziewczynki. Sponsorem spotkania jest Arcelor 
mittal, patronat medialny kwartalnik Archivolta. Terminy kolejnych spotkań  
z cyklu 6przed40! więcej: www.fta.pl

1
wystawa – „architektura renesansowych 
dworów na dolnym śląsku”
termin: 01.10.2010 – 30.11.2010
miejsce: dwór mojęcice

muzeum Architektury we Wrocławiu informuje o nowej odsłonie wyjątkowej 
wystawy poświęconej dolnośląskim dworom renesansowym. Po ekspozycji we 
Wrocławiu i w Kotlinie Jeleniogórskiej, wystawa trafiła do wnętrz jednego ze 
swoich najpiękniejszych bohaterów – Dworu mojęcice! Jest to z pewnością jedno 
z najbardziej odpowiednich miejsc dla jej pokazania, a zainteresowanie, jakie 
ekspozycja budzi podróżując po Dolnym Śląsku, skłania do jej zaprezentowania 
w coraz nowych przestrzeniach.

Wystawa i towarzysząca jej książka pt. Architektura renesansowych dworów 
na Dolnym Śląsku autorstwa Krzysztofa eysymontta jest pierwszym, a zarazem 
kompletnym opracowaniem unikatowego w skali europejskiej zjawiska, jakim są 
dwory śląskie. Prezentacja obejmuje ponad 60 zachowanych (w różnym stanie) 
dworów renesansowych, w tym tak znaczące dla sztuki renesansu w Polsce obiekty, 
jak dwory w Gorzanowie, Woli Dzierżoniowskiej, Wojanowie, Kliczkowie, Czernej, 
Luboradzu, Wojnowicach czy zagrodnie. W ciągu 150 lat wzniesiono tu ponad 200 
dworów, z czego do naszych czasów dotrwało (w różnym, często bardzo złym stanie 
zachowania) ponad 100 obiektów, które stanowią niezbywalny element krajobrazu 
kulturowego tego regionu. na wystawie prezentowana jest bogata dokumenta-
cja fotograficzna ukazująca stan obecny budynków, ikonografia w postaci m.in. 
rysunków F. B. Wernera i B. mannfelda, rycin F. G. endlera czy T. Blätterbauera, 

fotografie archiwalne (zarówno z początku xx wieku jak z lat 60–80 minionego 
stulecia), a także rzuty wszystkich budynków oraz zachowane elementy wystroju 
(fragmenty kafli, sztukaterie, fragmenty stropu). Wystawę wzbogaca aranżacja 
wnętrza dworskiej izby paradnej z jej wyposażeniem. Prezentowane meble, sprzęty 
domowe z ceramiki, metalu i szkła oraz tapiseria herbowa pochodzą z bogatych 
zbiorów muzeum narodowego, które udostępniło je specjalnie na tę ekspozycję.

Wystawa wraz z książką została zrealizowana dzięki dotacji ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” (priorytet: 

„rozwój instytucji muzealnych”). więcej: www.ma.wroc.pl

3
drewno w architekturze
termin: 24.11.2010
miejsce: kraków – prodesigne, ul. podgórska 34

Bezpłatne seminaria adresowane są do architektów, architektów wnętrz, pro-
jektantów branżowych, inwestorów, wykonawców, deweloperów i innych osób 
zainteresowanych zastosowaniem drewna w architekturze.

Drewno przeżywa swój renesans. Ten stary, uniwersalny materiał budowlany, 
między innymi dzięki innowacyjnym technologiom daje projektantom prakty- 
cznie nieograniczone możliwości. Opierając się na doświadczeniu i wiedzy naszych 
ekspertów-praktyków przybliżymy Państwu te zagadnienia. Pokażemy nowoczesne 
i czasami nietypowe rozwiązania w zastosowaniu drewna zarówno jako materiału 
wykończeniowego jak i konstrukcyjnego. więcej: www.balanceeducation.pl



 | # 3 | wrzesień/październik | 2010  | # 3 | wrzesień/październik | 2010

8 9/kalendarium/ /kalendarium/

6
nagroda honorowa oddziału poznańskiego 
stowarzyszenia architektów polskich
termin: listopad 2010
miejsce: oddział poznańskiego sarp, poznań, stary rynek 56

nagroda Honorowa Oddziału Poznańskiego sarp jest nagrodą przyznawaną przez ar-
chitektów – architektom, zarówno za konkretne, wybitne dzieło, jak i za całokształt 
twórczości oraz działalność na rzecz architektury i środowiska architektonicznego.
W tym roku, na posiedzeniu w dniu 23 lutego, Kolegium złożone z prezesów Od-
działu i Przewodniczącego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów nagrodę 
za całokształt twórczości przyznało Bogdanowi Celichowskiemu, współtwórcy 
(w zespole przeważnie z Wojciechem Kasprzyckim i Włodzimierzem Wojciechowskim) 
m.in. Kliniki Psychiatrycznej w Poznaniu, zespołu budynków Księży Pallotynów 
w Poznaniu, zespołu budynków Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego w Gnieźnie 
(w zespole pracował także Jerzy Schmidt), kościołów pw. Św. rodziny i pw. Św. 
Jerzego w Poznaniu.

Wręczenie nagrody oraz wernisaż wystawy dorobku twórczego Laureata odbędzie 
się w siedzibie op sarp. Wystawę tradycyjnie przygotuje studenckie Koło Historii 
Architektury i urbanistyki Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej pod 
kierunkiem dr inż. arch. Grażyny Kodym-Kozaczko.

8
nagroda im. jana baptysty quadro 2010
termin: 08.11.2010, godzina 12.00
miejsce: poznański ratusz

W dniu 8 listopada br. w poznańskim ratuszu nastąpi wręczenie nagrody im. Jana 
Baptysty Quadro. nagroda ta, ufundowana przez firmę uwi Inwestycje, wręczana 
jest co roku przez Prezydenta miasta Poznania za najlepszą realizację architekto-
niczną na terenie miasta, powstałą w roku poprzedzającym przyznanie wyróżnienia.  
W tym roku o nagrodę ubiegają się:
1/Budynek mieszkaniowy wielorodzinny przy ul. Czartoria 1, projektu michała 
Ankiersztajna, Dariusza Stankiewicza, Jarosława Wrońskiego i Katarzyny Woźniak
2/Oddział zakaźny Szpitala zoz Poznań – nowe miasto przy ul. Szwajcarskiej 3, 
projektu eugeniusza Skrzypczaka, Krzysztofa Sikorskiego, Katarzyny Janiak  
i moniki Wróblewskej
3/Budynek mieszkalny z galerią handlową „Green Point” przy ul. Hetmańskiej – 
Pamiątkowej, projektu Piotra zbigniewa Barełkowskiego,
4/Budynek biurowy przy ul. Szyperskiej 14, projektu Pawła Błasińskiego, Katarzyny 
Krych i Krzysztofa Żółtowskiego
5/Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej uam przy ul. Fredry 10, projektu 
Jacka Bułata, Bartosza Jarosza, Joanny Kapturczak, michała Kapturczaka i Pawła 
Świerkowskiego. Olga Bogucewicz, sarp o/Poznań

9
konferencja naukowa – jubileusz 
100-lecia urodzin macieja nowickiego
termin: 18.11.2010, godzina 11.00
miejsce: pawilon wystawowy sarp, warszawa, ul. foksal 2

gość specjalny:
• marvin malecha – dziekan College Of Design na north Carolina State university 
w raleigh, członek i prezes (2009) The American Institute of Architects (aia).

ponadto w konferencji wezmą udział:
• Tadeusz Barucki – wybitny specjalista i autor monografii macieja nowickiego 
• Jerzy Grochulski – prezes zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich

• Lech Kłosiewicz – profesor na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

• Konrad Kucza-Kuczyński – profesor na Wydziale Architektury Politechniki War-
szawskiej

• romuald Loegler – wykładowca Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-mo-
drzewskiego, prezes wydawnictwa ram

• zbigniew Pawłowski – profesor Politechniki Warszawskiej

• marta A. urbańska – wykładowca Politechniki Krakowskiej

• Stefan Wrona – profesor i dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

7
westival – sztuka architektury szczecin 2010
termin: 05.11.2010 – 03.12.2010
miejsce: szczecin

Już po raz czwarty odbędzie się organizowany przez szczeciński Oddział sarp 
„Westival – Sztuka Architektury”.

Tegoroczna edycja nosi tytuł „rekonstrukcja miasta” i dotyczyć będzie różno-
rodnych problemów związanych z tematem nie tylko w Polsce, Szczecinie ale też 
w innych krajach europy i świata.

W prologu do „Westivalu” w dniach 18–20 maja br. odbyła się konferencja 
naukowa
„Ideologia i propaganda wobec architektonicznego wizerunku miast Polski Ludo-

wej”, w której udział wzięło 60 osób ze wszystkich ośrodków akademickich w kraju. 
Poruszano problemy dotyczące wpływu karty ateńskiej i demagogii socjalistycznej 
na obecne ukształtowanie przestrzenne miast polskich. Sztuka budowania miast 
(nie tylko polskich) wymaga rekonstrukcji.

W czasie tegorocznego Westivalu poszukiwać będziemy wzorca miasta, które 
godziłoby sprzeczności, tj. na przykład zapewniałoby warunki przestrzennej mo-
bilności z potrzebą zakorzenienia i identyfikacji z miastem. W czasie Westivalu 
szukać będziemy pomysłów na atrakcyjne otoczenie miejskie, które odnosząc się 
z szacunkiem do zastanych wartości przestrzennych, przyrodniczych pozytywnie 
wpływa na jego rozwój i poziom życia jego mieszkańców. Ogłosiliśmy konkurs na 
najlepszy obiekt w zakresie rekonstrukcji w mieście.

zapoznamy się też z problemami rekonstrukcji miast skandynawskich, chińskich, 
tureckich oraz wielkich stolic europy: Paryża i Berlina. Szczegółowo zajmiemy 
się śródmieściem Szczecina a także społecznymi, kulturowymi i ekonomicznymi 
aspektami przekształceń zaniedbanych przestrzeni miasta. (Skolwin)

Westivalowi towarzyszą liczne wystawy (w tym również na terenie niemiec: Berlin  
i Broelin) oraz prezentacje filmowe (w tym filmy zamówione specjalnie na Westival)
więcej: http://westival.szczecin.art.pl/, http://szczecin.sarp.org.pl

5
wystawa – andrea palladio 500. carlo scarpa. 
projekty dla teatru. przestrzenie mieszkalne
termin: 09.10.2010 – 21.11.2010
miejsce: muzeum architektury, wrocław, ul. bernardyńska 5

Andrea Palladio (1508–1580) był najbardziej wpływowym architektem ostatnich 
stuleci. To jedna z głównych postaci w historii architektury, łącząca architekturę 
antyczną z biegłością konstrukcyjną późnego średniowiecza oraz z rosnącym 
zapotrzebowaniem na reprezentacyjną architekturę mieszkalną współczesnych 
mu czasów. Projektował wille i mosty na terenie regionu Veneto, pałace i teatry  
w Vicenzy, kościoły i klasztory w Wenecji. Po jego śmierci w 1580 roku jego dzieła 
i słynny traktat „Cztery Księgi o Architekturze” przekształciły architekturę europy 
północnej, od Wielkiej Brytanii po rosję, a potem jego wpływy przedostały się 

4
wystawa – poświęcona stanisławowi zamecznikowi – 
„przestrzeń między nami”
termin: 07.10.2010 – 07.11.2010
miejsce: pawilon wystawowy sarp, warszawa ul. foksal 2

Wystawa poświęcona postaci Stanisława zamecznika (1909–1971), warszawskiego 
architekta (a także grafika, plakacisty i scenografa), który swoje realizacje nazywał 

„sztuką przestrzeni”. na twórczość zamecznika patrzymy z perspektywy architektury 
wystaw światowych, zwracamy uwagę na rozwój powojennego polskiego wysta-
wiennictwa, w tym na fenomen interdyscyplinarnych zespołów wystawienniczych, 
tworzonych w okresie prl-u.

Odwołujemy się do zimnowojennej wizji nowoczesnego życia, która znalazła 
swoje odzwierciedlenie w architekturze i wzornictwie doby socjalizmu.

Projekt wpisuje się również w dyskusję o przestrzeni wystawy i pozycji w niej 
dzieła sztuki i widza. Kuratorzy wystawy: Tomasz Fudala, marianne zamecznik
Współpraca: ewa Skolimowska, projekt ekspozycji: Piotr zamecznik
więcej: www.warszawawbudowie.pl

za ocean i stały się wzorem dla budynków użyteczności publicznej i posiadłości 
prywatnych w Ameryce i Australii. W pięćsetną rocznicę urodzin Palladio, Komitet 
narodowy i Komitet regionu Veneto, pod przewodnictwem Amalii Sartori, wy-
promowały cykl wydarzeń i inicjatyw edukacyjnych, badawczych i wydawniczych, 
których ukoronowaniem jest wystawa „Andrea Palladio 500”, zorganizowana 
z inicjatywy Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, royal 
Academy of Arts w Londynie oraz royal Institute of British Architects. Wystawa 
odbyła się w Vicenzy, w pałacu Barbaran da Porto, i w Londynie, w royal Academy 
of Arts. ekspozycja, którą można oglądać we wrocławskim muzeum Architektury, 
jest trzecią edycją projektu i zawiera kilkanaście wielkoformatowych fotografii 
najsłynniejszych dzieł wielkiego architekta, m.in. Willi Pisani w montagnana, 
Palazzo Thiene, Willi La rotonda i Teatru Olimpijskiego w Vicenzy, kościoła San 
Giorgio maggiore w Wenecji, czy Willi Foscari w malcontenta di mira.

Carlo Scarpa (Wenecja 1906 – Sendai 1978) jest jedną z najbardziej wszech-
stronnych i znaczących postaci architektury xx w. Jest również jednym z najdłużej  
i najaktywniej współpracującym z weneckim Biennale artystą. z wystawą pozo-
stawał związany od końca II wojny światowej aż po lata siedemdziesiąte xx w. na 
przestrzeni trzech dziesięcioleci włoski architekt pozostawił po sobie niezatarty 
ślad w postaci Pawilonu Wenezuelskiego, zaprojektował dla weneckiej wystawy 
wystrój wielu sal, a jego prace były wielokrotnie prezentowane w Głównym Pawi-
lonie. Jego studia projektowe obejmowały różnorodne dziedziny, od pomieszczeń 
mieszkaniowych po przestrzenie muzealne, aranżacje wystaw i sztukę designu.
Kuratorem wystaw jest michał Duda (ma) więcej: www.ma.wroc.pl
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1/akcja-kreacja gdańsk 2010 – zielonym do góry

2 października w gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, odbyła się 
część konkursowa happeningu architektonicznego „Akcja-Kreacja. Projektowanie 
na żywo” 2010.
„Akcja-kreacja. Projektowanie na żywo”, to specjalny program przygotowany 

z myślą o przybliżeniu publiczności istoty pracy architektów oraz umożliwieniu 
najciekawszym, młodym zespołom architektonicznym pokazania swojej sprawno- 
ści zawodowej w trakcie rywalizacji.

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 ar-
chitektury”. Impreza ma formę konkursu kompetencji. zaproszone młode zespoły 
architektoniczne miały zaprojektować w ciągu 10 godzin budynek o zdefiniowanej 
lokalizacji, programie i funkcji. Wyniki pracy projektantów, pokazane w postaci 
prezentacji oraz modelu, są demokratycznie oceniane przez publiczność. Wyłonione 
w dziesięciu miastach Polski najlepsze zespoły wezmą udział w ogólnopolskim fi-
nale w muzeum Architektury we Wrocławiu w styczniu 2011 roku.

W gdańskiej edycji „Akcji kreacji” udział wzięły następujące zespoły: mrkk Praco- 
wnia Projektowa, Brygada urbanistyczno-Architektoniczna, lna/nanu Architektura, 
Agrest Group.

mrkk pracownia projektowa 
nieformalna grupa mrkk Pracownia Projektowa zaczęła działalność, gdy 

tylko jej założyciele obronili dyplomy: maja ratyńska – wzorniczy na asp Gdańsk 
2007 i Konrad zientara – architektoniczny na pg 2008. Od początku ważna 
jest dla nich aktywność „pozabiurowa”– biorą udział w wielu zdarzeniach 

popularyzujących ideę szeroko rozumianego projektowania, zrównoważonego 
rozwoju i ekologii, organizują warsztaty edukacyjne. upodobanie do tema-
tów związanych z odnawialnymi źródłami energii, recyklingiem i energoosz-
czędnością oraz zamiłowanie do eksperymentów zaowocowało współpracą 
z wieloma organizacjami kulturalnymi i edukacyjnymi z całej Polski. Dzięki temu 
poza komercyjnymi zleceniami mają możliwość popracować nad świetlistym ko- 
niem galopującym po rzece, solarnymi grążelami lub urządzić wyścigi samocho- 
dzików napędzanych wiatrem. można było ich spotkać podczas „a-k” 2008, Festi- 
walu nauki w Gdańsku 2009, festiwalu „Transform” w Warszawie ’09 i ’10, Gdynia 
Design Days 2010. Ich credo: „ma być zielone i działać na wodę”. więcej: www.mrkk.pl

bua koło naukowe 
Bua to grupa reprezentująca studenckie koło naukowe, działające przy Wydziale 
Architektury Politechniki Gdańskiej. Celem bua, czyli Brygady urbanistyczno-
-Architektonicznej jest poszerzanie wiedzy na temat architektury, urbanistyki 
oraz planowania przestrzennego. Jej członkowie interesują się również zagadnie-
niami zrównoważonego rozwoju tkanki miejskiej, analizą czynników, które wpły-
wają na odbiór przestrzeni przez człowieka, rozwijaniem wrażliwości artystycznej 
i społecznej oraz nabieraniem doświadczeń i wymianą intelektualną na płaszczy- 
źnie międzynarodowej współpracy. więcej: www.bua-wapg.blogspot.com

lna/nanu architektura
Lna to nieformalna trójmiejska grupa projektowa założona w 2008 roku przez 
zbigniewa Ligenzę i macieja nagórskiego. Grupa lna powstała bazując na wcze-
śniejszych doświadczeniach zawodowych zdobytych w renomowanych pracowniach 
krajowych i zagranicznych. Ambicją projektantów jest tworzenie wartościowej 
architektury, ze szczególnym naciskiem na kontekst miejsca i poszanowanie środo-
wiska naturalnego. największym dotychczasowym sukcesem lna jest otrzymanie 
w 2010 roku prestiżowej nagrody 20+10+x World Architecture Community Award 
za projekt Centrum rekreacyjno-sportowego w Gdańsku Oliwie. (patrz: #2 dwu-
miesięcznika ArCH). więcej: www.lna.com.pl

grupa tabanda
Grupa tabanda to młody zespół projektowy, którego twórczość jest inspirowana 
naturą. Architekci projektują w myśl idei o zrównoważonym rozwoju, odwołują się  
w swojej pracy do zasad ekologicznego projektowania, które bazuje na podsta-
wowych zasadach ergonomii i estetyki. Pracując nad nowymi formami, architekci 
wychodzą od określenia istoty problemu, aby finalny produkt był przyjazny uży- 
tkownikowi. Projekty są nowoczesne, powstają z naturalnych materiałów i cechują 
się minimalistyczną formą. tabanda łamie utarte schematy, przeciwstawiając się 
masowym trendom – tworzy przedmioty dla użytkowników poszukujących orygi-
nalnych rozwiązań dla swojego otoczenia. Przedmioty wycinane są frezarką nume- 
ryczną i następnie ręcznie wykańczane. Dzięki zastosowaniu tej techniki ekspery-
mentujemy z formą i modelem.

Grupę tabanda tworzy troje projektantów: małgosia malinowska, Filip Ludka 
i Tomek Kempa. z wykształcenia są architektami, od zawsze byli zafascynowani 
projektowaniem mebli i wszelkiego rodzaju form użytkowych. Poświęcają dużo 
uwagi pracy koncepcyjnej, dzięki czemu ich prace są dopracowane i dają im dużo 
satysfakcji. więcej: www.tabanda.pl

10
uroczystość wręczenia nagrody roku sarp
termin: 11.12.2010
miejsce: pawilon wystawowy sarp

Doroczny wybór najlepszej realizacji architektonicznej autorstwa polskich archi-
tektów to najważniejsze wydarzenie w życiu środowiska zawodowego.

nagroda roku Stowarzyszenia Architektów Polskich, przyznana zostanie archi-
tektom – autorom obywatelstwa polskiego za wybudowany i przekazany do użytku  
w 2009 roku obiekt lub zespół obiektów o znaczących wartościach architektoni- 
cznych. Wręczona również będzie nagroda sarp za najlepszy obiekt architektoniczny 
wzniesiony ze środków publicznych polskiemu inwestorowi oraz architektom –  
autorom polskim lub zagranicznym za wybudowany i przekazany do użytku w ubie- 
głym roku obiekt lub zespół obiektów.

11
wystawa architektoniczna –
„młodzi w architekturze”– v edycja
termin: 22.10.2010 – 21.11.2010
miejsce: pawilon wystawowy częstochowskiego muzeum w parku 
im. s. staszica

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Częstochowie zaprasza na wystawę 
prac – studentów wydziałów architektury i architektów, niedawnych absolwentów 
manifestujących swoje związki z Częstochową.

Cyklicznie organizowane wystawy częstochowskiego oddziału sarp, konsekwen- 
tnie realizują ideę popularyzacji wiedzy o architekturze i zawodzie architekta. 
Wybierając termin spotkania z młodą architekturą świadomie kojarzymy go 
z obchodami Światowego Dnia Architektury, którego hasłem w tym roku jest „Better 
Cities Better lives. Sustainable by design.” Odpowiedzialność w projektowaniu to 
szczególne przesłanie dla młodego pokolenia architektów. 

20 listopada o godz. 18.00 gościem specjalnym zamykającego wystawę finisażu, 
będzie wrocławski architekt młodego pokolenia zbigniew maćków – z wykładem 
poświęconym własnej twórczości.

12
konferencja: 1 definiowanie przestrzeni architektonicz-
nej – architektura dziś
termin: 19.11.2010 – 20.11.2010
miejsce: kampus politechniki krakowskiej, pawilon konferencyj-
no-wystawowy „kotłownia”, ul. warszawska 24

W dniach 19–20 listopada 2010 r. odbędzie się jubileuszowa, dziesiąta konferencja 
Instytutu Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej. Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem: Architektura dziś.

Spotkanie w ramach cyklu konferencji Instytutu Projektowania Architektoni- 
cznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej odbywa się od 2001 roku 
pod wspólnym hasłem Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej.

Pomysł zorganizowania międzynarodowej Konferencji Instytutu Projektowania 
Architektonicznego zrodził się z chęci stworzenia forum, które prowokowałoby 
rozmowy o architekturze. Spotkania służyć mają refleksji dotyczącej wydarzeń 
architektonicznych nie tylko w sferze odczuć, ale także w sferach wiedzy-nauki 
i wiedzy-praktyki. Architektura – pozostając sztuką, która od intuicji i przypadku 
nie może się uwolnić – bez warstwy teoretycznej, naukowej nie może istnieć w pełni. 
Tę potrzebę uznano za stosowną w dobie szybkiego tempa przemian współczesnej 
codzienności, znajdujących wyraz także w sferze wydarzeń architektonicznych. (…)

W konferencji biorą udział architekci-akademicy, architekci-praktycy i teoretycy 
sztuki z Francji, Hiszpanii, Holandii, Libanu, Luksemburga, niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Włoch i Polski.
Do udziału w konferencji zapraszają: 
prof. dr hab. inż. arch. maria misiągiewicz/Kurator naukowy Konferencji
prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski/Przewodniczący rady naukowej
więcej: www.a-2.arch.pk.edu.pl

13
spotkania klubu architekta woluta przy zg sarp
a | relacja z wyjazdu na wyspy greckie –
arch. jasna strzałkowska-ryszka
termin: 10.11.2010, godz. 17.00
b | spotkanie z arch. jerzym główczewskim z nowego jorku
termin: 17.11.2010, godz. 17.00
c | działalność warszawskich urbanistów w krajach rozwija-
jących się w latach zimnej wojny – arch. bogdan wyporek
termin: 24.11.2010, godz. 17.00
miejsce: sala konferencyjna na i piętrze siedziby sarp, warszawa, 
ul. foksal 2

14 
uroczystość wręczenia honorowej nagrody sarp
termin: 11.12.2010
miejsce: pawilon wystawowy sarp

Kapituła najwyższego stowarzyszeniowego wyróżnienia w składzie: Jerzy Grochulski 
– prezes sarp, marian Fikus – laureat nagrody 2008, Krzysztof Ingarden – laureat 
nagrody 2009, ryszard Jurkowski – laureat nagrody 1999 i Stefan Kuryłowicz 

– laureat nagrody z 2003 roku przyznali Honorową nagrodę sarp w 2010 roku –  
dr arch. Bolesławowi Stelmachowi.

uroczystość wręczenia nagrody połączona z otwarciem wystawy dorobku twór-
czego Laureata odbędzie się 11 grudnia br. w siedzibie Stowarzyszenia Architektów 
Polskich w Warszawie. więcej: www.sarp.org.pl
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Organizatorami wydarzenia są portal „Sztuka-Architektury.pl” i muzeum Archi- 
tektury we Wrocławiu, współorganizatorem gdańskich warsztatów był Oddział  
sarp „Wybrzeże” Szczegóły harmonogramu oraz informacje o uczestnikach „Akcji- 

-Kreacji” 2010 w specjalnym serwisie www.projektowanienazywo.pl

2/dyplom roku krakowskiego oddziału 
sarp 2009

27 lipca br. odbył się w Galerii sarp w Krakowie wernisaż laureatów konkursu 
Krakowskiego Oddziału sarp na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2008/09. zaprezentowano 
prace małgorzaty Łapaj „Hotel w Gdyni” oraz  Jakuba Turbasy „Kościół na Osiedlu 
ruczaj w Krakowie”. Oba dyplomy przygotowano pod kierunkiem prof. dr hab. 
arch. Dariusza Kozłowskiego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
uprzednio jury w składzie: arch. arch. Artur Jasiński (ko sarp, przewodniczący), 
maria misiągiewicz (wa pk), Piotr Lewicki ko sarp), Kazimierz Łatak (ko sarp), 
Bohdan Lisowski (ko sarp), Jacek Czubiński (wa pk, sekretarz) wybrało z 19 zgło-
szonych prac i i ii nagrodę.

I nagrodę przyznano pracy dyplomowej nt. Hotel w Gdyni. Projekt nawiązuje 
do modernistycznej zabudowy miasta odwołuje się zarówno do paradygmatów 
budowli nadmorskich – latarni i strażnic budowanych niegdyś na przybrzeżnych 
wyspach, jak i do współczesnych realizacji budowli wznoszonych w miejscach gdzie 
morze spotyka się z lądem. Jako dominanta urbanistyczna obiekt będąc pierwszym 
znakiem miasta widocznym od strony morza i zapowiedzią zacisza portu, zamyka 
perspektywę alei Piłsudskiego od strony lądu.

II nagroda została przyznana projektowi kościoła na osiedlu ruczaj w Krako- 
wie. Idea tego projektu oparta została na lapidarnej bryle – sześcianie zagłębio- 
nym w ziemi. Architektura pozbawiona decorum stanowi próbę odpowiedzi na  
pytanie o charakter przestrzeni wiary. Wejście do kościoła poprzedzone zostało 
rampą, która staje się przestrzenią jeszcze nie sacrum, ale już nie profanum; 
wyznacza „granicę poświęconej ziemi”. W koncepcji kościół wyrasta z ziemi oraz 
wody, otwierając się świetlikami w kierunku nieba.

należy nadmienić, że obie prace były nominowane do ogólnopolskiego Konkursu 
sarp im. zbyszka zawistowskiego. Pomimo upalnej, leniwej wakacyjnej atmosfery, 
nie obyło się bez autorskiej prezentacji, dyskusji i wina. Gratulujemy laureatom 
i czekamy na kolejną edycję konkursu. Maciej Skaza

4/sztuka przestrzeni stanisława zamecznika

nie ma chyba lepszego miejsca na ekspozycję poświęconą mistrzowi wystawien-
nictwa lat 50-tych i 60-tych – Stanisławowi zamecznikowi – niż prosty, moder-
nistyczny pawilon wystawowy sarp przy ulicy Foksal w Warszawie.

To tu właśnie, w ramach festiwalu organizowanego przez muzeum Sztuki nowo-
czesnej – Warszawa w budowie – otwarta została 7 października znakomita wystawa 

„Przestrzeń między nami”, poświęcona jednemu z najciekawszych i chyba nieco 
zapomnianych warszawskich architektów xx wieku – Stanisławowi zamecznikowi.

3/zjazd architektów poza architekturą

15 października br. w Dworze Kościuszko w Krakowie, odbyła się prezentacja książki 
Architekt Poza Architekturą w redakcji Krystyny Łyczakowskiej i marty A. urbańskiej 
oraz uroczysty zjazd bohaterów tej publikacji.

niniejsza (pol.-ang.) książka pod redakcją Krystyny Łyczakowskiej i marty A. 
urbańskiej prezentuje ilustrowane biogramy 34 „architektów poza architekturą”– 
w większości to teksty autorstwa ich samych, pisane barwnie i ze swadą. Opowiadają 
fascynującą historię dróg twórczych i życiowych, czasem odległych od architektury  
sensu stricto, ale zawsze pozytywnie naznaczonych jej artystycznymi i prakty- 
cznymi wartościami. Wydawcami są sarp, o/Kraków, i Wydział Architektury pk. Pro-
jekt zrealizowano przy wsparciu województwa małopolskiego. Marta A. Urbańska
więcej: www.architektpozaarchitektura.pl

Całość ekspozycji zaprojektował Piotr zamecznik, który był asystentem ojca, 
a współtworzyli ją dawni współpracownicy: marcin Stajewski – scenograf, Jacek Da-
mięcki - architekt, artysta..., wykładowca na asp, Wojciech Fangor – malarz i twórca 
form przestrzennych, starając się odtworzyć fragmenty najważniejszych wystaw 
zamecznika. I trzeba powiedzieć, że udało się to wspaniale. To pierwsza wystawa  
w naszym pawilonie wystawowym, która mnie tak bardzo urzekła… Charaktery-
styczne dla zamecznika gięte konstrukcje ścian tworzą jakby studnie wciągając  
i prowadząc przez wystawę; na podwieszonych pod konstrukcją charakterystycznej 
kratownicy pawilonowego sufitu – kubikach zaprezentowano plakaty z lat 60-tych, 
a dzięki fantastycznym materiałom archiwalnym, odręcznym rysunkom, pożółkłym 
fotografiom, ekspozycja wprowadza widza w bardzo przemyślany scenariusz wysta-
wy. Ogród też nabrał nowego wymiaru, dzięki wielkim przestrzennym konstrukcjom 
w kształcie liter ustawionym przez Wojciecha Fangora.

Stanisław zamecznik z dumą nazywał się wystawiennikiem, a swoje realizacje 
„sztuką przestrzeni”. Ponieważ nie był architektem reżimowym, projektując pa-
wilony na międzynarodowe targi i wystawy światowe mógł znacznie bardziej niż  
w kraju rozwinąć skrzydła. W Polsce natomiast wraz z grupą architektów i artystów 
zrealizował najważniejsze warszawskie ekspozycje muzealne, jak choćby muzeum 
narodowego, muzeum Historycznego czy muzeum Plakatu w Wilanowie.

