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Drodzy Czytelnicy,
czy możecie wyobrazić sobie zastosowanie dachówek 

 ceramicznych wykraczające poza granice ich standar

dowego wykorzystania, czyli na dachu? Numer architectum 

13, który oddajemy w Wasze ręce daje tego dobitny dowód. 

Z tego również powodu nazywamy nasze wydawnictwo 

„międzynarodowym magazynem o  architekturze dachów 

i fasad”.

W tym numerze zapraszam państwa na kolejną 

wycieczkę od europy aż po azję. różnorodne obiekty, które 

prezentujemy dowodzą, że ceramiczne dachówki oferują 

znacznie więcej niż tylko bezpieczeństwo czy zwieńczenie 

 budynku. Zdobywca zeszłorocznej nagrody pritzkera, chiński 

archi tekt Wang shu stworzył zupełnie nowe światy z cegieł 

i  dachówek ceramicznych pochodzących z rozbiórek. 

Zachęcamy państwa do odkrywania natury tych produktów 

w architektonicznej przestrzeni miejskiej, na dachach 

i  elewacjach budynków, między którymi często zacierają 

się granice. Nierzadko dachówka staje się elementem 

dominującym, zarówno pod względem optycznym, jak 

i kolorystycznym. Tradycja stoi obok aspiracyjności a efekt 

nierzadko zdumiewa. 

Nieoczekiwane wrażenia estetyczne czekają na państwa 

nie tylko w obiektach nowych ale również w tych, które 

zostały odrestaurowane. Znamienitym przykładem jest 

Hotel Krasicki z Lidzbarka Warmińskiego, któremu dzięki 

wytężonej pracy konserwatorów i architektów z pracowni 

dżus GK  architekci udało się przywrócić zapierającą dech 

świetność na tyle, iż zdobył on główną nagrodę w konkursie 

Interna tional Hotel awards.

dachówki ceramiczne z pewnością ukażą wszystkie 

swoje walory, począwszy od różnorodnych kształtów 

i  rozmiarów poprzez wielość kolorów, funkcję na trwałości 

skończywszy. pozwólcie się państwo zaskoczyć!

Mirosław Jaroszewicz

MIROSŁAW JAROSZEWICZ
cZłONeK ZarZądu
WIeNerberGer ceramIKa 
budOWLaNa sp. Z O. O.
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mIsTrZ recyKLINGu
W 2012 rOKu NaJbardZIeJ presTIżOWą Na śWIecIe NaGrOdę 
W dZIedZINIe arcHITeKTury pO raZ pIerWsZy prZyZNaNO 
cHIńsKIemu arcHITeKTOWI. sHu WaNG, KTóreGO TWórcZOść 
WyróżNIONO GłóWNIe Ze WZGLędu Na specyFIcZNe, pONOWNe 
WyKOrZysTaNIe rOZbIórKOWycH ceGIeł OraZ dacHóWeK:  
„W cHINacH IsTNIeJe WIeLOWIeKOWa TradycJa recyKLINGu.  
Ja OKreśLam TO budOWNIcTWem recyKLINGOWym“.

„stare cegły i dachówki to tworzywo 
reprezentujące tradycję, stanowiące zarazem  zbiór 
naturalnych, ‘oddychających‘ surowców. mamy 
stale do czynie nia z niedbałym postępowaniem lub 
porzucaniem materiałów rozbiórkowych. mój pro
jekt stanowi odpowiedź na ten trend” – tak Wang 
shu objaśnia wykorzystanie starych cegieł w swoich 
konstruk cjach. Koncepcja recyklingu dachówek 
i cegieł z wyburzonych budynków doprowadziła 
do stworzenia – przez Wang shu i jego żonę Lu 
Wenyu – „amatorskiego studia architektonicznego“, 
specyficznego w rejonie Hangzhou. „amatorskie“, 
czyli spontaniczne i eksperymentalne aspekty ich 
twórczości – w  przeciwieństwie do, na przykład, 
architektury „autorytarnej“ czy „monumentalnej“. 
połączenie lokalnego pojmowania kultury oraz tra
dycyjnego rzemiosła z nowatorskimi projektami, 
uwzględniającymi przyszłościowe, proekologiczne 
trendy architektoniczne sprawiło, że „amatorskie stu
dio architektoniczne” stało się unikalne. 

Wang shu podkreśla, że uwzględnienie chińskiej 
tradycji architektonicznej stanowi ważny element 

jego koncepcji: „Tradycyjna architektura w chinach 
wykorzystuje lokalne zasoby surowców i uwzględnia 
powiązanie właściwości materiału, klimatu i stylu życia, 
w którym ludzie utrzymują ścisły związek z naturą. 
Nie traktujemy życia, jako bytowania niezmiennego, 
raz na zawsze ustalonego, lecz istotna jest także 
umiejętność akceptowania zmian zachodzących 
w  przyrodzie oraz właściwego na nie reagowania; 
 dotyczy to też odpowiedniej, zrównoważonej, przy
jaznej środowisku wizji architektonicznej, co pragnę 
wyrazić w moich projektach. dla mnie określenia 
 ‘banalny wygląd retro‘ czy dyskusje o ‘stylu‘ i ‘sym
bolizmie‘ są pozbawione sensu.“

budOWNIcTWO pROekOlOGIczNe W 2007 
roku ukończono budowę Xiangshan  osiedla uniwer
syteckiego chińskiej akademii sztuki w Hangzhou – 
gdzie do pokrycia dachów wykorzystano ponad dwa 
miliony dachówek pozyskanych jako materiał roz
biórkowy ze zburzonych budynków. W tym samym 
roku architekci otrzymali „Global award for sustaina
ble architecture“ (Globalna Nagroda za architekturę 

muzeum Historyczne w Ningbo, 
2003-2008, Ningbo, chiny 

fotograf: lv Hengzhong
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Zrównoważonego rozwoju). Jednym z ich najbar
dziej znaczących projektów jest muzeum History
czne Ningbo, ukończone w roku 2008. masywny 
budynek, który wygląda jak twierdza, jest charakte
rystyczny ze względu na ogromne ilości wsporników, 
skierowanych na zewnątrz ku górze, ciągnących się 
przez dziedzińce, pasaże, korytarze, schody i inne 
zakamarki. Najbardziej uderzającym elementem są 
jednak fasady, pokryte dachówkami odzyskiwanymi 
ze starych domostw, które uległy rozbiórce na terenie 
okolicznych prowincji.

stare, częściowo uszkodzone i nowe materiały 
połączono tak, że tworzą imponujące kompozycje 
około 20 różnych rodzajów szarych i czerwonych 
 kamieni, dachówek i cegieł.

W roku 2010 architekci zaprojektowali  pawilon 
chiński na 10 biennale architektury w Wenecji, 
tworząc imponujący „dachówkowy Ogród“, 
kompozycję rozciągającą się na dziedzińcu wysta
wowym w postaci dużego dachu, pokrytego cerami
cznymi dachówkami.

