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Drodzy Czytelnicy,
Kolejny rok dobiega końca, co jest niechybnym znakiem, że w Pań-
stwa domach  i miejscach pracy pojawia się nowy numer Baumit 
Magazynu. Chciałbym gorąco zachęcić do jego lektury, ponieważ 
po raz kolejny przygotowaliśmy dużo ciekawych artykułów, wśród 
których coś dla siebie znajdą zarówno Inwestorzy, jak i Wykonawcy 
czy Architekci. Tematyka tego numeru oscyluje pomiędzy odwoły-
waniem się do tradycji i nowoczesności. W pogoni za przyszłością 
nie powinniśmy bowiem zapominać o przeszłości i odwrotnie. Ko-

rzystniej jest obie te perspektywy ze sobą łączyć. I tak nasze tradycyjne i naturalne produkty 
mineralne, o których można przeczytać w artykułach „Jego wysokość tynk cementowo-wa-
pienny” i „Klima: wnętrze jest ważne”, doskonale wpisują się w nowoczesną i przyszłościową 
ideę zdrowego i zrównoważonego budownictwa. Dlatego dobrze sprawdzają się w ciekawych 
i innowacyjnych projektach tworzonych przez czołowych polskich Architektów. Dowodem są 
takie przykłady polskich realizacji jak Dom Optymalny, osiedle e4 Kampinoska czy biurowiec 
koncernu ZF, o których można przeczytać w tekście „Architektura dla zdrowego mieszkania” 
i wywiadzie z arch. Danielem Cieślikiem pt. „Bryła, bryła i jeszcze raz bryła”. Jednak produkty 
Baumit doskonale służą także przy renowacji obiektów zabytkowych i pozwalają dawać im dru-
gie życie. O przykładach takich działań można przeczytać w artykułach „Nowa Sól w dawnym 
blasku” i „Perła architektury znowu błyszczy”, gdzie nasze produkty wykorzystano kolejno do 
odnawiania kamienic w Nowej Soli i neogotyckiego pałacu w Jarocinie.
Zapoznając się z zawartością jedenastego numeru Baumit Magazynu, nie sposób też pominąć 
tekstu o rekordowej frekwencji w konkursie Fasada Roku. Do trzynastej edycji spłynęło aż 226 
zgłoszeń! Dobrze  rokuje  to przed zbliżającym się finałem Life Challenge, który odbędzie się  
w maju 2020 roku w Walencji. Będziemy mieli tam z pewnością silną polską reprezentację! Tym 
optymistycznym akcentem kończę moje słowo wstępne i polecam uwadze różnorodną zawar-
tość nowego numeru naszego magazynu.

Z życzeniami wartościowej lektury i serdecznymi pozdrowieniami

Jacek Czyżewicz
Prezes Zarządu Baumit sp. z o.o.
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Zdrowy  klimat  pomieszczenia  –  w  pierwszej  chwi-
li  brzmi  to  mało  skomplikowanie:  otwórz  okno, 
wpuść świeże powietrze i załatwione. Nie wszystko 

jest jednak takie proste. W rzeczywistości klimat pomiesz-
czeń zależy od wielu czynników, które należy odpowied-
nio zrównoważyć. Czynniki biologiczne odgrywają tu tak 
samo  istotną  rolę,  jak czynniki  chemiczne  i  klimatyczne. 
Równie ważne są światło dzienne, promieniowanie i hałas.

Jesteśmy tym, czym oddychamy
Współczesny człowiek wdycha dziennie do 10440 litrów po-
wietrza z pomieszczeń i jedynie 1160 litrów świeżego powie-
trza zewnętrznego – przy  tak dużej skali  jakość powietrza 
we wnętrzach ma decydujące znaczenie. Jego wilgotność, 
czystość i temperatura w istotny sposób wpływają na kom-
fort naszego życia, a co za tym idzie także na nasze zdrowie.