W niewielkim przewodniku po wystawie zaprojektowanym przez Tomasza Bersza 
– kurator tej ekspozycji – Tomasz Fudala pisze: „Oglądamy realizacje zamecznika 
z kilku perspektyw: architektury wystaw światowych, instytucjonalizowania się 
wystawiennictwa w ramach nowej organizacji powojennego życia artystycznego 
w Polsce czy wreszcie zimnowojennej debaty o nowoczesnym życiu, którego wi- 
zję wyrażoną w architekturze i wzornictwie odzwierciedlały socjalistyczne ekspo- 
zycje. Prezentujemy także fenomen interdyscyplinarnych zespołów wystawienni-
czych, tworzonych w skomplikowanych warunkach wykonywania profesji architekta 
w prl-u. Projekt jest też próbą rekapitulacji kluczowych dyskusji z połowy xx w. 
o przestrzeni wystawy i pozycji w niej dzieła sztuki i widza.”

Osią wystawy „Przestrzeń między nami” są rekonstrukcje fragmentów najważ-
niejszych projektów ekspozycyjnych zamecznika: warszawskiej edycji „rodziny 
człowieczej” – amerykańskiej wystawy (w Polsce prezentowanej w 1959 roku), wy-
korzystującej fotografię jako medium propagandy; wystawy Henryka Stażewskiego, 

zacierającej granice modernistycznego obrazu (Galeria Kordegarda, 1959); wystawy 
Henry’ego moore’a, w której zamecznik wszedł w dialog z twórczością angielskiego 
rzeźbiarza (zachęta, 1958) oraz instalacji „Kolor w przestrzeni” z muzeum Stedelijk 
w Amsterdamie, tworzącej wrażenie przebywania w przestrzeni abstrakcji.

Przyglądając się fragmentom dwóch wielkich propagandowych wystaw, jakie za- 
mecznik miał okazję projektować – wspomnianej „rodzinie człowieczej” z 1959 r. 
(import z momy, pod patronatem onz i unesco) oraz „Wystawie ziem Odzyskanych”, 
towarzyszącej kongresowi intelektualistów we Wrocławiu w 1948 roku, można 
się przekonać, jak potężne narzędzie miał w ręku zamecznik. Jak dalece język 
wystaw mógł kształtować świadomość Polaków. raz jeszcze przywołując słowa 
kuratorów wystawy Tomasza Fudali i marianne zamecznik: „Wystawiennictwo 
(s.z.) było nie tylko wyrazem nieskrępowanej wyobraźni przestrzennej, ale też 
inspirującym różne dziedziny życia elementem kultury wizualnej swoich czasów”. 
nic dodać, nic ująć.

Gratulując pomysłodawcom tej fantastycznej wystawy, żałować należy, że tylko 
nielicznym dane ją było zobaczyć.

na wystawie prezentowane są prace następujących artystów i architektów: 
Stanisława zamecznika, Wojciecha Fangora, Františka Tröstera, Fredericka Kie-
slera, Wojciecha zamecznika, Jerzego Sołtana, zbigniewa Ihnatowicza, edwarda 
D. Stone’a, zofii i Oskara Hansenów, Le Corbusiera, marka Leykama, Stanisława 
Hempela, Dorothei Lange, Doris ullmann, Bena Shahna, Lecha Tomaszewskiego, 
Jana Kosińskiego, Jacka Damięckiego, Duszana Poniża, Wacława zalewskiego, 
Haliny Skibniewskiej, zygmunta Stępińskiego, Arseniusza romanowicza, Jerzego 
Jarnuszkiewicza, Henryka Stażewskiego, Krystiana Burdy, Jerzego Staniszkisa. ab

foto: Biś Lisowski

foto: Agnieszka Bulanda
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7/nagroda im. stanisława witkiewicza

zarząd Województwa małopolskiego przy współpracy Oddziału Krakowskiego  
sarp przyznał nagrodę Województwa małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza 
2010 roku za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie  
i kształtowaniu krajobrazu kulturowego małopolski – trzem obiektom, ich autorom 
oraz inwestorom.

uroczyste wręczenie nagród wraz z prezentacją projektów odbyło się 13 wrze- 
śnia 2010 r., w Sali Kameralnej Akademii muzycznej w Krakowie. W uroczystości wzięli 
udział m.in. marszałek Województwa małopolskiego marek nawara, Prezes Oddziału 
Krakowskiego sarp Piotr Gajewski, architekci, inwestorzy, przedstawiciele mediów.

uroczystość wręczenia nagród zakończył koncert fortepianowy studentki Akade-
mii muzycznej w Krakowie – Dominiki Peszko, która jak przystało na rok Chopino- 
wski zagrała trzy utwory Chopina. można też było obejrzeć wystawę konkursowych 
prac, która była później prezentowana w Galerii Architektury Oddziału Krakowskie-
go sarp. Prezentacja nagrodzonych obiektów na stronie 16–29. Agnieszka Bulanda

5/stypendium im. prof. bohdana lisowskiego

Dzięki inicjatywie dyrektor biura sarp Oddziału Krakowskiego P. emilii Walczew-
skiej, zarząd Oddziału podjął decyzję o utworzeniu „sarpowskiego” stypendium 
dla uzdolnionego studenta architektury krakowskich uczelni. Stypendium nosić 
będzie imię prof. Bohdana Lisowskiego. Właśnie powstaje strona internetowa tego 
przedsięwzięcia, na której będą m.in. informacje o Profesorze, regulamin przyzna-
wania stypendium, skład jury oceniającego aplikacje, złota Księga Darczyńców etc.
więcej: www.sarp.krakow.pl

6/światowy dzień architektury,
światowy dzień habitatu

z okazji Światowego Dnia Habitatu i Światowego Dnia Architektury 4 paździer- 
nika 2010 roku w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie, 
odbyła się konferencja zorganizowana przez warszawskie biuro un-habitat oraz 
firmę arcadis pn. „Polityka przestrzenna państwa a rozwój miasta”. W konferencji 
uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, architekci, urbaniści oraz 
eksperci ds. planowania przestrzennego. Dyskusja toczyła się wokół problema- 
tyki troski o uporządkowaną i logicznie zagospodarowaną przestrzeń publiczną 
oraz ochrony prawa do dysponowania własnością prywatną w kontekście dobra 
publicznego i ładu przestrzennego. W dyskusji moderowanej przez redaktora 
Jacka Żakowskiego uczestniczyli wiceminister Olgierd Dziekoński, prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz, wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz, prze-
wodniczący Głównej Komisji urbanistyczno-Architektonicznej Adam Kowale- 
wski, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Jerzy Grochulski, prezes Towa-
rzystwa urbanistów Polskich Tadeusz markowski, sekretarz Głównej Komisji urba-
nistyczno-Architektonicznej Grzegorz Buczek i Aleksandra Wiszniewska ekspert 

arcadis. uczestnicy spotkania byli zgodni, że planowanie przestrzenne we wszys- 
tkich jego wymiarach – ekonomicznym, społecznym, kulturowym, ekologicznym, 
a także funkcjonalnym – jest kluczowym instrumentem zrównoważonego rozwoju. 
Kontrola procesów urbanizacyjnych jest dziś konieczna do zapewnienia społe- 
czeństwu przyjaznego środowiska rozwoju. racjonalna polityka przestrzenna zapo-
biega chaotycznej urbanizacji, która przynieść może ogromne szkody gospodarcze  
i społeczne. Podkreślono potrzebę zintegrowanego podejścia do problemu ładu 
przestrzennego, który można osiągnąć dzięki współpracy przedstawicieli władz 
rządowych i samorządowych, organizacji społecznych i ekspertów.

zwracano uwagę na konieczność poprawy jakości prawa, jego egzekucji oraz  
sko relowaniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z innymi 
aktami prawnymi, np. ustawą o samorządzie terytorialnym. Poruszony został 
również problem finansowania inwestycji objętych planami oraz potrzeba edukacji 
społeczeństwa, budowania świadomości, czym jest ład przestrzenny i jaki ma 
wpływ na różne sfery życia. Agnieszka Bulanda

foto: Biś Lisowski
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opinie jury

group_a architect | nagroda w kategorii
architektura użyteczności publicznej

nagrodę przyznano za:
• jakość architektury małej formy, uzyskaną przy wielkiej prostocie i oszczęd-
ności środków wyrazu;
• wykreowanie architektury, która szlachetnie kontrastuje ze zdegradowa-
nym otoczeniem (zabudowaniami dawnego pgr-u) i może być wzorcowym 
przykładem współczesnego podejścia do przestrzeni zastanej.

jacek poproch, bartłomiej sitarski, michał szyma-
nowski | nagroda w kategorii architektura 
użyteczności publicznej

nagrodę przyznano za:
• udane kompozycyjne powiązanie „nowego i starego” w architekturze, 
przy adaptowaniu obiektu zabytkowego do nowego sposobu użytkowania;
• realizację, która pokazuje możliwości i walory zagubionej myśli urbani- 
stycznej o potrzebie włączenia „zielonego” systemu fortyfikacyjnego dzie-
więtnastowiecznej „twierdzy kraków” do nowo kształtowanego krajobrazu 
miasta.

biuro architektoniczne „wizja” | nagroda 
w kategorii architektura mieszkaniowa

nagrodę przyznano za:
• konsekwentną, współczesną interpretację archetypu „domu” rodzinnego,
• nawiązanie do tradycji, w odważnym użyciu drewnianego tworzywa;
• realizację, świadczącą o dobrej współpracy inwestora i architekta w toku 
realizacji projektu 

info

 nazwa konkursu v-ta edycja konkursu o nagrodę województwa małopolskiego im. stanisława witkiewicza za najlepsze, współ-
czesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego małopolski

 organizator zarząd województwa małopolskiego przy współpracy oddziału krakowskiego sarp oraz wsparciu oddziału
sądecko-podhalańskiego sarp

 cel konkursu celem konkursu jest promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy
małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący har-
monijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 
funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawią-
zującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej.

 jury arch. jacek budyn | sarp kraków
arch. przemysław gawor – sędzia referent | sarp kraków
arch. krzysztof lenartowicz – przewodniczący | sarp kraków
arch. zenon remi | sarp sądecko-podhalański
arch. piotr wróbel – sarp kraków
kazimierz czekaj – radny województwa małopolskiego
leszek zegzda – wicemarszałek województwa małopolskiego
krzysztof markiel – dyrektor departamentu kultury i dziedzictwa narodowego urzędu marszałkowskiego 
województwa małopolskiego
elżbieta okołotowicz-kotowska – przedstawiciel departamentu kultury i dziedzictwa narodowego urzędu 
marszałkowskiego województwa małopolskiego
arch. rafał zub – sekretarz organizacyjny konkursu | sarp kraków

 budynek mieszkalny jednorodzinny w burowie / biuro architektoniczne „wizja” – arch. stanisław deńko /
zespół projektowy: arch. robert koprowski, ewa idzikowska, łukasz pióro / 
projekt wnętrz: maria łukasiewicz-rudkowska / inwestor: maria i bogdan de barbaro 

 nagroda w kat.
użyteczności
publicznej

 pawilon obsługi stacji paliw „baza” w sierczy / group_a architects / arch. dariusz gajewski, jacek krych,
beata młynarska / współpraca autorska: michał krawczyk, klaudia fiegler / 
inwestor: wiesław i urszula żyznowscy
 nadbudowa i rewitalizacja fortu „węgrzce”/ arch. jacek poproch, bartłomiej sitarski, michał szymanowski
inwestor: paweł piątkowski

 nagroda w kat. 
budownictwo 
mieszkaniowe
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nagroda w kat.użyteczności publicznej / 
stacja paliw „baza” w sierczy

foto: Krzysztof zgoła

foto: Krzysztof zgoła foto: Krzysztof zgoła
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/nagrody/ /nagrody/ 2322

nagroda w kat. użyteczności
publicznej / fort „węgrzce”

foto: Bartłomiej Sitarski

foto: Bartłomiej Sitarski foto: Bartłomiej Sitarski
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/nagrody/ /nagrody/ 2524

nagroda w kat. architektura mieszkaniowa /
budynek mieszkalny jednorodzinny w burowie

foto: Archiwum Biura Architektonicznego „Wizja”

foto: Archiwum Biura Architektonicznego „Wizja”foto: Archiwum Biura Architektonicznego „Wizja”
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foto: Archiwum Biura Architektonicznego „Wizja”

foto: Archiwum Biura Architektonicznego „Wizja”

nagroda w kat. architektura mieszkaniowa /
budynek mieszkalny jednorodzinny w burowie
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info

 nazwa konkursu konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej śródmiej-
skiego bulwaru nad rzeką białą położonego pomiędzy ulicami: radzymińską i cz. miłosza w białymstoku

 organizator urząd miejski w białymstoku we współpracy z oddziałem sarp w białymstoku
 cel konkursu opracowana koncepcja powinna wykreować nową wizję zagospodarowania tego obszaru o statusie śródmiej-

skiego, nadrzecznego bulwaru miasta powiązanego funkcjonalnie i przestrzennie z otaczającą go strefą
śródmiejską. bulwar ten powinien stanowić wysokiej jakości przestrzeń publiczną przeznaczoną na po-
trzeby wypoczynku i rekreacji, wykorzystującą istniejące i kreującą potencjalne nowe walory środowiska
naturalnego związanego z istnieniem rzeki białej. pasmowy, linearny układ rzeki przebiegającej przez cen-
trum miasta daje bardzo duże możliwości włączenia jej w jego strukturę funkcjonalno-przestrzenną
i stworzenia zeń nowego „kręgosłupa” miasta. jest to kontynuacja dawnego statusu białegostoku jako mia-
sta, w którym bezpośredni, harmonijny związek środowiska zbudowanego z przyrodą, ogrodów i parków
z architekturą był zawsze traktowany priorytetowo. stał się lokalną tradycją związku kultury z naturą.
białystok był chyba jedynym tej wielkości miastem w europie, z którego centrum można było wyjść poprzez
strefy parkowe i leśne poza jego zurbanizowane granice. bulwar powinien być, więc tworem na nowo
organizującym przestrzeń tej części centrum miasta, poprawiającym ten zdegradowany pod względem na
turalnym obszar, wzmacniającym służebność terenów zielonych w ich funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej,
kreującym nowe interakcje społeczne, zarówno w skali publicznej, jak i prywatnej. związek bulwaru z umie-
jętnie ukształtowanymi, okalającymi go obszarami zurbanizowanej i niezurbanizowanej (parkowej) strefy
śródmiejskiej – poprzez właściwie dobraną w skali, kompozycyjnie zestrojoną w jeden organizm zabudowę,
sieć ulic i placów oraz kompleksów parkowych, w powiązaniu z istniejącym dziedzictwem kulturowym białe-
gostoku, wzbogaconym o możliwe do zrekonstruowania lub ideowej, współczesnej transpozycji wartości
dawnej historii miasta z jego wielokulturowym bogactwem – powinien przyczynić się do powstania nowej
wizji stolicy podlasia jako miasta metropolitarnego

 jury arch. jerzy uścinowicz – przewodniczący | sarp białystok
arch. jerzy grochulski – zastępca przewodniczącego | sarp warszawa
arch. włodzimierz mucha – sędzia referent | sarp warszawa
arch. kraj. rafał mroczkowski – sarp warszawa
mikołaj patejuk – tup białystok
arch. piotr firsowicz – urząd miejski w białymstoku
arch. kraj. olga lewandowska-szelągowska | urząd miejski w białymstoku

 i nagroda biuro 87as.c. / opole / małgorzata adamowicz-nowacka, marek nowacki, oraz sabina curzytek, mirosław sztuk
 ii nagroda pleneria sp. z o.o. / wołomin / dariusz malinowski, monika radkiewicz, patryk zaręba, maciej nonas,

jan biernawski, maciej kolendowicz, mariusz drabik, marta pietrak,
joanna toporowska, katarzyna bazylewicz-maj, krzysztof domaradzki, wojciech kakowski

 wyróżnienie 1st aim ireneusz maksymiuk / białystok / ireneusz maksymiuk, emilia piechowska,
zdzisław kozikowski, eugenia czerniawska

 wyróżnienie 2st palmett – markowe ogrody s.c. / warszawa / marek stefański, bartłomiej gacparski, oraz sebastian kochel,
urszula michalska, paweł pytlasiński, magdalena manulik, rafał sieraczyński

BulWar/
Nad\
rzEką/
Białą
w\
Białymstoku
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opinie jury

biuro 87a | i nagroda

nagrodę przyznano za oryginalną, spójną wizję pełnowartościowego parku 
linearnego miasta, kreującego nasycone różną funkcją rekreacyjną i kultu-
ralną przestrzenie o dużej intensywności i różnorodności form zieleni par-
kowej. Wizję tę zrealizowano w sposób żywy i twórczy, przeorganizowujący 
centrum Białegostoku w nowy kręgosłup funkcjonalno-przestrzenny miasta. 
Otwarty jest on na różne aktywności, poddając się łatwo modyfikacjom 
i funkcjonalnym uzupełnieniom.

Koryto rzeki Białej, o skorygowanej do pierwotnej geometrii przebiegu, 
prowadzone jest w sposób naturalny, tworząc właściwe w skali rozwiązanie.

zastosowana idea współczesnej transpozycji formy barokowych ogrodów 
i parków miasta, połączona z ekspresją swobodnej kreacji geometrycznej  
dla nowych form i granic przestrzeni jest przekonywująca i nośna.

za interesujące, uznano propozycje rozwiązania umeblowania bulwaru 
w postaci delikatnych, przeziernych, minimalistycznych pawilonów o róż-
norodnej funkcji oraz spójnej z nimi małej architektury w sposób umiejętny 
i konsekwentny wpisanych w ogólną konwencję stylistyczną bulwaru.

pleneria | ii nagroda

nagrodę przyznano za wnikliwie przeprowadzoną analizę urbanistyczną 
i przyrodniczą miasta i wynikające z niej wytyczne do ukształtowania bul- 
waru z jego kreatywnym włączeniem w strukturę, oraz za podjęte, jedno-
znaczne decyzje ukształtowania głównych przestrzeni publicznych miasta, 
takich jak: plac miejski u zbiegu ulic Sienkiewicza, Piłsudskiego i Jurowiec-
kiej (Plac Inwalidów), plac reprezentacyjny przed bramą Pałacu Branickich, 
plac ekspozycyjny przy starej elektrowni.

za interesującą, choć dyskusyjną co do skali konwencję rozwiązania bul-
waru jako linearnego układu przestrzeni otwartej, z silną kompozycją 
podłużnych ciągów komunikacyjnych.

Walory przyrodnicze bulwaru polegające na ukształtowaniu niektórych 
odcinków rzeki Białej poprzez poszerzenie jej koryta oraz wprowadzenie 
roślinności strefy brzegowej.

za kontrowersyjne uznano zastosowanie bardzo dużych powierzchni 
trawiastych pozbawionych wypełnienia zielenią wysoką, o zbyt „surowym” 
charakterze, obcym krajobrazowi kulturowo-przyrodniczemu miasta.

W projekcie brak jest właściwego systemu umeblowania bulwaru, 
a zaprojektowane pawilony i obiekty małej architektury są mało atrakcyjne.

za dyskusyjne uznano rozwiązanie dość długich odcinków bulwaru pro-
wadzonych wzdłuż ścian oporowych.

aim ireneusz maksymiuk | wyróżnienie 1st

Wyróżnienie i-go stopnia przyznano za bogaty program funkcjonalny 
bulwaru, rozwiązany w dobrych relacjach z istniejącym układem urbani-
stycznym miasta.

Projekt jest konsekwentnym rozwinięciem przeprowadzonych wnikliwych 
analiz historycznych, funkcjonalnych oraz przestrzennych. zapewnia też 
właściwe relacje z istniejącymi i projektowanymi składowymi miasta, wzbo-
gacając o elementy istotne z punktu widzenia różnorodności funkcjonalnej 
całego układu bulwaru oraz jego otoczenia.

Projekt realizuje postulaty ochrony zabytkowego układu urbanistycznego 
miasta. rozwiązania szczegółowe nie zostały jednak dopracowane (np. 
w założeniu ogrodowym Pałacyku Gościnnego). Wymaga to poważnych ana-
liz prowadzonych w szerszej skali (np. korekta układu komunikacji kołowej  
w rejonie Pałacu Branickich).

Dyskusyjne jest wprowadzenie zabudowy usługowo-mieszkaniowej  
w rejonie skrzyżowania ulic Poleskiej i Włókienniczej.

za kontrowersyjny uznano sposób ukształtowania linii brzegowej rz. Białej.

palmett – markowe ogrody | wyróżnienie 2st

Wyróżnienie ii-go stopnia przyznano za interesujące, tarasowo-kaskadowe 
rozwiązanie strefy brzegowej rzeki Białej w części „a-1” bulwaru z delika- 
tnym meandrowaniem tej linii i dostosowaniem do niej geometrii ciągów 
pieszych. Kontrowersje budzą jednak materiałowe rozwiązania tej części 
bulwaru.

Atrakcyjne propozycje ujednoliconej w swej formie i rozwiązaniu ma-
teriałowym architektury, różnorodnej w przeznaczeniu i w spójnym dla 
całego umeblowania bulwaru charakterze. Sposób rozwiązania mostów 
oraz nabrzeży tworzy wrażenie spójnej przemyślanej konwencji stylistycznej.

zaniechanie działań w realizacji przebudowy dotychczasowych rozwiązań 
komunikacyjnych zwłaszcza w rejonie przedpola bramy Pałacu Branickich 
czy też elektrowni sprawia wrażenie pracy nieukończonej, o słabo wykorzy-
stanych możliwościach rozwinięcia funkcjonalno-przestrzennego bulwaru 
w strefie „a” na przylegające do niej tereny zawarte w strefie „b” 

i nagroda / biuro 87as.c.
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i nagroda / biuro 87a s.c.

ii nagroda / pleneria sp. z o.o. 



 | # 3 | wrzesień/październik | 2010  | # 3 | wrzesień/październik | 2010

34 35/konkursy/ /konkursy/

wyróżnienie 1st / aim ireneusz maksymiuk 

ii nagroda / pleneria sp. z o.o. 
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Centrum
kulturalno-

-rekreaCyjne
W MuzEuM
Wsi 
MazoWiEckiEj
W siErpcu

info

 nazwa konkursu konkurs na koncepcję architektoniczno-budowlaną budynku centrum
kulturalno-rekreacyjnego w muzeum wsi mazowieckiej w sierpcu

 organizator muzeum wsi mazowieckiej w sierpcu we współpracy z oddziałem warszawskim sarp
 cel konkursu celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy – koncepcji architektoniczno – budowlanej budynku 

centrum kulturalno-rekreacyjnego w muzeum wsi mazowieckiej w sierpcu
 jury arch. andrzej bulanda – przewodniczący | sarp warszawa

arch. mariusz ścisło – sędzia referent | sarp warszawa
arch. michał tatjewski | sarp warszawa
jerzy lach – dyrektor departamentu kultury, promocji i turystyki urzędu marszałkowskiego województwa 
mazowieckiego
adam czyżewski – dyrektor państwowego muzeum etnograficznego w warszawie
andrzej oszal | dział administracji i inwestycji muzeum wsi mazowieckiej w sierpcu
anna rzeszotarska – dział administracji i inwestycji muzeum wsi mazowieckiej w sierpcu
arch. kraj. marek szeniawski – sekretarz organizacyjny konkursu

 i nagroda konsorcjum firm: consultor sp. z o.o. / poznań, pracownia chilli – anita horowska / tarnowo podgórne,
joanna kapturczak, michał kapturczak, anita horowska / współpraca: radek byczkowski

 ii nagroda domino grupa architektoniczna – wojciech dunaj / szczecin – wojciech dunaj, michał kędzia, maciej borecki
maciej dumin, karolina hendzel, paweł różak, piotr krajewski, krzysztof kozubek

 iii nagroda arcad sp. z o.o. / kielce – grzegorz rybak, arkadiusz wodnicki, włodzimierz pedrycz, jakub burczyn

opinie jury

consultor sp. z o.o. oraz pracownia 
chilli, anita horowska | i nagroda

nagrodę przyznaje się za trafne wpisanie nowego zespołu w istniejące 
plenerowe założenie muzealne, pokazujące jego odmienność i autono-
miczność, ale też związek z istniejącym otoczeniem, jego wzbogacenie 
i stworzenie nowej wartościowej przestrzeni publicznej – placu wejściowego, 
integrującego całość założenia.

Pracę cechują właściwe decyzje kompozycyjne i materiałowe oraz przyjęta 
wyrazista filozofia charakteru miejsca – wielofunkcyjnego zespołu kultu-
ralno-rekreacyjnego, stanowiąca podstawę do kolejnych faz projektowych. 

zróżnicowane materiałowo trzy proste bryły o typologii budynku „stodoły” 
zrealizowane w trzech różnych tradycyjnych materiałach, występujących 
w najbliższym otoczeniu – kamień, cegła, drewno – są współczesną inter-
pretacją i dopełnieniem założenia muzeum i skansenu, jako zespołu róż-
norodnych budynków o cechach architektury lokalnej. Ciekawą propozycją 
jest zgubienie skali założenia poprzez ukrycie pod zieloną skarpą łączników 
pomiędzy głównymi bryłami.

W efekcie realizacji projektu obiekt ma szanse stać się zespołem „z duszą”, 
co jest istotnym elementem komercjalizacji zespołu.

Wątpliwości budzi zwłaszcza szereg szczegółowych rozwiązań funkcjo-
nalnych. na etapie realizacyjnym praca wymaga dokonania szeregu korekt 

programowo-funkcjonalnych, co nie powinno osłabić pierwotnej idei pracy. 
zalecenia te to: przeanalizowanie ograniczenia do niezbędnego minimum 
zakresu i głębokości posadowienia z uwagi na wysoki poziom wód grunto-
wych i obniżenie kosztów inwestycji, wyeliminowanie hali basenowej spod 
budynku hotelowego, przeanalizowanie możliwości lepszego połączenia 
części konferencyjnej z salą wielofunkcyjną w celu stworzenia wydzielo-
nego, mogącego funkcjonować niezależnie zespołu zlokalizowanego na 
jednej kondygnacji, wprowadzenie w większym stopniu światła naturalnego  
w obszar korytarzy hotelowych.

domino grupa architektoniczna  
wojciech dunaj | ii nagroda

nagrodę przyznaje się za próbę stworzenia i konsekwentną realizację jedno-
rodnego stylistycznie zespołu hotelowo-rekreacyjnego integrację z przyrodą 
poprawność funkcjonalną, zwłaszcza właściwe rozwiązanie zespołu sali 
wielofunkcyjnej i sal konferencyjnych, ograniczenie powierzchni kondy-
gnacji podziemnej
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za negatywy pracy uznaje się propozycję dziedzińca wejściowego od-
gradzającego się od istniejącego zespołu muzealnego; brak konsekwencji  
w przestrzennym kształtowaniu zespołu w oparciu o przyjęta filozofię pro-
jektową; szczegółowe decyzje materiałowe elewacji silnie skontrastowane 
z najbliższym otoczeniem oraz nad nim dominujące przez swą skalę zało-
żenia i przyjęty koloryt, budzące także wątpliwości w kwestii klasy zapro- 
ponowanych materiałów oraz kosztów ich przyszłej konserwacji; lokalizację 
funkcji hotelowej odbierającą jej kontakt z otaczającą, otwartą przestrzenią.

Dyskusyjne rozwiązanie funkcji hotelowej traktowanej raczej jako „dom 
wczasowy” a nie komercyjny hotel, dla którego obowiązują realia ekono-
miczne i funkcjonalne znaczne, nieuzasadnione przerosty funkcji basenowej.

arcad sp. z o.o. kielce | ii nagroda

nagrodę przyznaje się za czystość kompozycyjną; dobre decyzje materia-
łowe zwłaszcza elewacyjne; konsekwencję w realizacji wizji projektowej 
i przyjętych założeń

mankamentem pracy są budzące wątpliwości ulokowanie zespołu w od-
sunięciu od istniejącej zabudowy, naprzeciwko parkingu; znaczne przerosty 
powierzchniowe; szczegółowe rozwiązania funkcjonalne

opis autorski i nagrody

Ogień, woda, sacrum to trzy żywioły warunkujące życie człowieka. Od za- 
wsze wpisane w naturalne, harmonijne przebywanie człowieka w naturze.

To szkielet kompozycyjny projektowanego zespołu budynków mającego 
być ukłonem w stronę natury, historii a także ochrony zabytków kultury 
ludowej. czerpaliśmy z nich inspiracje chcąc stworzyć nową jakość archi-
tektoniczną, spójną z czasem, w którym powstaje – która nie naśladuje, 
nie kopiuje historii, a twórczo ją wykorzystuje.

Projektowane założenie to 3 obiekty połączone ze sobą zielonymi skarpa- 
mi wpisującymi budynki w otoczenie, las i istniejące zabudowania skansenu.

Dzięki lokalizacji części funkcji pod zielonymi tarasami pokrytymi trawą, 
zyskano możliwość optycznego zmniejszenia widocznej kubatury budynku 
i dostosowanie jej do rytmu i układu sąsiednich budynków istniejących. 
Cały układ zaprojektowano kalenicami pod kątem prostym do drogi dojaz-
dowej. został on nieznacznie obrócony względem istniejących już budynków, 
w wyniku czego powstało delikatne domknięcie urbanistyczne całego ukła-
du przestrzennego tej części skansenu. utworzony w ten sposób plac-forum 
ma być synonimem podwórza domostwa i placu we wsi, gdzie koncentruje 
się życie ludzi. Dziedziniec ma stać się miejscem integrującym przestrzeń, 
życie i wydarzenia plenerowe tej części skansenu. zachowano tu istniejące 
drzewa. Klin zieleni pozostawiono także od strony wschodniej projektowa-
nego zespołu. Wprowadzenie zieleni w strukturę zabudowy, zwiększa jego 
malowniczość i „wtapia” zespół w otaczającą zieleń.

Wszystkie trzy budynki zaprojektowano w identycznej formie wykorzystu-
jąc na każdym z nich inny materiały wykończeniowy. zarówno z zewnątrz, 
jak i wewnątrz wykorzystano (spójnie dla każdego z nich) surowce użyte do 
budowy sąsiednich obiektów skansenu takie, jak – drewno,łupek kamienny 
(zamiast gontu) i cegłę. materiały użyte na ścianach, zostały powtórzone 
na elementach pokrycia dachu.

ogień
Główny budynek projektowanego zespołu zakomponowano wokół dwóch 
miejsc ognia-kominków będących synonimem domowych piecy, ciepła 
i gościnności, koncentrujących przestrzeń i życie całego zespołu. Kominki 
są silnym akcentem przestrzennym i znaczeniowym. Ten budynek, to serce 
zespołu – klarownie i w czytelny sposób połączone z pozostałymi jego 
częściami. Wyróżniają go przeszklone dwie ściany – elewacje otwierające 
się zapraszająco na przestrzeń i przybywających gości. Są zaproszeniem 
i synonimem gościnności gospodarzy budynku wpisują go w przestrzeń 
zewnętrzną, w las i w naturę, która staje się w ten sposób silnym elementem 
projektu wnętrz – naturalną scenografią.

użyte do budowy ścian materiały silnie obecne w historii pierwszych do-
mostw są uzupełnieniem i wzbogaceniem skromnej i klarownej przestrzeni 
wnętrza. wzrok od wejścia wędruje poprzez szklane przegrody kolejnych 
stref, aż do ściany lasu.

na parterze w przestrzeni wejścia zlokalizowano centralnie na linii  
dwóch kominków główną, wielostanowiskową recepcję. To miejsce, z któ- 
rego rozchodzą się najważniejsze ciągi komunikacyjne do części hotelo- 
wo-basenowej, części rekreacyjnej znajdującej się w podziemiu obiektu 
i do budynku sacrum – sali widowiskowej oraz do przestrzeni nad parterem, 
gdzie mieści się sala wielofunkcyjna. Przy recepcji znajduje się obszerna 
przestrzeń z wygodnymi miejscami do oczekiwania zameldowanie w hotelu 
lub wyjazd. Dalsza część to przestrzeń kawiarni i pubu otwierająca się 
szklaną ścianą na las.