W maju 2012, Wang shu otrzymał Nagrodę 

 pritzkera, określaną jako swoisty „Nobel architektoni
czny”, najwyższe wyróżnienie dla architektów w skali 
światowej. Nominując Wang shu jury wysłało ważny 
sygnał, stanowiący alternatywę dla obecnego rozwo
ju chin, który charakteryzuje się przede wszystkim 
nowoczesnymi projektami inwestycyjnymi ale często 
pomija właściwą kulturę budowlaną.

dachówkowy ogród, 2010,
10-te biennale architektury, Wenecja, Włochy

fotograf: lu Wenyu

kampus Xiangshan, chińska akademia sztuki, faza II, 2004-2007, Hangzhou, chiny 
fotograf: lv Hengzhong
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mIesZKaNIe W drZeWIe –  
W samym śrOdKu mIasTa
WyburZeNIe sTareJ FabryKI WINd W cIasNO ZabudOWaNeJ 
dZIeLNIcy aNTWerpII sTWOrZyłO prZesTrZeń dLa cZeGOś 
NOWeGO: ZamIasT ZWycZaJOWycH sZereGOWcóW arcHITeKcI 
ZGrOmadZILI Nad sObą różNe Typy mIesZKań. W TeN spOsób 
pOWsTał dyNamIcZNy KraJObraZ dacHóW Z ZIeLONycH, 
GLaZurOWaNycH dacHóWeK.
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architekci opracowali koncepcję przypominającej 
drzewo wieży z sześcioma mieszkaniami wokół 
pełnego zieleni, wewnętrznego dziedzińca. Na pyta
nie, jak rozgęścić ciasną zabudowę w środku miasta, 
pracownia Import export architecture odpowiedziała 
rozwiązaniami zainspirowanymi przekrojami owoców 
– awokado, jabłka, pomidora lub kiwi. możliwości 
były oczywiste: począwszy od usunięcia centralnej 
pestki (awokado), wokół której mogą powstawać bu
dynki, aż do rozrzedzenia zabudowy w formie wielu 
małych ziarenek (kiwi). 

zamIeszkać pIęTROWO Zamiast postawić 
typowy szeregowiec, architekci w jednym bloku 
mieszkalnym, graniczącym z jezdnią, umieścili sześć 
różnych typów mieszkań o poprzesuwanych po
ziomach oraz ukoronowali tę konstrukcję tarasem 
na dachu. W efekcie powstała dynamiczna fasa
da o  przeplatających się jednostkach, którą nie od 
razu pojmie niewprawione oko. pierwotny pomysł 
pionowej, w całości zielonej fasady nie mógł zostać 

zrealizowany. Zamiast tego zespół architektów zlecił 
wykonanie zdjęcia korony drzewa, której trzy odcienie 
zieleni zostały naniesione na glazurowane dachówki, 
którymi pokryto fasadę. Zdjęcie zostało powiększone 
tak mocno, aż widoczne stały się pojedyncze pik
sele. dokładnie ten sam wzór został przeniesiony 
na glazurowane, ceramiczne dachówki. projektan
ci zdecydowali się na dachówkę, ponieważ chcieli 
przeciwstawić miejskiej ciasnocie materiał, który na
daje pewną podmiejską aurę. metafora drzewa kon
tynuowana jest także w sprawiającym wrażenie kory 
cokole budynku, który został wykonany z brązowych 
cegieł elewacyjnych.

poprzez kwadratowe otwory okienne z mato
wego aluminium, w które wbudowane są właściwe 
okna, można rzucić okiem na miasto. Lokalizacja 
każdego otworu została zaplanowana po starannych 
przemyśleniach i staje się dla obserwatorów archi
tektonicznie szczególnie wartym obejrzenia elemen
tem lub ciekawostką miasta, jak na przykład wieża 
kościoła.

INFO
prOJeKT 
budowa budynku z sześcioma 
mieszkaniami w śródmieściu

INWesTOr
aG Vespa – autonomiczne biuro 
komunalne ds. nieruchomości  
i projektów rozwoju miasta 
 antwerpia

arcHITeKT
Iea Import export architecture, 
antwerpia

GłóWNy WyKONaWca
d’Hulst Van Rymenant, lier

deKarZ
lGj dakwerken, Westerlo

dacHóWKa
VHV glazurowana,
w trzech odcieniach zieleni

W tej zielonej wieży z sześcioma odrębnymi mieszkaniami, 
zaaranżowanymi wokół zielonego dziedzińca, można się 

poczuć jak w koronie drzewa. projekt każdego z pięter jest 
indywidualny, ponieważ projektanci Import export architecture 

kierowali się pod względem formy przekrojami różnych 
owoców.
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efektywność energetyczna, komfort,  estetyka, 
dopasowanie do otoczenia oraz szacunek dla 
środowiska – takie były oczekiwania właściciela 
odnośnie renowacji i remontu domu. rozwiązanie 
z  zastosowaniem drewna i dachówki ceramicznej, 
które miało spełnić wszystkie życzenia Inwestora, 
znalazł architekt alain brustel z biura projektowego 
design architecture.

W IdealNej HaRmONII podczas prac budowla
nych zachowano jedynie samo serce budynku; nowa 
drewniana konstrukcja w ramach renowacji dachu i fa
sady sprawia ostatecznie wrażenie kompletnie nowe

go obiektu. Zarówno na obu spadzistych dachach, jak 
i na elewacji górnego piętra zastosowano dachówki 
o patynowanym odcieniu czerwieni – dokładnie rzecz 
ujmując są to prostokątne, płaskie dachówki, układane 
z przesunięciem. modrzewiowa obudowa pozostałej 
części elewacji oraz dachówka uzupełniają się wza
jemnie w perfekcyjny sposób w dotyku i naturalnym 
kolorycie. „Niuanse kolorystyczne dachówki zostały 
tak dobrane, aby z czasem zaczęły harmonizować 
z obudową z surowego drewna modrzewiowego. Wy
bór tych naturalnych materiałów, które wymagają tak 
niewiele pielęgnacji, umotywowany był także trwałością 
tak ważną w tym projekcie“ – mówi architekt.

dOm JedNOrOdZINNy W mOrre, NIedaLeKO besaNçON, pOJaWIa 
sIę pO GeNeraLNym remONcIe W NOWeJ sZacIe Z dreWNa 
I ceramIKI. Ta uJmuJąca KOmbINacJa maTerIałóW OKaZuJe sIę 
rOZWIąZaNIem IdeaLNym pOd Każdym WZGLędem.

esTeTycZNa KOmbINacJa  
Z dreWNa I ceramIKI
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cały remont został zaplanowany i wykonany w ra
mach ekologicznej koncepcji niskoenergetycznej, przy 
czym połączenie drewna i dachówki okazało się oprócz 
walorów estetycznych wyjątkowo wydajne także pod 
względem energetycznym. Wielkie szklane fronty dbają 
o niezbędne promieniowanie słoneczne i pozyskiwanie 
w ten sposób ciepła zimą. Izolacja cieplna składa się 
z wełny drzewnej, zaplanowane jest opalanie drewnem. 
przewidziano instalację doprowadzania i odprowad
zania powietrza. W ten sposób powstał obiekt w zgo
dzie z naturą, w którym przy wyborze stosowanych 
materiałów obok czysto estetycznych aspektów na 
pierwszy plan wysunęły się względy ekologiczne.

INFO
prOJeKT 
Remont generalny domu 
 jednorodzinnego

INWesTOr
prywatny, morre

arcHITeKT
desIGN architecture, besançon, 
alain brustel

deKarZ
simonin frères, montlebon

dacHóWKa
301, rustykalna

Ten jednorodzinny dom prezentuje się po generalnym remoncie 
jako obiekt ekologiczny w nowej szacie z ceramicznej dachówki 
i drewna. Wnętrze pozostało co prawda zachowane, jednak nowa 
powłoka i konstrukcja drewniana w ramach renowacji dachu i fasady 
wywołują wrażenie nowego obiektu.
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biuro alberts & Van Huut z amsterdamu będzie 
świętować w przyszłym roku 50lecie istnienia. 
Jego działalności niezmiennie przyświeca zasada: 
Natura jest stałym źródłem inspiracji. „chcieliśmy 
odzwierciedlić meandry wydm i mielizny podczas 
odpływów na wyspie i wokół niej w projekcie ratusza.“ 
Także typowy dla Texel kształt owczarni o stromym 
dachu, gdzie linia kalenicy na froncie budynku oraz 
w połowie jest najwyższa, budzi wyraźne skojarzenia 
z nowym ratuszem. budynek odzwierciedla meandry 
zarówno w linii kalenicy jak i w segmentach fasady. 