Przy obecnym stylu życia 90% czasu  
spędzamy w pomieszczeniach. Warto  
zatem przyjrzeć się nieco dokładniej  
bezpośredniemu otoczeniu. 
Czy poprawienie klimatu w naszych 
pomieszczeniach mieszkalnych może 
być proste? Firma Baumit zbadała, 
od czego to zależy i w jaki sposób 
możemy uzyskać zdrowe powietrze 
we wnętrzach.

jest ważne
Wnętrze

Klima:

BAUMIT MAGAZYN DLA PARTNERÓW & PRZYJACIÓŁ       2/2019 (11) 3Baumit



ROZWÓJ ORGANIZMÓW I ICH WPŁYW NA ZDROWIE I ŚRODOWISKO
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Bakterie

Wirusy

Grzyby – pleśnie

Roztocza

Infekcje organów oddechowych

Alergia, astma

Pomieszczenia z temperaturą zapewniającą  
dobre samopoczucie
Temperatura  w  pomieszczeniu  zależy,  podobnie  jak  wilgotność  po-
wietrza, od wielu czynników. W zależności od  tego czy ogrzewamy, 
wietrzymy lub chłodzimy pomieszczenie – podlega ona ciągłym zmia-
nom. Za średnią  temperaturę, przy której dobrze się czujemy, przyj-
muje się najczęściej  temperaturę w zakresie 20–22 stopni Celsjusza 
w  pomieszczeniu  mieszkalnym  i  17–18  stopni  Celsjusza  w  sypialni. 
Idealną temperaturą pomieszczenia jest średnia wartość temperatury 
powietrza  i powierzchni elementów budowlanych ograniczających  to 
pomieszczenie (ściany, podłoga, sufit). 

Wilgotność powietrza jest względna
To, czy dobrze czujemy się w naszych czterech ścianach, zależy zatem 
od  temperatury  pomieszczenia  oraz  od  temperatury  podłoża,  ścian 
i  sufitu.  Istotnym czynnikiem  jest  także wilgotność powietrza. W po-
mieszczeniach mieszkalnych powinna się ona mieścić w zakresie od 
40 do 60%. Zbyt duża wilgotność powietrza sprzyja rozwojowi grzy-
bów – pleśni, ponieważ powietrze nie jest w stanie pochłaniać nadmia-
ru wilgoci. Z kolei skutkami zbyt suchego powietrza mogą być alergia, 
astma i infekcje dróg oddechowych.

Tynki wewnętrzne jako bufory wilgotności
Tynk wewnętrzny działa podobnie jak suszka czyli przyrząd służący 
do szybkiego usuwania atramentu i osuszania świeżo napisanego 
tekstu. W okresie wysokiej wilgotności powietrza, pochłania wilgoć  
z  powietrza,  by  ją  „oddawać”,  gdy  wilgotność  powietrza  jest  ni-
ska.  Tynk wewnętrzny przyczynia  się  zatem do kompensacji wa-
hań wilgotności powietrza. Aby  jednak stworzyć skuteczny bufor 
wilgotności, należy zadbać o odpowiednią grubość warstwy tynku 
wewnętrznego. Optymalne właściwości związane z wchłanianiem 
wilgoci wykazuje on w przypadku, gdy jego warstwa ma grubość 

co najmniej  1,5  cm.  Im bardziej  efektywny  jest  tynk wewnętrzny, 
tym bardziej zrównoważony staje się klimat pomieszczenia. Firma 
Baumit  oferuje  w  ramach  serii  produktów  Klima  asortyment  dy-
fuzyjnych,  mineralnych  tynków  wewnętrznych,  kompensujących 
mikroklimat pomieszczeń.