Piętro mieści dwukondygnacyjną salę wielofunkcyjną z zapleczem 
i osobnym węzłem sanitarnym oraz część administracyjną. Kolejny poziom 
budynku został przeznaczony na funkcje administracyjne uzupełniające.

W podziemiach obiektu zlokalizowano część rekreacyjną z pełnym za-
pleczem technicznym, kręgielnią, pomieszczeniami siłowni, fitnessu, mini 
golfa, recepcją, mini barkiem etc. Część rekreacyjną doświetlono szklaną 
ścianą zagłębienia od strony lasu.

woda
Ta część zespołu związana z wodą, z źródłem życia i wyciszenia, zlokalizo- 
wana została w budynku sąsiadującym z głównym od strony zachodniej i jest 
połączona z nim szerokim korytarzem (także miejscem wystaw czasowych) 
pod jedną z zielonych skarp.

zlokalizowano tutaj kompleks basenów, saun i gabinetów spa. Gabinety 
masażu, solaria, cały zespół spa umieszczono na antresoli basenu. zespół 
zaprojektowano w taki sposób, aby był atrakcyjny przestrzennie. Cała 
przestrzeń „wody” otwiera się dwoma szklanymi ścianami na las i otoczenie. 
Dominantą wnętrza więc i jego budulcem jest woda i otaczające drzewa.

W parterze obiektu w części przy forum znajduje się restauracja – dostęp-
na również dla gości z zewnątrz osobnym wejściem. usytuowano ją na za-
mknięciu osi, od strony dojścia do zespołu, tak aby była dobrze widoczna dla 
wszystkich spacerujących po zespole i stanowiła zaproszenie do spędzenia 
tu czasu. cały węzeł technologiczny kuchni posiada własne osobne wejście 
od zaplecza, z miejscami parkingowymi dla obsługi i dowozu towarów.

na piętrach zlokalizowano pokoje hotelowe, pięknie doświetlone poprzez 
pełnej wysokości okna otwierające się okiennicami na otaczający las. Dzięki 
zastosowaniu okiennic cała elewacja budynku staje się jedną strukturą, 
co jest bliskie dawnym budynkom gospodarczym. Pokoje na kondygnacji 
poddasza zaprojektowano jako pokoje-studia z antresolą. dolny poziom 
pokoi hotelowych to pokoje 2-osobowe standard. Część z pokoi otwiera 
się na zieloną skarpę.

sacrum-piękno
To część zespołu skupiona wokół odwiecznej potrzeby człowieka, potrzeby 
przeżywania piękna, odczuwania sacrum.

W tej części usytuowano salę widowiskową. wejście do sali możliwe 
jest zarówno przez główny hol, jak również bezpośrednio z forum, przez 
własne foyer sali.

Wejście do sali zaprojektowano na poziomie terenu, natomiast sama scena 
i dolne rzędy sali zostały delikatnie obniżone. takie rozwiązanie pozwala 
na wygodne rozwiązanie komunikacji na sali, zapewnienie dostępu do 
niej dla osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim na zapewnienie 
odpowiedniej wysokości i kubatury sali, koniecznej do uzyskania właściwej 
akustyki sali.

na ścianach sali analogicznie jak na elewacjach zastosowano cegłę, która 
jest bardzo dobrym materiałem do kształtowania akustyki sali. zapro-
jektowaliśmy zmienną akustykę sali umożliwiającą jej wykorzystanie do 
różnych form artystycznych – od muzyki solowej, symfonicznej do form 
teatralnych. Tył estrady poprzez szklaną elewację otwiera widok na las, 
stający się naturalną scenografią. na czas koncertu ze względów akusty- 
cznych możliwe jest zamknięcie tyłu estrady ścianą akustyczną. na poziomie 
pod balkonami umieszczono pomieszczenia oświetleniowca i dźwiękowca  
oraz kabiny tłumaczy. na poziomie sceny zaprojektowano kieszenie bez-
pośrednie. Od strony zachodniej wydzielono również, przestrzeń kiesze-
ni właściwej, która pozwala na zmagazynowanie dekoracji, które będą 
zmieniane w trakcie przedstawienia, oraz swobodne zgromadzenie się tu, 
przed wejściem na scenę, np: kilkudziesięcioosobowej orkiestry. W strefie 
przyscenia zaprojektowano również garderoby indywidualne, dla aktorów 
czy solistów oraz garderoby grupowe dla orkiestry czy występujących 
dzieci czy młodzieży 
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i nagroda / consultor sp. z o.o. 

i nagroda / consultor sp. z o.o. 
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ii nagroda / domino grupa – architektoniczna 

a

e

a

a

e

+

ii nagroda / domino grupa – architektoniczna 
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iii nagroda / arcad sp. z o.o.

ii nagroda / domino grupa – architektoniczna 
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sąd rEjoNoWy 
i prokuratura 
rEjoNoWa 
W grajEWiE

info

 nazwa konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – przestrzennej dla siedziby sądu rejonowego
i prokuratury rejonowej w grajewie

 organizator sąd okręgowy w łomży przy współpracy sędziów konkursowych oddziału sarp białystok
 jury arch. janusz kaczyński – przewodniczący | sarp oddział białystok

arch. mirosław siemionow – zastępca przewodniczącego | sarp oddział białystok 
arch. marek tryburski – sarp oddział białystok
janusz wyszyński – prezes sądu okręgowego w łomży
andrzej myśliński – prezes sądu rejonowego w grajewie
piotr andrzej dziedzic – inspektor w sądzie okręgowym w łomży
wojciech kluczek – dyrektor prokuratury okręgowej w łomży
krystyna florkowska – sekretarz konkursu gł. spec. d/s inwestycji w sądzie okręgowym łomży

 i nagroda archistudio studniarek+pilinkiewicz / katowice
 ii nagroda dedeco sp. z o.o. biuro architektoniczne / szczecin
 iii nagroda czora & czora sp. z o.o. spółka komandytowa / katowice
 iv nagroda marbud-inwest projektowanie i realizacja inwestycji – b. siudalski, w. kostrowicki / warszawa

opinia jury

archistudio studniarek+pilinkiewicz | i nagroda

Lokalizacja siedziby Sądu rejonowego i Prokuratury rejonowej w Grajewie 
wymusiła na uczestnikach zmagań konkursowych, raz jeszcze, rozważania  
na temat tego, jak odnosić się do trudnego kontekstu. Autorzy zwycięskiej  
pracy zaproponowali i pod tym względem najbardziej przekonywujące 
rozwiązanie.

umieszczenie siedziby Sądu rejonowego i Prokuratury rejonowej 
w Grajewie na obrzeżach miasta, pomiędzy domkami jednorodzinnymi, pla-
nowanym boiskiem, szkołą i działkami przeznaczonymi, zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego, na zabudowę mieszkaniową o średniej 
intensywności jest, jak to potwierdzano, trudnym wyborem dla użytkownika, 
jednak architektom, którzy swoją rolę rozumieją jako budowanie struktur 
miejskich może przysporzyć wielu rozterek natury zasadniczej.

zwycięski projekt łączy projektowany budynek z miastem poprzez zbudo-
wanie własnych przestrzeni publicznych od strony ulicy Wojska Polskiego, 
jedynego połączenia z centrum Grajewa. Podcień budynku Prokuratury 
i Sądu od strony tej ulicy oraz plac przed wejściem do Sądu mogą stać się 
przestrzenią miejską o wyjątkowym znaczeniu.

rozwiązania funkcjonalne zwycięskiej pracy nie budzą kontrowersji. 
Wpisanie w prosty schemat budynku „na kwadracie z atrium” przyniosło 
bardzo dobre efekty. Przestrzenie poszczególnych „bloków” są i racjonalne 
i „romantyczne” poprzez ich zróżnicowanie i otwarcia, na inne wykreowane 
przestrzenie (podcień wejściowy, patio, „pustki” wewnątrz budynku).

Wyraz architektoniczny jasno określa przeznaczenie budynku. Siedziba 
Sądu rejonowego i Prokuratury rejonowej w Grajewie stanie się obiektem 
rozpoznawalnym, monumentalnym, ale przez swą lekkość, ażurowość, nie 
będzie budzić niepotrzebnej grozy u uczciwych obywateli.

zalecenia jury 
do i nagrody

ustawowe rozdzielenie sądu i prokuratury musi znaleźć konieczne od-
zwierciedlenie w dalszych pracach nad projektem i realizacją siedziby Sądu 
rejonowego i Prokuratury rejonowej w Grajewie.
Wymóg podziału geodezyjnego działek sądu i prokuratury powinien być 
zrealizowany w oparciu o zasadę własności z wykluczeniem, w możliwym 
stopniu, współwłasności bądź służebności terenu przy jednoczesnym za-
pewnieniu dostępności z drogi publicznej.

Podział ten, bez naruszania idei koncepcji, można zrealizować wyodrę- 
bniając jednoznacznie działkę sądu i prokuratury w następujący sposób:
• powinna ona stykać się z pasem drogowym ulicy Wojska Polskiego w sto- 
pniu umożliwiającym połączenie z sieciami infrastruktury miejskiej bu-
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dynku prokuratury oraz umożliwiać dostęp pieszych z chodnika miejskiego 
do tego budynku;
• w miarę możliwości działka prokuratury powinna być szersza, co pociąga 
za sobą konieczność zbliżenia całej zabudowy w stronę ciągu pieszo-jezd-
nego kx;
• od ciągu pieszo-jezdnego kx, w jego najdalszym odcinku od ul. Wojska 
Polskiego, należy zapewnić do prokuratury wydzielony dojazd o wystar-
czającej szerokości;
• takie rozdzielenie wymusza zaprojektowanie wydzielonego zjazdu, na wła-
snej posesji, do podziemi prokuratury, niezależnego od zjazdu do podziemi 
sądu i takie samo potraktowanie pomieszczeń podziemnego dziedzińca 
prokuratury i sądu;

Przy dalszym projektowaniu, w zgodzie z ideą koncepcji, należy opierać 
się na obowiązujących wytycznych, przekazanych uczestnikom konkursu, 
dotyczących rozwiązań materiałowych i formalnych, które zakładają, mię-
dzy innymi, wykluczenie projektowania tarasów w tego typu obiektach 

i nagroda / archistudio
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ii nagroda / dedeco
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iii nagroda / czora & czoraii nagroda / dedeco
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Stowarzyszenie Architektów Polskich po raz kolejny zaproszone zos- 
tało do prezentacji najlepszych realizacji domów jednorodzinnych, 
która odbędzie się w ramach kolejnej edycji Wystawy v4 Family 

Houses. z nadesłanych propozycji wyłonionych zostało na szczeblu kra-
jowym 10 projektów, one też zaprezentowane zostały na wystawie, której 
uroczyste otwarcie odbyło się 4 października w Budapeszcie z okazji 
Światowego Dnia Architektury. A oto polska reprezentacja najlepszych 
domów jednorodzinnych:

dom w krajobrazie ii / house in a landscape ii
archistudio studniarek+pilinkiewicz
autorzy: Tomasz Studniarek, małgorzata Pilinkiewicz

la maison / la maison
bp projekt
autor: Kazimierz Butelski

dom otoczony tarasami / house with terraces
architektura paula wange-burkietowicz
autor: Paula Wange-Burkietowicz

1fh d08 / 1fh d08
arh+
autor: Łukasz rawecki

dom b / house b
ingarden & ewý architekci
autorzy: Krzysztof Ingarden, Jacek ewý, Jacek Dubiel
Bartosz Haduch, Krzysztof Stępniak, Sebastian machaj

V4FaMily

domy w rybniku / houses in rybnik
jojko+nawrocki architekci
autorzy: jojko+nawrocki architekci

dom bezpieczny / safe house 
kwk promes
autor: robert Konieczny
współpraca: marcin Jojko, Łukasz zadrzyński

dom typowy / standard house 
kwk promes
autor: robert Konieczny

dom z ziemi śląskiej / broken house
kwk promes
autor: robert Konieczny, marlena Wolnik

dom outrialny / outrial house
kwk promes
autor: robert Konieczny
współpraca: marcin Jojko

Wystawę będzie można zobaczyć w Bratysławie, Pradze oraz na początku 
przyszłego roku w Krakowie. ab

HOUSES

1 
dom w krajobrazie ii/małopolska
projekt:
2003 r.
realizacja:
2003–2005
powierzchnia netto:
400 m²
autorzy:
archistudio studniarek + pilinkiewicz
arch. Tomasz Studniarek, arch. małgorzata Pilinkiewicz
konstrukcja:
mgr inż. Grzegorz Komraus
zieleń:
arch. Jacek Krych

Siedlisko to dom z zespołem budynków gospodarczych. 
Otwarta przestrzeń naturalnie ukształtowanego krajobrazu 
skłaniała do szczególnej dbałości o zachowanie natural-
nego charakteru tego miejsca. Architekturę budynków 
stworzono poprzez poszukiwanie jej związków z naturą.

ekologiczne preferencje stały się myślą przewodnią rozwią- 
zań formalnych, funkcjonalnych, materiałowych i insta-
lacyjnych. W skład siedliska wchodzą połączone ze sobą 
budynki mieszkalny i gospodarczy z zespołem, wraz z ga-
rażami. Aby uniknąć nadmiernego dominowania obiektów  
w krajobrazie oraz zachowania walorów otaczającej przyrody, 
budynki posadowiono głównie poniżej linii przełamania 
terenu oraz zaprojektowano tak, aby jak najbardziej 
harmonizowały z horyzontalnym krajobrazem. Budynek 
stanowi kompozycja dwóch ramion, złożonych pod kątem 
prostym jak w literze l. Wykorzystując łagodne opadanie 
terenu w kierunku południowym, część gospodarcza za- 
głębia się w terenie, a część mieszkalna stanowi lewitujące 
nad terenem skrzydło – dach ograniczający w otwartym 
terenie przestrzeń mieszkalną. nad terenem wypiętrza 
się jedynie stworzony na dachu pawilon, który podwyższa 
przestrzeń nad strefą dzienną, a w drugiej jego części 
stanowi wydzielone przeszklone studio. W budynku 
mieszkalnym zastosowano lekką konstrukcję dachu z belek 
z drewna klejonego wspartych na słupach stalowych o prze- 
kroju 100 mm. Południowa ekspozycja pomieszczeń 

1
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foto: Juliusz Sokołwski

foto: Juliusz Sokołwski
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mieszkalnych w budynku z przeszkloną drewnianą fasadą 
daje możliwość korzystania z walorów widokowych jednego 
z najwyższych punktów okolicy.

zastosowanie nie wypiętrzonych dachów, pozwalających 
na krycie w systemie „dachu zielonego”, podkreśla związki 
architektury z ziemią, istniejącą i odtworzoną przyrodą 
oraz krajobrazem.

en | house in a landscape ii/małopolska
The House in a landscape is a building with the complex of 
farm buildings. It has been settled at the open surface of 
naturally formed landscape. Designing the site required 
special attention to preservation of natural character of 
this place. The architecture has been inspired by need to 
bond it with nature. Ecological preferences have become 
the keynote for all formal, functional solutions, as well as 
for the choice of materials and installations.

The House in a landscape consists of combined buildings: 
habitable and farm building with garages. To avoid exces-
sive domination of objects in surrounding landscape, and 
to preserve the values of nature, the buildings were set up 
mainly below the line of the land leap. They have been 
designed in such a way to be in closest harmony with 
surrounding environment. The building is composed of 
two arms, positioned in right angle, like in letter “l”. Using 
the mild slope of the landscape towards the south, the 
farming part of the building has immersed in landscape, 
and the habitable part forms a wing-roof that levitates 
over the surface. The only element that piles over the sur- 
face is the pavilion, built on the roof, that expands the 
habitable area, and on the other side includes the separa 
ted glazed studio. The southern exposition of habitable 
rooms allows to use the scenic values of one of the highest 
 points in the area. The construction and materials used 
for building relate to local architecture of the region.

1 2

2
foto: Archiwum BP Projekt

foto: Archiwum BP Projekt
2
la maison
autor:
bp projekt 
arch. Kazimierz Butelski
powierzchnia działki: 
651 m²
powierzchnia zabudowy: 
256 m²
powierzchnia całkowita: 
684 m²
powierzchnia mieszkania: 
600 m²
powierzchnia garażu: 
84 m²

„La maison” to zespół czterech nietypowych apartamentów 
w zabudowie bliźniaczej położonych w jednej z najlepszej 
lokalizacji Krakowa w pobliżu Parku Decjusza na Woli 
Justowskiej. Prosta kamienna bryła ma być symbolem 
nowoczesności, elegancji i umiaru. Projekt wykorzystuje 
walory miejsca otwierając się na położone na południu 
wzgórze Sikornika. Wykonana z kamienia i aluminium 
elewacja wprowadza południowe światło i otaczającą przy- 
rodę do wnętrza domu. Od tej strony zlokalizowane są 
prywatne ogrody dla każdego mieszkania. Od północy 
budynek jest zamknięty kamienną perforowaną ścianą 
z drewnianymi drzwiami znajdującymi się pod dwoma 
zdecydowanymi liniami gzymsów. zestawienie rytmów 
kamienia i dyli szklanych oraz stalowe detale koszy i rur 
spustowych ożywają jedynie o poranku i zachodzie, gdy 
ich plastyczność wydobywają promienie słońca. z kolei 
elewacje: zachodnia i wschodnia poprzez swą asymetryczną 
kompozycję i mocne, głębokie rzeźbiarskie cięcia kamien-
nej bryły witają nas o poranku i żegnają o zachodzie grą 
form geometrycznych w świetle. Kamienna bryła poprzeci- 
nana jest pionowymi i poziomymi drewnianymi oknami. 
Architektura jest w tym budynku stworzona przez proporcje, 
materiał i starannie opracowany detal. W budynku zastoso- 
wano wyłącznie naturalne i wysokiej jakości materiały. 
Każde mieszkanie jest trzy poziomowe – i posiada logiczny 
plan wynikający z pionowego strefowania funkcji. Każdy 
poziom wyznacza odrębną strefę funkcjonalną, poczynając 
od całkowicie wolnego otwartego parteru z pokojem dzien- 
nym i kuchnią, poprzez część sypialniano-garderobianą 
 na i piętrze, aż po dwa samodzielne pokoje z balkonem na  
ii piętrze. Konsekwentnie zlokalizowano funkcje pomocnicze 
domu od strony północnej a podsta wowe od południowej. 
Do każdego apartamentu przynależy miejsce garażowe  
i komórka lokatorska.

opis koncepcji
Całość założenia składa się z dwóch budynków mieszkal- 
nych jednorodzinnych a i b o długości elewacji 16 m oraz 
szerokości 8 m każdy. Budynki są zlokalizowane na dwóch 
wykształconych tarasach odpowiednio na poziomie 
223.88 m.n.p.m budynek a i 225,26 m.n.p.m budynek b 
i to są to odpowiednio poziomy wejścia do każdego 

z budynków. Budynki połączone są ze sobą i przesunięte  
w pionie o 1,38 m. Każdy element nakryty jest dachem 
dwuspadowym o kącie nachylenia ok. 24 stopnie. Kalenica 
zorientowana jest dłuższym bokiem wzdłuż osi wschód 
zachód. Wysokość  do kalenicy względem wejść głównych 
do obydwu budynków jest taka sama i wynosi 9,60 m. 
Wysokość  do gzymsu elewacji frontowej wynosi dla 
każdego z budynków 7,50 m. Od strony zachodniej pod 
budynkami znajduje się częściowo zagłębiony (1,2 m w sto-
sunku do poziomu dojazdu) garaż podziemny zamknięty 
na 4 samochody.

opis materiałów
Ściany zewnętrzne wykończone są płytami kamiennymi 
z trawertynu Insari mocowanego za pomocą podkonstrukcji 
stalowej i kleju. Od wewnątrz ściany wykończone są tyn-
kiem Al-Putz ytong. Od południa zastosowano stolarkę 
aluminiową szkloną zestawami dwu szybowymi, bezbarwny- 
mi typu zielone antisol. Kolor profil aluminium naturalne 
malowane w kolorze ral 7045. Od zachodu i wschodu sto-
larka z drzewa klejonego w kolorze jasny orzech szklona 
zestawami szklanymi dwu szybowymi. na elewacji półno- 
cnej zastosowano dyle szklane. Dach w konstrukcji drew-
nianej pokryty jest blachą ocynkowaną na rąbek stojący. 
Kosze rury spustowej wykonano z blachy ocynkowanej. 
Balustrady zewnętrzne stalowe wykonano z profili 50x50 
mm. Dojazdy wykonane są z kostki granitowej szarej 8 cm. 

en | la maison
La Maison is a collection of four apartments in semi- 

-detached house. This building is located in “Wola Justowska” 
area in one of the best locations in Kraków, near the 

“Descjusza” park and green hills calling “Sikornik”. House 
looks like a simple block of stone and are a symbol of 
modernity, elegance and moderation. The design uses the 
opportunity of opening up to the green hill in the south.

Open south faced made of stone and aluminum intro-
duces the southern light and the surrounding nature into 
the house. From this site are located in private gardens 
for each apartment. From the north site building is closed 
and look like a perforated stone wall with wooden door 
located under two dynamic and horizontal cornice lines. 
On these elevation rhythms of stone, glass panels, details 
of steel bins and downspouts play in light during sunrise 
and sunset. In turn, elevations: west and east by its asym- 
metrical composition and strong, deep stone carving 
cutting block say us hello in the morning and goodbye at 
sunset using the game in light of geometric shapes. The 
stone block is traversed by vertical and horizontal wo-
oden windows. Architecture is in the building created by 
the proportions, materials and carefully designed details. 
The building uses only natural and high quality materials. 
Each apartment is a three-level plan and has a logical 
result of vertical zoning functions.

Each level sets a separate functional area, ranging from 
completely free open ground floor with living room and 
kitchen, through a bedroom, dressing area on the first 
floor up to two separate rooms with a balcony on the 

second floor. The house consistently located of auxiliary 
functions from the north site and the base from the south 
site. Each apartment includes garage space.

description of concept
The whole foundation is composed of two single-family 
residential buildings a and b with a length of 16 m elevation 
and a width of 8 m each. The buildings are located on 
two terraces educated at the level of 223.88 m building a 
and building b 225.26 meters above sea level and that are 
appropriate levels of entry to each building. The buildings 
are connected with each other and shifted vertically by 
1.38 m. Each element is covered with a gable roof with an 
inclination of about 24 degrees. Ridge is 
oriented along the long side of the east-west axis. The 
height of the ridge against the two main entrances to the 
buildings is the same and amounts to 9.60 m. The height 
of the cornice of the façade is for each building, 7.50 m. 
On the western side of the buildings are partially recessed 
(1.2 m compared to directions) closed underground 
garage for 4 cars.

description of materials
The outer walls are finished with travertine stone slabs 
fastened Insari using a steel substructure and glue. From 
inside the walls are finished with plaster Al-Putz ytong. 
From the south used aluminum joint every two sets of 
glazed shaft, colorless green antisol type. Aluminum pro-
file, natural color, painted in ral 7045 th. From the west 
and east carpentry of wood glued light walnut. The north 
elevation is made partially using glass panels. The roof of 
the wooden structure is covered with tin on the standing 
seam. Bins pipe made of galvanized steel sheet. External 
railings made of steel profile 50 x 50 mm. Commuting is 
made of gray granite 8 cm.

Plot area: 651 m² 
Building: 256 m² 
Total: 684 m² 
Apartment: 600 m² 
Garage: 84 m²

2
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3
dom otoczony tarasami
lokalizacja:
Gorzyce małe, okolice Ostrowa Wielkopolskiego,
województwo wielkopolskie
architekt: 
Paula Wange-Burkietowicz
konstrukcja:
Andrzej Stachurski
projekt wnętrz:
Paula Wange-Burkietowicz
projekt ogrodu:
mgr inż. arch. Paula Wange-Burkietowicz
budynek mieszkalny:
190 m²
budynek gospodarczy:
61 m²
data budowy:
styczeń 2008 r.

Dom o powierzchni 190 m² powstał z myślą o trzyosobo-
wej rodzinie. zbudowano go na dużej działce o powierzchni 
ok. pół hektara. Działkę zlokalizowaną na terenie wiejskim 
otaczają z trzech stron pola uprawne i łąki.

Budynek mieszkalny jest dwukondygnacyjny, budynek 
gospodarczy jest parterowy. W budynku mieszkalnym 
zaprojektowano kuchnię ze schowkiem, pokój dzienny 
z możliwością wyjścia na taras położony po stronie połu-
dniowej, gdzie zlokalizowano kominek zewnętrzny, kuchnię 
połączono z jadalnią, z której można również wyjść na taras 
wschodni. Ponadto dom mieści trzy sypialnie z garderoba- 
mi, łazienkę z sauną, toaletę oraz pralnie i pomieszczenia 
pomocnicze. Przestrzeń dzienna w domu płynnie się prze- 
nika, łącząc się z częścią ogrodową gdzie zaprojektowano 
zewnętrzne tarasy i zieleń. rozłożysta parterowa bryła 
kontrastuje z wyniesioną piętrową częścią gdzie zlokalizo- 
wano niewielkie pomieszczenie mieszczące antresolę  
z biblioteką.

Dom został pomyślany tak, aby o różnych porach dnia 
można było korzystać z różnych tarasów zewnętrznych 
zgodnie z naturalną drogą słońca w zależności od potrzeb 
wykorzystując ich zacienienie bądź nasłonecznienie. 
zadbano, aby wnętrza maksymalnie „otwierały się” na 
otaczający krajobraz przy zachowaniu prywatności miesz-
kańców. Stąd duże przeszklenia przy tarasach i otwarcie 
na ogród części dziennej. zaprojektowane przeszklenia 
umożliwiają wędrówkę słońca w pomieszczeniach i ich na-
turalne optymalne doświetlenie przez cały dzień. Celem 
nadrzędnym podczas projektowania była wygoda i kom-
fort mieszkańców i to jej podporządkowany jest wygląd 
budynku. Jego kształt jest wynikiem ergonomicznego 
rozkładu pomieszczeń i powiązań funkcjonalnych pomiędzy 
strefami domu.

W domu zarówno zewnątrz jak i wewnątrz wykorzystano 
tylko rodzime materiały wykończeniowe – pospolite gatun- 
ki drewna występujące w Polsce: modrzew, jesion, drewno 
dębowe. Kamień granitowy użyty we wnętrzach i kostka 
granitowa w ogrodzie pochodzi z lokalnych kamieniołomów. 

użyte neutralne szarości i ciemnoszare akcenty podkreślają 
urodę okładziny drewnianej. Powoduje to, że cały dom 
i jego otoczenie stanowią spójną całość. zarówno wewnątrz 
domu, jak i na zewnątrz ograniczono się do kilku powta-
rzających się kolorów i materiałów.

Dom powstał w technologii tradycyjnej murowanej, dach 
płaski w konstrukcji prefabrykowanych wiązarów dachowych, 
pokryty folią membranową. elewacje ocieplono wełną 
mineralną i otynkowano, cześć elewacji wykończono drew- 
nem modrzewiowym, które wykorzystano również do 
budowy ogrodzenia i pergoli na działce. Życzeniem 
inwestorów było aby koszt realizacji domu nie przekraczał 
średniego kosztu budowy tradycyjnego domu o prostej 
nieskomplikowanej bryle i dwuspadowym dachu, dzięki 
konsekwencji projektowej i dobrym decyzjom życzenie to 
udało się spełnić.

en | house with terraces
The one-family house with 190 square meters was built 
with thought of three person family. The house has 
extensive grounds. Half of hectare plot of land at the 
rural area which is surrounded by fields and meadows. 
The living-space is two storey and technical premise 

one-storeyed. Inside the floor area designed the kitchen 
with large hiding place, day-time room with entrance to 
terrace which is situated at south side of the land. There 
is also external fireplace.

The kitchen was joined with dining-room from where 
one can go out to eastern terrace.

Moreover this detached house has three bedrooms with 
wardrobes, bathroom with sauna, lavatory and laundry 
with utility room. The space inside the house smooth 
penetrates each other combining garden with external 
terraces. The spreading block shape of the building 
contrasts between high part and the rest. At that place 
is located the small mezzanine with library. The house 
was designed in order to enjoy the daylight through the 
whole day. It was achieved thanks to great number of 
large windows. The interior is almost fully opened for 
surrounding landscape but maintain privacy of residents. 
A main purpose was convenience and comfort and for 
them conformed a looks and shape of the house.

In the house both outside and inside used only domestic 
decorating materials. Common species of wood occurring 
in Poland like larch, ash, oak wood. Graphite stone used 
in interiors and granite cubes in the garden comes from 
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foto: archiwum pracowni „Architektura Paula Wange-Burkietowicz” local quarries. Used neutral gray and dark gray accents 
emphasize the beauty of the wood cladding. This makes 
the house and its surroundings form a coherent whole. 
Both outside and inside of the house is limited to a few 
repeated colors and materials.

The house was built in a traditional brick technology, 
flat roof in the construction of prefabricated roof trusses 
is covered with membrane foil. Elevation was insulated 
with mineral wool and plastered, part of the elevation 
finished with a larch wood which were also used to build 
fences and pergolas in the garden. Investors wish was 
that the cost of developing the house does not exceed 
the average cost of a traditional house with a simple 
uncomplicated block and gable roof. Consequently, by 
design, and good decisions their wish came true.

House: 190 m²
Garage: 61 m²
Location: Gorzyce Małe, near Ostrowa Wielkopolskiego
Architect: arch. Paula Wange-Burkietowicz
Year of build: January 2008
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1fh d08
autor:
arh+
arch. Łukasz rawecki
lokalizacja:
ul. Daleka 30, Poznań

Dom znajduje się na obrzeżach miasta Poznania, na terenie 
będącym częścią osiedla domów jednorodzinnych. 
Pomimo, że zlokalizowany jest w granicach miasta, działka 
posiada piękne otwarte widoki.

Dom został zaprojektowany dla rodziny 2+2. Budynek jest 
2 piętrowy z częściowym podpiwniczeniem. Powierzchnia 
użytkowa wynosi 360 m², powierzchnia działki 4000 m².

zasadniczą ideą było stworzenie formy odpornej na upływ 
czasu. użyto wyłącznie form prostopadłościennych, oraz 
surowych naturalnych materiałów do wykończenia elewacji. 
na elewacji znajdują się naturalne kolory betonu, drewna 
oraz stali. Bazą był tradycyjny modernizm dostosowany 
do dzisiejszych potrzeb.