W ducHu WspółpRacy doświadczenia zdo
byte podczas dwunastu poprzednich projektów ratu
szy spowodowały, iż alberts & Van Huut w intensywny 
sposób włączyli mieszkańców w proces projektowa
nia. Na spotkania z mieszkańcami architekci zabierali 
papier, masę do modelowania oraz farby, aby pomóc 

mieszkańcom w wyrażeniu ich kreatywności. Także 
uczniowie z okolicy mogli przyczynić się do powstania 
projektu ratusza, tworząc na przykład mozaiki z gla
zury, które podziwiają obecnie wszyscy użytkownicy 
gotowego obiektu.

W zGOdzIe z kRajObRazem Zarys ratusza 
stanowi otwarte koło, strefa wejścia i sala posiedzeń 
znajduje się w połowie łuku. przytulność i kontakt 
z  otoczeniem to dwa podstawowe parametry pro
jektowe architektów. Z wysokich okien sali posiedzeń 
rozpościera się widok na centrum den burg.

ukośne fasady z nieregularnym rozmieszczeniem 
okien oraz łączące się ze sobą dominujące dachy 
zostały obudowane dachówkami ceramicznymi 
i cegłami klinkierowymi. relatywnie małe formaty ele
mentów ceramicznych nadają się bardzo dobrze do 
tworzenia nietypowych kształtów. „pracujemy dużo 

JęZyK FOrmy OraZ Wybór maTerIału Na NOWy raTusZ W deN burG 
Na WyspIe TeXeL NOsZą ZNamIONa KuNsZTu arcHITeKTóW aLberTs 
& VaN HuuT. WspóLNIe Z mIesZKańcamI Wyspy OpracOWaNO 
reLaTyWNIe NIsKI budyNeK Z WIdOcZNym NaWIąZaNIem dO NaTury 
I OTOcZeNIa.

raTusZ Z meaNdramI
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i chętnie z dachówkami ceramicznymi i cegłami klin
kierowymi“, mówi max van Huut. „bardzo ładnie się 
one starzeją. Kiedy się zabrudzą, dosyć łatwo się je 
czyści i budynek znowu wygląda jak nowy. materiał 
ten nie sprawia także żadnego problemu przy recy
klingu.“ 

Kolor ścian dopasowano do koloru wydm dookoła. 
architekci wybrali bordowy kolor dla ram okiennych 
i drzwiowych, nawiązujący do ceramicznych ele
mentów dachu, odświeżony zielono patynowanymi, 
miedzianymi elementami rynien.

INFO
prOJeKT 
budowa nowego ratusza  
w den burg na wyspie Texel

arcHITeKT
alberts & Van Huut, b.V., 
 amsterdam

dacHóWKa 
datura, rustykalna angoba

podczas stawiania nowego ratusza na pierwszym miejscu 
znajdowała się natura jako źródło inspiracji, ponieważ 
architekt chciał w projekcie nawiązać do meandrów 
wydm i mielizn otaczających wyspę. Obiekt powstał przy 
współpracy z mieszkańcami.
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dOm, KTóry sTaWIa żaGLe
Na aTraKcyJNeJ, NarOżNeJ dZIałce Na ryNKu HeIsTaaN
Zee pOWsTał W mIeJscu daWNeJ KaWIarNI NOWy dOm 
WIeLOrOdZINNy Z LOKaLem usłuGOWym, KTóreGO dZIęKI 
OryGINaLNemu łuKOWI dacHu NIe mOżNa prZeOcZyć.
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Na życzenie Inwestora, by stworzyć budynek 
wyjątkowo położony i o szczególnym charakte
rze, architekt na nowo zinterpretował typowy dla 
tej okolicy, ale trochę „ciężki” styl anglonormański. 
Znane na miejscu materiały, jak czerwona dachów
ka, biało wapnowane ściany i szare profile okienne 
wiodą prym w zaprojektowanym obiekcie. W oparciu 
o najróżniejsze elementy wywodzące się z lokalnej 
tradycji i nowocześnie zrealizowane pod względem 
architektonicznym powstała fantazyjna kompozycja, 
zaskakująco zgodna z duchem czasu.

cHaRakTeRysTyczNy dacH Najbardziej cha
rakterystycznym elementem domu jest jego dach, 
który pokrywa obie dłuższe strony budynku łukiem 
od kalenicy do okapu. W zakrzywioną powierzchnię 
dachu wbudowane są okna poziome, pionowe oraz 
dwie lukarny. Od frontu krawędzie dachu są możliwie 
wąskie, w ten sposób powstało wrażenie żagla 
wypełnionego wiatrem. 

Fasada okrągłego dachu pokryta naturalnie 
czerwoną dachówką jest relatywnie tania w wyko
naniu oraz zapewnia optymalną izolację termiczną 
budynku. dźwigary klejone w formie łuków są zakot
wiczone ze stropami pięter i tworzą szkielet konstruk
cyjny dachu; róg budynku jest dodatkowo wsparty 
konstrukcją metalową.

dyNamIczNa fasada Fasada od strony ryn
ku jest w stylu południowym i odróżnia się od dru
giej, jednolitej fasady zaokrąglonego dachu szero
kimi tarasami. balkony te wydają się wysuwać od 
frontu zaokrąglonego dachu i nadają budynkowi 
z  tej strony zupełnie inną dynamikę. Znajdujące się 
jeden nad drugim balkony chronią się od zbyt silne
go promieniowania latem, zaś kiedy zimą słońce jest 
nisko położone, naturalne światło sięga daleko do 
pomieszczeń tworząc przytulną atmosferę. balustra
dy tarasów zabudowane są od dołu do góry mato
wanymi szybami od mlecznych po przezroczyste, co 
stanowi elegancką i doskonałą zasłonę. 

parter, dzięki przeszklonej witrynie narożnego 
pomieszczenia sklepowego tworzy cokół dla trzech 
pięter, na których znajdują się łącznie cztery miesz
kania, wśród nich mieszkanie dwupoziomowe. mie
szkanie na poddaszu z mansardą pod zaokrąglonym 
dachem tworzy ekskluzywne zwieńczenie konstruk
cji – zaś w piwnicy znajduje się wielki zbiornik na 
deszczówkę.

INFO
prOJeKT 
pomieszczenia sklepowe i cztery 
mieszkania, Heist-aan-zee

arcHITeKT
frederik Grimmelprez, 
 blankenberge

WyKONaWca
•  Stan surowy: Bouwonderneming 

canneyt, Oostkamp
•  Konstrukcja dachu: Frans Fierens, 

zedelgem
•  Pokrycie dachowe: Dirk De Prest, 

Oedelem

dacHóWKa
Obudowa elewacji i zaokrąglony 
dach: 301, naturalna czerwień

Ten obiekt dzięki oryginalnemu łukowi dachu natychmiast 
wpada w oko. czerwona dachówka, bielone ściany i szare 
profile okienne tworzą, dzięki wywodzącym się z tradycji ale 
nowocześnie zastosowanym zabiegom architektonicznym, 
bardzo charakterystyczny obraz.
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Titisee to ulubiony cel wycieczek w schwarzwal
dzie, który to w roku 2011 wzbogacił się o „raj ba
senowy schwarzwald“. Kształt budynku rozpoznaje 
się już z daleka, chociaż w praktyce składa się on 
jedynie z dachów. celem było stworzenie estetycz
nie zadowalającego i trwałego dachu, spełniającego 
wymogi fizyki budowli i statyki w regionie narażonym 
na obfite opady śniegu. dwa ogromne dwuspado
we dachy, zbliżone do siebie pod kątem prostym, 
tworzą nie tylko konieczną pokrywę, lecz są cechą 
charakterystyczną obiektu pod względem optycznym 
i konstrukcyjnym. dzięki tradycyjnemu w tych okoli
cach materiałowi na pokrycie dachu udało się mimo 
imponujących powierzchni wpisać kompleks w kraj
obraz schwarzwaldu. 