Co zawiera powietrze?
Nie tylko temperatura i wilgotność powietrza wpływają na jakość po-
wietrza w pomieszczeniach. Istotne są również inne czynniki fizyczne, 
biologiczne i chemiczne. Do fizycznych, poza wilgotnością powietrza  
i temperaturą, zaliczamy m.in. cyrkulację powietrza, zapylenie, poziom 

Współcześnie spędzamy  
do 90% naszego czasu  
w pomieszczeniach
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hałasu, oświetlenie czy smog elektromagnetyczny. Ich wartości kry-
tyczne można ustalać za pomocą różnych urządzeń pomiarowych. 
Z kolei czynniki biologiczne, takie jak wirusy, bakterie, alergeny, roz-
tocza i zarodniki pleśni, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, pro-
wadząc do schorzeń dróg oddechowych.
Chemiczne  czynniki  wpływu  można  najczęściej  wyczuć  dzię-
ki  zmysłowi powonienia. Chodzi  tutaj  o  lotne  związki  organiczne 
(LZO) oraz o CO₂, dym tytoniowy, substancje zapachowe  i gazy. 
Mogą one wywoływać dolegliwości, takie jak bóle głowy, nudności 
lub podrażnienia.

Dobry tynk 
wewnętrzny 
pochłania wilgoć 
z powietrza, 
by ją „zwrócić” 
w przypadku, 
gdy poziom 
wilgotności 
spadnie. Dzięki 
tym właściwo-
ściom następuje 
kompensacja 
wahań wilgoci

Tynki jako element poprawiający klimat
Baumit od dłuższego czasu przygląda się panującym w budownic-
twie  trendom, oferując produkty  i  rozwiązania systemowe  trwale 
poprawiające zdrowy  i  ekologiczny mikroklimat,  komfort  i  samo-
poczucie. Do wyboru  jest duża paleta  tynków o  różnych właści-
wościach  absorpcyjnych  (patrz  wykres).  Pomiary  porównawcze 
pokazały, że tynki z serii Klima posiadają istotną zaletę polegającą 
na umiejętności pochłaniania i oddawania wilgoci. 

I o to chodzi w zdrowym mieszkaniu
Kto dobrze czuje się u siebie w domu, ten lepiej jest sobie w stanie 
radzić z wyzwaniami dnia codziennego. Komfort sprzyja odpręże-
niu, a to z kolei stanowi warunek stabilnego stanu zdrowia. Współ-
zależność temperatury powietrza, temperatury powierzchni ścian, 
wilgotności  powietrza,  ruchów  powietrza  w  pomieszczeniu  oraz 
stopnia jego wymiany wpływają na samopoczucie mieszkańców.

Dobre ocieplenie domu, które reguluje temperaturę pomieszczeń 
w połączeniu z systemem Baumit Klima (pozwalającym optyma-
lizować wilgotność powietrza  i wytłumiającym hałas oraz zapa-
chy),  stwarzają  optymalne  warunki  dla  zdrowego  mikroklimatu 
we wnętrzach.

Temperatura i wilgotność powietrza wpływają 
na jakość powietrza w pomieszczeniu, podobnie 
jak cyrkulacja powietrza, zapylenie, poziom  
hałasu, oświetlenie i smog elektromagnetyczny

Wszystko staje się 

                  szczelniejsze
Pomieszczenia, w których żyjemy stają się coraz 
bardziej szczelne. Ma to związek z oszczędza-
niem energii oraz stosowaniem nowoczesnych 
materiałów budowlanych. Wymiana powietrza  
z powietrzem zewnętrznym odbywa się dziś na  
o wiele mniejszą skalę niż w starszych budynkach. 
Z tego powodu w pomieszczeniach dłużej utrzymu-
ją się szkodliwe substancje. Stosując odpowiednie 
materiały budowlane, możemy skutecznie przeciw-
działać różnym negatywnym czynnikom wpływu. 
Dlatego, aby możliwe było zachowanie „świeżo-
ści” powietrza, te materiały muszą być coraz lep-
szej jakości. Z jednej strony same nie mogą emito-
wać substancji szkodliwych, z drugiej muszą być  
„funkcjonalne”, czyli mineralne i „oddychające”. 
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Energooszczędność przez długi czas była  
numerem 1 wśród trendów w budownictwie.  
Jednak dziś chcemy czegoś więcej – nie tylko 
mieszkać energooszczędnie i ładnie, ale 
przede wszystkim zdrowo. Polscy Inwestorzy 
i Architekci, we współpracy z firmą Baumit 
realizujący Dom Optymalny i osiedle 
e4 Kampinoska, potwierdzili, że możliwe jest 
połączenie oszczędnego i zdrowego budowania.