Ostateczna funkcja budynku wypływa z chęci stworzenia 
prywatnej przestrzeni, otwartej na walory terenu. Dlatego 
część domu skierowana na osiedle jest pokryta drewnianą 
żaluzją. Od strony ogrodu, znajdujące się tam przeszklenia 
otwierają dom, pozwalając domownikom cieszyć się, tak 
rzadkimi w mieście, widokami. Żaluzja zewnętrzna ma 
też drugą – przeciwsłoneczną funkcję, gdyż pokryta nią 
ściana jest ścianą południową.

Dom został wybudowany przy pomocy prefabrykacji typu 
„Sandwich” beton/izolacja/beton. Dzięki temu skrócono 
czas stawiania stanu surowego otwartego z 3–4 miesięcy 
do 3 tygodni.

3
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foto: archiwum pracowni „Architektura Paula Wange-Burkietowicz”
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program funkcjonalny:
1. piwnica
– garaż dla 2 samochodów
– pomieszczenie wielofunkcyjne z sauna oraz łazienką
– pomieszczenie techniczne
2. parter/strefa dzienna 
– pokój dzienny z jadalnią
– kuchnia
– toaleta
– pokój pracy
– pralnia
3. piętro/strefa nocna
– 3 sypialnie
– 2 łazienki
– garderoba

en | 1fh d08 
The house is situated on the outskirts of city Poznań, on the 
plot which is a part of one family housing settlement. 
Thou the plot has open views it is still within city border.

Building was designed for a 2+2 family. It is a 2 story 
building with partial basement.
Usable floor of the house is 360 sq m. Plot size is 4000 sq m.

The idea was to create universal form that resists pas-
sing time. Only simple rectangular shapes were used, so 
as rough materials for elevation finishing. Exterior uses 
natural colours of concrete, wood, and steel. The basis 
for the form was traditional modernism, converted to the 
modern expectations.

The idea of the building was to create it so it has private 
interior, but uses a place values. That is why it is practi-
cally closed with an external wooden louvers to an eye 
view from the settlement, but open on the opposite side 
to enjoy, so rare in the city, landscape and open views.
External jalousie has a second purpose. It was installed 
on the southern wall to protect it from sun.

House was constructed from prefabricated concrete/in-
sulation/concrete sandwich elements. The prefabrication 
technology shortened time of construction house shell, 
from 3–4 months using traditional masonry technology 
to just 3 weeks.

functional program:
1. basement
– garage for 2 cars
– multifunctional room with sauna facility, 
separate bathroom.

– technical room
2. Ground floor/living space 
– living + dining room
– kitchen
– wc
– office room
– laundry room
3. 1st floor/sleeping area
– 3 bedrooms, 
– 2 bathrooms
– wardrobe

4
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Foto: Archiwum pracowni Arh+
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5
dom b /warszawa
autorzy:
ingarden & ewý architekci
Krzysztof Ingarden
Jacek ewý
Jacek Dubiel
Bartosz Haduch
Krzysztof Stępniak
Sebastian machaj
powierzchnia działki: 
2067 m²
powierzchnia użytkowa:
201 m²
kubatura:
889 m³
projekt:
2004–2005
realizacja:
2006–2007
fotografie:
Bartosz Haduch, Justyna Kossowicz

Dom b powstał na malowniczej działce na przedmieściach 
Warszawy. Lokalizacja budynku w znacznej części została 
zdeterminowana przez gęsty układ drzew. Prosta biała 
forma ma stanowić kontrast dla  naturalnego otoczenia. 
Ściany elewacji są zmodyfikowane i zaginane by uformować 
dodatkowe elementy użytkowe: balkon, ławkę, zadaszenie 
wejścia i budę dla psa. Przestrzenie wewnętrzne poszerzone 
są optycznie za pomocą drewnianych i żwirowych tarasów.

Duże przeszklenia, świetliki dachowe, dwukondygnacyjna 
pustka w centralnej części służą wrażeniu przestrzenności 
domu i integracji z naturą.

en | house b
house b is located on a pitoresque plot at outskirts of 
Warsaw in a place between residential area and forest. 
There are only a few semi-detached houses in the 
neighbourhood, and house b stands on the last plot near 
the boarder of forest with high pine and birch trees. The 
owners were looking more for a specific, open plot for a 
long time, but at the first time they have seen shaded, 
moody place in the middle of forest they have decided to 
live there. Final building position was determined by 
layout of existing trees.

Realised building is a result of a long-term working pro- 
cess and it was developed after testing 4 totally different 
versions of project. Simple white form constitues a contrast 
to natural environment. Elevation walls are bent to form 
balcony, bench and dog kennel connected with an interior. 
Kitchen with dining room and living room at the ground 
floor are extended with wooden and grit terraces with 
benches. Large glazing, two floor high void in the central 
part of the house, skylights in the living room and one of 
the bathrooms make the house more spacious and settle 
connection with surrounding forest changing with seasons.
The house is designed for a family of two, with an option 

for living with grandmother in future. One of the most 
important aspects of the design is connection with nature 
and opening the house to the garden and forest, taking 
into consideration also the needs of two dogs and three 
cats living in house b.

5

5
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6
domy w rybniku
autorzy:
jojko+nawrocki architekci
powierzchnia:
dom a 390 m²/dom b 240 m²
realizacja:
2010 r.
fotografie:
michał Jędrzejowski/flattenimage.pl

Domy w rybniku to próba odpowiedzi na pytanie, co 
oznacza dzisiaj „dom współczesny”. Poszukiwanie ciekawej 
formy dla samej formy jest absolutnym nonsensem, dla-
tego struktura domów oparta jest na bazie określonych 
danych, takich jak nasłonecznienie, sąsiedztwo lasu, loka-
lizacja dojazdu oraz widok na parcele ze wzniesienia drogi 
obsługującej. Spiętrzenie domów w części południowej 
pozwala na otwarcie większej ilości pomieszczeń w kie-
runku lasu, a zielone dachy wpisują budynki w otaczający 
krajobraz.

en | houses in rybnik
Houses in Rybnik are the attempt to respond the question 

– what the contemporary house means nowadays? An 
effort focused on searching formal originality is an abso- 
lute nonsense therefore, the project of the houses is based 
on certain data concerning sun orientation, access to 
the road, vicinity of the forest, as well as view from the 
road slope. Piling up of floors in the southern part of the 
houses allows opening more rooms towards the forest. 
The roofs are covered by greenery so that they blend in 
with the surrounding landscape. House a – 390 m²/ house 
b – 240 m²/finished in 2010

7
dom bezpieczny
autorzy:
kwk promes robert Konieczny
współpraca:
marcin Jojko, Łukasz zadrzyński
wystrój wnętrz:
magdalena radałowicz-zadrzyńska
lokalizacja:
Budynek jest zlokalizowany w małej wiosce pod Warszawą, 
a jego sąsiedztwo to typowe „kostki polskie” powstałe 
w latach 60 i drewniane wiejskie stodoły.
powierzchnia terenu:
2500 m²
powierzchnia użytkowa:
567 m²
kubatura:
1719 m²
projekt:
2004–2005
budowa:
2005–2009

6
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Sprawą priorytetową dla inwestora było uzyskanie w przy- 
szłym domu maksymalnego poczucia bezpieczeństwa. To 
właśnie zadecydowało o działaniu i wyglądzie budynku.

Bryła budynku jest prostopadłościanem, w którym frag-
menty ścian zewnętrznych są ruchome. Kiedy dom otwie 
ra się na ogród, boczne ściany, wschodnia i zachodnia, 
przesuwają się w kierunku zewnętrznego ogrodzenia, two- 
rząc plac przedwejściowy. Po minięciu furtki w ogrodzeniu, 
wchodzący musi czekać w tym swoistym buforze bezpie-
czeństwa, aż zostanie wpuszczony do domu, nie ma także 
ryzyka, że bawiące się w ogrodzie dzieci w niekontrolowa- 
ny sposób wydostaną się na ulicę.

elementy ruchome ingerujące
w układ funkcjonalny działki

nowatorstwo pomysłu polega więc na ingerencji ruchomych 
przesłon w układ funkcjonalny działki, przez co gdy dom 
jest zamknięty (np. w nocy), strefa bezpieczna zawiera się 
tylko w obrysie budynku. za dnia, w wyniku otwarcia ścian, 
zostaje poszerzona o otaczający ogród.

nowy typ budynku
ruchome ściany nie zależą od geometrii czy formy budynku, 
dlatego można je stosować zarówno w domach nowocze-
snych jak i tradycyjnych, piętrowych czy parterowych o róż- 
nych geometriach dachów.

Powstało więc uniwerslane rozwiązanie dające w efekcie 
nowy typ budynku wyrażający się nie w formie lecz w spo- 
sobie funkcjonowania. nazwa dom bezpieczny nabiera 
nowego znaczenia.

mechanic...
zrealizowanie tej idei wymagało zastosowania skompliko-
wanych rozwiązań technicznych. Kluczowe są przesuwne 
ściany (o wysokości 2,2m i długości 15 i 22m), gdyż to one 
pozwalają na ingerowanie w układ działki i wyznaczanie 
strefy bezpiecznej.

Przesuwne ściany to nie jedyne ruchome elementy tego 
budynku. Oprócz nich pojawiają się także okiennice o wyso- 
kości 2,8 m i szerokości do 3,5 m otwierające się pod kątem 
180 stopni oraz most zwodzony – fragment ściany opada-
jący pod kątem 90 stopni – który prowadzi na taras da-
chowy pawilonu basenowego, skąd rozpościera się piękny 
widok na okolicę. elewację południową zamyka rolowana 
brama o wymiarach 14 x 6m wykonana na specjalne zamó-
wienie przez firmę współpracującą ze stoczniami 
i przemysłem lotniczym. zbudowana jest ona z białego 
anodowanego aluminium, dzięki czemu po zamknięciu 
może pełnić rolę dużego ekranu do projekcji filmowych.

Wszystkie ruchome elementy działają dzięki silnikom 
elektrycznym zabudowanym w ścianach, które zapewniają 
cichą i wygodną obsługę.

Cały budynek wykonany został w technologii żelbetowej, 
natomiast ruchome elementy – z uwagi na swoje gabaryty – 
to lekkie kratownice stalowe wypełnione wełną mineralną. 
Dzięki temu po zamknięciu budynek uzyskuje znakomitą 
termoizolacyjność. Cały dom jak i ruchome elementy są 
wykończone płytami cementowo-drzazgowymi Cetris oraz 

wodoodporną sklejką olchową. Płyty zamocowano na stalo- 
wej podkonstrukcji i zabejcowano na ciemny kolor, który 
przypomina drewno na okolicznych domach i stodołach. 
Dzięki temu dom doskonale wpisuje się w krajobraz.

…to organic
Gdy dom się otwiera jego jasne i przestronne wnętrze szero- 
ko łączy się z ogrodem. Dzięki zastosowaniu dużych 
przeszkleń za ruchomymi ścianami budynek może pozyski- 
wać energię słoneczną w ciągu dnia (zima) lub odciąć się 
od nadmiaru słońca (lato). W nocy po zamknięciu dzięki 
grubej powłoce może pozyskaną energię znakomicie aku-
mulować. Takie rozwiązanie w połączeniu z hybrydowym 
systemem grzewczym (większość energii pozyskiwana jest 
z odnawialnych źródeł – pompa ciepła oraz systemy solar-
ne wspomagane ogrzewaniem gazowym) oraz wentylacją 
mechaniczną z rekuperacją, sprawia, że dom staje się inteli- 
gentnym budynkiem pasywnym.

Każdego dnia budynek zachowuje się podobnie – co rano 
budzi się do życia, aby zamknąć się po zmierzchu. Takie 
zachowanie przypomina procesy zachodzące w przyrodzie 

– dom upodabnia się do funkcjonującej w cyklu dzienno- 
-nocnym rośliny.

en | safe house
location

The house is situated in a small village at the outskirts of 
Warsaw. The surroundings are dominated with usual 

“polish cubes” from the sixties and old wooden barns.

idea
The clients’ top priority was to gain the feeling of maximum 
security in their future house, which determined the 
building’s outlook and performance. 

The house took the form of a cuboid in which parts of the 
exterior walls are movable.

When the house opens up to the garden, eastern and wes- 
tern side walls move towards the exterior fence creating 
a courtyard. 

After crossing the gate one has to wait in this safety zone 
before being let inside the house. In the same time, there 
is no risk of children escaping to the street area in an un- 
controlled way while playing in the garden.

movable elements
interfering with the site layout

The innovation of this idea consists in the interference 
of the movable walls with the urban structure of the 
plot. Consequently, when the house is closed (at night for 
example) the safe zone is limited to the house’s outline. 
In the daytime, as a result of the walls opening, it extends 
to the garden surrounding the house.

new type of building
The sliding walls are not dependent on the form of the buil- 
ding. That is why this patent can be applied to both 
modern and traditional, single- and multi-storeyed houses 
covered with roofs of different geometry.

This universal solution we came up with gives a new 
type of building where not the form but the way of func-
tioning is the most important. The name: “safe house” 
gains a new meaning now.

mechanic…
Accomplishment of this idea required the use of technically 
complex solutions. The most significant are the sliding 
walls (both 2,2 m high, 22 and 15 m long), which allow to 
interfere with the urban structure and determine the safe 
zone of the plot.

They are not the only mobile elements of the building. 
Apart from these, there are large shutters (all 2,8 m high, 
with a width ranging up to 3,5 m, opening up to 180 
degrees) and a drawbridge leading to the roof terrace 
above the swimming pool.

The southern elevation is closed by an enormous roll-
-down gate of 14 and 6 m manufactured by a company 
normally supplying shipyards and air companies. It is 
made with white anodized aluminum which makes it possi- 
ble to function as a movie projection screen. 

All the movable elements are based on built-in electro-
nic engines, that guarantee safe operation. 
The whole building is a concrete monolith, while it’s mobi-
le parts – for the sake of considerable size – are light steel 
trusses filled with mineral wool. As a result, the building is 
perfectly insulated when closed. 

The whole house as well as the mobile elements are 
clad with cement-bonded particleboards – Cetris and 
waterproof alder plywood fixed to a steel construction 
and painted with dark wood stain, which resembles the 
wood widely found on the surrounding houses and barns, 
and makes it fit well into the rural landscape.

…to organic
Once the house opens, it’s bright and spacious interior mer- 
ges extensively with the garden.

Wide glazings behind the movable walls let the building 
acquire energy during the day (winter) or prevent the 
sun’s heat from going into the house (summer). At night, 
when the house is closed, the thick outer layer helps the 
building to accumulate the gained energy. Such a solution 
together with the hybrid heat system (most of the energy 
is gained from renewable sources – heat pump and solar 
systems supported with gas heating) and mechanical 
ventilation with heat recovery makes the house become 
an intelligent passive building.

Every day the house acts in a similar way – it wakes up 
every morning to close up after the dusk. This routine 
reminds of the processes occurring in nature – the house 
resembles a plant in its day and night cycle.

site area: 2500 m²
usable floor area: 567 m²
volume: 1719 m³
design: 2004–2005
construction: 2005–2009

8
dom typowy
autorzy:
kwk promes robert Konieczny

Projektowany dom miał być zbudowany w dwóch miejscach 
– pod Pszczyną (pl) i pod Berlinem (de). Lokalizacja w niem- 
czech nie jest jeszcze wybrana, dlatego dom musiał być tak 
zaprojektowany, by pasował do różnych typów lokalizacji. 
Tak zrodził się pomysł pierwszego typowego domu w histo- 
rii kwk Promes. Dom jest okrągły, bo tę formę można 
wkomponować w każdą działkę. może mieć różne dachy, 
by wpisywać się w dowolne otoczenie. można w nim dowol- 
nie konfigurować przestrzeń, by odpowiadał każdej rodzinie.

Dom zaprojektowano z niezwykłym poszanowaniem dla 
środowiska naturalnego wykorzystując tylko naturalne ma-
teriały i zapewniając naturalne źródła energii. Prefabryko- 
wana drewniana konstrukcja pozwoliła znacznie obniżyć 
koszty i nakłady związane z budową zapewniając przy tym 
wysoką jakość. Optymalny kształt budynku (koło), bardzo 
dobra izolacja cieplna, eliminacja mostków termicznych 
oraz wyposażenie budynku w nowoczesne instalacje wyko- 
rzystujące odnawialne źródła energii sprawiają, że budynek 
jest domem pasywnym.

en | standard house
The project arose in untypical conditions: it was supposed 
to be built in two different places – near Pszczyna and in the 
outskirts of Berlin. As the second location was still to be 
chosen, the main goal became to design a house that fits 
every plot. This is how the idea of standard hOuse emerged, 
first such an attempt in the kwk Promes history. Round 
shape of the house makes it easily suitable to any given 
shape of the site, freedom in the choice of a roof type makes 
it universal in terms of landscape conditionings, while flexibi- 
lity of interior plan adopts it to needs of an individual family.

Sustainability is the focal point of the design of the house: 
it was designed to respect the environment by choosing na- 
tural building materials and using renewable energy sources. 
The use of prefab wooden construction allowed to reduce 
the building costs and still keep good quality. Owing to 
the optimal building’s shape (circle), very good thermal 
insulation, elimination of thermal bridges and renewable 
energy installations the house can be called a passive one.

9
dom z ziemi śląskiej
autorzy: 
kwk promes robert Konieczny

Budynek znajduje się na obrzeżach Katowic w pobliżu 
lasu, na terenie iv kategorii szkód górniczych z możliwością 
pojawienia się uskoków tektonicznych. Stąd skojarzenie 
z wypiętrzonymi warstwami ziemi przeplatającymi się ze 
sobą, które zainspirowało formę domu. Jego struktura to 
prostokątne bryły kontrastujące z wynurzającą się z ziemi 
oplatającą je wstęgą. Stanowi ona motyw przewodni 
budynku, łącząc w sobie różne funkcje – począwszy od 

8
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zagłębionego w ziemi basenu, poprzez pokój dzienny ze 
znajdującym się w nim kominkiem, a skończywszy na 
sypialnym piętrze. Cechą pochylni zasługującą na podkre- 
ślenie, jest wyeliminowanie spoczników. Takie rozwiązanie 
uzyskano w wyniku przegięcia płaszczyzny biegu, dzięki 
czemu jego zewnętrzne krawędzie pozostają proste bez 
typowych dla takich układów załamań.

en | The building is located on the outskirts of Katowice, 
near a forest, on land deteriorated by 4th category mining 
damage, where tectonic faults are a possibility. Hence 
the connotation of uplifted layers of soil, interwoven with 
one another, which was the inspiration for the form of the 
house. Its structural design comprises rectangular solids 
contrasting with the ribbon – like structure which winds 
around them after it emerges from the ground. It is the 
leitmotif of the building, combining a variety of functions: 
starting with the swimming pool to the living room with a 
fireplace and then to the bedroom upstairs. A noteworthy 
feature of the ramp is elemination of stoops. Such a solu- 
tion was achieved by bending the surface of the course, 
which made it possible to keep its outer edges straight, 
without bends typical for such structures.

site area: 3500 m²
usable floor area: 330 m²
volume: 1036 m²
design: 2000
construction: 2001–2002

10
dom outrialny
nazwa: 
dom OuTrialny, Książenice koło Warszawy
autor: 
kwk promes robert Konieczny
współpraca autorska: 
marcin Jojko
inwestor:
prywatny
konstrukcja:
Jarosław Kamiński
pow. terenu:
1440 m²
pow. użytkowa:
180 m²
kubatura:
540 m³
projekt:
2004 r.
realizacja:
2005–2007

zielona polana otoczona lasem była jedynym kontekstem 
dla projektowanego, niewielkiego domu. Stąd myśl, by 

„wykroić” kawałek trawy i potraktować go jako zadaszenie, 
pod którym poukładane będą niezbędne funkcje. Gdy ca-

9
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łość była już gotowa, pojawiło się życzenie inwestora, aby 
znaleźć miejsce na małe studio muzyczne i oranżerię. Ta os- 
tatnia uzyskana została w wyniku połączenia parteru 
z trawiastym dachem poprzez „nacięcie” i „wgięcie” zielonej 
płaszczyzny do środka budynku.

Wskutek tego zabiegu dach stał się atrium, gdyż można 
dostać się na niego tylko z wnętrza domu. W przeciwień- 
stwie jednak do typowego atrium nowopowstała przestrzeń 
posiada wszystkie zalety ogrodu zewnętrznego wciąż 
pozostając bezpieczną, wewnętrzną strefą budynku. W ten  
sposób udało się stworzyć nowy typ domu, a jego nazwa 

– outrialny ma obrazować nietypowe atrium będące 
jednocześnie wnętrzem i zewnętrzem budynku.

Studio powstało w podobny sposób jak oranżeria, jednak 
aby zapewnić w nim komfort pracy muzykowi rockowemu, zo-  
stało odizolowane od reszty domu przez wyniesienie do góry. 

en | outrial house
name: 
OUTrial house, Książenice near Warsaw
architect: 
kwk promes robert Konieczny
collaboration: 
Marcin Jojko
client: 
private
structural engigneering: 
Jarosław Kamiński

A green clearing surrounded by forest was the only context 
for the proposed small house. Hence the idea to “carve 
out” a piece of the grass-covered site, move it up and treat 
it as the roofing to arrange all the required functions 
underneath. When the whole was ready, the client came 
up with another request, to create some space for a small 
recording studio and a conservatory. The latter was 
obtained by linking the ground floor with the grassy roof 
through an “incision” in the green plane and “bending” 
the incised fragment down, inside the building.

This procedure turned the roof into an atrium, as the 
only way to reach it was through the interior of the house. 
As opposed, however, to a typical atrium, the newly-
-created space has all the advantages of an outer garden 
while remaining a safe, internal zone within the building.

This way, a new type of house was created, and its designa- 
tion – outrial – is to convey the idea of an atypical atrium 
which is part of both the interior and the exterior of the 
building.

The studio was created in a similar way as the conserva- 
tory, but in order to ensure work comfort for a rock 
musician, it was isolated from the rest of the house by 
shifting it upwards. 

site area: 1440 m²
usable floor area: 180 m²
volume: 540 m³
design: 2004
construction: 2005–2007

10
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foto: Juliusz Sokołowski
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23 i 24 września podczas ostatniej już w tym roku serii wykładów w ra- 
mach cyklu spotkań „Świadome Wnętrze 2010”, znakomitą prelekcję 
pod tytułem „Yes is more” wygłosił w Poznaniu i we Wrocławiu 

arch. Kai-uwe Bergmann z duńskiej pracowni Bjarke Ingels Group. na oba 
spotkania przybyło ponad 330 architektów, dzieki temu „Świadome 
Wnętrze” gościło w 2010 roku ponad 1000 osób!

Wykład „Yes is more” był czymś więcej niż manifestem kultury masowej, 
w której metody pracowni big, znaczenia, procesy oraz zbliżanie się do 
koncepcji architektury uwidaczniają, jak będąc tak niekonwencjonalnym, 
niespodziewanym i nakierowanym na rezultat jak ten świat, w którym 
to istnieje, nieustannie potwierdzać własną misję ze zdecydowanym tak. 

W „Yes is more” Kai-uwe Bergmann pokazał jak członkowie pracowni 
odpowiadają na polimorficzne wymagania, kompleksowe zasady oraz 
wysokospecjalistyczną wiedzę o społecznościach, kreując namacalne 
rozwiązania poprzez realizację procesów artystycznych: rozwiązania, 
które raz po raz przyciagają zainteresowanie ogółu populacji zdobywając 
jednocześnie szacunek miłośników na całym świecie.
„Yes is more” mówi językiem kultury masowej, pozwalając rzeczom 

wzniosłym błyszczeć w codziennym otoczeniu. big wielokrotnie przycią-
ga społeczną uwagę i wywołuje polityczne debaty swoimi projektami. 
na przykład trzykilometrowa ściana mieszkań, która panoramicznie 
otacza park z polami do piłki nożnej w Kopenhadze, czy propozycja skon-
solidowania wszystkich duńskich, portowych działalności w superporcie 
w kształcie gwiazdy usytuowanej przy moście pomiędzy Danią i niem-
cami, czy w końcu propozycja przeniesienia małej Syrenki, narodowego 
symbolu Danii do Chin na 6 miesięcy i uczynienia z niego centralnego 
eksponatu w Duńskim Pawilonie expo w Szanghaju w 2010 roku! I co zas- 
kakujące – oni to po prostu robią!

Big jest kopenhaską grupą architektów, projektantów i myślicieli, którzy 
działają w różnych obszarach architektury, urbanistyki, badań i rozwoju. 
big zbudował swoją reputację na kompleksowo zrealizowanych budynkach, 
które są zarówno innowacyjne programowo, technicznie, świadome kosz- 
towo, jak i zawierają inicjatywy zrównoważonego projektowania. W swojej 
architektonicznej pracy projektowej pracownia demonstruje wysoką 
wrażliwość na szczegółowe wymagania ze strony kontekstu obiektu oraz 
jego programu.

Big zrealizował ostatnio takie projekty jak Duński Pawilon na expo 
w Szanghaju (2010), The 8 House (2010) i The mountain (2008), który 
otrzymał nagrodę za najlepszy projekt budynku mieszkalnego na świe-
cie podczas Światowego Festiwalu Architektury w Barcelonie. Ponad 
150.000 m kw. powierzchni obiektów jest obecnie w trakcie realizacji. 
Wśród tych projektów znajduje się Duńskie muzeum morskie (Danish 
maritime museum) o powierzchni 5.000 m kw., które ze względu na 
położenie w części Helsingor objętej programem dziedzictwa kulturo-
wego unesco wymaga stworzenia obiektu wpisującego się w otoczenie. 
W Azji obecnie pracują nad 200 metrową wieżą biurowca nazywaną the 
Shenzhen energy mansion, która podobnie jak Biblioteka narodowa 
Astana (Astana national Library) o powierzchni 33.000 m kw. ma zostać 
ukończona w 2012 roku.

Spotkanie zakończyło się bardzo miłym akcentem. Organizatorzy prze-
kazali cały dochód ze sprzedaży książek „Yes is more: An Archicomic on 
Architectural evolution”, na zakup klocków lego dla wybranych Domów 
Dziecka z Poznania i Wrocławia. 

Gośćmi specjalnymi tegorocznych spotkań organizowanych przez firmy 
martela, desso, rockfon i vescom oprócz wspomnianego już Kai-uwe 
Bergmanna byli arch. Ole Gustavsen z Pracowni Snohetta z norwegii 

ŚWiadoME
WNętrzE WE
WrocłaWiu/
yEs is MorE

(nagroda miesa van der rohe 2009), prof. Hrvoje njiric z Pracowni njiric 
+Arhitekti z Chorwacji oraz arch. marie Therese Hornoncourt z austryjackiej 
pracowni the next enterprise architects. 

Spotkania odbywają się w 7 miastach w Polsce (Gdańsk, Łódź, Katowice, 
Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław) od 2008 roku. Celem spotkań jest 
ułatwienie kontaktów polskich architektów z uznanymi, wielokrotnie 
nagradzanymi, zagranicznymi projektantami wzorów przemysłowych 
oraz architektami, przybliżenie europejskich trendów w zakresie design’u 
i formy oraz kompleksowego podejścia do projektowania obiektów 
komercyjnych.

Impreza została objęta patronatem honorowym przez sarp, Krajową 
Izbę Architektów oraz Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

Patronat medialny nad wydarzeniami sprawują pisma: „Architektura & 
Biznes”, „Architektura murator”, „Archivolta”, „Dobre Wnętrze”, „ArCH”, 

„Office & Facility”, „urządzamy Dom i mieszkanie”, „Wnętrza Komercyjne”, 
„Workplace”, „zawód: Architekt” oraz tv domo, serwis www.architektura.info 
oraz www.architekci.pl.

Patronem Specjalnym Spotkania w Poznaniu było Centrum Biznesu i Sztu- 
ki „Stary Browar” oraz serwis informacyjny Poznańskie nieruchomości 
www.poznanskie-nieruchomosci.pl. więcej: www.swiadomewnetrze.pl  

pawilon duński na expo 2010 – big

foto: Iwan Baan

w-walter towers – big
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W dniach 9 września – 10 października br. w siedzibie Fundacji spot. 
W Poznaniu, miały miejsce wydarzenia związane z projektem 

„re.architektura” – cyklem wystaw, warsztatów i wykładów będą- 
cych kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy „re.produkt”.

Cykl imprez rozpoczął 9 września wernisaż wystawy „re.architektura” 
pod kuratelą Lidii Klein, na której zaprezentowano zrealizowane budynki, 
projekty, wizjonerskie przykłady architektury utopijnej czy też instalacje 
z pogranicza sztuki i designu, stworzone zarówno przez „klasyków” 
architektury, takich jak Shigeru Ban czy Alvaro Siza, jak również młodych 
architektów i pracownie z europy (united Bottle Group, karo), Stanów 
zjednoczonych (International Design Clinic, Terreform) czy Chin (Amateur 
Architecture Studio), odwołujące się mniej lub bardziej bezpośrednio do 
idei ochrony środowiska i ekologii w architekturze. Jednakże celem 
wystawy nie był kompletny przegląd rozwiązań i tendencji zawartych 
w ramach „eko-architektury”, a raczej pokazanie odbiorcom różnych 
sposobów rozumienia, interpretacji i wykorzystania idei ekologii oraz 
skłonienie do bardziej krytycznego spojrzenia na projekty odwołujące się 
do haseł ochrony środowiska, a niejednokrotnie wykorzystujące jedynie 
pojęcie „ekologii” jako etykietę zwiększającą popularność produktu.

różnorodność aspektów kryjących się za hasłami architektury ekologi- 
cznej i recyklingu w architekturze uwidoczniono również w samej nazwie 
imprezy. Przedrostek „re” kojarzyć się miał z recyklingiem i architekturą 
korzystającą z zasobów naturalnych w sposób zrównoważony i przemyśla- 
ny, a więc architekturą odpowiedzialną (responsible architecture), a jedno- 
cześnie sugerował powtórzenie, ponowne wykonanie jakiejś czynności, 
zmianę obecnej sytuacji. Prof. ewa rewers, kierownik zakładu Kultury 
miasta w Instytucie Kulturoznawstwa uam, w swoim wykładzie pt. „Po-
etyka czy etyka cyrkulacji w architekturze” rozszerzyła jeszcze możliwość 
interpretacji idei recyklingu. zastąpiła ona ukierunkowany, jednokrotny 

i liniowy ruch sugerowany przez przedrostek „re”, pojęciem „cyrkulacji” – 
swobodnym, nie kończącym się krążeniem w przestrzeni, będącym jed-
nocześnie afirmacją różnych kierunków i form życia. Położyła nacisk na 
wielokrotne, wielowymiarowe i wielokierunkowe możliwości ponownego 
wykorzystania rzeczy samych w sobie, ich funkcji w określonym systemie 
bądź pomiędzy systemami, czy też cyrkulację wiedzy i technologii umożli- 
wiającą ponowne wykorzystanie pomysłu bądź przedmiotu. zadała 
również trzy pytania, które warunkować mają sam proces oraz możliwość 
ponownego wykorzystania rzeczy: „Jak to jest zrobione?”, „Czy to jest 
rozsądne?” oraz „Czy to nas (jako jednostkę, wspólnotę, społeczeństwo, 
ludzkość) umacnia, wspiera, ożywia?”. I od odpowiedzi na te pytania uza-
leżniła możliwość przyporządkowania procesu lub obiektu do kategorii 

„świadomości ekologicznej”.
na ciekawe aspekty mogące kryć się pod pojęciem „re.architektury” zwró- 

cił także uwagę historyk i krytyk architektury, Jarosław Trybuś. W swojej 
prezentacji „Trwałość – nietrwałość. O zaletach architektonicznej 
miękkości” zauważył, iż architektura sama w sobie może być produktem 
zaśmiecającym środowisko. We współczesnym, rozwijającym się z coraz 
większą prędkością świecie postępu, przenoszącym swoje istnienie  
z rzeczywistości realnej do wirtualnej i dążącym do maksymalnej 
mobilności, architektura stała się niewolnicą trwałości i niezmienności, 
co staje się jej ułomnością. Od przeszło stu lat budynki buduje się w ten 
sam sposób, nadając im złudną trwałość za pomocą szkła, betonu i stali. 
To powoduje, że w obecnym świecie nietrwałości architektura, która nie 
zmienia funkcji i nie dostosowuje się do otoczenia, nie ma nic nowego 
do zaoferowania. na miejscu budynków wyburzanych powstają nowe, wspa- 
nialsze, bardziej nowoczesne, a w rzeczywistości dokładnie takie same 
jak poprzednie: nie proponujące i nie wnoszące żadnej nowej jakości. Jeśli 
jednak współczesna architektura nie powinna proponować trwałości, to 
co innego może zaoferować w zamian? zmianę materiałów, umożliwiają 
cych składanie i rozbieranie budynków na przestrzeni miesięcy, by potem 
wykorzystać je ponownie w innym miejscu? Czy też budowle tymczasowe 
potrzebne „tu i teraz”, wzorowane na nietrwałych obiektach wznoszonych 
przez najuboższych mieszkańców Azji i Ameryki Południowej? A z drugiej 
strony, jak może istnieć na świecie nietrwałość rzeczywistości wirtualnej 
bez trwałości obiektów przekazujących energię elektryczną? Przede wszy- 

RE.
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tekst: Olga Bogucewicz

stkim jednak, już teraz należy zacząć szukać odpowiedzi na pytanie o to, 
co zrobić, by za 20, 50, 100 lat budynki, które stawiamy obecnie, nie stały 
się kolejnym odpadem zaśmiecającym środowisko milionami ton gruzu, 
jak to zaczyna się dziać z blokowiskami?