WyzWaNIe TecHNIczNe Obiekt mający na pla
nie kształt litery T składa się ze szklanego pawilonu 
z przesuwnym dachem panoramicznym, długiego 

dachu pokrytego dachówką ceramiczną oraz ukośnie 
wystających, szklanych frontów na szczytowych bo
kach środkowego prześwitu. Od frontu oszkloną 
część wejściową pokrywa drugi, nieco mniejszy dach 
z dachówki ceramicznej. powierzchnia wielkiego 
dachu mierzy około 4.000 metrów kwadratowych 
i jest ukoronowaniem „raju zjeżdżalni”. przestrzeń 
ogromnego „krajobrazu dachów” wymaga jednak 
także specjalnych rozwiązań technicznych, ponieważ 
trapezowa konstrukcja dachu z dźwigarów klejo
nych podtrzymuje nie tylko ciężar konstrukcji dachu, 
lecz także dużą część zjeżdżalni zawieszonych na 
dźwigarach. 

OpRzeć sIę śNIeGOm I lOdOm ekstremalne 
masy śniegu i lodu, do dwóch metrów wysokości, nie 
są w tym regionie rzadkością – dlatego na pierwszym 
planie było zapewnienie konstrukcji odpornej na wa
runki zimowe. Zastosowano czerwoną, angobowaną 

dacH XXL
prZeOGrOmNy dacH NOWeGO „raJu baseNOWeGO scHWarZWaLd” 
(„badeparadIes scHWarZWaLd“) Nad JeZIOrem TITIsee 
sTaNOWIł WIeLKIe WyZWaNIe TecHNIcZNe dLa prOJeKTaNTóW 
I WyKONaWcóW, Ze WZGLędu Na ZNacZNe ObcIążeNIa 
śNIeGIem W Tym reGIONIe; JedNaK pOradZONO sObIe Z NIm pO 
mIsTrZOWsKu.
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dachówkę firmy Wienerberger, tzw. „reńską”. Nowy 
model dysponuje zintegrowanym systemem mo
cowania sturmfix. Ogromne powierzchnie dachu 
bez zarzutu przetrwały pierwsze burze oraz siedem 
metrów śniegu i lodu, z którymi mieliśmy do czynie
nia zimą 2011/2012. Koncepcja konsekwentnego, 
w pełni ceramicznego pokrycia wielkiej powierzchni 
dachu została opracowana na zasadzie dialogu 
między projektantem, zatrudnionymi rzemieślnikami 
oraz przy fachowym doradztwie firmy Wienerberger. 
Wiele zastosowanych tu rozwiązań bazuje na dawnej 
wiedzy budowlanej, zachowanej w tym regionie.

Wielkie dachy pokryte dachówką wymagają stosowania specjalnych 
rozwiązań: zimą 2011/2012 około siedmiu metrów śniegu i lodu zgromadziło 
się na okapach. W ekstremalnych przypadkach należy się liczyć z około 6 
tonami śniegu na metr bieżący. dlatego przy takich dachach o wyjątkowej 
długości krokwi rezygnuje się w zupełności z systemu gromadzenia śniegu. 
śnieg może zsuwać się bez przeszkód. zdjęcie u góry: odwodnienie dachu 
przejmują wielkie rynny w bruku wokół budynku.

INFO
prOJeKT 
Raj basenowy (badeparadies) 
schwarzwald Titisee

INWesTOr
WuNd Gruppe, friedrichshafen

prOJeKTaNT KONsTruKcJI 
NOśNeJ
Holzbau amann GmbH, 
 Weilheim-bannholz

deKarZ
Rudi metzler GmbH, Hinterzarten

dacHóWKa
cosmo 13 s, czerwona angoba
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arcHITeKTura dLa sZTuKI 
Na łONIe NaTury
pOśrOdKu maLOWNIcZeGO półWyspu mIerZeI KurOńsKIeJ 
NOWa „KOLONIa arTysTóW NIda“ sTaNOWI INTeresuJącą sceNę 
dZIałań aKademII sZTuKI WILNO. bIurO arcHITeKTONIcZNe 
KaNcas sTudIO ZaprOJeKTOWałO WyJąTKOWO KONseKWeNTNy 
W sWeJ FOrmIe budyNeK, KTóry dZIęKI sWOJeJ prOsTOcIe 
I cIemNym barWOm perFeKcyJNIe WTapIa sIę W OTOcZeNIe 
ZNaJduJące sIę pOd OcHrONą.
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Od XIX wieku wioska rybacka Nida rozwinęła 
się w  ulubioną letnią rezydencję artystów. malarzy, 
aktorów, pisarzy i filozofów wabił przepiękny 
krajobraz między białymi wydmami, morzem i lasami 
sosnowymi, pielgrzymowali więc z całej europy do 
tego odległego miejsca.

aRTysTyczNa auRa NabIeRa  ROzmacHu 
Nowy kompleks „Kolonii artystów Nida“ – jako 
oddział akademii sztuki Wilno – został tu umiejsco
wiony w nawiązaniu do dawnej aury artystycznej tego 
miejsca i nadaje mu nowego rozmachu. Na starych 
murach obozu z czasów sowieckich został postawio
ny budynek z pięcioma atelier, strefą mieszkaniową 
dla studentów oraz wielofunkcyjną halą. mają się tu 
odbywać najróżniejsze imprezy, konferencje, semina

ria, festiwale sztuki i wystawy, ma to być platforma 
kreatywności dla studentów sztuki, profesorów i ar
tystów, ma oferować kontakt z publicznością.

duży, dwupiętrowy, drewniany budynek jest po
dzielony wzdłuż na trzy części, pokryte dachówką 
ceramiczną. Już na pierwszy rzut oka ma się raczej 
wrażenie, że są to trzy budynki w zabudowie szere
gowej niż jedno centrum kulturalne; jest to zamie
rzone działanie, aby sprawić wrażenie mniejszej po
wierzchni i wywołać efekt przytulności. 

pRecyzyjNy język aRcHITekTuRy przy 
bliższych oględzinach spostrzega się jednak 
 dos konale przemyślany budynek, który zarówno 
w przejrzystości, jak i w prostocie formy posługuje się 
precyzyjnym językiem architektury. Nie bez znacze
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nia jest równomierna, szara kolorystyka drewnianych 
ścian i ceramicznych dachówek, które dają spokojny 
i jednolity obraz.

Zaprojektowany z rozmachem centralny drew
niany taras, który na pierwszym piętrze jest zinteg
rowany ze środkowym z trzech dachów, służy kon
templacji. ponieważ na wysokości oczu ma się tutaj 
powierzchnię dachów, wybór dachówek był sprawą 
szczególnej wagi i przemyśleń. Zastosowano lek
ko błyszczącą dachówkę, która sprawia, że po
wierzchnia dachu mieni się zależnie od gry światła 
różnymi odcieniami i nadaje im żywotności.

dwa częściowo ogólnodostępne korytarze 
dzielą budynek w poprzek na trzy nierówne części. 
Jeden prowadzący prawie dookoła korytarz jest 
kolejną strefą łączącą wnętrze budynku ze światem 

zewnętrznym, także z fasadą wejściową, która jest 
charakterystycznym elementem całości. Tylna po
wierzchnia elewacji, na której znajdują się także drzwi 
wejściowe pod okapem, została pomalowana na 
wyrazisty, karminowy kolor. przednia część elewacji 
z wąskimi, ustawionymi wzdłuż panelami upodabnia 
tę część budynku do arkad. powstała w ten sposób 
strefa, czerwona, wąska i długa budzi skojarzenia ze 
świątynią buddyjską.

Inwestor – akademia sztuki Wilno – uczyniła po
przez realizację tego nowoczesnego projektu ważny 
znak w duchu współczesnej historii architektury.

INFO
prOJeKT 
kolonia artystów Nida

arcHITeKT
kancas studio – algimantas 
kančas, Tomas petreikis, Gustė 
kančaitė, Tomas kučinskas

INWesTOr
akademia sztuki Wilno

GłóWNy WyKONaWca
uab Rekosta

dacHóWKa
actua 10, grafitowa angoba 
 szlachetna

ponieważ na wysokości oczu ma się tutaj powierzchnię dachów, wybór 
dachówek był sprawą szczególnej wagi i przemyśleń. Gliniastoczerwony 
kolor części budynku pod okapami oraz ściany fasady wejściowej 
kontrastują ze sobą. daleko wystający dach oraz pionowe elementy tworzą 
zacienioną werandę, która zachęca do odpoczynku.