Architektura
dla zdrowego
mieszkania
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…jedna Idea
Dom Optymalny w Radostowicach  i osiedle mieszkaniowe e4 Kam-
pinoska w Starych Babicach  łączy wspólna  idea – obydwa projekty 
realizowane są w myśl nowoczesnego podejścia do zagadnienia zrów-
noważonego budowania. Szczególną wagę przywiązuje się w nich do 
architektury, kosztów (zarówno budowy, jak i późniejszej eksploatacji) 
oraz do aspektów ekologicznych i przyjaznego dla mieszkańców kli-
matu pomieszczeń. Dlatego w obu  inwestycjach postawiono przede 
wszystkim na ciepłe, masywne ściany i podłogi, a także na mineralne 
tynki wewnętrzne, dzięki którym możliwa jest regulacja wilgotności pa-
nującej w pomieszczeniach.
Projekt realizowany jest w oparciu o wiedzę zdobytą w ramach pro-
jektu  badawczego  VIVA.  W  jego  trakcie  definitywnie  potwierdzono 
zależności  zachodzące między  zdrowymi materiałami  budowlanymi  
a dobrym samopoczuciem mieszkańców.

Wspólny partner
Kolejną cechą łączącą obydwa projekty jest wykorzystanie produktów 
firmy Baumit przy  ich  realizacji.  Idealnym  rozwiązaniem w obu przy-
padkach okazał się tynk Baumit KlimaWhite. Przy wyborze materiału 
decydujące  znaczenie  miała  jego  paroprzepuszczalność,  struktura 
oraz właściwości antybakteryjne. Wszystkie te aspekty gwarantują 
optymalną regulację wilgotności, zapewniają zdrowy mikroklimat 
w pomieszczeniach, zapobiegają powstawaniu grzybów – pleśni 
i pozytywnie wpływają na poczucie komfortu.
Wybór produktów Baumit 
do  realizacji  obu  projek-

tów,  w  których  dużą  wagę 
przykłada się do  idei zdrowe-
go mieszkania, potwierdza na-
szą wizję. W  jej myśl wszyscy 
ludzie  powinni  mieszkać  nie 
tylko  w  energooszczędnych  
i  ładnych,  ale  również  zdro-
wych domach.

Autorka: 
Aleksandra  
Gilewska 
Manager  
ds. Marketingu  
w Baumit Polska

Dwa Projekty…
Dom Optymalny
„Każdy ma prawo do dobrej architektury” – w myśl tego motto pro-
wadzona  jest  realizacja projektu Dom Optymalny w Radostowi-
cach. Przedsięwzięcie łączy w sobie ideę projektu indywidualnego 
i powtarzalnego. Forma domu inspirowana była lokalną tradycją  
i architekturą, ale jednocześnie będzie on dostosowany do potrzeb 
współczesnych mieszkańców oraz możliwości polskiego  rynku.  
W  ramach  projektu  powstaje  strefa  mieszkaniowa  obejmująca 
sześć modelowych  domów  z  dwuspadowymi  dachami.  Zapro-
jektował je renomowany polski architekt Robert Konieczny z pra-
cowni KWK Promes, zdobywca  licznych nagród na arenie mię-
dzynarodowej. 