Integralną część wystawy stanowiły warsztaty projektowe prowadzone 
przez architektów z dwóch poznańskich pracowni: front Architects oraz 
ultra Architects. front Architects, organizując zajęcia pod hasłem win-
doms, nawiązali bezpośrednio do zaprojektowanej przez siebie ekspozycji 
wystawy, prezentującej zgromadzone prace na stelażach wykonanych ze 
starych ram okiennych, i będącej jednocześnie eksponatem samym w sobie. 
Pokazali, jak własnoręcznie nadać zużytym już przedmiotom nową jakość. 
W ten sposób stare okna zmieniły swoje formy i funkcje, tworząc siedziska, 
leżanki, czy schody donikąd. natomiast ultra Architects postawili na 
edukację architektoniczno-ekologiczną. Jako zadanie warsztatowe nie 
tylko dla osób zajmujących się projektowaniem na co dzień, postawili 
stworzenie projektu elementu placu zabaw dla dzieci, przeznaczonego 
do realizacji na terenie spot. i wykorzystującego stare, zużyte materiały. 
W ten sposób pokazali, nie tylko w jaki sposób stworzyć kompletny, 
użyteczny i możliwy do realizacji projekt funkcjonalnego i bezpiecznego 
produktu, ale również jak wykorzystać do tego celu pozornie niepotrzebne 
już przedmioty.

zarówno warsztaty, jak i wykłady oraz sama wystawa cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, prowokując ciekawe dyskusje i interesującą wymianę 
poglądów. W szczególności zaś zwróciły uwagę uczestników na mnogość 
znaczeń i treści ukrytych w samym, dość niejednoznacznym, pojęciu 

„architektury ekologicznej” oraz na coraz bardziej widoczne problemy 
z przetwarzaniem coraz większej ilości odpadów powstających przy 
produkcji i budowie obiektów podążających za konsumpcyjnymi wyma-
ganiami coraz szybciej pędzącego świata 

Foto: Damian Bieniekfront architects

ultra architetcs

ultra architetcs

Foto: małgorzata Opala-Dziadek
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XiV PLENARNE
POSIEDZENIE
KOMITETU
ARCHITEKTURY 
I URBANISTYKI
POLSKIEJ
AKADEMII NAUK/
WarszaWa 
24 WrzEŚNia 2010

R utynowe posiedzenia Komitetu Architektury i urbanistyki pan, 
który zrzesza 23 wybieranych przez samodzielnych pracowników 
nauki członków: architektów-naukowców, na ogół związanych 

z uczelniami architektonicznymi, w obecnej kadencji 2007–2010 pod 
przewodnictwem prof. arch. zbigniewa Bacia, nie zawsze bywają interesu- 
jące dla ogółu środowiska architektonicznego. Tym razem jednak, z racji 
tematyki, na część wrześniowego posiedzenia Komitetu zostali zaproszeni 
wyjątkowi goście. Wśród nich czołowi polscy architekci-twórcy – jako 
reprezentanci różnorodnych tendencji i nurtów współczesnej architektury 
polskiej oraz prezes sarp dr arch. Jerzy Grochulski i przewodniczący 
Polskiej rady Architektury arch. Krzysztof Chwalibóg. Obecny był również 
prof. arch. Witold Cęckiewicz – członek rzeczywisty pan. Intencją zapro-
szenia cenionych w środowisku i cenionych powszechnie architektów, 
było poprzedzenie planowanej dyskusji nad kondycją współczesnej pol-
skiej architektury wypowiedziami gości o ich własnym, twórczym credo.

We wstępie do tej części posiedzenia, z-ca Przewodniczącego kaiu pan 
prof. arch. Konrad Kucza-Kuczyński potwierdził cel, jakim jest wzbogacenie 
rozważań naukowych o bezpośrednie relacje twórców, szczególnie pod 
kątem poszukiwania autentyczności czy odrębności współczesnej 
architektury polskiej na tle architektury europejskiej i światowej oraz 
następnie w dyskusji próby poszukiwania i określenia wartości, jakie 
niesie. zaproszeni goście nie wyczerpują pełnego przekroju środowiska 
twórczego, tym niemniej kluczem doboru było zaprezentowanie różnych 
dróg twórczego myślenia: od ścieżek architektury znaczeniowej i symbo-
licznej – do h.t. i minimalizmu.

Syntetyczne, z założenia danego do dyspozycji czasu tylko 20 minut na 
wypowiedź, refleksje o własnym widzeniu i doświadczeniu twórczym archi- 
tektury, wygłosili kolejno: prof. arch. marek Budzyński, prof. arch. ewa 
Kuryłowicz w imieniu zespołu apa Kuryłowicz, prof. arch. romuald Loegler, 
arch. Przemo Łukasik i dr arch. Łukasz zagała, arch. Jerzy Szczepanik- 

-Dzikowski i arch. maciej miłobędzki (jems) oraz dr arch. Bolesław Stelmach.
Prezentacje autorskie oraz krótka dyskusja po nich, potwierdziła przede 

wszystkim niedosyt tego typu bezpośrednich konfrontacji postaw 
i otwartych wypowiedzi na temat własnej twórczości w naszym środowisku. 
W wypowiedziach dało się oczywiście odczytać piękne różnice w podejściu 
do samej architektury jako twórczego celu. Wspólnym mianownikiem 
prawie wszystkich wypowiedzi było podkreślanie zespołowego tworzenia 
architektury i o dziwo – liczne stwierdzenia Stelmacha: „staram się nie 
mieć pomysłów”. Słabością prezentacji z punktu widzenia szerszej infor- 
macji, jest niestety brak zapisów tych wypowiedzi. W podsumowaniu 
dyskusji podkreślono pozytyw tego nietypowego spotkania dyskusyjnego 
i ustalono celowość częstszych kontaktów tego typu.

Sfinalizowaniem rozważań o kondycji polskiej architektury współczesnej 
stało się przyjęcie przez obecnych członków kaiu pan, deklaracji o bezwglę- 
dnym poparciu dla inicjatyw środowisk architektów broniących unikalnych 
walorów architektury dworca katowickiego: konkursowego dzieła war-
szawskich „Tygrysów” – Wacława Kłyszewskiego, Jerzego mokrzyńskiego 
i eugeniusza Wierzbickiego. Po karygodnym zniszczeniu Supersamu, 
problem ochrony cennej architektury „socmodernizmu”, staje się istotnym 
elementem dyskusji o współczesnej polskiej architekturze 

tekst: Konrad Kucza-Kuczyński

twórczość

W ydaje mi się, że Bogusławski był przede wszystkim kontynuato- 
rem spraw dawnych” – tak twierdził Jego bliski przyjaciel Jerzy 
Hryniewiecki i myślę, że słowa te można odnieść przede wszys- 

tkim do projektowanych przez prof. Bogusławskiego mebli i wnętrz. Stwo- 
rzył nowe formy, które są pewną kontynuacją form dawnych, nie pragnął 
stworzyć czegoś zupełnie nowego, ale oparł się na sprawdzonych zasadach 
starając się zaprojektować mebel, który miałby piękną formę, będąc 
jednocześnie sprzętem funkcjonalnym, interesującym i wygodnym. Ważne 
jest to, że Profesor nie naśladował, ale jak powiedział Hryniewiecki: 

„interpretował historię”. nie oznacza to jednak, że nie posiadał wyobraźni 
do stworzenia czegoś zupełnie nowego, świadczy o tym fotel zaprojekto-
wany w latach 50-tych, który tchnie nowością i oryginalnością nie tylko 
na tle dzieł polskich ale i światowych. Podobny sposób kształtowania 
formy odkryli później projektanci światowej sławy, tacy jak Arne Jacobsen 
i jego słynny fotel Łabędź z 1958 roku oraz trzydzieści lat później Toshiyuki 
Kita i jego szezlong z 1980 roku. (…)

Wieloletni współpracownik i przyjaciel prof. Bogusławskiego, rzeźbiarz 
Stanisław Sikora powiedział o nim: „On tworzył coś bardzo indywidualnego” 
i dzisiaj patrząc na Jego meble widać ich oryginalność i siłę twórczą artysty.
„Interesował się plastyką, rzeźbą, malarstwem, muzyką, literaturą” – był 

architektem stale poszukującym. W Jego meblach widać korzystanie 
z wzorców historycznych, na przykład metod projektowania w xix wieku, 
gdzie przy tworzeniu mebla bardzo dbano o czynnik dekoracyjny. O to 
samo zawsze starał się Bogusławski – stąd Jego współpraca ze Stanisławem 
Sikorą i innymi rzeźbiarzami i plastykami. Trzeba wyraźnie powiedzieć, 
że Bogusławski nie był naśladowcą, i jak mówi Sikora nie starał się korzy- 
stać z tej historii z premedytacją, ale wiedza wpływała na Jego twórczość 
w sposób podświadomy. Projektował spontanicznie, co potwierdzają 
słowa Sikory: (...) „nie prowadził analiz, nie podpierał się zasadami, nie 
posługiwał się wzorami.” nie próbował także zwerbalizować kryteriów 
swojej twórczości – „nie musiał tworzyć żadnych zasad, nie był zbliżony 
do żadnego kierunku, był tylko sobą.” Właśnie te słowa Stanisława Sikory 
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„był tylko sobą” najbardziej określają zarówno typ człowieka, jakim był 
prof. Bogusławski jak i dają nam wyobrażenie jakim był architektem, 
twórcą niepowtarzalnych mebli. z pewnością był silną indywidualnością, 
człowiekiem o ogromnej pasji i wiedzy nie tylko z dziedziny architektury. 
Tym, co Go wyraźnie wyróżnia spośród znanych i cenionych architektów 
jest fakt, że nie próbował własnej twórczości określić słowami, nie tworzył 
teorii, nie wkładał swojej twórczości w sztuczne ramy. nie identyfikował 
się z żadną grupą. Interesowała Go po prostu dobra architektura, forma 
i detal. Dążył do idealnej formy w swoich projektach. nie znaczy to jednak, 
że nie interesował się teorią sztuki. Bohdan Gniewiewski powiedział, że 
rozmawiali często o sztuce i o ludziach, którzy ją tworzą. Dyskutowali  
o dwóch nurtach określających dwa różne typy ludzi sztuki: o tym, który 
wywodzi się od Apollina i o drugim, któremu przewodzi Dionizos. mówili, 
że pierwszy jest nurtem racjonalnym, charakteryzującym się niesłychaną 
konsekwencją i uporządkowaniem, natomiast drugi jest żywiołowy, 
wiedziony instynktem, chwytający emocją. W jego odczuciu Bogusławski 
był ogarnięty tym drugim nurtem. „Cały był żywiołem architektonicznym.” 
Gniewiewski powiedział także, że, posiadał unikalną już w dzisiejszym 
świecie cechę dawnych mistrzów – wszechstronność. W swoim zawodzie 
interesował się wszystkim i znał się na wszystkim.

Jego współpracownicy mówili o nim: „Bardzo lubił walczyć o detal”, (…) 
„Jego cechą charakterystyczną była fascynacja detalem, sprawami formy”, 
(…) Tę dbałość o detal widać szczególnie w projektowanych przez niego 
meblach. To właśnie drobny fragment: zwieńczenie oparcia, wykończenie 
poręczy lub też odpowiednio dobrany gatunek drewna decydował o wyją- 
tkowości projektowanych przez Bogusławskiego mebli. W Jego pracach 
nie ma nic przypadkowego, każda noga, oparcie, poręcz, blat czy tapicerka 
tworzą harmonijną całość. Do każdego z nich wykonywał szereg rysunków 
i starał się znaleźć najlepszą formę.

maria Leszczyńska wspominała, że Profesor wykonywał szereg szkiców 
pojedynczego mebla lub wnętrza, starając się znaleźć doskonałą formę. 
Charakterystyczne dla szkiców Bogusławskiego jest to, że wykonywał 
szereg bardzo małych rysunków na jednej kartce papieru – ta oszczędność 
papieru była przyzwyczajeniem wyniesionym z obozu jenieckiego. (…)

O podejściu do tworzenia świadczy także dokonywany przez Profesora 
wybór materiałów. nigdy nie był przypadkowy, ale starannie dobrany. 
miał swoje ulubione materiały i te, których nie tolerował. Bohdan Gnie- 
wiewski twierdził, że tkwiło w nim zaufanie do materiałów sprawdzonych 
i takich, które istnieją w przyrodzie. zdecydowanie preferował drewno  
i kamień ale także stal. miał ogromną nieufność do współczesnych tech-
nologii. Aniela Bogusławska, żona Profesora, zauważyła, że ulubionym 
gatunkiem drewna, z którego najchętniej projektował był jawor. To, jak 
ważny był dla Bogusławskiego materiał, z którego tworzył potwierdza 
asystent profesora, Andrzej ustian: „Profesor uważał, że najpierw trzeba 
znaleźć deskę, obejrzeć ją, powąchać i wtedy zastanowić się co z niej 
zrobić. Przede wszystkim inspirował Go materiał.” (…) „nie każdy się 
nadawał, gdyż lubił jedynie materiały szlachetne, takie, które się pięknie 
starzeją. Dlatego od razu odrzucał aluminium i plastik. Drewno, kamień, 
skóra etc. – te szanował i wykorzystywał w swoich projektach.”

Kolejną wyjątkową cechą prof. Bogusławskiego było traktowanie archi- 
tektury, rzeźby, malarstwa, jako spójnej całość. Bardzo dbał o stronę 
kolorystyczną i traktował ją poważnie. Plastyk i rzeźbiarz byli dla niego 
pełnoprawnymi partnerami. Stanisław Sikora: „Potrafił dostrzec u partnera 
pewne elementy godne uwagi i wtedy zmieniał swój sposób rozumowania.”

Był przez to wyjątkową postacią w polskiej architekturze – potrafił zna- 
komicie współpracować z plastykiem. najczęściej zleca się rzeźbiarzowi 
czy malarzowi dekorację do już istniejącego budynku, a On tworzył z nimi 
całe dzieło od samego początku.

Dlatego tak znakomicie współpracowało mu się ze Stanisławem Sikorą, 
który wyznawał tę samą zasadę: „To zawsze musi być wspólna praca od 
początku. Przy naszej pracy nad wnętrzami urzędu rady Państwa właściwie 
nie było rozgraniczenia zadań. nie można tylko dekorować...” Przykładem 
jednym z wielu, pełnej współpracy, może być projektowanie kościoła 
w Stalowej Woli – Bogusławski od samego początku oparł się na grze 
światła, wnoszonej przez witraże, które wykonała maria Leszczyńska. Był 
to wynik współpracy z plastykiem już w pierwszej fazie projektowania, 
a nie dorabianie witraży do już istniejących wnętrz. Taki sposób projek- 
towania jest rzadkością w architekturze i wymaga wielkich umiejętności.

rzeźbiarskie
podejście do projektowania

Pasja i dokładność w projektowaniu mebli wynikała zapewne z jego zami- 
łowania do rzeźby. (…) Potwierdzają to słowa Hryniewieckiego: „Bogusła- 
wski traktował mebel jak rzeźbę.” Andrzej ustian powiedział, że Profesor 
niekiedy bolał nad tym, iż nie udało mu się zrealizować żadnego pomnika 

– „było to Jego niespełnione marzenie.” Studiował rzeźbę w Oflagu, gdzie 
z trudem zdobywał jedyny dostępny materiał nadający się do modelowa- 
nia, jakim była plastelina. „Janek szalenie przepadał za rzeźbieniem.” 

– tak wspomina maria Leszczyńska, wielokrotny współpracownik profesora. 
razem startowali w konkursie na pomnik Westerplatte. niestety przy-
znano im ii-drugą nagrodę, więc projekt nie został zrealizowany. Jak 
wspomina Leszczyńska, Bogusławski bardzo się zaangażował w pracę nad 
tym projektem, który odzwierciedlał cały entuzjazm i pasję z jaką odda-
wał się rzeźbieniu. (…)

Bogusławski startował w jeszcze jednym konkursie rzeźbiarskim, tym 
razem wspólnie ze Stanisławem Sikorą. Był to konkurs zamknięty, ogłoszony 
przez episkopat, na rzeźbę upamiętniającą pierwszą wizytę Ojca Świętego 
Jana Pawła ii w Katedrze św. Jana w Warszawie. Wspólna praca Bogusław- 
skiego i Sikory otrzymała i nagrodę, jednak biskupi uznali, że za życia 
nie powinno się stawiać pomników. rzeźba przedstawiała wizerunek Ojca 
Świętego i miała stanąć naprzeciwko katedry. Bardzo prosta forma, na 
niskim cokole, naturalnych rozmiarów, wyrażała pokorę. niestety po raz 
kolejny nie spełniło się marzenie Bogusławskiego o zrealizowaniu rzeźby.

Sam projekt nigdy nie zadowalał profesora Bogusławskiego, gdyż nie 
uznawał za dzieło, projektów nie zrealizowanych. Dlatego też zachowało 
się tak mało rysunków – pomysłów, do których realizacji nie doszło. Jerzy 
Bogusławski, syn profesora, często słyszał słowa ojca „jeśli coś jest nie 
zrealizowane to tak jakby nie istniało”. nie prowadził archiwizacji swojej 
twórczości, cały wolny czas poświęcał tworzeniu nowych dzieł.

Bohdan Gniewiewski powiedział, że Bogusławski jako architekt zawsze 
dostrzegał istniejącą spójność między wnętrzem, meblem, detalem archi- 
tektonicznym, kształtowaniem całego obiektu architektonicznego, aż 
wreszcie kształtowaniem struktury urbanistycznej danego obiektu. Dążył 
do syntezy wszystkich sztuk plastycznych. Celem jego działalności było 

fotel / wystawa w muzeum narodowym, 1949

wnętrze prywatnej willi / arkady 1938

polski pawilon na międzynarodowej wystawie / nowy jork 1939
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osiągnięcie współgrania form architektonicznych z rzeźbą i malarstwem, 
stąd Jego umiłowanie dawnej architektury, w której ta synteza się 
dokonała. Wszechstronność Bogusławskiego powodowała, że sięgał do 
opanowania całego dzieła architektonicznego w myśl zasady, że detal 
i wnętrze stanowi integralną część całego obiektu. Ten sposób ujmowania 
zagadnień związanych z architekturą nie był w Polsce popularny, a właśnie 
Bogusławski przejawiał „gigantyczną pasję prowadzenia obiektu konse-
kwentnie do samego końca”.

Dowodem perfekcyjnego podejścia Bogusławskiego do projektowania 
mebli była Jego doskonała znajomość techniki stolarskiej, dzięki czemu 
projekty były czytelne i możliwe do zrealizowania. Panował nad stroną 
techniczną w tworzeniu mebla i potrafił sam zapewnić sobie gwarancję 
trwałości, co było dla niego bardzo ważne. znał także tajniki techniki 
stolarskiej na przykład w starożytnym egipcie, wiedział, że w kraju tym 
drewno było niesłychanie cennym materiałem, który należało oszczędzać. 
Dlatego „egipskie meble” Bogusławskiego są lekkie, oszczędne ale bardzo 
wystudiowane.

maurice Dufrene – znany projektant i dyrektor magazynu z wyposa-
żeniem wnętrz La maitrisen przy Galerii Lafayette w Paryżu podkreślał, 
że „projektant mebli jest architektem, a nie zwykłym dekoratorem. Przy 
projektowaniu mebla najważniejsze jest dokładne przestrzeganie zasady 
równowagi jego masy, sylwetki i proporcji, odpowiednich dla surowców  
i techniki w jakiej został wykonany.”(meble 1998 – meble xx wieku. współpr. 
r. de Grada (...) Wydawnictwo Amber 1998.) Patrząc na twórczość Bogusław- 
skiego można powiedzieć, że Profesor projektował według tej właśnie 
idei wyrażonej przez Dufrena. Poprzez wyeliminowanie bogatej snycerki, 
architektonicznych spiętrzeń, profilowanych gzymsów i framug Bogu-
sławski mógł skupić się na wyeksponowaniu naturalnego piękna mebla 
i skupieniu się na jego funkcjonalności. estetyka Jego mebli opierała się 

na ich rysunku architektonicznym i zewnętrznej urodzie. (…) Bogusławski 
zachowywał w swoich projektach czystość kolorów, prostotę rysunku, 
rozłożenie ornamentyki na ściśle określonych partiach mebla. Starał się 
korzystać jedynie ze szlachetnych surowców i bardzo dbał o wysoką 
jakość wykonania. Stąd właśnie współpraca ze stolarską firmą Kamlerów, 
będącą jedną z najlepszych firm stolarskich w przedwojennej Warszawie. (…)

niejednokrotnie projektanci wykraczali poza funkcjonalizm, kreując 
artystycznie wysmakowane bogate wnętrza, inni zaś tak przejęci założe-
niem, żeby wnętrze było funkcjonalne, zapominali o estetyce i artyzmie.

Bogusławski zdawał się nie mieć z tym problemu, Jego wnętrza choć fun- 
kcjonalne i komfortowe, nie były pozbawione pięknej formy. Doskonale 
panował nad całością. Stworzył indywidualny, niebanalny styl poparty 
wysokimi umiejętnościami. nigdy nie pozostawał przy pierwszym pomy- 
śle uważając go za najlepszy, tylko długo nad nim pracował tworząc kil-
kadziesiąt szkiców, szukając najlepszego rozwiązania formalnego i techni- 
cznego. maria Leszczyńska pamięta, że profesor podkreślał też, aby nigdy 
nie wyrzucać pierwszych szkiców, gdyż w nich może być zawarty jakiś 
element którego później zabraknie a nie będzie się w stanie go odtworzyć.

Pod względem ideowym meble Bogusławskiego można porównać do 
mebli ruhlmana, który był zwolennikiem następującej tezy: „Fotel przezna- 
czony do salonu powinien mieć inną konstrukcję niż fotel biurowy, który 
z kolei ma różnić się zasadniczo od fotela do palarni. Pierwszy musi być 
przytulny, drugi – wygodny, trzeci – działać na zmysły. Podstawowym 
zadaniem artysty jest nadanie im takich form, aby każdy z nich spełniał 
rolę zgodną ze swoim przeznaczeniem”. W Bogusławskim widzimy twórcę 
o tych samych poglądach, aspiracjach, gdyż Jego meble do mieszkań są 
wygodne i przytulne, meble na wystawy bardzo eleganckie a do rady 
ministrów dostojne i sięgające do tradycji.

o wnętrzach

Według Jego projektu powstało wiele wnętrz o bardzo zróżnicowanym 
charakterze. Projektował wnętrza domów letnich, mieszkań, których 
urządzenie powinno spełniać wymogi funkcjonalności i wygody. Inny 
charakter miały wnętrza o różnych przeznaczeniach prezentowane na 
wystawach, takie jak pokój pani, gabinet posła czy też wnętrze domu 
letniskowego, tutaj dużą rolę oprócz funkcjonalizmu i wygody stanowiła 
strona artystyczna. Inne cechy posiadały z kolei wnętrza zaprojektowane 
do rady ministrów, które wyrażały tradycję i miały być reprezentacyj-
ne.  (...) mebel był u niego integralną częścią architektury wnętrza, ale  
z punktu widzenia estetyki a nie funkcjonalizmu. Jerzy Hryniewiecki 
będąc razem z Bogusławskim w obozie jenieckim, miał okazję przyglądać 
się jak profesor w ciekawy sposób studiował różne wnętrza. Wyobra-
żał sobie wnętrza dla różnych ludzi, o różnych temperamentach. (...) 
Chodziło tutaj o pokazanie ekspresji wnętrz dla indywidualnych osób, 
a tym samym dla różnych celów. Jednak jak zauważa Hryniewiecki to 
były wszystko komfortowe wnętrza mieszkalne, gdyż siedząc na stołkach 
zbitych z desek tęsknili za luksusem.

wpływy na twórczość jana bogusławskiego

Patrząc na twórczość Bogusławskiego, jak i stosunek Profesora do sztuki, 
wydaje się, że bliskie mu były idee i zasady szkoły Wiliama morrisa, Arts 
and Crafts, których teorie i praktyka przyniosły całkowite odnowienie 
sztuki w drugiej połowie wieku xix-tego i silnie oddziałały także na arty- 
stów tworzących na początku xx wieku. naczelną zasadą i wymaganiem 
szkoły morissa, wyrosłej w tradycji rzemiosła artystycznego, była wysoka 
jakość i odpowiedzialność moralna artysty za wykonane dzieło. zasada 
ta została przeniesiona przez Bogusławskiego na grunt współczesny, przez 
co niewątpliwie przyczyniła się do ulepszenia technik i form wyrobów 
oraz dostosowania ich do aktualnych wymogów społecznych. (…)

Jerzy Hryniewiecki przypomina bardzo ważny fakt, że Bogusławski był 
uczniem profesora Przybylskiego. Podkreśla, że w czasie, kiedy trafili na 
Wydział Architektury bardzo ceniło się profesorów i były to czasy, kiedy 
każdy ze studentów mógł się powołać, że jest uczniem tego czy innego 
profesora. Bogusławski jako uczeń Przybylskiego czuł się jego kontynu-
atorem, a Przybylski był dociekliwym ale realistycznym poszukiwaczem 
architektury. Był również uczniem Stanisława noakowskiego, od którego 
nauczył się, że cechą charakterystyczną naszych zabytków jest nakładanie 
się kolejnych epok, twórczo wprowadzających elementy kolejnych 
etapów rozwoju.

W twórczości Jana Bogusławskiego można także dostrzec wpływy Franka 
Lloyda Wrighta. meble Wrighta już przed 1900 rokiem nosiły znamiona 
nowoczesności, ponieważ zbudowane były z przecinających się geome-
trycznych płaszczyzn i brył. Jednak podobieństwo Bogusławskiego do 
jego twórczości widzimy przede wszystkim patrząc na stosunek Wrighta 
do architektury. Był on twórcą humanistycznej wizji architektury współ-
czesnej, wpisanej w otoczenie, podporządkowanej potrzebom człowieka 
i komfortowi wnętrz. meble oprócz tego, że miały być funkcjonalne, po-
zbawione niepotrzebnych zdobień, wygodne, miały także ściśle łączyć się 
z architekturą, stanowić część jednolitej przestrzeni otoczenia. Taki sam 
efekt pragnął osiągnąć Bogusławski, co szczególnie widać na przykładzie 
willi podwarszawskich. 

z wypowiedzi przyjaciół i współpracowników Profesora wiemy, że bardzo 
dbał o zintegrowanie wnętrz domów z otaczającą je przestrzenią. za 
przykład może tu służyć dom w Skrzypkach, gdzie Bogusławski niejako 
wciągnął do wnętrza wielkie stare drzewo, jako centralny element nisko 
położonych wokół niego wnętrz mieszkalnych. (…) Jego celem było zapro- 
jektowanie przestrzeni, w której główną rolę odgrywa człowiek i jego 
potrzeba komfortu, rozumianego jako stworzenie miejsca, w którym 
przestrzeń jest tak zorganizowana, że daje poczucie bezpieczeństwa, 
wygody, stabilności. (…)

W okresie międzywojennym a szczególnie w latach trzydziestych stara-
no się rozszerzyć i ożywić rynek dzieł sztuki użytkowej i dekoracyjnej. 
Panowało przeświadczenie, że należy zrewidować zarówno założenia 

dom letniskowy w komorowie, 1935-1936

wnętrze prywatnego domu, 1938.

„pokój pani”, 1937
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konstrukcyjne mebli jak i koszty ich produkcji. Obok koncepcji uznających 
twórczość rzemieślniczą jako jedyną, która zdolna jest stworzyć niepowta- 
rzalne dzieła narodowe, pojawiły się opinie, że metodą do stworzenia 
jeszcze lepszych i ciekawszych dzieł jest współpraca rzemieślnika z archi- 
tektem. równocześnie zainteresowano się produkcją masową, 
czyli powielaniem prototypów na potrzeby klasy średniozamożnej. zwo-
lennicy obu idei rekrutowali się w większości z grona młodych archite- 
któw z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, zainteresowanych 
projektowaniem mebli. Do grona tych projektantów obok takich postaci 
jak Stefan Siennicki, Kazimierz Prószyński, Piotr Łubieński, należał 
również Bogusławski.

Początki takiego myślenia narodziły się w weimarskiej szkole wzornictwa, 
architektury i sztuki użytkowej Bauhaus, założonej przez Waltera Gropiusa 
w 1919 roku. (…)  Bauhaus wywodził się z doświadczeń i idei Deutsche 
Werkbund, próbował znieść istniejący dystans pomiędzy sztuką a rzemio- 
słem. Aby to osiągnąć podporządkował obie dyscypliny produkcji prze-
mysłowej i wypracował jedną, wspólną etykę pracy dla artysty malarza, 
rzeźbiarza, architekta i rzemieślnika. Ideologia Bauhausu oparta była na 
założeniu, że „artysta nie może marzyć o realizacji swoich pomysłów, jeśli 
nie ma wpływu na przemysł, który pozwoli mu stworzyć własną szkołę 
projektowania”.