NOWOczesNe ROzWIązaNIa aRcHITek-
TONIczNe Kompleks składa się z 27 domów oraz 
16 mieszkań w apartamentowcach, na obszarze 
zajmującym aż 30 tys. m². Tak duży teren pozwala 
cieszyć się spokojem w otoczeniu precyzyjnie za
projektowanej zieleni. projekt odchodzi od stylistyki 
popularnych domów „dworkowych”, w kierunku no
woczesnych i eleganckich brył. ciekawie prezentują 
się dachy osiedla pokryte dachówką renesansową 
universo, angobowaną w kolorze czarnym. „Nie 
chcieliśmy, aby domy miały poddasza, zależało nam 
na wysokich pomieszczeniach, usytuowanych na 
piętrze (2,8 m), stąd w projekcie dachy czterospado

we, na dachówki ceramiczne zdecydowaliśmy się ze 
względu na ich wysoką jakość” – opowiada architekt 
Witold mechowski.

ROślINNOść I pRzesTRzeń dla każdeGO 
roślinność, którą udostępniono wszystkim 
mieszkańcom jest największym powodem do dumy 
dla architekta i dewelopera. mnogość drzew i krze
wów zaskakuje każdego gościa słonecznych Wz
górz. charakterystyczną cechą osiedla jest również 
ogromna przestrzeń, która zapewnia przestronność 
rezydentom. projektantowi słonecznych Wzgórz 
zależało na tym, aby zapewnić mieszkańcom jak 

OaZa spOKOJu pOd 
meTrOpOLIą
OsIedLe słONecZNe WZGórZa, ZacHWycaJące eLeGaNcKą 
ZabudOWą, usyTuOWaNO Na ZbOcZu WZNIesIeNIa W OKOLIcacH 
łOdZI. deWeLOper I pracOWNIa arcHITeKTONIcZNa sKupILI sWe 
WysIłKI Na NadaNIu KOmpLeKsOWI cHaraKTeru prZyJaZNeGO 
śrOdOWIsKu.

020 | łódź | pOLsKa



najwięcej prywatności i spokoju, która komponuje się 
z otaczającymi osiedle lasami.

szlacHeTNa ceRamIka poszukiwania produk
tów na budowę domów nie trwały długo. „Zależało 
nam na trwałym i naturalnym materiale, cechującym 
się dobrymi parametrami termicznymi oraz cieszącym 
się uznaniem przyszłych mieszkańców, oczywistym 
wyborem były więc cegły i dachówki ceramiczne 
firmy Wienerberger” – mówi Witold mechowski. ar
chitekt i inwestor zastosowali również pasującą do 
dachu cegłę klinkierową Terca stratus a ściany kons
trukcyjne wykonali w systemie porotherm dryfix.

INFO
prOJeKT 
Osiedle domów „słoneczne 
 Wzgórza”

arcHITeKT
pracownia architektury i urbanistyki 
Witold mechowski 

INWesTOr
eden – dom s.c.

WyKONaWca/deKarZ
eden – dom s.c.

dacHóWKa
Renesansowa universo,  
czarna angoba
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słoneczne Wzgórza zawdzięczają swój unikalny 
charakter zboczu, na którym leżą, o aż siedmiometrowej 
różnicy poziomu terenu. uniemożliwiło to typową 
dla osiedli rodzinnych zwięzłą zabudowę. Wolną 
przestrzeń zagospodarowano zielenią, kompleks stał 
się wyjątkowy – tłumaczy architekt Witold mechowski. 
jest to pierwsze osiedle w łodzi z zaplanowaną, 
ogólnodostępną roślinnością.
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żyć I pracOWać 
W  sTOdOLe
W śrOdKu daWNeGO cZereśNIOWeGO sadu pOsTaWIONO 
W HOLeNdersKIm LeIdscHe rIJN TrZy NOWe, WyraZIsTe dOmy 
mIesZKaLNe dLa arTysTóW. Tym racZeJ NIeKONWeNcJONaLNym 
prOJeKTem bIurO arcHITeKTONIcZNe ONb NaWIąZałO dO 
rOLNIcZeJ prZesZłOścI TeGO mIeJsca, pONIeWaż budyNKI maJą 
KsZTałT WOLNOsTOJąceJ sTOdOły.
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„aby przekonać artystów do przeprowadzki do 
Leidsche rijn, nie buduje się standardowego sze
regowca“, mówi Lars Zwart z Op ten noort blijden
stein architecten (ONb). W związku z tym domy te 
są zupełnie inne niż standardowe: na parterze każdy 
mieszkaniec ma do dyspozycji wielkie  atelier, zaś na 
obu górnych piętrach znajduje się strefa mieszkal
na. Wspólne foyer jest niezaprzeczalnym majster
sztykiem, ma trzy piętra wysokości i jest dob rze 
doświetlone przez wąski otwór w dachu. stąd 
otwierają się drzwi do wszystkich pracowni, a dodat
kowo to pomieszczenie oferuje artystom możliwość 
wspólnej prezentacji prac. 

aRTysTyczNa jedNOść aby w miarę 
możliwości nadać budynkom wygląd autentycznej 
stodoły, kolor zewnętrznej ściany obu budowli jest 
tylko jeden, nadają go zastosowane dachówki. rela

tywnie płaskie dachówki, pokrywające powierzchnię 
jak jedna płyta, bardzo spodobały się architektom 
jako rozwiązanie dla ich abstrakcyjnego pomysłu. 
Jedynie obramowanie wejścia głównego jest w in
nym kolorze. Wielkie drzwi z wyrazistymi skrzydłami 
są białe i zwracają uwagę; są wykonane z drewna 
sprawiającego wrażenie masywnego. specjalnie, 
w  nadmierny sposób uwidocznione nad drzwiami 
numery mieszkań, dopełniają artystycznego obrazu 
strefy wejściowej. 

spójną, solidną powierzchnię nie tylko pod 
względem kolorystycznym tworzy zarówno pokrycie 
wysuniętego daleko w dół ceramicznego dachu, jak 
i drewniana fasada oraz ramy okien i drzwi z alumi
nium. Także wiązary dachowe budynku zostały opty
cznie powiększone, poprzez umieszczenie dachówek 
w ukośnej płaszczyźnie pionowej powierzchni fasady. 
Za pomocą klejonej dachówki mansardowej utworzo
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no płynne przejście, także ramy okienne przechodzą 
z fasad na powierzchnię dachu. 

„mieszkańcy są dumni z tego kompleksu i to jest 
najlepsza pochwała, jaką może otrzymać architekt“, 
mówi Zwart. „Najlepsze zaś jest to, że każde pomiesz
czenie ma własną atmosferę i wyposażenie. Wspólne 
pomieszczenie zostało bardzo dobrze przyjęte, regu
larnie odbywają się tam wystawy. a czereśniowy sad 
kwitnie!“