e4 Kampinoska
Podczas  gdy  w  Radostowicach  trwa-
ją  prace  nad  Domem  Optymalnym,  
w  Starych  Babicach  pod  Warsza-
wą  powstaje  inny,  nietypowy  projekt 
mieszkaniowy  –  osiedle  e4  Kampi-
noska.  Inwestycja  realizowana  jest 
we  współpracy  z  firmą  Wienerberger.  
Za  projekt  odpowiada  atelier  Beczak/Beczak/  
Architekci, pracownia znana z ciekawych realizacji, jak również zdo-
bywca wielu nagród i wyróżnień w konkursie „Fasada Roku” orga-
nizowanym  przez  Baumit.  Projekt  polega  na  budowie  kompleksu 
domów szeregowych i dwóch domów „bliźniaków”, które będą sta-
nowić pierwszy etap budowy osiedla Ostoja Kampinos. 

Zastosowane produkty Baumit  
zapewniają zdrowy poziom wilgotności 
powietrza w pomieszczeniach,  
zapobiegają powstawaniu  
grzybów – pleśni i pozytywnie 
wpływają na komfort wnętrz

Zarówno w domu e4 Kampinoska 
(zdjęcie po lewej stronie), jak  

i w Domu Optymalnym projektanci 
postawili na ocieplone, masywne 

ściany i podłogi, dzięki czemu można 
zapewnić regulację wilgotności  

powietrza oraz optymalne  
magazynowanie ciepła lub chłodu
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tynk cementowo- 
-wapienny

Jego wysokość...

Tradycyjne mieszanki 
cementowo-wapienne 
nieprzerwanie od lat cieszą się 
ogromną popularnością podczas 
prac remontowych związanych 
z wykańczaniem ścian.
Co sprawia, że pomimo upływu 
czasu,w obliczu stale zmieniają- 
cych się trendów, wciąż plasują 
się na absolutnym topie – 
utrzymując, a nawet stale 
powiększając, grono swoich  
zwolenników?

Tradycyjne mieszanki  
to jedno z najbardziej  
„zdrowych”  
wykończeń wnętrz 
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T ynki  cementowo-wapienne  mogą  pochwalić  się  ponad 
100-letnią  tradycją. Kiedyś przygotowywano  je bezpośred-
nio na budowie. Wymagało to dużego doświadczenia  i nie-

zwykłej staranności, ponieważ każda zmiana proporcji poszczegól-
nych składników mogła wpłynąć niekorzystnie na jakość uzyskanej 
zaprawy. Dzisiaj rynek oferuje gotowe, suche mieszanki, do których 
wystarczy dolać wody w ilości wskazanej na opakowaniu, aby każ-
dorazowo otrzymać zaprawę o stałych parametrach. I choć konku-
rencji  na  rynku  nie  brakuje, wciąż wielu  inwestorów,  stając  przed 
wyborem produktu, decyduje się na ułożenie tynków cementowo-
-wapiennych na ścianach i sufitach w całym domu. Z czego to wy-
nika?  Nie  tyle  z  poszanowania  dla  tradycji,  co  przede  wszystkim  
z długiej listy zalet tego rozwiązania.

Moc zalet
Zacznijmy  od  tego,  że  jest  produktem mineralnym,  a  więc  najbar-
dziej naturalnym. Jednak nie za to go najbardziej cenimy. Odpowia-
dając na pytanie, „dlaczego tynk cementowo-wapienny?”, aż 41,8% 
respondentów  badania  omnibusowego,  przeprowadzonego  przez 
ASM Centrum Badań  i  Analiz, wskazuje  na  jego wysoką  trwałość. 
I  trudno  się  z  nimi  nie  zgodzić.  Bardzo  dobra  wytrzymałość  
na  ściskanie  sprawia,  że  taki  tynk  jest  odporny  na  zarysowania 
czy  uderzenia. Dzięki  temu okazuje  się  niezastąpiony w miejscach  
narażonych na uszkodzenia mechaniczne, czyli w korytarzach,  