W Polsce idea taka zaczęła się krystalizować jeszcze później, bo w latach 
trzydziestych. Wyrazem tych nowych tendencji stała się wystawa zorga-
nizowana w 1937 roku, przez Studium Wnętrz i Sprzętu przy Wydziale 
Architektury i Historii Sztuki na Politechnice Warszawskiej oraz Warszaw- 
ską Izbę rzemieślniczą. Wystawa pt. „Architektura Wnętrza”, była wynikiem 
kilkumiesięcznej pracy specjalnie zorganizowanego zespołu architektów 
oraz najwybitniejszych przedstawicieli rzemiosła stolarskiego. Oczeki-
wano, że ścisła współpraca architektów i artystów z rzemieślnikami 
wytworzy na przyszłość typ polskiego wnętrza i mebla tak mieszkaniowego 
jak i biurowego. zaprezentowano kilkanaście wnętrz, które demonstrowały 
rozwiązanie jadalni, sypialni, gabinetów, także pomieszczeń uniwersal-
nych i letniskowych. Głównymi projektantami byli: Jan Bogusławski, 
Kazimierz Prószyński, Piotr Łubieński, Stefan Siennicki, nina Jankowska. 
z okazji wystawy wydana została książka pt. „Wnętrze mieszkalne”, 
w której poza artykułami o wnętrzach, przedstawione zostały projekty 
wystawionych mebli do wykorzystania przez wszystkich zainteresowanych. 
Wystawa ta była także wyrazem dążenia do podniesienia kultury mieszkań 
całego społeczeństwa. 

Architektom w tym czasie stawiano wymagania aby tworzyli na potrzeby 
klasy średniej, co tym samym ograniczało koszty wykonania i nie 

pozwalało na zbyt wyszukane formy. Ogólne zapotrzebowanie na takie 
właśnie meble i wnętrza wywierało ogromny wpływ na kształtowanie się 
twórczości wielu artystów, architektów, w tym też Bogusławskiego.

Bogusławski choć interesował się i dużo wiedział o nowościach w swo-
im zawodzie, nowych materiałach wynikających z postępu technologii, 
jak na przykład prefabrykacjach czy ścianach kurtynowych, miał określo-
ny stosunek do swojej twórczości i zasady, których nie łamał. Jak mówi 
Jego asystent Krzysztof Dyga, był niezależny zarówno jako architekt jak 
i człowiek. nie przejmował się tym, co jest aktualnie modne, tym co 

„trzeba dzisiaj”. Po prostu wiedział swoje (…) i tak rozumianą nowocze-
sność nazywał modą i walczył z nią. 

Jan Bogusławski jest dzisiaj głównie postrzegany jako architekt, twórca 
koncepcji odbudowy zamku Królewskiego w Warszawie. Jednak patrząc 
na Jego twórczość z lat trzydziestych, dbałość o detal, ogromne zaintere- 
sowanie rzeźbą i duże zaangażowanie w projektowanie wnętrz i mebli, 
jest to błąd. Był na równi architektem jak i projektantem wnętrz i mebli 
 i tak powinien być postrzegany. 

Źródło cytatów w pełnej wersji pracy magisterskiej p. Magdaleny Meissner.

Tekst jest fragmentem pracy magisterskiej obronionej w Katedrze Historii 
Sztuki Nowoczesnej i Ikonografii Wydziału Nauk Historycznych 
i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
pod kierunkiem prof. Andrzeja K. Olszewskiego w 2001 roku „pokój pani”, 1937

wystawa nowy jork, 1939

profesor jan bogusławski, początek lat 60-tych. foto: archiwum rodzinne
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Studiowałem na Wydziale Architektury pw w latach 1961–1966. 

Przeglądając dziś swój indeks patrzę na wpisy wielu wybitnych 
osobowości, które tworzyły w tym czasie nasz Wydział: 

Piotr Biegański, Jan zachwatowicz, Jerzy Hryniewiecki, Barbara Brukalska, 
Wenczesław Poniż, zbigniew Karpiński, Czesław Krassowski, Wacław 
Ostrowski, Kazimierz Wejchert, Franciszek Piaścik, marian Sulikowski, 
zbigniew radwański, Jan Chmielewski, Jerzy Kozielski, Stanisław Wiliński, 
Witold Lapis, eugeniusz Szparkowski, zbigniew Chwalibóg, Celeste 
zawadzka i wiele innych.

Szczególne miejsce w mej pamięci zajmuje profesor Jan Bogusławski, 
u którego wykonałem ostatnie projekty architektoniczne na studiach 
(1966 r.) – projekt wnętrz i projekt przeddyplomowy. Konsekwencją tego 
pierwszego kontaktu był dyplom magisterski wykonany pod kierunkiem 
Profesora – Teatr Dramatyczny w Warszawie, który obroniłem w roku 
1967. następnie staż asystencki w pracowni Profesora w Katedrze Proje- 
ktowania Budynków użyteczności Publicznej, asystentura, doktorat 
w roku 1977 i tak się potoczyła nasza współpraca dydaktyczna, zawodowa 
i towarzyska, która trwała ponad 16 lat, aż do Jego śmierci w roku 1982.

W mej pamięci pozostał jako człowiek, architekt i dydaktyk. myślę, że 
najlepszą Jego charakterystyką będą niektóre fakty i zdarzenia, które 
pozostały w mej pamięci.

W roku 1964, byłem wtedy na trzecim roku studiów, Profesor wygrał 
międzynarodowy konkurs architektoniczny na projekt Opery narodowej 
w madrycie. Był to największy powojenny sukces polskiej architektury, 
zarazem gorzki sukces, gdyż nie zakończył się realizacją. W latach póź-
niejszych Profesor wiele razy wracał do tej sprawy: w Hiszpanii panował 
generał Franco, wysłanie projektu na konkurs z kraju komunistycznego 
równało się dyskwalifikacji. Projekt więc został wysłany do znajomych  
w Szwajcarii, tam został zreprodukowany na zachodnich materiałach  
i wysłany do madrytu. Kamuflaż się udał, o czym świadczy werdykt. Po 
otwarciu kopert nastąpiła konsternacja, choć władze robiły dobrą minę 
do złej gry – wystawy, bankiety, rozmowy realizacyjne, przeciąganie 
decyzji itp., lecz generał Franco powiedział – komunista nie będzie mi 
budował najważniej szego gmachu w stolicy. Profesor skwitował: „Bogu-
sławski i komunista(!), oprócz wiedzy i zdolności architektowi potrzebne 
jest szczęście”.

W roku 1967 Profesor wziął udział w międzynarodowym konkursie na 
projekt miasta espoo w Finlandii. Byłem w Jego pracowni na stażu asy-
stenckim i brałem udział w kreśleniu tego projektu. A właściwie w jego 
rysowaniu, gdyż Profesor wymyślił sobie, że projekt będzie narysowany 

„od ręki”, bez użycia przyrządów kreślarskich, co nada mu charakter 
szkicu. najpierw powstawał kreślony podkład, później na sprowadzonym 
z zagranicy „Astralonie” (format 100/100 cm wtedy w Polsce był proble-
mem) przerysowywałem go pieczołowicie ręcznie, przy użyciu nowo-
czesnego wtedy sprzętu – rapidografu marki rotring o grubości 0,7 mm. 
rezultat końcowy był zgodny z oczekiwaniami – projekt sprawiał wrażenie 
przemyślanego szkicu. Pracowaliśmy na Wydziale Architektury, w gabinecie 
Profesora, na i-piętrze, z oknem wychodzącym na ul. Koszykową. Jak to 
przy konkursach – często do późna. W soboty i niedziele Wydział był nie 
działał, zamknięty na głucho, z kluczem w drzwiach wejściowych 
w zamku od wewnętrznej strony i portierem śpiącym gdzieś w czeluściach 
gmachu. Profesor prowadził regularny tryb życia domowego – obiad 
w domu o 16-tej i półgodzinna drzemka, później już mógł pracować ile 

trzeba. Była to sobota lub niedziela, Profesor wychodzi na obiad 
i problem – jak wejść po powrocie na Wydział? Jak pan Profesor wróci 
proszę zakukać, jak kukułka – otwarte okno gabinetu od Koszykowej, zejdę 
i otworzę drzwi – mówię (centrala telefoniczna pw wyłączona i jak to 
możliwe, że nie było telefonów komórkowych?!). Po dość długim czasie, 
zajęty pracą, w tle szumu Koszykowej słyszę od jakiegoś już czasu cier-
pliwe i chrapliwe ku-ku, ku-ku… dochodzące z ulicy. Profesor przyjął to 
zdarzenie z właściwym sobie poczuciem humoru.

Taki moment – na początku grudnia 1968 roku pracowaliśmy z Profeso-
rem na Wydziale, gdy dotarła do nas wiadomość o śmierci profesora 
Witolda Lapisa. Pamiętam szloch Profesora i łzy po śmierci przyjaciela.

Profesor na Wydziale Architektury był postacią znaczącą. Jego dorobek 
zawodowy, kultura osobista i zaangażowanie w dydaktykę sprawiały, że 
cieszył się wśród studentów wielką popularnością i szacunkiem, z do-
mieszką pewnego rodzaju respektu. zawsze elegancko ubrany, sumienny 
i wymagający. Po bliższym poznaniu okazywał się normalnym człowiekiem, 
bez sztucznej pozy wielkości czy dystansu. Bardzo ceniłem sobie Jego 
korekty projektów studenckich, które zamieniały się w wielotematyczne 
wykłady. Były ilustracją Jego tezy, że architekt musi wiedzieć coś o wszys- 
tkim i wszystko o czymś. Tym „wszystkim” była wiedza i kultura ogólna, 
tym „czymś” wiedza techniczna i warsztat. Sam był ilustracją tej tezy. 
miał olbrzymią wiedzę z wielu dziedzin, którą dzielił się ze studentami 
w czasie korekt. Bardzo dużo rysował w czasie korekt. Jego ulubionym 
narzędziem był miękki ołówek i kciuk, którym ścierał, rozmazywał i cie-
niował swoje szkice. A w drugim ręku nieodłączny papieros. Studentom 
powtarzał, że zawód architekta jest jak zawód szewca, który robi buty na 
zamówienie: ten but musi pasować na nogę, musi być wieczorowy, jeżeli 
takie było zamówienie, musi być trwały, musi być wygodny, musi koszto-
wać tyle, ile miał kosztować i musi być wykonany w terminie. A na koniec 

– musi być piękny. Jeżeli któryś z tych warunków nie jest spełniony – nie 
ma architektury, nie ma nic, może budownictwo albo scenografia.

Inną ulubioną anegdotką Profesora było porównanie projektu budynku 
do projektu samochodu. Obowiązują te same zasady – forma wynika 
z funkcji. z tą różnicą, że samochód jest formą ruchomą, o różnych, zmie- 
nnych relacjach do otoczenia. Tak samo wygląda w Paryżu jak w nowym 
Jorku. Budynek projektujemy zawsze w tym jedynym miejscu, i powinien 
on uwzględnić wszystkie uwarunkowania miejsca – kulturowe, historyczne, 
geograficzne itd.

nie bójcie się „normalności” – mawiał studentom, to jest cecha pozytyw- 
na. Ale jeżeli chcecie czegoś więcej, to ta propozycja nie może być tylko 
kaprysem bez żadnego uzasadnienia. To nie znaczy, że był konserwatywny 
w swych poglądach, o czym świadczy wiele Jego nowatorskich projektów. 
Jednak na „pisanie poezji” w architekturze pozwalał tylko tym studentom, 
którzy nie mieli kłopotów z ortografią czy stylistyką architektoniczną.

z modą w architekturze trzeba ostrożnie – mawiał – budynku po kilku 
latach nie zamknie się w szafie, tak jak niemodnej sukienki.

W czasie korekt projektów studenckich widział natychmiast pomysł, 
często ku zaskoczeniu autora, który nie był go jeszcze pewien. Wtedy 
wskazywał studentowi możliwe ścieżki rozwoju, angażował się emocjo-

nalnie, otwierał perspektywy. Był natomiast bezwzględny dla leni i nie-
udaczników. Odsuwał wtedy projekt bez słowa i pytał się: kto następny? 
Lub mówił: tyle jest innych zawodów na „a”.

uważał, że koncepcję architekta można najkrócej i w pełni przekazać 
w skali 1:400 + autorski detal architektoniczny, mówiący o estetyce 
i użytych materiałach. I tak zresztą pracował. Często początkiem pomysłu 
na architekturę był wymyślony detal czy materiał. uważał, że prawem 
i obowiązkiem architekta jest, nie zawsze zresztą możliwe, doprowadzenie 
realizacji do końca – projektów i realizacji wnętrz i mebli. Tak zresztą za- 
kończyło się wiele z Jego realizacji. miał do perfekcji opanowany warsztat.

Poza pracą dydaktyczną na Wydziale pracowaliśmy razem zawodowo 
przy różnych projektach. W roku 1979 rysowałem projekt koncepcyjny 
kościoła w Legionowie. Praca odbywała się, ze względu na dobre warunki, 
w naszym nowym mieszkaniu przy ul. Bonifraterskiej. Profesor przychodził 
do nas często i o różnych porach, doglądając postępu prac i wprowadzając 
korekty. Atmosfera tej pracy była bardziej rodzinno-towarzyska. Które-
goś dnia wróciłem do domu, gdy Profesor już był. z papierosem i kawą 
siedział razem z moją młodszą córką na fotelu Kon-Tiki przed telewizorem 
oglądając program dla dzieci „Pora na Telesfora”. z przepraszającym gestem 
powiedział: już, już, zaraz się kończy.

Któregoś dnia, po wielu latach wspólnych Profesor powiedział: panie 
Krzysiu, tyle lat się znamy, pora przejść na ty. Dopełniliśmy rytuału bru-
derschaft’u. Ale udało mi się jeszcze wytargować, że nie będę się zwracał 
do niego „Panie Profesorze” ani „Janku”, tylko wystarczająco poufale 

– „Profesorze”. I tak już zostało do końca naszych wspólnych dni. Wydaje 
mi się, że była w tym potrzeba okazania mu szacunku i podziękowania za 
to wszystko, czego mnie nauczył.

Teraz, gdy czasami odwiedzamy Jego grób na Starych Powązkach, 
wypalam z nim papieroska „Silesia” i widzę oczami wyobraźni, jak nas 
obserwuje ze zmarszczonym czołem, przyglądając się, dokąd zmierza 
polska architektura. Warszawa, październik 2010 

prof. bogusławski przy projekcie na kościół przy ul. żytniej

szafa wg projektu prof. bogusławskiego 
wyrzeźbiona przez stanisława sikorę.
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Na Krakowskim Przedmieściu nie może stanąć kolejny pomnik. War- 
to natomiast dyskutować o miejscu pamięci – nie naruszającym 
elementów założenia przestrzennego jednej z najpiękniejszych 

ulic europy.
zawodowcom (architektom i rzeźbiarzom) trudno powstrzymywać się od 

zabierania głosu na główny temat publicystyczny ostatnich miesięcy. 
również ja, już na początku ryzykownej i nieprofesjonalnej na ogół dyskusji 
o pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej, powiedziałem „Gazecie Wyborczej”, 
że założenie Pałacu radziwiłłów (namiestnikowskiego), traktowane jako 
istotny element założenia Krakowskiego Przedmieścia, jest skończoną 
kompozycją przestrzenną. nie może być więc mowy o dodaniu tam 
nowego elementu.

gordyjski węzeł

Piotr Kosiewski pisał w „tp” nr 35/10, że „powinno powstać miejsce przed 
Pałacem”, pytając jednak, czy to ma być pomnik prezydenta i czy ma sta-
nąć koniecznie tu? W dyskusji zabrali także głos profesjonaliści. Pierwszy 
był Czesław Bielecki – autor projektu kwatery „Żywiciela” na Powązkach 
(cenię go za to wzruszające surowością dzieło) oraz ekspresyjnego radegas- 
ta w Łodzi, który potwierdził jego sprawność w tworzeniu przestrzeni 
monumentalnej. maksymilian Biskupski jest natomiast twórcą jednego 
z najlepszych (narażam się krytykom sztuki) warszawskich pomników, 
jakim jest dla mnie wagon z krzyżami: Pomnik Poległym i Pomordowanym 
na Wschodzie.

Obaj przedstawili swoje autorskie wizje rozwiązania gordyjskiego węzła. 
Bielecki wskazał miejsce, wspominając tylko o czymś na kształt obelisku: 
obok osi Pałacu, na charakterystycznym przegięciu zarysu Krakowskiego 
Przedmieścia. Jego zdaniem uczytelni to pomnik, widoczny dzięki temu 

z obu kierunków tej najpiękniejszej ulicy europy. Biskupski, na zlecenie 
– jak mówił w wywiadach – części rodzin ofiar katastrofy, zaproponował 
obelisk oblepiony 96 dłońmi: ulubionym ostatnio jego motywem pomni- 
kowym (takie dłonie dodał trochę samowolnie – choć zyskując ostatecznie 
akceptację nas jako autorów – podczas zleconego mu odlania w brązie 
Pomnika ewakuacji Bojowników Getta na Prostej). nie podał wprawdzie 
dokładnej lokalizacji, ale w domyśle chodzi o przestrzeń przed Pałacem, 
czyli zgodnie z oczekiwaniami grupy ludzi koczujących na chodnikach 
Krakowskiego Przedmieścia. Obydwa pomysły oczywiście zdecydowanie 
ingerują w skończone założenie przestrzenne. Czyli są obok mego widzenia 
tego cennego miejsca i wbrew powszechnym poglądom konserwatorskim.

Czy nie ma tu jednak pewnego błędu w nazywaniu problemu? Współ-
czesne widzenie architektury i rzeźby monumentalnej operuje pojęciami 
tak pomnika, jak i szerszego chyba określenia: miejsca pamięci. nie są 
one ostre naukowo, ale chyba zrozumiałe. W większości wypowiedzi na 
temat „pomnika” odczuwa się tradycyjną wizję skali przestrzennej: kilku 

– czy kilkunastometrowej, cokołu, obelisku, postaci „na koniu” lub „bez 
konia”. Wszystkie takie rozwiązania oczywiście będą w kolizji z poszano 
waniem doskonałej jakości przestrzeni Krakowskiego Przedmieścia. Być 
może w kierunku innego myślenia idzie zaprezentowana ostatnio propo-
zycja młodych architektów warszawskich, Tomasza Pisarskiego z pracow- 
nią festgrupa, z trudną w odbiorze symboliką leżącego krzyża, osiowo 
przed Pałacem.

bez cokołu

Problemy pogodzenia nowego i starego występowały w świecie wielokro- 
tnie i były rozwiązywane, w większości w drodze otwartego konkursu. 
Były to jednak zadania stworzenia w danej lokalizacji właśnie „miejsca” 

MiEjscE przEd
pałacEM

tekst: Konrad Kucza-Kuczyński

pamięci, a niekoniecznie tradycyjnego „pomnika”. Skrajnym przykładem 
jest tu Pomnik (jednak!) Spalonej Książki na placu Augusta Bebla (Opery) 
 w Berlinie, autorstwa izraelskiego rzeźbiarza michy ullmana, w miejscu 
palenia przez nazistów książek w 1933 roku. Jest to jedynie widoczna 
w płaszczyźnie posadzki chronionego konserwatorsko placu bezpieczna 
dla ruchu pieszego szyba 1 m x 1 m, przez którą oglądamy pomieszczenie 
pod nią, z białymi, symbolicznie pustymi regałami: bez książek. miejsce 
to robi dramatyczne wrażenie, szczególnie gdy na szybie leżą często 
przynoszone kwiaty.

Podobnym zadaniem był Pomnik Weteranów Wietnamu z 1982 roku: 
na równie chronionej i monumentalnej przez płaskość zieleni przestrzeni 
waszyngtońskiego national mall. Autorka – Amerykanka chińskiego po-
chodzenia maya Ling Lin, rampą zeszła poniżej poziomu terenu wzdłuż 
ściany z polerowanego czarnego granitu, z wyrytymi w nim ponad 58 
tysiącami nazwisk poległych – stąd nazwa: memorial Wall. Dopóki sam 
nie przeżyłem „innego” monumentalizmu tego miejsca, nie chciałem 
wierzyć w moc jego oddziaływania.

rozwiązaniem podobnego zadania jest pomnik resistance, umieszczony 
jeszcze w latach 70-tych w chronionej strefie obok notre-Dame na pary-
skiej Île-de-la-Cité: zagłębiony poniżej terenu, bez ingerencji w unikalne 
piękno katedry i pejzaż nabrzeży, ale równie przemawiający betonowymi 
ścianami zamkniętymi sklepieniem nieba. Albo zejście rampą w dół, 
w znakomitym rozwiązaniu miejsca pamięci po obozie zagłady w Bełżcu 

– czyż nie jest pokorą wobec dramatu tego miejsca i nawet wobec ściany 
zieleni lasu: świadka zagłady.

Czyli jednak można pogodzić rozwiązanie „miejsca pamięci” z wymagania 
mi każdej chronionej przestrzeni – i to nie tylko chronionej administracyj- 
nie, konserwatorsko, ale także autentycznie, przez zwyczajowe, potwier- 
dzone estetycznie odczucia cywilizowanego człowieka.

inne dobro

Dariusz Gawin w „tp” nr 35/10 pisał: „historia się nie skończyła (...) będzie 
dodawała do Krakowskiego Przedmieścia kolejne »pomniki«”. mój głos 
w dyskusji zakłada, jak widać, sytuację, wobec której wielu Polaków bez 
wątpienia będzie przeciw: „pomnik”– rozumiany potocznie jako duży 
element przestrzenny – nie może tu stanąć. Gdyby zaś rzeczywiście miało 
się okazać, że pamięć o smoleńskiej katastrofie powinna się wiązać z tym 
fragmentem stolicy, to nadrzędnym nakazem staje się bezwzględne założe- 
nie zrealizowania miejsca pamięci, ale bez naruszenia widocznych przes- 
trzennie elementów założenia przestrzennego Krakowskiego Przedmieścia, 
w tym Pałacu – unikalnej ulicy, o charakterze dobra ogólnonarodowego.

Jak widać z przywołanych przykładów, jest to możliwe przestrzennie, 
a w następstwie – akceptowalne mentalnie. Trzeba tylko pewnego wysiłku 
zmiany tradycyjnego widzenia. Wbrew profesjonalnemu odruchowi obrony 
zastanego piękna – trzeba mieć nadzieję, że jest to jakieś inne dobro 

Tygodnik Powszechny z 19.09.2010

rootEd
dEsigN
For
routEd
liViNg

1 października 2010 roku w budynku Laboratorium csw na zamku ujaz- 
dowskim odbyło się niezwykle ciekawe spotkanie spotkanie z projektan- 
tami biorącymi udział w projekcie „rooted Design for routed Living”. 

Alternatywne strategie projektowania poprzedzające wernisaż wystawy 
pod tym samym tytułem.

Wystawa w budynku Laboratorium jest premierą obiektów stworzonych 
przez dziesięciu młodych projektantów z Polski i norwegii w ramach 
projektu „rooted Design for routed Living”. Alternatywne strategie proje- 
ktowania. Prezentowane przedmioty powstawa ły w ramach dwuletniego 
procesu i stworzone zostały specjalnie dla dwóch ośrodków rezydencyj- 
nych: a-i-r laboratory w Warszawie i nkd w Dale. Obie instytucje prowadzą 
programy rezydencyjne osadzone w odmiennych warunkach. Nkd położone 
jest na wsi na zachodnim wybrzeżu norwegii, natomiast a-i-r laboratory 
funkcjonuje w europejskiej metropolii. W obu pracują i mieszkają artyści 
i z myślą o nich grupa projektowa stworzyła obiekty, które w oparciu 
o analizę kultury materialnej obu krajów miałyby w uniwersalny, lecz zako- 
rzeniony w tradycji sposób odpowiadać na potrzeby artystów rezydentów.

W trakcie trwania projektu dizajnerzy odwiedzali obie instytucje, stając 
się na pewien czas ich rezydentami mogli „na własnej skórze” poznać 
ich specyfikę. Współcześni artyści wiele podróżują między wystawami, 
projektami i zamówieniami. W ciągu ostatniej dekady upowszechnił się 
także model przemieszczania się twórców z jednej rezydencji na drugą. 
Życie przenoszących się z miejsca na miejsce artystów charakteryzuje 
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brak zakorzenienia, co można powiedzieć również o często zbyt pragma- 
tycznych pomysłach na wnętrza, w których się zatrzymują. Wspólna 
płaszczyzna, od której zaczęła się wymiana między naszymi ośrodkami, 
to podobieństwo między programami rezydencyjnymi przy jednoczesnej 
odmienności warunków, w jakich odbywają się pobyty twórcze. Oba 
miejsca stały się dla siebie nawzajem oraz dla młodych projektantów 
źródłem inspiracji, wiedzy, doświadczeń w zakresie możliwych i niemożli- 
wych sposobów, na jakie wnętrza mogą w istotny sposób nawiązywać do 
bezpośredniego, lokalnego otoczenia. Sam projekt zaś został sformuło-
wany tak, by polscy i norwescy projektanci mieli możliwość prowadzenia 
badań na obcym gruncie.

Czy w obecnym świecie możliwa jest produkcja przedmiotów trwałych, 
zakorzenionych w konkretnych realiach i tradycji? Czy współczesne 
modele życia i gospodarki pozwalają na świadome tworzenie wzornictwa 
długowiecznego?

Czy otaczające nas przedmioty mogą, tak jak my, starzeć się spełniając 
swoje funkcje? Jak obronić można obecność na rynku produktów 
długowiecznych, trwałych? Czy globalny design kłóci się z tym bardziej 
zakorzenionym w konkretnych realiach kultury? Czy w projektowaniu 
i produkcji możliwa jest alternatywa? To niektóre z pytań, na które 
uczestnicy projektu próbowali odpowiedzieć podróżując i badając kul-
turę materialną obu krajów. Wystawa prezentuje obiekty powstałe jako 
próba odpowiedzi na te pytania. zaraz po jej zakończeniu obiekty znajdą 
miejsce w przestrzeniach rezydencyjnych i będą służyły rezydentom obu 
programów.

Projekt realizowany został dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, 
Liechtenstein oraz norwegię poprzez dofinansowanie ze środków 
mechanizmu Finansowego europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
norweskiego mechanizmu Finansowego.

Projektanci: maja Ganszyniec, Amy Hunting, Paweł Jasiewicz, Ola mi-
recka, Oscar narud, Trond nicholas Perry, Tomek rygalik, StokkeAustad 
(Jonas ravlo Stokke & Øystein Austad), Jakub Szczęsny 
Kuratorki: marianna Dobkowska, ula Siemion, Ika Sienkiewicz-nowacka
Architektura wystawy: markus Degerman

tomek rygalik

Studiował architekturę na Politechnice Łódzkiej, a następnie projektowanie 
przemysłowe w Pratt Institute w nowym Jorku. Po studiach pracował 
w kilku firmach projektowych w nowym Jorku, a w 2003 rozpoczął studia 
podyplomowe w royal College of Art (rca). Po ukończeniu rca, Tomek 
rygalik założył biura projektowe w Londynie i Łodzi; dołączył do perso-
nelu rca jako pracownik działu badań. Tomek jest również wykładowcą 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wykłada także za granicą. 
W ostatnim czasie projektował dla DuPont/Corian, moroso, Artek, Iker, 
noti, abr, Heal’s i Ideal Standard.

za swoją twórczość rygalik otrzymał liczne nagrody, między innymi głó- 
wną nagrodę w konkursie 2006 International Bombay Sapphire martini 

Glass Design Competition oraz nagrody bsi environmental Design Award ’05 
i rosenthal Design Award 2004. został też finalistą konkursu British 
Council’s International Young Design entrepreneur of the Year 2007. Jego 
prace wystawiane były w Berlinie, Frankfurcie, Łodzi, Londynie, mediolanie, 
monachium, nowym Jorku, Tokio, Poznaniu, Warszawie i Walencji.

daybed
Fotel, który pozwala wygodnie kontemplować każdy moment. różne konfi- 
guracje umożliwiają zmianę pozycji odpoczynku, a zupełne rozłożenie 
zamienia fotel w pełnowymiarowe łóżko.

jakub szczęsny

Studiował w escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, ecole 
d’Architecture Paris la Defense oraz na Wydziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej. Od 2001 roku członek Grupy Projektowej Centrala. Wraz 
z Centralą zdobył kilkanaście nagród i wyróżnień w konkursach architekto- 
nicznych, w tym realizacyjne za halę sportową w Bieruniu i pawilon tym-
czasowy muzeum Historii Żydów Polskich. Wykłada jako wykładowca 
i krytyk wizytujący w barcelońskiej szkole iaac, Bezalel w Jerozolimie oraz 
na warsztatach niezależnego stowarzyszenia studentów architektury ossa. 
Od 2008 pracuje również nad projektami pozaarchitektonicznymi w Polsce, 
Izraelu i Autonomii Palestyńskiej.

zajmuje się projektowaniem przestrzeni od skali mebla, po skalę dziel-
nicy, podobnie jak inni członkowie grupy Centrala lubi określać swoją 
pracę, jako synchronizowanie przestrzeni.

day bed – tomek rygalik

relikt/relic – fotel, szezlong, podnóżek
Podczas kolejnych sesji pracy nad meblami szukałem materiału, który 
miałby cechy tekstyliów: byłby łatwy w kształtowaniu, miękki i dawał 
wrażenie zatrzymania w ruchu, jak poruszające się na wietrze prześcieradła, 
czy „zanimowane” pod wpływem zmian pozycji człowieka fałdy ubrania. 
Chciałem, żeby powstałe obiekty były organicznie zależne od świata 
zewnętrznego, jak zmieniająca się pod wpływem wiatru forma żagla, czy 
płaszczyzna pokrywającego granitowy stok mchu. Potrzeba ta pojawiła 
się pod wpływem konstatacji dotyczącej krajobrazu wokół nkd w Dale, 
jak i natury norwegii, jako kraju: zdałem sobie sprawę z siły zależności 
człowieka i jego materialnych wytworów od mocy i kaprysów natury. 
zależności niewidocznej w takim stopniu w Polsce czy w jeszcze bardziej 
położonych na południe krajach europy. W norweskich warunkach oczy-
wisty stawał się wysiłek „wymoszczenia” sobie relatywnie wygodnego 
życia w otoczeniu bezwzględnie dominującej natury. (…)

O ile w formach architektonicznych używanie tekstyliów zazwyczaj wiąże  
się z układami cięgnowymi, czyli namiotowymi, bądź strukturami dmu-
chanymi (obie te techniki są zresztą do dziś uznawane przez większość 
architektów za wysoce eksperymentalne, bądź wręcz za niewarte uwagi 
ze względu na ich efemeryczność), o tyle w wypadku mebli nie chciałem 
zrobić po prostu następnych tapicerowanych siedzisk. (…)

Jako architekt chciałem zająć się samą specyfiką danego materiału, zin- 
terpretować go w sposób w jaki nie robił tego nikt przedtem. Próbowałem 
z odpadami skórzanymi z produkcji butów wojskowych dla norweskiej 
armii, bądź, co bądź, skóra na wojskowe „kamasze” jest bardzo sztywna. 
efekty długich godzin „koroplastyki” były zaskakująco miłe dla oka, ale 
nie dawały gwarancji wytrzymałości osiąganej w nawet najmniej solidnych 

fotelach z kartonu czy z papieru z odzysku, znanych z produkcji Vitry 
i ze stron kultowej książki Victora Papanka. Wielogodzinne sesje z igłą  
i szewską dratwą nie przyniosły wprawdzie pozytywnych rezultatów, jeśli 
chodzi o wybór skóry, ale umocniły mnie w przekonaniu, że gdyby uprząż 
mojego konia pękła na środku pustyni, to poradziłbym sobie z jej napra-
wą. Podobnym fiaskiem skończyły się eksperymenty z pcv i wykładziną 
podłogową. 

z pomocą przyszedł mi przypadek: pijąc kawę w barze przylegającym do 
firmy projektowej osiadłej w Dale francusko-szwedzkiej pary dizajnerów 
zostałem zaproszony do obejrzenia ich pracowni, której część stanowiła 
biblioteka nietypowych materiałów. I tu, ku mojej radości, właściciel 
pracowni pochwalił się kawałkiem niepozornej materii, wyglądającej jak 
skrzyżowanie podsufitki samochodowej z plandeką tir-a, na dodatek ob- 
sypanej pyłem betonowym. Brzydkie to coś okazało się być eksperymen- 
talnym materiałem wymyślonym przez dwóch studentów londyńskiego 
rca, służącym do robienia tymczasowych schronień dla wojska oraz 
stabilizacji rowów melioracyjnych. Cud-materiał miał po 12 godzinach 
od ukształtowania zastygać pod wpływem zmoczonego pudru betono-
wego, którego krystalizacja gwarantowała utrzymanie na przynajmniej 
10 lat zadanej płynnej formy. niewiele myśląc, zamówiłem w Anglii 
czterometrową rolkę Concrete Cloth, bo tak nazywało się to cudo,  
i zabrałem się do pracy.