INFO
prOJeKT 
mieszkania z atelier, leidsche Rijn 

arcHITeKT
Op ten noort blijdenstein architecten en adviseurs, 
utrecht 

dacHóWKa
actua, ciemnoszara, cieniowana i łupkowo-szara

Trzy powierzchnie dachów, sięgające daleko w dół to charakterystyczny widok 
domów artystów, które wyróżniają się głównie niesamowitym wyglądem: 
architekt świadomie nawiązał do formy stodoły typowej dla tego regionu i stworzył 
rozciągniętą budowlę, której elementy różnią się kolorem pokrycia dachu. dachówka 
ceramiczna okazała się tutaj perfekcyjnym rozwiązaniem dla niekonwencjonalnego, 
współczesnego projektu.
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budOWNIcTWO prZemysłOWe 
W NOWeJ rOLI
samO serce pryWaTNeGO OsIedLa, sKładaJąceGO sIę 
Z „sZyTycH Na mIarę” OśmIu ObIeKTóW „OasT cOurT Farm“, 
sTaNOWI daWNa susZarNIa cHmIeLu (OasT HOuse). TrZy 
OKrąGłe budOWLe WyróżNIaJą sIę dacHamI W KsZTałcIe 
sTOżKóW.
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Hrabstwo Kent w południowowschodniej anglii 
znane jest między innymi z upraw chmielu. dawne 
budynki, które w procesie warzenia służyły do susze
nia chmielu, są symbolem tych okolic. Obecnie stoją 
one w większości puste, dlatego te piękne budowle 
przemysłowe odkryto jako ulubione obiekty do adap
tacji na niezwykłe mieszkania. również niniejszy pro
jekt „Oast court Farm“ w east malling doprowadził do 
powstania ekskluzywnego „Gated community“. 

zamIeszkać W WIeży W nawiązaniu do miejs
cowej tradycji budowlanej powstało na terenie histo
rycznych suszarni chmielu osiem domów wokół cent
rum składającego się z trzech okrągłych budynków. 

byłe szyby suszarni chmielu są widoczne już z daleka 
jako charakterystyczne, białe elementy dachowe. Te 
trzy wyraziste wieżyczki, podobne do południowo
włoskich „trulli” nazywa się „The Offham“ i stanowią 
one najbardziej luksusową część całego komplek
su: pięć sypialni. mimo nawiązań historycznych są 
wyposażone i urządzone wyjątkowo nowocześnie. 

Te trzy okrągłe obiekty o dachach w formie stożków 
są tak istotnym elementem osiedla, iż, z uwagi na ich 
historyczne wzorce, wielką wagę przykładano do po
krycia dachu. Zastosowano dachówki wyglądające 
na patynowane. Historyczne wrażenie powstaje 
dzięki częściowo ręcznemu procesowi produkcji oraz 
domieszaniu piasków odlewniczych.

INFO
prOJeKT 
Osiedle Oast court farm, 
east malling

INWesTOr
Hillreed Residential developments 
ltd 

deKarZ
Russell and Russell Roofing 

dacHóWKa
alban, sussex blend

Niezmiernie ważne było dla Inwestora 
znalezienie odpowiednich dachówek dla 
tak wyjątkowego projektu budowlanego: 
„patynowane odcienie czerwieni i czerni 

harmonizują z pozostałymi kolorami 
i doskonale pasują do historycznego 

charakteru budowli. ponadto dachówka 
alban jest rozwiązaniem trwałym i korzystnym 
kosztowo.“ Różnorodna tekstura powierzchni 

powstała z jednej strony dzięki powtórnie 
użytym piaskom odlewniczym, z drugiej 

zaś dzięki częściowo ręcznemu procesowi 
produkcji.



028 | HOuTHaLeNHeLcHTereN | beLGIa

LaZurOWe spOJrZeNIe 
W prZysZłOść
Na TereNIe byłeJ KOpaLNI GmINa HOuTHaLeNHeLcHTereN 
ZbudOWała ceNTrum admINIsTracyJNe, KTóre pOsTaWIłO 
sObIe Za ceL reduKcJę cO2 O 90 prOceNT. symbOLem TeGO 
ambITNeGO ceLu sTała sIę WIeża WIdOKOWa, pOKryTa 
LaZurOWą dacHóWKą.
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elegancka wieża osłania główne wejście na teren 
obejmujący 17.000 metrów kwadratowych i przypo
mina dawne wieże kopalni, które skrywały chłodzącą 
wodę dla centrali elektrycznej. Kolor lazurowy 
dachówki, którym pokryta jest fasada wieży spra
wia, że zaciera się granica między wieżą a niebem. 
Organiczne falowanie leżące u podstaw tutejszej ar
chitektury, dochodzi w sposób szczególny do głosu 
w wieży i sposobie w jaki została wykonana. łącznie 
z robotami przygotowawczymi dekarze potrzebowali 
prawie dwa miesiące na umieszczenie dachówek na 
fasadzie wieży o powierzchni 770 metrów kwadra
towych!

WzORcOWa TRWałOść czubek wieży jest 
ukoronowany platformą widokową z oryginalnym 
otworem w kształcie elipsy. Tutaj wzrok świadomie 
zwraca się ku dawnemu, głównemu budynkowi ko
palni, który przemianowany na „GreenVille“ służy 
obecnie organizacji nonprofit „IcleanTech Flan

dern“. Otwór w wieży nazwano „Oko daubechies“ od 
Ingrid daubechies  urodzonej w Houthalen matema
tyczki i odkrywczyni falków – matematycznych funkcji 
leżących u podstaw formatu JpG.

Nowe centrum administracji jest pod wieloma 
względami szczególne. W pierwszej linii jego realiza
cja jest wzorcowym przykładem zazębiania się pro
jektu i budowy. Na przykład w trakcie fazy projekto
wej ustalono także bilans cO2 i obliczono, o ile się on 
zmniejszy dzięki tej inwestycji. 

dodatkowo w obiekcie została przewidziana 
przestrzeń dla gastronomii, dzięki czemu budynek 
w  dłuższej perspektywie czasu będzie przynosił 
 dochody.

budynek powstał w oparciu o koncepcję 
zrównoważonego rozwoju, która ma odzwierciedle
nie w wielu aspektach, także w starannym doborze 
materiałów. Wyraźnym tego znakiem jest ceramicz
na dachówka niebieskiej wieży – widoczny z daleka 
symbol centrum administracji.

INFO
prOJeKT 
centrum administracji (Nac), 
Houthalen-Helchteren

INWesTOr
Gmina Houthalen-Helchteren

prOJeKTaNT
projekt: THV mandala – Holistic 
architecture 50 | 5 
prace inżynieryjne: arcadis
Główny wykonawca: cordeel & 
kumpen 
koordynacja: creando

deKarZ
unidak, Hasselt

dacHóWKa
aléonard patrimoine, niebieska 
glazurowana

dbałość o ekologię w każdym aspekcie 
charakteryzuje tę rzucającą się w oczy 
budowlę pod każdym względem: szczelna 
powłoka budynku, potrójne przeszkle-
nia, regulowane osłony przed słońcem, 
mechaniczna wentylacja z odzyskiem 
ciepła i pompa ciepła, zielone dachy 
i energooszczędny system oświetlenia; 
całość uzupełnia z daleka widoczny 
element: płaskie dachówki w lazurowym 
kolorze.



030 | LIdZbarK WarmIńsKI | pOLsKa

NaGrOdZONy HOTeL 
W ZabyTKOWym ZamKu
HOTeL KrasIcKI ZNaJduJe sIę Na półNOcy pOLsKI, W cZęścI 
dOsKONaLe OdresTaurOWaNeJ reZydeNcJI bIsKupóW 
WarmIńsKIcH Z XV WIeKu, I WraZ Z ZamKIem bIsKupóW 
WarmIńsKIcH OraZ muZeum WarmIńsKIm TWOrZy WyJąTKOWy 
KOmpLeKs reKreacyJNOKuLTuraLNy.
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przez lata zaniedbywane i popadające w ruinę 
obiekty doczekały się modernizacji w latach 2010 
i 2011. Odbudowa jednego z najcenniejszych obiek
tów historycznych Warmii była dla architektów i wyko
nawców nie lada wyzwaniem. architekci z pracowni 
dżus GK architekci szczegółowo zaplanowali nawet 
najdrobniejsze detale elementów nowych i prze
budowywanych, biorąc pod uwagę zastosowanie 
wyłącznie materiałów najwyższej jakości. Wkrótce po 
ukończeniu budowy Hotel Krasicki został wybrany 
spośród kilkuset innych konkurencyjnych obiektów 
i zdobył główną nagrodę w konkursie „International 
Hotel awards”, w kategorii „best New Hotel cons
truction and design”.