Szybko, szybciej…
Ponieważ świat nie stoi w miejscu i ciągle poszukuje się nowych roz-
wiązań, od wielu już lat w sprzedaży dostępne są tynki cementowo-
-wapienne przeznaczone do aplikacji maszynowej. W tym przypad-
ku do rozrobienia zaprawy, zamiast betoniarki lub mieszarki ręcznej, 
stosuje się agregat  tynkarski, który pozwala uzyskać  jednolitą kon-
systencję roboczą tynku i narzucać go mechanicznie na powierzchnię 
ścian i sufitów. Ma to szczególne znaczenie przy dużych powierzch-
niach – można bowiem przy mniejszym nakładzie pracy wykonać tyn-
kowanie kilka razy szybciej niż ręcznie.
Obecnie prace tynkarskie możemy dodatkowo przyspieszyć sięgając 
po maszynowy  tynk cementowo-wapienny w odmianie szybkowią-
żącej Baumit MPI 30 Speed, który pozwala rozpocząć  i zakończyć 
prace na przestrzeni kilku godzin. Jego specjalna formuła zapewnia 
skrócenie czasu wiązania do zaledwie ok. 2–3 godzin – licząc od na-
rzutu do wyrównywania i zacierania tynku. Tynk szybkowiążący wiąże 
niezależnie od grubości kładzionej warstwy, temperatury czy chłon-
ności podłoża.
Oferta  rynkowa w  zakresie  tynków wewnętrznych  jest  dziś mocno 
rozbudowana. Bez względu na rodzaj tynku, którym zdecydujemy się 
wykończyć ściany i sufity w domu, pamiętajmy by sięgać po spraw-
dzone produkty  renomowanych marek. Jakość powierzchni będzie 
miała bowiem ogromny wpływ na końcowy efekt prac dekoracyjnych, 
a także jego trwałość.