Ku mojej radości materiał dawał się ciąć zwykłym nożykiem i nożyczka- 
mi, a na dodatek szyć zwykłą nicią. Problemem okazał się czas stygnięcia 
betonu: temperatura panująca w styczniu w pracowniach ośrodka w Dale 
wynosiła tylko 8 stopni Celsjusza, co niepomiernie wydłużało cały proces 
i uczyło wytrzymałości na zimno uczestników warsztatów chętnych do 
pracy z dala od ciepła kominka i ciepłego światła emitowanego przez 
ekrany mac-ów. Pierwszy prototyp powstał w Dale: pozostawiony na 
kilka miesięcy na zewnątrz miał pokazać trwałość materiału i techniki 
łączenia wykrojów. Poza tym liczyłem na zintegrowanie siedziska z otocze- 
niem poprzez obrośnięcie porostami, które łatwo pojawiają się w kwaśnym  
chemicznie środowisku. ustawiony na sztorc materiał po stężeniu okazał 
się uzyskiwać docelową sztywność gradualnie, czyli dopiero 2-3 centyme- 
try od obciętego brzegu, który najwyraźniej już w transporcie tracił konie- 
czny do uzyskania twardości puder na brzegach rolki. W efekcie siadają-
cy na „sztorcu” profila może być miło zaskoczony, spodziewając się twar-
dości brzegu przypominającej pokrycia dachów z fałdowanego eternitu. 

Tymczasem ruszyła praca nad następnymi prototypami w Warszawie, 
tym razem w lipcowym upale, na placu przed warsztatem firmy pana 
Wieśka Kęski wykonującej plandeki ciężarówek i struktury namiotowe 
z pcv. zatrudnieni przy tej okazji robotnicy okazali się zadziwiająco 
zgadzać z fotografującym nas przy pracy praktykantem z Włoch: fotele 
jednogłośnie zostały ochrzczone „reliktami”. na wyrażaną przeze mnie 
nadzieję, że siedziska dobrze wkomponują się w górski krajobraz, jak i że 
pokryte porostami sprawdzą jako szokujące wyposażenie wnętrz, wszyscy 
zgodnie kiwali głowami. „Panie, toż mówię: to jakby z ziemi zostało 
wyjęte, jakby taki relikt.” – stwierdził, ścierając pot z czoła umorusaną  
w pyle ręką, półnagi robotnik. niech więc będzie – relikt.

relikt – jakub szczęsny
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trond nicholas perry

urodzony w Kristiansand w norwegii. mieszka i tworzy w Warszawie.
W nieskończonym strumieniu myśli i świadomości Trond nicholas Perry 
mówi „Stop! O czym właśnie myślałeś? O teatralnym stoliku do rysowa-
nia? O folkowym krześle?”. Przedmioty, które go interesują, i które two- 
rzy, zostają wybrane jak w grze w jednorękiego bandytę przez to właśnie 
zatrzymanie.

z ukłonem dla Jamesa Joyce’a i jego narracyjnego strumienia świado-
mości, który jest jak wizerunek owoców w jednorękim bandycie, Perry 
dodaje, że to Burroughs stawia kluczowe pytanie w momencie zatrzyma-
nia: „Jak przypadkowe jest to, co przypadkowe?”

Perry został magistrem sztuki pod kierunkiem profesorów Gediminasa 
i nomedy urbonasów w Akademii Sztuk Pięknych w Trondheim, skupiając 
się głównie na asamblażu i surrealizmie. Obecnie bada konflikt między 
asamblażem a zestandaryzowanymi technikami produkcyjnymi w proje- 
ktowaniu.

gordon – wielofunkcyjny stół do pracy i innych zajęć
Wielofunkcyjny stół to połączenie stolika kawowego i stołu do rysowania. 
ustawienie blatu jest regulowane pod trzema różnymi kątami, gdy mebel 
służy jako stół do rysowania; pod blatem znajduje się obrotowa półka 
wykonana z drewna lub z wikliny. mechanika stołu jest intencjonalnie 
nieco nadmiernie wyeksponowana, na wzór walorów edukacyjnych starych 
drewnianych zabawek i podkreśla przemianę jego funkcji zależnie od 
wykorzystania do pracy lub odpoczynku.

nazwa Gordon została wybrana w związku z podziwianą przeze mnie 
książką zatytułowaną „re-organising structure by drawing through it” 

[„reorganizacja struktury poprzez rysunek”], zawierającą szeroki wybór 
pełnych ekspresji rysunków autorstwa Gordona matty Clarka.

go folks! – zmodyfikowane krzesło reżyserskie
Go Folks! to seria krzeseł wykonanych techniką asamblażu i próba połą-
czenia elementów znalezionych podczas szerokich badań towarzyszących 
projektowi rooted Design For routed Living. Pierwotnym modelem 
było w tym wypadku krzesło już istniejące, znajdujące się w rezydencji 
nkd w Dale. Oryginalne lniane oparcie krzesła zostało zdjęte, a następnie 
pokryte dekoracją w formie haftowanego kolażu radosnych, przypominają 
cych rysunki z kreskówek, motywów ludowych, widniejących na serwetkach 
znalezionych w domu starego cieśli. Boki krzeseł zostały zastąpione ele- 
mentami toczonymi. Osiem krzeseł prototypowanych w nkd w Dale posłu- 
żyło następnie jako wzór dla produkcji krzeseł dla a-i-r laboratory w csw.

Więcej o projekcie rooted Design for routed Living: www.design-in-
-residence.org www.csw.art.pl/air Budynek Laboratorium csw zamek 
ujazdowski. Wystawa potrwa do 31 października, wstęp wolny

misja a-i-r laboratory

misją „a-i-r laboratory” jest wspieranie mobilności twórców zarówno 
polskich, jak i zagranicznych.

nasz pięcioosobowy zespół realizuje zadania programu pobytów twór-
czych na dwóch poziomach.

Przede wszystkim przez kuratorski program rezydencji: zapraszamy 
zagranicznych twórców do udziału w programie, dzięki czemu mogą 
realizować własne projekty artystyczne. Wykorzystują czas rezydencji do 
badania nowego otoczenia i namysłu nad swoją praktyką, eksperymentują.

rezydencje twórcze spełniają inne funkcje w odniesieniu do pracy ar-
tysty niż rynek sztuki czy instytucje wystawiennicze – i ta forma współ-
pracy z twórcami budzi naszą ciekawość, wymaga i namysłu krytycznego, 
i działań organizacyjnych. Dlatego też prowadzimy projekty badawcze, 
promujemy idee rezydencji twórczych w Polsce i europie Wschodniej.

nasze poszukiwania obejmują kilka obszarów. Budowanie sieci wymiany 
wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucjami artystycznymi ze Wschodu 
i zachodu unii europejskiej oraz wspieranie profesjonalnego rozwoju 
pracowników kultury – współtworzenie wschodnioeuropejskiej mapy 
wymiany artystycznej w projekcie re-tooling residencies.

Inny kierunek określają projekty wymiany bilateralnej, które umożliwiają 
wysyłanie polskich artystów na rezydencje zagraniczne czy upowszech-
nianie w naszym regionie know-how związanego z możliwościami
rezydencyjnymi na świecie (projekt On-air realizowany we współpracy 
z holenderską instytucją Transartists).

Oparty na badaniach i produkcji dizajnerski projekt rooted Design for 
routed Living, jest także próbą refleksji nad rezydencją artystyczną, lecz 
w kontekście przestrzeni pracy – studia jako miejsca życia i twórczości 

Materiały dzięki uprzejmości Ciszewski Public Relations.

stół, krzesło – trond nicholas perry

BulWary
WiŚlaNE
W WarszaWiE/
NA ODCINKU OD UL. TAMKA DO UL. BOLEŚĆ

podstawa opracowania

O pracowanie stanowi rozwinięcie zwycięskiej pracy konkursowej 
w „Konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie 
projektu lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od Powiśla do 

Podzamcza”, ogłoszony 16 grudnia 2008 roku przez zarząd mienia m.st. 
Warszawy, we współpracy z Towarzystwem urbanistów Polskich, z uwzglę 
dnieniem zaleceń Sądu Konkursowego oraz Organizatora.

cel opracowania

Cała tak złożona inwestycja ma na celu stworzenie unikalnej przestrzeni 
publicznej przywracającej ścisłą i czytelną relację miasta z Wisłą. ma ona 
pełnić funkcje rekreacyjne, komunikacyjne i reprezentacyjne przez cały 
rok. zagospodarowanie nie może osłabić ochrony przeciwpowodziowej 
Warszawy, a jednocześnie ma ułatwić i uczytelnić dostęp do tych terenów 
dla użytkowników. W koncepcji konkursowej (wyłączone jednak z obecne- 
go opracowania) zaproponowano dodatkowe połączenie Bulwaru winda-
mi panoramicznymi z chodnikami mostu Śląsko Dąbrowskiego. Oprócz 
ułatwionej, bezkolizyjnej komunikacji z przystankami trasy w-z, windy 
takie byłyby dodatkową atrakcją, stwarzającą sposobność percepcji pano- 
ramy Starówki. zagospodarowanie przestrzeni Bulwarów zgodne jest 
z międzynarodowymi standardami. Wprowadzono rozwiązania pozwalające 
na użytkowanie przez osoby niepełnosprawne. zastosowano nowoczesny 
system informacji wizualnej oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. 
Wykreowana przestrzeń ma charakter współczesny, co wyraża się poprzez 
zastosowanie nowoczesnych materiałów. Jednocześnie zadbano o zacho- 

wanie walorów historycznych miejsca wszędzie tam, gdzie jest to możliwe 
(zwłaszcza mury bulwaru Starzyńskiego, część kamiennych umocnionych 
skarp i detale takie, jak np. żeliwne barierki górnego tarasu).

Bulwary obfitują w bogaty program użytkowy. zastosowano takie roz- 
wiązania, jak pawilon „plażowy”, pawilony informacji turystycznej, 
gastronomiczne, ekspozycyjne i handlowe na Bulwarze oraz pawilony 
pływające pełniące funkcje przystani, przestrzenie wielofunkcyjne, gdzie 
życie samo „animuje wydarzenia”, liczne elementy małej architektury: 
pergole, ławki, kosze, elementy wodne, a nawet unikalne, specjalnie 
projektowane oprawy oświetleniowe – „żagle” tworzące spójną linię 
stylistyczną nadającą  przestrzeni indywidualnego charakteru. Bulwary 
zostały zaprojektowane w ten sposób, aby stanowić kompletne rozwią-
zanie funkcjonalno-przestrzenne zaspokajające potrzeby użytkowników. 
Jednocześnie Bulwary wpisują się w tkankę miejską integrując ruch pieszy, 
rowerowy. Pomyślano także o aktywizacji zbiorowej i indywidualnej 
komunikacji rzecznej.

wewnętrzny układ komunikacyjny

Spośród szeregu zagadnień projektowych bardziej wnikliwie chcielibyśmy 
przedstawić układ komunikacyjny. Jest on podstawowym wyzwaniem 
funkcjonalnym i przestrzennym, a zatem podejście projektowe do tego 
zagadnienia jest kluczowe dla tej przestrzeni.

Podstawą układu komunikacyjnego jest promenada piesza prowadzona 
po stronie odwodnej, o szerokości 6 metrów oraz ścieżka rowerowa o sze- 

tekst: mgr inż. arch. kraj. Dorota Rudawa, mgr inż. arch. kraj. Patryk Zaręba/rs architektura krajobrazu
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rokości 4 metrów w podstawowym przebiegu, prowadzona po zachodniej 
stronie Bulwaru. układ promenady pieszej i ścieżki rowerowej uzupełnio- 
ny jest o wielofunkcyjne utwardzane place, zlokalizowane w istotnych 
pod względem kompozycyjnym miejscach powiązania z miastem. na 
większej długości odcinka opracowania przewiduje się utworzenie półek 
użytkowych w poziomie wody średniej (sw). Półki te powiązane będą 
z poziomem Bulwaru za pomocą schodów i ramp. rampy prowadzące na 
półki i pływające pomosty będą dostępne także, z pomocą asysty, dla 
osób niepełnosprawnych.

Przewiduje się utworzenie miejsc cumowniczych na przeważającej części 
modernizowanych Bulwarów (kształtowanie nabrzeża za pomocą ścianek 
szczelnych), w tym miejsc cumowniczych z pełną obsługą infrastruktu-
ralną dla jednostek indywidualnych (mariensztat) oraz turystycznych i usłu- 
gowych (Podzamcze), a także pojedynczymi punktami zasilania w media 
powyżej ul. Bednarskiej.

Proponuje się wykonanie nawierzchni Bulwaru z impregnowanych płyt 
betonowych 50 x 75 cm, o jakości betonu architektonicznego. Powierzch- 
nię placów proponuje się wykonać z podobnych płyt betonowych, zróż-
nicowanych kolorystycznie (zestawienie w układzie liniowym płyt jasno- 
i ciemnoszarych) podkreślających układ kompozycyjny osi urbanistycznych. 
Opisane powyżej nawierzchnie betonowe nawiązywać będą do materiału 
sąsiadujących nabrzeży. Punktem wyjścia dla określenia rodzaju pozo-
stałych nawierzchni jest dążenie do wykorzystania możliwie tradycyjnych, 
mazowieckich materiałów archetypowo związanych z doliną Wisły. 
materiałem takim jest naturalny kamień polodowcowy w kolorze bor-
dowo-grafitowo-szarym, z którego wykonywana była tradycyjna kostka 
rzędowa. Ścieżka rowerowa zostanie wykonana z nawierzchni na bazie 
grysu kamiennego czerwonego i grafitowego, związanego bezbarwnym 
lepiszczem. Wszystkie drugorzędne nawierzchnie piesze wykonane będą 
z kostki kamiennej. Ta paleta materiałów stworzy tło dla pozostałych 
elementów zagospodarowani terenu. Pamiętajmy bowiem, że „dobre tło” 
jest warunkiem właściwego funkcjonowania i prawidłowej ekspozycji.

rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne dla poszczególnych obszarów 
wskazanych na schemacie 

1/plac świętokrzyski

Przestrzeń o funkcji głównie komunikacyjnej (powiązana z wyjściami ze 
stacji metra), miejsce integracji ruchu rowerowego (duży parking z możli- 
wością zlokalizowania samoobsługowej wypożyczalni rowerów) z przy- 
stankiem tramwaju wodnego, punkt spotkań, duża przestrzennie, w skali 
szerokości reszty Bulwaru, powierzchnia z czytelnymi powiązaniami 
między poszczególnymi środkami transportu. W rejonie wyjść ze stacji 
metra proponuje się rozmieszczenie ławek stanowiących miejsce odpo-
czynku oraz spotkań. na górnym tarasie rozległe płaszczyzny trawnika 
wzmocnionego stanowią wielofunkcyjną podłogę. na osi Pomnika 
Syrenki wprowadzono duże założenie wodne w postaci prostopadłej do 
Wisły osi dysz zamgławiających oraz kaskad i otwartych basenów na 

dolnym tarasie, wpadających do Wisły (atrakcyjny widok z przystanku 
tramwaju wodnego). Dolna część założenia bazuje na otwartym obiegu 
wody wiślanej, dzięki czemu przy minimalnym nakładzie można osiągnąć 
spektakularny efekt i zapewnić użytkownikowi doskonały, bezpieczny 
kontakt bezpośrednio z wodą. elementy wodne w czasie imprez masowych
mogą zostać wyłączone, powiększając użytkową część przestrzeni. Skar-
pa łącząca dolny i górny poziom placu będzie miała charakter użytkowy–  
powierzchnia trawiasta, tektonicznie rozrzeźbiona, z wbudo wanymi 
murkami/ławkami. na południe od Placu znajdzie się pawilon gastrono-
miczny i pawilon galerii oraz pływający przystanek tramwaju wodnego.

2/rejon cnk

na wysokości Centrum nauki Kopernik, na wyższej części Bulwaru, pomię- 
dzy ścieżką rowerową a spacerową, przewiduje się szeroki pas nawierzchni 
z kostki kamiennej z ekspozycjami związanymi z cnk, a poniżej ogrody 
edukacyjne. zakłada się częściowe wykorzystanie istniejących umocnień, 
na których zostaną odpowiednio spiętrzone i umocowane, semi-naturalne 
nasadzenia oraz łacha piaskowa. W sąsiedztwie rzeki przewiduje się 
stworzenie „kieszeni” pokrytych umocnieniami faszynowo-kamiennymi, 
znajdującymi się w strefie zalewu wód wezbraniowych, w których rozwi- 
jać się będzie, w sposób naturalny, roślinność nadwodna. Całość dostępna 
będzie dla zwiedzających za pomocą systemu schodów pokrytych deskami 
syntetycznymi imitującymi drewno. W rejonie wejścia na teren cnk za-
kłada się wykonanie schodów pokrytych piaskiem łączonym za pomocą 
żywic (nawiązanie do łachy piaskowej), prowadzących na poziom wody. 
na górnej krawędzi znajdą się tablice edukacyjne opisujące ptaki, siedli-
ska roślinne i zjawiska przyrodnicze związane z rzeką, a także lunety po-
zwalające na obserwację dzikiego przeciwległego brzegu. na tym terenie 
z bliska można obserwować naturalne procesy kształtujące brzeg rzeki.

trybuny

3/plac uniwersytecki

zlokalizowana na wysokości wejścia z ulicy Lipowej, rozległa wielofunkcyj- 
na przestrzeń ze sceną i amfiteatralnymi schodami, opartymi o tektoni- 
cznie kształtowane przełamanie linii skarpy. ze względu na brak konfliktu 
akustycznego z Wisłostradą jest to optymalne miejsce do organizacji 
koncertów i imprez artystycznych, miejsce spotkań studentów. na północ 
od Placu proponuje się, związane z nim funkcjonalnie, tymczasowe 
pawilony ekspozycyjne.

4/park rekreacyjny (na wysokości buw)

Park wykorzystywany latem do celów rekreacyjnych i z możliwością wielo- 
funkcyjnego wykorzystania zimą (lodowisko, ekspozycja rzeźb lodowych, 

„Park Śnieżny”). Proponuje się tutaj duży pawilon z sanitariatami, wypo- 
życzalnią leżaków i koszy plażowych, pełniący funkcję gastronomiczną. 
zagospodarowanie przestrzeni to atrakcyjnie zaaranżowany układ deków, 
pól piaszczystych i nasadzeń (krzewów lub rabat traw ozdobnych). Duże 
otwarte tereny oraz kameralne zakątki, małe deki ukryte pośród wysokich 
traw zapewniają dużą różnorodność wyboru miejsca do rekreacji, zależnie 
od pogody i preferencji użytkownika. System sezonowo montowanych 
parasoli-żagli chroni zarówno od nadmiaru promieni słonecznych, jak 
i deszczu oraz stanowi element stylistyczny podkreślający charakter plaży, 
jako miejsca szczególnego w skali miasta. Dalej na północ pomiędzy bul- 
warem spacerowym a skarpą, zaprojektowano niekonwencjonalny wodny 
plac zabaw w formie „rzeki” (na fragmencie płytkie brodziki z wodą o czys- 
tości wody wodociągowej umożliwiające zabawę z elementami przestrzen- 
nymi). na dalszym odcinku wodny plac zabaw przechodzi w pas ze 
zróżnicowanej kolorystycznie i wysokościowo nawierzchni bezpiecznej 
(imitującej artystyczne kształty wielkoskalowych, zanurzonych do połowy 
zwierząt wodnych). na tym odcinku pozostawione zostaną fragmenty 
betonowych schodów prowadzących do Wisły z wprowadzonymi dodatkowo 
ławkami, umożliwiając bezpośredni kontakt z rzeką. na granicy placu za-
baw i plaży znajdzie się pergola stanowiąca ochronę przed deszczem. na 
skarpie łączącej poziom Bulwaru i Wisłostrady odrestaurowane zostaną 
historyczne umocnienia kamienne.

5/bulwar mariensztacki (pomiędzy ul. karową a nowy zjazd)

na tym odcinku proponuje się sekwencję otwartych placów i pawilonów – 
moduły całoroczne o funkcji gastronomicznej, wystawowej i handlowej. 
Tworzą one charakterystyczną dla tego fragmentu Bulwaru pierzeję. 
Wzdłuż nabrzeży wprowadzono pomosty pływające, ułatwiające, cumowa-
nie jednostek indywidualnych. W centralnym punkcie Placu marienszta- 
ckiego przewiduje się bezpośrednie połączenie go z ul. Bednarską (czyli 
z rejonem mariensztatu i Traktu Królewskiego) projektowanym przejściem 
podziemnym. na placu tym przewiduje się zlokalizowanie elementu 

ławka-leżak
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wodno-rzeźbiarskiego – Wodowskazu Warszawskiego (w sąsiedztwie 
istniejącego przed wojną wodowskazu), wskazującego aktualny stan wody 
(słup o wyróżniającym się kolorze) oraz poziom wody w ważnych momen- 
tach historycznych i przy ekstremalnych wezbraniach. na placu tym 
przewiduje się także zlokalizowanie wysuniętego w wodę punktu wido-
kowego, z którego widoczna jest perspektywa łukowato wygiętej linii 
Bulwaru jak i panorama praskiego brzegu Wisły. na placu na wysokości 
nowego zjazdu dopuszcza się także okazjonalne wykorzystanie pod 
dodatkowe funkcje np. miejsce jarmarków okolicznościowych. układ skarp 
kamiennych, przełamany będzie na placach poprzez dynamicznie ukształ- 
towane trawiaste skarpy z silną grafiką wstawek betonowych, tworzących 
formę ławek, pozwalających na bezpośrednie ich użytkowanie.

6/bulwar grodzki (pomiędzy ul. nowy zjazd a zamkiem królewskim)

Projektowana zieleń od strony południowej pełni funkcję izolacyjną oraz 
funkcję alei porządkującej ruch na tym relatywnie wąskim odcinku. Od 
strony północnej nasadzenia przechodzą w niskie, atrakcyjne w swych 
rzeźbiarskich formach drzewa na przedpolu widokowym zamku. W tym 
rejonie wskazane jest w przyszłości połączenie Bulwaru windami panora-
micznymi z poziomem mostu, co znacznie „zbliży” go do Pragi.

7/plac „pod zamkiem” (na osi zamku królewskiego)

Plac podkreślający kierunek osi założenia zamkowego. W posadzce zosta- 
nie umieszczony w skali rysunek kompozycji nawiązujący do stylistyki 
ogrodów zamkowych. Całość będzie szczególnie dobrze widoczna z pozio- 
mu Wisłostrady i z mostu. elementy kompozycji placu także będą lokalnie 
wypiętrzone, tworząc monolityczne, prostopadłościenne ławki. Przejście 
podziemne zostanie otwarte na poziom Bulwaru. Od strony zachodniej, 
dzięki odpowiedniemu rozrzeźbieniu terenu otwiera się widok na zamek. 
System ramp łączy Bulwar z chodnikami i przystankami, dzięki czemu 
stanie się on łatwo dostępny dla osób niepełnosprawnych i rowerzystów. 

8/odcinek plac zamkowy – plac staromiejski – plac mostowy

na długości zabytkowego muru oporowego w pasie terenu pomiędzy ście- 
żką rowerową a promenadą przewiduje się atrakcyjne, nowoczesne 
założenie ogrodowe złożone z niskich drzew tworzących rodzaj alei oraz 
nasadzeń roślinności niskiej (formowanych krzewów). Place pod pergo-
lami to miejsca na czasowe wystawy i ekspozycje związane z historią np. 
lapidarium. rzeka przy nabrzeżu, w zamyśle koncepcji, będzie tętniącą 
życiem przystanią dla statków wycieczkowych czy pływających hoteli 
(jednostki z ograniczoną wysokością, by nie kolidowały z widokiem na Stare 
miasto) z przycumowaną, projektowaną przestrzenią pływającą i przystan- 
kiem tramwaju wodnego.

9/plac staromiejski (na osi gnojnej góry)

miejsce o charakterze odnoszącym się do atmosfery rynku Staromiejskie- 
go; miejsce organizacji plenerów malarskich. Tu znajdą się tablice z obra- 
zami historycznymi pokazującymi ewolucję relacji miasta z rzeką na 
przestrzeni wieków. Centralnym elementem placu jest ideogram szlaku 
Wisły z ikonografią przedstawiającą najważniejsze miasta na szlaku.
na krawędzi placu znajdzie się nadwieszona, lekka, stalowa platforma 
widokowa z unikalnym widokiem na Stare i nowe miasto oraz na Bulwar, 
nie zasłaniająca widoku z perspektywy statków płynących Wisłą.

10/plac mostowy (na wysokości ul. bednarskiej)

na bezpośrednim zejściu ze Starego i nowego miasta zlokalizowano duży 
plac zakończony pawilonem informacji turystycznej z wypożyczalnią 
rowerów i toaletą publiczną. Jest to główne miejsce zasilane przez użytko- 
wników napływających z rejonu zabytkowego centrum. Plac ten to miej- 
sce integracji ruchu rowerowego (duży parking) i tramwaju wodnego. na 
placu przewidziano możliwość zamontowania ocieniających parasoli-żagli 
oraz wykorzystanie przestrzeni jako miejsca imprez okolicznościowych – 
handel wyrobami rzemieślniczymi, wydarzenia artystyczne, akcje edukacyj- 
ne np. warsztaty dawnego rzemiosła. Przewiduje się „przebicie” istnieją-
cego przejścia na poziom Bulwaru i jego rozrzeźbienie z dostosowaniem 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych po drugiej stronie Wisłostrady 
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C3 TOPIC

Szukając publikacji, które w pełni zaspokoją archite- 
kta trafiamy do Korei Południowej, gdzie przez bardzo 
miłego wydawcę, pana uje Lee, prowadzona jest firma 
o nazwie „c3”. zadać teraz powinniśmy pytanie, jakie 
to książki idealnie pasują dla zawodu architekta?  
z naszego doświadczenia wynika, że powinny one 
poza wysoką zawartością merytoryczną, jak najlepiej  
pokazywać opisywane zagadnienia, projekty lub syl-
wetkę architekta (biura architektonicznego).

Taka właśnie jest seria „c3 Topic”, którą promuje 
Księgarnia w-a.pl jako interesującą i bogatą pozy-
cję wydawniczą. Wydawnictwa azjatyckie bardzo 
rzetelnie podchodzą do tematyki architektonicznej, 
wyposażając swoje książki i czasopisma nie tylko  
w fotografie i teksty opisowe, ale całą masę ilustracji, 
rysunków i szkiców, wizualizacji, rzutów, przekrojów 
i elewacji. Pozwala to nam – architektom, studentom 
architektury i osobom zainteresowanym architekturą 
lepiej zrozumieć i poznać nie tylko zewnętrzną sylwetę 
budynku, ale jego funkcję, rozkład pomieszczeń, ideę 
kompozycyjną i wiele innych schematów, których go-
łym okiem nigdy nie zobaczymy. Seria wydawnicza 
c3 nie zajmuje się projektami tylko z Koreii, lecz z 

całego świata co pozwala na doskonałą analizę ty-
pologii zabudowy i jej ogólnoświatowych trendów.  
Każdy tom wydany jest w półtwardej oprawie, dzięki 
czemu wydawca może obniżyć cenę książki – w Pol- 
sce ustalone są one w granicach 100–150 zł w zależ-
ności od ceny rynkowej danej części.

c3 topic – urban facilities
To bogato ilustrowana książka z serią projektów uży-
teczności publicznej i nie tylko – takich jak place, 
parki, budynki biurowców, różne budowle inżynierskie 
i wiele innych.

c3 topic – campus architecture
Jest to właściwie już druga książka c3 o zabudowie uni-
wersyteckiej (wcześniej wydano „Innovative Diversion in 
Campus”). Wydawca bardzo ciekawie dobiera zakres pro-  
jektów: centrum kulturalne, uniwersytety, biblioteka 
i inne budynki należące do kampusów akademickich.

c3 topic – apartments today
To bardzo interesujący tom związany z zabudową 
mieszkaniową, popularnie nazywaną „mieszkaniów-
ką”, a więc zespołami mieszkaniowymi, apartamento- 
wcami. Ponad 20 projektów tej książki pozwala uznać 
ją za kolejne pomocne narzędzie w kwestii analizy 
zabudowy mieszkaniowej na całym świecie.

c3 topic – architecture for public
Architektura dla wszystkich – biblioteki, rozmaite 
centra edukacyjne, zabudowa związana z transportem 
i wiele innych. mieszanka projektów z całego świata 

– zdecydowanie warta zainteresowania.

c3 topic – churches
Architektura sakralna w tak dokładnej prezentacji to 
rzadkość. Stąd też, ten tom polecamy wyjątkowo, oczy-
wiście jeżeli jesteśmy zainteresowani taką tematyką.

c3 topic – museum & exhibition
Wiele współczesnych projektów z całego świata – mu-
zea, galerie sztuki, centra sztuki, rozbudowy i projekty 
nowych budynków – gorąco polecamy.

c3 topic – identity workspace
Biuro i praca – brzmi dość monotonnie, choć jednak 
w tej książce wygląda bardzo interesująco. Biurowce, 
siedziby firm i organizacji i wiele innych...

c3 topic – commercial space
Kluby, restauracje, kawiarnie, sklepy, centra handlowe 
i inne – masa przestrzeni komercyjnych, lecz w tym to-
mie nie przytłacza, a zachęca do dokładniejszej analizy.