HIsTORyczNa jakOść budOWaNIa W NO-
Wej INTeRpReTacjI Na średniowiecznym przed
zamczu znajduje się m.in. barokowy pałac bp. Gra
bowskiego oraz pochodzące z XIV wieku magazyn 
solny i baszta prochowa. Odrestaurowane obiekty 
stały się częścią zespołu hotelowego, który składa się 
z trzech skrzydeł ustawionych po bokach kwadrato
wego placu, każde zostało pieczołowicie odnowione 
zgodnie ze stylem architektonicznym przeważającym 
w danej części. Wyzwaniem okazała się niewielka po
wierzchnia obiektu, stąd sale konferencyjne, 18me
trowy basen, restaurację i winiarnię sprowadzono 
pod ziemię. dodatkową atrakcją jest niezwykła fosa 

okalająca obiekt, do której woda dopływa z poblis
kiej rzeki symsarny. aranżacja elewacji, dachów oraz 
wnętrz hotelowych robi duże wrażenie. Tu przeszłość 
splata się ze współczesnością, a sztuka życia ze 
sztuką gościnności.

szTuka ReNOWacjI Koncepcja zestawienia 
nowoczesnych mebli i elementów oświetlenia oraz 
luksusowo i z przepychem urządzonych łazienek 
z kontrastującymi ścianami z cegły i kamienia, nadaje 
tak urządzonym wnętrzom wyjątkową aurę.

Oprócz ekskluzywnych pomieszczeń restauracyj
nych hotel dysponuje obserwatorium astronomicz
nym, bogatą biblioteką oraz wyjątkowo atrakcyjnie 
wyposażonym centrum spa. Osiemnastometrowy 
basen, sale konferencyjne oraz winiarnia znajdują się 
w podziemiach. dodatkową atrakcję stanowi fosa, 
nad którą prowadzi most do hotelu. sąsiadująca 
z zamkiem rzeka symsarna dostarcza wodę do fosy, 
do dyspozycji są nawet łódki na krótkie wyprawy. 

do renowacji dachu zostały zastosowane 
dachówki Koramic, które jako jedyne spełniały wymóg 
urzędu Ochrony Zabytków, aby pokrycie jak najlepiej 
odzwierciedlało stan historyczny. przeważająca 
część dachu została pokryta Holenderką cavus 14 
w kolorze naturalnej czerwieni, natomiast na  basztach 
zdecydowano się użyć mnichamniszki o tym samym 
zabarwieniu.

INFO
prOJeKT 
Hotel krasicki, lidzbark Warmiński

INWesTOr
anders Group

arcHITeKT
dżus Gk architekci

GłóWNy WyKONaWca/deKarZ
Iławskie przedsiębiorstwo 
 budowlane

dacHóWKa
Holenderka cavus 14,
naturalna czerwień 
mnich-mniszka, naturalna czerwień

urząd Ochrony zabytków wymagał, aby z całych sił kierowano się dawnym 
wykonaniem. Tylko wysokiej jakości dachówka spełniała ten wymóg 

i zagwarantowała renowację zakończoną sukcesem. zdjęcie z prawej, 
u góry: atrakcję dla zwiedzających stanowi fosa, nad którą prowadzi most 

prosto do hotelu.



032 | aNyKščIaI | LITWa

ImpLaNT mIeJsKI 
W ceGLasTym KOLOrZe
NOWa bIbLIOTeKa mIeJsKa W aNyKščIaI prZyWraca HarmONIę 
GłóWNeGO pLacu, ZNIsZcZONą aTaKamI W cZasacH ZWIąZKu 
radZIecKIeGO, OraZ TWOrZy spóJNą całOść WraZ Z pLacem, 
NabrZeżem rZeKI OraZ HIsTOrycZNym KOścIOłem.

małe miasteczko anykščiai uchodzi za kolebkę 
literatury litewskiej. Wielki litewski poeta antanas 
 baranauskas oraz jego bratanek, pisarz antanas Vie
nuolis, czerpali inspirację ze źródeł roztaczającego 
się przed nimi krajobrazu między rzeką šventoji 
a  otaczającymi ją lasami. dzisiaj pomniki na placu 
przed kościołem oraz na nabrzeżu przypominają 
o obu literatach. Zachwycający kościół z cegieł z XIX. 
wieku oraz plac główny przechodzący w zielone zbo
cze nad brzegiem rzeki tworzą serce starego miasta 
anykščiai. 

HaRmONIjNa RóWNOWaGa W czasach 
Związku radzieckiego zniszczono harmonię tej kom
pozycji. dzielnica za kościołem została zburzona 
i  zastąpiona ordynarnymi budynkami przemysłowo
urzędowymi, które ani rozmiarem ani architekturą 
nie pasowały do stylu starego miasta. podwórza 

tego nowego kompleksu skierowane ku kościołowi 
były przez mieszkańców odbierane jako dodatkowy 
afront. architekt Vytenis daunoras dzięki subtelnej 
kompozycji swojego projektu nowej biblioteki miejs
kiej stworzył szansę powrotu do dawnej równowagi.

budowla składa się z trzech części, które jak ciało 
węża dopasowują się do położenia budynków na pla
cu i w perfekcyjny sposób dopełniają obrazu całości. 
poszczególne budynki mają doskonale dobrane pro
porcje i składają się od frontu tylko z cegieł i szkła. 

ceGły jakO czeRWONa lINIa Zarówno na 
dachach jak i na fasadach zostały zastosowane 
ceglastoczerwone dachówki. dach wykonano zaś 
z czerwonej, angobowanej karpiówki o prostym wyk
roju. szklane fragmenty, nieregularne i stożkowe, 
biegnące od dachu przez okap i kontynuowane 
pio nowo na fasadzie, zapewniają oświetlenie, zaś 
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przesz klone korytarze łączą trzy budynki. „Kolor 
ceglasty dachu odnosi się do kościoła i pozostałych 
historycznych budynków w centrum miasta“, mówi 
architekt daunoras. „Kiedy patrzy się na anykščiai ze 
szczytu wieży kościoła, biblioteka stapia się harmo
nijnie z istniejącymi budynkami starego miasta i ich 
dachami, tworzącymi nakrapiany wzór podobnych 
kolorów i materiałów.“

biblioteka nie tylko stanowi zmianę placu i jego 
otoczenia pod względem architektonicznym i zabu
dowy miejskiej, lecz spełnia także istotne funkcje 
społeczne. poza funkcją wspierania czytelnictwa 
i wypożyczania książek nowa biblioteka jest ważnym 
miejscem spotkań dla przeróżnych grup wiekowych 
i rozwija się w kierunku centrum życia publicznego.

INFO
prOJeKT 
biblioteka miejska anykščiai

arcHITeKT
Institute of design and restoration + 
architekt Vytenis daunoras

INWesTOr
urząd miasta anykščiai 

GłóWNy WyKONaWca
dailista

dacHóWKa
karpiówka prosta, czerwona 
angoba

udało się przywrócić zakłóconą harmonię 
dawnego placu głównego dzięki budowie 
nowej biblioteki miejskiej, która stworzyła 
spójną jedność między placem, nabrzeżem 
rzeki i historycznym kościołem. Wszystkie 
trzy budynki subtelnie wtapiają się 
w istniejącą formę placu i zamykają go 
w perfekcyjny sposób.
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dłuGa drOGa 
Ku  mIsTrZOsTWu
Od 2005 rOKu pOLsKIe sTOWarZysZeNIe deKarZy OrGaNIZuJe 
mIsTrZOsTWa młOdycH deKarZy W TrZecH KaTeGOrIacH. 
NaJLepsI repreZeNTuJą pOLsKę Na mIędZyNarOdOWycH 
mIsTrZOsTWacH młOdycH deKarZy (W 2012 Odbyły sIę 
W LucerNIe W sZWaJcarII). rOZmaWIamy Ze ZWycIęZcamI 
sZósTycH mIsTrZOsTW pOLsKI W KaTeGOrII „dacH sTrOmy”.