C3 to także inne książki – seria o architektach krajo-
brazu (Search, Stoss lu, sla, Balmori oraz gross.max.), 
wydania pojedyńcze – „Celbrating the City”, „Public 
Space”, „museum and Gallery”, „Creative Perspective 
in Architecture”, „new Apartments”, „Performing Arts”, 

„Innovative Diversion in Campus”, „House on the Land-
scape”, nowe czasopismo o architekturze krajobrazu 
i urbanistyce „Dlle” oraz flagowe czasopismo c3 także 
dostępne w Księgarni w-a.pl (aktualne wydanie to już 
312 tom miesięcznika!).
Seria książkowa wydawnictwa c3 dostępna w Księgarni 
w-a.pl  Kazimierz Kwasek 
więcej: www.alejahandlowa.eu

POLSKI STREET ART

album zdjęć pod redakcją elżbiety dymnej i marci-
na rutkiewicza, 23 na 27 cm, 384 strony, ponad 1000 
zdjęć barwnych, oprawa twarda, wydawnictwo carta 
blanca (grupa pwn), isbn 978-83-7705-039-2
cena: 79,90 zł

„Sztuka dla ludu to wstrętne i płaskie banalizowanie 
środków jakimi się artysta posługuje, to plebejuszo- 
wskie udostępnianie tego, co z natury rzeczy trudno 
dostępne. Dla ludu chleba potrzeba, nie sztuki, jak 
będzie miał co żreć, to do sztuki sobie sam drogę 
znajdzie.” Stanisław Przybyszewski, Confiteor, „Życie” 
1 stycznia 1899

Gdy wydaliśmy nasz poprzedni album, Polski Outdoor, 
poświęcony dewastacji krajobrazu Polski przez nie 

INTERIORS NOW! VOL. 1 – WNĘTRZARSKO
W KSIĘGARNI W-A.PL

Już od 30 lat wydawnictwo taschen w swoich wielo-
języcznych wydaniach albumowych charakteryzuje 
zarówno historyczne, jak i współczesne trendy w archi- 
tekturze i sztuce oraz wielu innych, pochodnych 
dziedzinach przede wszystkim związanych z pracą 
twórczą człowieka (jak np. film, moda, muzyka, pop-

-art, design, grafika). Architektonicznie również re-
gularnie zasypywani jesteśmy wieloma wydaniami 
albumowymi zarówno o charakterze przekrojowym, 
jak i monograficznym. W Polsce od wielu lat znana 
nam jest seria „Architecture now!”, która w tym roku 
doczekała się już 7 odsłony z prezentacją najnowszych 
trendów we współczesnej architekturze. Pomysło-
dawca serii zdecydował się rozwinąć ją o wydania 
tematyczne, takie jak m. in. „Architecture now Ho-
uses”, „Architecture now Public”, „Architecture now 
Green”, „Architecture now museums”, „Architecture 
now restaurants & Bars”, czy też zapowiadane „Ar-
chitecture now Shopping”. Wydania te, choć bardziej 
specjalistyczne wciąż pozostają charakterystycznymi 
dla wydawnictwa taschen książkami przeglądowymi  
o dużej dawce informacji o projektach z całego świata.

Współpracująca od 1987 roku z wydawnictwem An-
gelika Taschen zdecydowała się na stworzenie całkiem 
nowej serii związanej tylko i wyłącznie z architekturą 
wnętrz – Interiors now. I tak w roku 2010 pojawia się 
pierwszy wnętrzarski tom spod znaku „now!”.

Bardzo międzynarodowo – tylko i zdecydowanie tak 
opisać można charakter albumu „Interiors now! Vol. 1”. 
Współczesne salony, sypialnie, kuchnie i łazienki – od 
Antwerpii i zurychu poprzez Chang mai i Kopenhagę 
po Bombaj, Tokio i Szanghaj. Pokazane tu domy, re-
zydencje, studia i apartamenty to mieszanka stylów 
projektowych oraz gustów ich właścicieli.

Wśród nich możemy odwiedzić minimalistyczny 
dom dyrektora kreatywnego francuskiego Vogue 

– Fabien Baron. Budynek położony na wiejskich te-
renach Szwecji zaprojektował John Pawson w roku 
2005. Jednym z niemieckich akcentów jest penthouse 
położony na przeciwlotniczym bunkrze z 1942 roku 
(proj. Karl Bonanz) w Berlinie. Przebudowa w latach 
2004–2008 polegała na przemianie 120 małych 
pomieszczeń ochronnych bunkra na 80 ich odpowie- 
dników o większej powierzchni idealnie nadającej  
się do prezentacji kolekcji dzieł sztuki właścicieli  
tego wielkiego mieszkania (1000 m²). W mediolanie 

kontrolowany zalew reklam, wielokrotnie słyszeliśmy, 
że przedstawiamy jednostronny, wypaczony obraz 
rzeczywistości, że powinniśmy pokazywać również 
jakieś przykłady pozytywne. Odpowiadaliśmy, że nie 
chcemy pouczać twórców reklam, jak robić dobrą 
reklamę, ani architektów i urbanistów, jak dobrze za-
gospodarowywać przestrzeń. Obie te grupy zawodowe 
doskonale wiedzą, jak wykonywać swój fach, a mizeria 
polskiej reklamy zewnętrznej tkwi w fatalnych regu-
lacjach prawnych. mówiliśmy również, że już wkrótce 
pokażemy inne zjawisko, które także znaleźć można  
w naszej przestrzeni publicznej, a z którego dla od-
miany powinniśmy być dumni. Tym zjawiskiem jest 
polski street art. Paradoksalnie, zarówno reklama, 
jak i street art, mają jedną wspólną cechę – mało kto 
zwraca na nie w Polsce uwagę.

niezwykła popularność street artu trwa w krajach 
zachodu już blisko dekadę. na naszych oczach ten 
otoczony pociągającą mgiełką nielegalności kierunek 
sztuki szturmem zdobył główny nurt kultury. Jedno-
cześnie nikt do tej pory nie pokusił się o zebranie 
i przedstawienie w jednej publikacji dokonań naj-
ważniejszych polskich twórców gatunku i pokazanie, 
choćby w skróconej formie, historii tego zjawiska 
w naszym kraju. Postanowiliśmy wypełnić tę lukę.

Dwa lata naszej pracy były fascynującym okresem. 
Penetrując rodzimą scenę, czuliśmy się jak podróżnicy 
odkrywający nowe lądy. To, co zobaczyliśmy, na zawsze 
zmieniło naszą percepcję przestrzeni publicznej, na-
sze spojrzenie na jej estetykę i poetykę. Staliśmy się 
widzami w fascynującej, spontanicznie narastającej 
galerii sztuki, której terenem są całe miasta. Właśnie 
takie spojrzenie na street art, spojrzenie widza, stara-
liśmy się utrzymać w naszym albumie. Jako autorzy, 
niemal całkowicie się z niego wycofaliśmy, oddając 
głos artystom. Setkom zdjęć towarzyszą jedynie krót-
kie teksty nadesłane przez samych twórców, równie 
wiele mówiące o ich autorach jak to, co widać na ob-
razkach. Świadomie zrezygnowaliśmy z zamieszcza- 
nia zwyczajowych notek biograficznych. Chcieliśmy, 
aby odbiór prac nie następował przez filtr wiedzy o tym, 
kto jest absolwentem prestiżowej uczelni artystycznej, 
z wystawami w nowym Yorku i Londynie na koncie, 
a kto zajaranym, unikającym spotkań z policją mało-
latem z puszką farby w ręku. Dokładnie tak, jak dzieje 
się to na ulicy.

W albumie pokazaliśmy prace ponad 50 artystów. 
Wśród nich są twórcy funkcjonujący w pierwszej lidze 
światowego obiegu street artu, tacy jak zbiok, laureat 

fundowanej przez ministra kultury nagrody Gepperta, 
czy tworzący gigantyczne kompozycje szablonowe  
m City, ale także młodzi ludzie, którzy bakcyla ulicznej 
twórczości połknęli całkiem niedawno. Czasem kryte-
rium był wysoki poziom prac, czasem, pomimo braków 
warsztatowych, spora dawka inteligentnego humoru, 
czy specyficzny dialog, podejmowany z widzem.

mamy nadzieję, że ten album przyczyni się do popu- 
laryzacji do tej fascynującej dziedziny sztuki w na-
szym kraju, że zachęci czytelników do poszukiwania 
street artu w swojej okolicy, a także tam, gdzie jest go 
najwięcej , czyli w… internecie. Żyjemy w cyfrowych 
czasach, dziś każdy artysta, zarówno profesjonalista, 
jak i amator, może liczyć na globalną publiczność 
i globalną popularność, nawet jeśli tworzy w kącie 
swojego podwórka. W tym sensie street art i inter-
net zdemokratyzowały sztukę, odebrały ja kuratorom, 
wyciągnęły z hermetycznych white cubeów galerii 
i oddały zwykłym ludziom, realizując w praktyce i bez 
odgórnego wsparcia wykpiwaną przez Przybyszew-
skiego koncepcję „sztuki dla ludu“. Pośrednio więc, 
pojawienie się street artu w tym właśnie momencie 
historii cywilizacji zachodu dowodzi, że żyjemy jed-
nak w czasach nie tylko dość spokojnych, ale rów-
nież względnie dostatnich. I to właśnie jest w tym 
wszystkim najbardziej optymistyczne. Album wydany  
został dzięki staraniom Fundacji Sztuki zewnętrznej. 
www.fundacjasztuki.blogspot.com.  
Do nabycia: w sieci EMPiK, w dobrych księgarniach, 
na www.empik.com, na www.cartablanca.pl 
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odwiedzamy apartament evy i roberto Cavallich, któ-
ry genialnie odzwierciedla charakter znanego twórcy 
świata mody. Wśród pozostałych miast odnajdujemy 
m. in. Amsterdam, Antwerpię, Ateny, Barcelonę, Basel, 
Pekin, Berlin, Brugię, Brukselę, Buenos Aires, Chiang 
mai, Kopenhagę, Ibizę, Istambuł, Londyn, Los Angeles, 
majorkę, meksyk, miami, moskwę, nowy Jork, Paryż, 
Sao Paulo, Tokio i zurych.

zapraszamy Was do wędrówki po wnętrzarskich 
gustach z całego świata w pierwszym tomie serii „In-
teriors now”. Książka wydana w roku 2010, w trzech 
językach (angielskim, niemieckim i francuskim), 
w miękkiej oprawie na 416 stronach i setkach barw-
nych fotografii. Poza nimi w książce nie zawarto rzu-
tów, przekrojów oraz innych rysunków opisywanych 
projektów wnętrz, jednakże jakość fotografii wynagro-
dzi nam finalny odbiór albumu, jako obowiązkowej 
pozycji dla każdego projektanta zainteresowanego 
współczesnym wnętrzarstwem. Wszystkie projekty 
opisane w formie listy – tytuł, właściciele, projektanci 
i osoby oraz firmy współpracujące przy projekcie (np. 
design mebli, oświetlenie). redakcję i projekt książki 
opracowała Angelika Taschen  
Książki z serii „Architecture Now” oraz „Interiors Now” 
dostępne są w Księgarni Portalu w-a.pl – www.aleja-
handlowa.eu

ARCHITEKT
ARCHITECT

POZA
ARCHITEKTURĄ
BEYOND
ARCHITECTURE

Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej

ARCHITEKT POZA – CHOĆ ZAWSZE Z – 
ARCHITEKTURĄ. SŁOWO OD REDAKCJI

Poproszona przez koleżankę Krystynę Łyczakowską, 
współautorkę koncepcji przedsięwzięcia „Architekt 
poza architekturą”, i spiritus movens krakowskiego 
oddziału sarp, o udział w opracowaniu tej publikacji, 
poczułam się prawdziwie zaszczycona. Tym bardziej, 
że dzięki rodzinnym koneksjom architektonicznym 
i artystycznym, od zarania własnych dziejów miałam 

przyjemność znać i drugiego autora tej idei, archite- 
kta i fotografika Wojciecha Plewińskiego, i podziwiać 
jego karierę. Fakt, że liczni absolwenci – bądź niegdy-
siejsi adepci – z Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej mają fenomenalne dokonania w wielu 
dziedzinach sztuki (i nie tylko), był znany pomysło-
dawcom. Lecz zapewne poza nimi samymi, znany był 
jedynie innym architektom, i to z tych samych, co 
bohaterowie tej antologii, lat studiów. Oczywiście, 
szereg naszych protagonistów to postaci powszechnie 
uznane, w kraju i poza nim. nawet dziatwa szkolna 
wie (a przynajmniej taką mamy nadzieję), kim jest 
Sławomir mrożek, światowej rangi literat. Któż, na-
wet w najszerszych kręgach, nie słyszał o muzykach 
i wykonawcach – ewie Demarczyk, marku Grechucie, 
Janie Kantym Pawluśkiewiczu? Kto nie zna Janusza 
majewskiego i Stefana Szlachtycza, twórców filmo-
wych? Kto z amatorów sztuk teatralnych czy pięknych 
nie słyszał o scenograf zofii de Ines, czy malarzu Wil-
helmie Sasnalu – by wspomnieć tylko kilkoro spośród 
świetnych bohaterów tej publikacji? Ale, o paradoksie, 
kto wie, że wszyscy oni studiowali – a w większości 
ukończyli z sukcesem – architekturę na Politechnice 
Krakowskiej? Tym większa jest zasługa autorów idei 
publikacji – czas był rozwiać tę niewiedzę.

Trudno jest, wobec fantastycznie bogatych życiory-
sów zamieszczonych w niniejszej książce, pokusić się 
o ogólne konstatacje. Spróbowałabym tak: odkrycie, 
że wiele  znakomitych postaci polskiego i światowego 
życia kulturalnego, przedsiębiorczości (na przykład 
Jerzy Donimirski), polityki (Janusz Sepioł), a nawet 
lotnictwa (sic! zbigniew Staryszak, pilot odrzutow-
ców), studiowało architekturę, było dla mnie – i mam 
nadzieję, będzie dla Czytelników – bardzo ciekawe. 
równie interesujące i budujące są ich opinie – bardzo 
pochlebne dla Wydziału Architektury pk. Wykształ-
cenie architektonicznie wyposażyło protagonistów 
tej antologii w umiejętność kompozycji, poczucie 
dyscypliny, wyzwoliło zdolności organizacyjne, dało 
możliwość spotkania wybitnych osobowości, w tym 
twórców przedwojennej architektury polskiej – pro-
fesorów Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej, uczą-
cych w Krakowie – i świetnych kolegów. mimo tego, 
że czasem, jak uroczo wspominał artysta fotografik 
zbigniew Łagocki (vide biogram): „[…] architektura, 
przynajmniej takie jest moje zdanie, to studia dla 
ludzi, którzy nie bardzo wiedzą, co by chcieli robić.” 
Dodał jednak oczywiście: „[…] myśmy studiowali ar-
chitekturę z wielką ochotą i pasją...”.

Prawdziwą rewelacją było jednak dla mnie to, że 
krakowskie studia architektury stanowiły klucz do 
indywidualnej wolności. mimo często skomplikowa-
nych przypadków życiowych adeptów i absolwentów, 
wyposażając ich w trwałe przywiązanie do wartości: 
logiki, piękna i twórczej ekspresji, zapewniły im 
własny styl działalności.  Piszą o tym właściwie 
wszyscy nasi „architekci poza architekturą”. Pozwolę 
sobie zacytować jednego z nich, zbigniewa Warpe-
chowskiego, awangardowego performera: „Bardzo 
wdzięczny jestem losowi, że studiowałem archi-
tekturę. Ten wydział nauczył mnie dyscypliny, od-
powiedzialności i myślenia, jak też wszechstronnej 
wiedzy, a także pomógł mi przeżyć trudny czas jako 
scenograf filmowy i telewizyjny w latach 1972–82 
[…] Architektura nauczyła mnie też patrzeć na świat 
i doceniać wartość kultury, zwłaszcza architektoni- 
cznej. Dlatego całą duszą jestem również architektem. 
[…] moja droga nie była drogą prostą, doświadczyłem 
na niej  wielu trosk, ale też prawdziwego szczęścia.” 
Tego ostatniego mogę Czytelnikom i sobie – poza, 
a zwłaszcza z architekturą – tylko życzyć.
dr inż. arch. Marta A. Urbańska

Post Scriptum
redakcja tej antologii przeprasza, że zabrakło w niej 
z pewnością wielu biogramów, a zwłaszcza sław – ewy 
Demarczyk i Sławomira mrożka. Wynika to z chęci 
sprostania dobrym obyczajom. nie udało się nam 
niestety, mimo licznych prób, skontaktować z nimi 
w stosownym terminie. nie chcąc zamieszczać po-
święconych im tekstów nie autoryzowanych, zrezy-
gnowaliśmy z publikacji. mamy nadzieję, że z czasem 
ukaże się wydanie drugie, rozszerzone i poprawione. 
Pozostajemy z poważaniem  

ARCYDZIEŁA KOWALSTWA ARTYSTYCZNEGO

wydawnictwo – metal gallery, wyd. 2010 r.
ilustracji 1185, isbn 978-83-931629-0-1

Jest to reprint albumu, który zawiera zbiór elemen-
tów i wzorów balustrad, ogrodzeń, krat oraz detali 
architektonicznych z końca xix wieku. elementy meta- 
loplastyki miały zawsze szerokie zastosowanie w budo- 
wnictwie. Odpowiednio wkomponowane w otoczenie, 
bądź konstrukcje budynku mogą stać się elementem 
uatrakcyjniającym architekturę. Czasami powstające 
w ten sposób wyroby są nie tylko rzemiosłem, ale także 
prawdziwą sztuką. metal był jednym z ulubionych 
tworzyw artystów i rzemieślników.

Tworząc nowe dzieła, nie powinniśmy zapominać  
o dorobku naszych przodków. Korzystając z coraz  
większej uwagi, jaką poświęca się konserwacji zaby 
tków mamy szansę przywrócić większość tych dzieł, 
ich dawną świetność i zachować je dla przyszłych 
pokoleń.

Obecnie wykonywane są nie tylko detale, ale całe 
elewacje z takich metali jak stal nierdzewna czy alumi-
nium. Oprócz tego widoczne są bardzo liczne drobne 
detale bądź wzorowane stylistycznie na historycznym 
kowalstwie, bądź oparte na starych technikach i tech-
nologiach, ale z współczesnym wzornictwem.

Jednocześnie modne są motywy „barokowe” i „kon-
struktywistyczne” w wyrazie wykorzystywane zarów-
no w miejscach użyteczności publicznej jak również  
w mieszkaniach prywatnych, projektowane i wykony-
wane na zamówienie. można stwierdzić, że metal jako 
materiał i wyzwanie dla twórców wrócił do łask, a nawet 
przeżywa okres mody i rozkwitu we wszelkich formach.

Album dostępny jest w promocyjnej cenie dla proje- 
jektów i architektów na stronie www.metalgallery.pl  

METAMORFOZY 2. BARBARA IDZIKOWSKA, 
EUGENIUSZ GET STANKIEWICZ

red. mirosław ratajczak, wydawca: muzeum architek-
tury we wrocławiu, wrocław 2010, 111 stron, oprawa 
kartonowa, ilustracje kolorowe i czarno-białe.
isbn 978-83-89262-60-8, isbn 978-83-930374-9-0

Pięknie wydany, dwujęzyczny katalog towarzyszył 
wystawie „metamorfozy 2. Barbara Idzikowska, eu-
geniusz Get Stankiewicz”, którą od 26 czerwca do 26 
września 2010 roku prezentowało wrocławskie mu-
zeum Architektury. Celem ekspozycji i niniejszej pu-
blikacji jest pokazanie efektów wspólnej pracy Barbary 
Idzikowskiej – projektantki szkła, absolwentki pwssp 
we Wrocławiu – oraz eugeniusza Geta Stankiewicza 

– grafika, miedziorytnika, profesora wrocławskiej asp
W 2004 roku oboje artyści założyli pracownię pla-

styczną „Atelier Si, Pb…”, służącą wymianie myśli, 
doświadczeń i wzajemnych inspiracji.

na wystawie znalazły się szklane obiekty Barbary 
Idzikowskiej („Praczka”, „Wrocław–2004–Krasnolud-
ki”, „Głowy wrocławskie”), wykonane w różnych techni-
kach prace profesora Geta Stankiewicza („entuzjastom 
kąta prostego”, kontynuacja projektu z Tadeuszem 
różewiczem „cd. nauki chodzenia”) oraz dzieła wspól-
ne („Obiekt Y”, „Bez tytułu”). 

Fotografie do bogato ilustrowanego katalogu wy-
konał znany fotograf Czesław Chwiszczuk, a autorami 
tekstów krytycznych są Barbara Banaś, Clementine 
Schack von Wittenau oraz mirosław ratajczak. 

Kuratorem wystawy „metamorfozy 2” w muzeum 
Architektury jest Wojciech Stefanik. 

Katalog w cenie 30 zł można nabyć w księgarni 
muzeum Architektury przy ul. Bernardyńskiej 5 oraz  
w sprzedaży internetowej na www.ma.wroc.pl 
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Są ośrodkami wiedzy, miejscami intelektualnego rozwoju 
oraz poszerza nia horyzontów. Stanowią dynamiczne prze-
strzenie publiczne, pełne spotykających się i mijających się 

 ludzi. Mowa o budynkach szkół wyższych i uczelni, które z uwa- 
gi na swój charakter i przeznaczenie muszą sprostać wielu 
wymaganiom. Bn Office Solution zmierzyło się z kilkoma wyzwa- 
niami polegającymi na wyposażeniu takich przestrzeni właśnie.

Państwowa Wyższa Szkoła zawodowa w Krośnie należy do realizacji, które 
wymagały kompleksowego i zarazem niestandardowego podejścia. Wypo- 
sażono nie tylko pomieszczenia biurowe, ale również sale wykładowe 
i szkoleniowe. znalazły w nich krzesła Axo – idealne do takich pomieszczeń. 
Cechuje je niezwykle wytrzymała konstrukcja gwarantująca trwałość nawet 
w trudnych warunkach użytkowania. Łatwo je przechowywać, przenosić, 
łączyć i dopasowywać do konkretnej przestrzeni. niewątpliwą zaletą krzeseł 
jest dostępność wersji z pulpitem czy ławek. Axo z pulpitem znalazły się w sa-
lach wykładowych pwsz w Krośnie, natomiast ławki Axo na korytarzach, gdzie 
tworzą miejsca oczekiwania. Dodatkową zaletą jest możliwość składowania 
w stosach oraz przewożenia (na dostępnym w asortymencie wózku Axo).

W Wyższej Szkole zawodowej w Krośnie znalazło się blisko 200 krzeseł 
z linii Axo. O ich wysokiej funkcjonalności dodatkowo świadczy fakt, iż 
wybór Wyższej Szkoły zarządzania i Bankowości z rzeszowa padł również 
na tę linię. W siedzibie Szkoły znalazło się ok. 400 krzeseł Axo z pulpitem.

Innym krzesłem idealnym do przestrzeni, jakimi są szkoły, jest Staccato. 

Ponad 500 krzeseł z tej linii można znaleźć na Wydziale Prawa  
i Administracji uniwersytetu Opolskiego. nowoczesne kształty i ciekawa 
forma Staccato podporządkowane są niezwykłej funkcjonalności, która 
przejawia się w łatwości, z jaką można krzesła łączyć, przestawiać oraz 
magazynować na niewielkiej przestrzeni. możliwość składowania w stosie 
zapewnia ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni, któremu służy również 
możliwość składania siedziska, dodatkowo zapewniając wygodę podczas 
przechodzenia między rzędami. 

Oferta krzeseł stacjonarnych bn Office Solution tu się jednak nie kończy. 
Stacjonarna wersja krzesła mojito znalazła się w sali konferencyjnej pwsz 
w Krośnie. najwyższa jakość materiałów, trwałość konstrukcji oraz elegancki 
wygląd dodatkowo budują prestiż uczelni.

Wiedza potrzebuje przestrzeni. znajduje to potwierdzenie w przypadku 
bibliotek, które są miejscami, gdzie nawet w epoce rosnącej cyfryzacji 
danych nadal potrzebujemy miejsca na dużą liczbę publikacji drukowanych. 
W bibliotekach panuje szczególna, sprzyjająca koncentracji, atmosfera. 
Dlatego tak ważne są tu przejrzysty układ wnętrza oraz odpowiednie 
umeblowanie ułatwiające korzystanie z zasobów bibliotecznych. mając 
to na uwadze, marka bn Office Solution wyposażyła Bibliotekę Wyższej 
Szkoły zawodowej w Krośnie. Biblioteka wykonana została według spe-
cjalnego projektu pod indywidualne zamówienie Inwestora przy użyciu 
mebli pochodzących z systemu easy Space. Wyprodukowano nietypowe 
regały biblioteczne, szafki skrytkowe oraz lady. W wypożyczalni i czytelni 

szczEgólNE 
WNętrza 
WyMagają 
szczEgólNycH 
rozWiązań
www.bnos.com | info@bnos.com

wolny dostęp do półek umożliwia czytelnikowi bezpośredni kontakt ze 
zbiorami bibliotecznymi, gwarantując swobodne przeglądanie i wybór 
materiałów. W czytelni dla użytkowników przeznaczono 60 miejsc oraz 40 
stanowisk komputerowych, gdzie zastosowano różne wersje krzesła Axo oraz 
anatomicznie wyprofilowane fotele obrotowe T-Bar. Tu można korzystać  
z Internetu, baz danych oraz z zasobów Wirtualnej Biblioteki nauki.

Istotne w wyposażeniu budynku uczelni, zwłaszcza z punku widzenia 
studentów, są miejsca, gdzie, czekając, można przyjemnie spędzić czas. Dos- 
konałym do tego celu jest system siedzisk magnes, między innymi do takiej 
roli przeznaczono go podczas premiery w 2009 roku. Dzięki swej elasty- 
czności, system magnes pozwala zaaranżować niemal każdy korytarz czy 
hall szkolny. Długie ciągi mebli to idealne miejsce, by przeglądać notatki 
lub czekać na kolejne zajęcia. Pojedyncze, ustawione obok siebie siedziska 
dają szansę na krótką, merytoryczną wymianę zdań. zakręcone ciągi modu-
łów sprzyjają natomiast relaksowi i swobodnym, żartobliwym rozmowom.

Szkoły, biblioteki, poczekalnie – choć potrafią być tak inne od biura, bn 
Office Solution śmiało podejmuje wyzwania polegające na ich wyposażeniu. 
Dzięki szerokiej ofercie krzeseł, sof i siedzisk jest to możliwe. Wspomniane 
realizacje potwierdzają, że marka bn Office Solution jest w stanie dostarczyć 
różnych, często nietypowych rozwiązań. Jednocześnie mamy nadzieję, że 
przy współpracy z Architektami, możliwym będzie wyposażenie placówek 
edukacyjnych, niejednokrotnie powstałych kilkadziesiąt lat temu, w opar-
ciu o wysokie standardy ergonomii i nowoczesne trendy we wzornictwie. krzesła mojito | państwowa wyższa szkoła zawodowa w krośnie

krzesła axo | biblioteka państwowej wyższej szkoły zawodowej w krośnie

system siedzisk magnes | uniwersytet opolski
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Nowe okna systemu wicline 90sg są atrakcyjną ofertą wykończenia 
fasady strukturalnej, jak i fasady zwykłej nadając całemu obiekto-
wi architektonicznemu elegancką formę. Dodatkowym ich atutem 

jest zapewnienie budynkom naturalnej wentylacji, na życzenie klienta  
w pełni zautomatyzowanej. Poprzez otwarcie okna na zewnątrz, osiągnię-
to równomierny nawiew bez użycia niewygodnego skrzydła otwieranego 
do wewnątrz.

wicline 90sg to okno, które może mieć skrzydło odchylane lub równo-
legle wysuwane na zewnątrz. rozwiązanie to może znaleźć zastosowa-
nie w fasadzie strukturalnej wictec 50sg, jak również zostać zabudowa-
ne w fasadzie słupowo-ryglowej wictec 50 lub wictec 60 z zewnętrzną 
listwą dociskową. Poprzez oferowane duże rozmiary modułowe skrzy-
dła, zapewniona jest pełna dowolność formy przy projektowaniu fasady.  
Okna wicline 90sg mogą być oszklone szybą zespoloną jedno lub dwuko-
morową o grubości do 44 mm. Są to szyby niestepowane, które są tańsze 
i prostsze do montażu od szyb stepowanych.

W oknach wicline 90sg można stosować różne warianty sterowania: ste-
rowanie ręczne, sterowanie z użyciem siłownika uruchamianego przełącz-
nikiem, aż po w pełni automatyczne z wykorzystaniem połączenia z bms 
(Systemem zarządzania Budynkiem) poprzez magistralę przesyłania danych 
etb. zastosowanie wysokiej klasy komponentów składowych pochodzących 
w całości z jednego źródła zapewniają odpowiednią jakość, trwałość i bez-
pieczeństwo systemu w użytkowaniu, co potwierdzają badania na zgodność 
z normą wyrobu en 14351-1.
 
Więcej informacji na temat wicline 90 sg: Hydro Building Systems
Sp. z o.o. ul. Mińska 63a 03-828 Warszawa tel. 0(22) 33 08 170
fax 0(22) 33 08 171 | www.wicona.com
albo na targach: bau 2011 17–22 styczeń | monachium | experience 

„technology for your ideas” hala c1, stoisko 338

NoWy systEM okiEN 
strukturalNycH
WICLINE 90SG

okno otwarte wicline 90 sg okno zamknięte wicline 90 sg

www.wicona.com

obiekt:
Chelsea modern, new York, usa
architekt:
Audrey matlock, ny
wykonawca ślusarki aluminiowej:
Intercom srl, Galliera Veneta
zastosowano fasadę słupowo ryglową 
z oknami równolegle wysuwanymi na 
zewnątrz (wictec/wicline)



ELEEA zachwyca harmoniczną stylistyką o 
łagodnie zaokrąglonych krawędziach i filigra-
nowym podwieszeniu linowym.

Oprawa bezpośrednia/pośrednia ELEEA o 
najwyższychwspółczynnikach sprawności i 
elastyczności oświetlenia 
Design: Ingenhoven Architekten

Różne optyki i wersje hybrydowe z
lampami LED zapewniają optymalne oświetlenie
miejsca pracy.

Inteligentne realizacje oświetleniowe 
firmy Zumtobel zapewniają 
perfekcyjną równowagę jakości światła 
i wydajności energetycznej - w 
HUMANERGY BALANCE.

www.zumtobel.com/ELEEA

W połączeniu z 
inteligentnym sterowaniem oświetlenia 
powstają dynamiczne realizacje,
oferujące optymalną
jakość światła i energetyczną 
wydajność.

Wysoce wydajne produkty 
LED firmy Zumtobel fascynują dzięki 

wysokiej skuteczności,
wspaniałym współczynnikom oddawania 

barw, bezobsługowości 
oraz wyszukanej

stylistyce.
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W i ę c e j  i n f o r m a c j i  o t r z y m a c i e 
P a ń s t w o  p od  n r.  + 4 8  6 6 8  6 37  5 7 7

po l a nd@b a l c o . eu  •  w w w. b a l c o . e u

Najbardziej zNaNi W SkaNdyNaWii  
SPecjaliści od balkoNóW

• alternatywa dla tradycyjnego  
 remontu fasady

• Niezawodny i solidny partner  
 podczas całego procesu  
 budowlanego

• Niższe koszty ogrzewania

• Szybki montaż

• dzięki zastosowaniu zabudów  
 balkonowych  - znacząca redukcja  
 hałasu na balkonie i w mieszkaniu

• dodatkowa powierzchnia użytkowa  
 na cały rok

bUdyNek Przed reMoNTeM eleWacji



partnerzy sarp:

PL GENEO Kampagne AZ 235 x 297 ARCH 102010.indd   1 07.10.2010   10:00:48
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LDŹWIG GREEN LIFT®

DŹWIG TOWAROWO-OSOBOWY GPL®

www.gmv.pl
info@gmv.pl

NR 1 NA ŚWIECIE
GMV jest największym na świecie

producentem hydrauliki do dźwigów
(wind) hydraulicznych.

Ponad  750.000  dźwigów na
świecie jest wyposażonych

w hydraulikę GMV.

Ponad 50 lat na rynku!

GMV Polska Sp. z o.o.
ul. Marconich 2 lok. 2, 02-954 Warszawa

Tel. 022 651 91 45, Fax 022 858 99 69