Jak długo trzeba pracować jako dekarz, 
aby osiągnąć taki poziom kunsztu jak Wy? 

emilian białczak: Wszystko zależy od oso
by, ja pracuję jako dekarz od pięciu lat. Nies
tety, zdarzają się dekarze z doświadczeniem 
dziesięcioletnim, którzy pomimo lat pracy nie 
przyswoili niezbędnych umiejętności.

paweł roszman: pracuję jako dekarz od 
około trzech lat, ale już jako nastolatek właśnie 
tak wyobrażałem sobie moją przyszłość. Za
wód mam po prostu we krwi, ponieważ mój 
ojciec od 20 lat prowadzi firmę dekarską.

Co spowodowało, że zaczęliście myśleć 
o rywalizacji z najlepszymi dekarzami na 
świecie? W ogóle skąd taki pomysł i jak 
musieliście się do niej przygotować? 

e. b.: chęć współzawodnictwa i bycia 
najlepszym to nieodłączna część wykony
wania każdego zawodu. dla nas w rywali
zacji liczy się jak najdokładniejsze i najlepsze 

wykonanie zadania. Nasza drużyna składa 
się z doświadczonych fachowców, ale 
przygotowując się do występu w mistrzost
wach odbyliśmy kilka spotkań, aby opracować 
strategię działania.

p. r.: udział w zawodach jest rodzinną 
tradycją, mój brat maciej reprezentował już 
polskę na arenie międzynarodowej. Teraz to ja 
jestem zawodnikiem, a on mentorem drużyny. 
rywalizacja w mistrzostwach polega na jak 
najdokładniejszym wykonaniu makiety dachu, 
oczywiście liczy się również czas. do turnie
ju przygotowywaliśmy się przez 2 tygodnie, 
ćwicząc na prototypie dachu.

Wiadomo, że Wasz zawód to nie tylko ry
walizacja – jak pracujecie na co dzień? Jaki 
jest Wasz wymarzony inwestor, jakich ar
chitektów cenicie najbardziej?

e. b.: W trakcie sezonu  budowlanego 
pracujemy bardzo ciężko, jesteśmy  niestety 

uzależnieni od pogody. Jeśli  chodzi 
o  wymarzo nego inwestora i architekta, to 
jest to obszerny temat. Najważniejsze jednak 
jest, aby inwestor wywiązywał się ze swoich 
zobowiązań, a architekt dbał o realność 
swoich projektów.

p. r.: pokrycia dachowe, które układamy 
na co dzień są bardziej skomplikowane niż 
te, z którymi mamy do czynienia w trakcie 
zawodów. dodatkowo często zdarzają się 
nieprzewidziane problemy, które trzeba umieć 
rozwiązać. Jeśli chodzi o wymarzonego in
westora, to najlepszy jest taki, który nie inge
ruje na każdym kroku w naszą pracę i zdaje 
sobie sprawę, że to my jesteśmy fachowcami.

Dachy strome to Wasza specjalizacja – jaki 
jest najważniejszy sekret mistrzów Polski? 
Po czym poznać, że nasz podwykonaw
ca nie ma pojęcia o tym co robi – czyli 
najczęstsze błędy, największa fuszerka? 
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e. b.: dachy strome to specjalizacja, w któ
rej rywalizowaliśmy na mistrzostwach polski, 
ale na co dzień zajmujemy się pokryciami 
każdego rodzaju. Jeśli chodzi o nasz sekret – 
to odpowiedź jest łatwa. Kluczem do sukcesu 
jest lubić to, co się robi.

W naszym środowisku krąży żart, że złego 
dekarza można poznać po silikonie na spod
niach. ale mówiąc na poważnie, przy wyborze 
dekarza nie można sugerować się najniższą 
ceną. Niestety nie ma gwarancji, że zatrudnio
ny podwykonawca nie popełni błędów.

p. r.: przede wszystkim dach musi być wy
konany zgodnie ze sztuką dekarską. podwy
konawca, który nie zna się na swojej pracy 
ułoży dach źle i nieestetycznie. po czasie na 
jaw wyjdą również inne błędy techniczne.

Czy patrząc na ogólny poziom prac de
karskich w Polsce – mamy przed sobą 
dużo do zrobienia, czy jesteśmy już super 
profesjonalistami? Kto jest Waszym mis
trzem? 

e. b.: branża dekarska w polsce ma przed 
sobą dużo do zrobienia, przede wszystkim 
eliminację pseudo fachowców. Trzeba również 
zachęcić profesjonalistów do pozostania 
w  polsce, wielu z nich niestety wyjeżdża za 
granicę. dla mnie, mistrzem jest mój tata, 
również dekarz, któremu na razie nie dorastam 
nawet do pięt.

p. r.: dobry dekarz nie spoczywa na lau
rach i cały czas stara się zdobywać nowe 
umiejętności i wiedzę, tak aby móc korzystać 

z innowacyjnych technologicznie materiałów. 
moim mistrzem jest ojciec, który przekazał mi 
na temat dekarstwa całą wiedzę, którą posi
adam.

Pracowaliście z dachówką ceramiczną. 
Czy dachówka ceramiczna to materiał 
wymagający? 

e. b.: pokrycie, z którego kładliśmy dach 
w czasie mistrzostw było ustalone, ale sądzę 
że był to dobry wybór. dachówki ceramiczne 
są niesłychanie wymagającym materiałem, ale 
efekt końcowy jest wspaniały!

p. r.: Według mnie, na tle innych pokryć, 
ceramika nie jest specjalnie wymagająca.

Gdybyście musieli wybrać dachówkę 
z oferty produktów Wienerberger, na  której 
mielibyście pracować do końca życia, tą 
jedną, jedyną, która by to była? Jaka jest 
Wasza ulubiona dachówka i dlaczego?

e. b.: Wybrałbym karpiówkę ponieważ 
uważam, że to najlepsza i najszlachetniejsza 
z dachówek. 

p. r.: Ja również bardzo cenię dachówkę 
karpiówkę, to mój ulubiony typ pokrycia, 
na którym dobrze się pracuje. uważam 
także, że karpiówka to najbardziej szczelna 
z dostępnych dachówek.

Na co należy uważać przy wyborze 
dachówek, jak brzmią trzy złote zasady 
„Młodych, Polskich Mistrzów“?

e. b.: Wybór pokrycia to indywidualna 

 decyzja każdego inwestora, zależy od gustu 
i zasobności portfela. są jednak pewne cechy, 
na które zawsze trzeba zwrócić uwagę, takie 
jak materiał z którego wykonano dachówkę, 
powłoka, jaką jest pokryta oraz okres gwaran
cji udzielany na pokrycie przez producenta.

p. r.: Wybierając dachówkę należy przede 
wszystkim zwrócić uwagę na jej wytrzymałość, 
wygląd oraz sposób i łatwość układania.

Na Mistrzostwach w Lucernie polscy za
wodnicy pod okiem mentora Macieja Rosz
mana w kategorii dachu stromego układali 
dachówkę karpiówkę ZZ Wancor. Zajęli 4 miej
sce.

Obydwaj młodzi dekarze na co dzień 
świadczą usługi w firmach dekarskich na tere
nie województwa Pomorskiego.

INFO
firmy, w których pracują „mistrzowie polski młodych 
dekarzy“:

mr-dach maciej Roszman
84-215 Gowino k. Wejherowa
ul. modrzewiowa 7
Telefon: +48 601 491 280
www.mr-dach.pl

zakład blacharsko-dekarski Ogólnobudowlany 
andrzej białczak
84-242 kębłowo, gm. luzino
ul. Wiejska 61
Telefon: +48 603 856 451

zdjęcie górne: zwycięzcy mistrzostw 2012 – młodzi, polscy 
 dekarze: emilian białczak (w 1. rzędzie w środku) i paweł Roszman 
(w 1. rzędzie z lewej) pokazali swoim zaangażowaniem podczas 
konkursu, do czego są zdolni
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