Tradycyjne mieszanki  
to jedno z najbardziej  
„zdrowych”  
wykończeń wnętrz 

Tynki cementowo-
-wapienne Baumit 
można nakładać 
ręcznie lub  
maszynowo

Tomasz Jarzyna 
Product Manager  
w Baumit Polska

„Tynki cementowo- 
-wapienne 
 stabilizują  
temperaturę  
w pomieszczeniu”
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na klatkach schodowych, w poko-
jach dziecięcych, salach lekcyj-
nych  i  sportowych,  garażach  czy 
piwnicach. Wszędzie tam, gdzie ła-
two o uszkodzenia lub na co dzień 
urzędują małe urwisy.
Jednocześnie  tradycyjny  tynk 
cementowo-wapienny  to  mate-
riał  wszechstronny.  –  Nie istnieją 
praktycznie żadne ograniczenia 
w odniesieniu do miejsca jego 
zastosowania  –  mówi  Tomasz 
Ja r z y n a ,   p r oduc t   manage r 
w  Baumit  Polska.  – Może być 
aplikowany na wszelkich podło-
żach mineralnych, od piwnicy aż po dach. Idealnie sprawdza się 
na elewacjach budynków niewymagających ocieplenia oraz we 
wszystkich rodzajach pomieszczeń, także tych, w których wilgot-
ność względna przekracza 70%, jak np. kuchnie, łazienki czy pralnie.
Niektórzy  oczekują  gładkiej  powierzchni  tynków.  – Trzeba w tym 
miejscu zauważyć, że całkowicie gładką powierzchnię, niezależnie 
od rodzaju zastosowanego wcześniej tynku można uzyskać jedynie 
przy zastosowaniu gładzi. Natomiast aby uzyskać zbliżoną do gładkiej 
powierzchnię tynku warto wziąć pod uwagę drobnoziarniste mieszan-
ki cementowo-wapienne, o uziarnieniu ok. 0,5 mm. Pozwalają one 
uzyskać wysoką jakość powierzchni, najbardziej zbliżoną do jakości 
powierzchni tynków gipsowych – podkreśla Tomasz Jarzyna. 
Warto mieć również na uwadze fakt, że delikatna struktura powierzch-
ni ma swoje ewidentne plusy. Wałek nie ślizga się podczas malowania, 
przez co dekorowanie ścian i sufitów jest łatwiejsze. Porowatość prze-
kłada się  także na  lepszą przyczepność, dlatego powierzchnie uzy-
skane przy użyciu tynków cementowo-wapiennych to doskonała baza 
dla wszelkiego typu okładzin, jak np. płytki ceramiczne czy tapety.
Ale  to nie wszystko! Choć niewiele mówi  się o  tym w odniesieniu 
do tynków cementowo-wapiennych, tradycyjne mieszkanki to jedno  
z najbardziej „zdrowych” wykończeń wnętrz. Cała zasługa leży w ich 
składzie, w którym główną rolę odgrywają mineralne składniki, takie 
jak piasek wapno, cement  i często perlit czyli  lekki dodatek wypeł-
niający.  Całość,  na  etapie wykonania,  dopełnia woda,  po  dodaniu 
której tynk wiąże. W efekcie takie wykończenie ścian jest paroprze-
puszczalne  i  pomaga  utrzymać  przyjemny,  zrównoważony  klimat 
w  pomieszczeniu.  – Dzięki delikatnej chropowatości powierzchni, 
tynki cementowo-wapienne bardzo łatwo pochłaniają wilgoć, gro-
madzą jej nadmiar i oddają w czasie, kiedy w pomieszczeniu jest 
zbyt sucho – wyjaśnia ekspert Baumit. – Chronią przy tym ściany 
przed ewentualnym atakiem grzybów – pleśni. Co więcej, z uwagi na 
swą masę, stanowią dodatkową warstwę akumulacyjną, stabilizują-
cą temperaturę w pomieszczeniu. 
W  przypadku  niezwykle  ważnej  kwestii  jaką  jest  bezpieczeństwo, 
warto  nadmienić,  że  tynki  cementowo-wapienne  klasyfikowane  są 
jako niepalne.



System
pełen kolorów
World of Life:

Renomowany badacz kolorów, projektant i artysta prof. Axel Venn, 
dokonał wstępnego wyboru 144 barw i stworzył osiem serii kolorów, 

które należy rozumieć nie tylko jako harmonijny podział, lecz pojmować 
również na płaszczyźnie filozoficznej.
– Kolory mają swoją moc sprawczą. Poza tym posiadają własne DNA – twier-
dzi prof. Venn. – Udało mi się rozszyfrować DNA wszystkich 144 kolorów. 
Każda barwa posiada swoją indywidualną formułę. Może ona mieć związek 
z charyzmatycznym oddziaływaniem, dzielić się ze względu na funkcjonal-
ność, na emocje, czy też w oparciu o wizję przyszłościową lub inne wartości 
– kontynuuje profesor.

888 kolorów elewacji. Nieograniczona 
różnorodność oznacza również trudny wybór. 
Co do siebie pasuje i co można ze sobą 
połączyć, aby tworzyć fascynujące kombinacje?
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Ta seria kolorów zachwyca naturalnymi barwami kamieni i piasku. Odcienie te 
stanowią podstawę naszych wizualnych doznań, a dodatkowo pasują do każ-
dego budynku. Nie ma znaczenia,  z  jakiej  epoki pochodzą obiekty  architek-
toniczne  –  są  nowe,  zorientowane na przyszłość  czy  tradycyjne.  „Nowa kla-
syka” drugiej dekady XXI wieku przyciąga uwagę ponieważ jest wymagająca, 
elegancka, estetyczna  i chcąca zapisać się w wieczności. Delikatne akcenty 
bieli w odcieniach kredowych, marmurowych i wapiennych oraz wycyzelowane 
odcienie mgły i chłodne kolory księżyca w pełni.
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0889 0017
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0015

0446 0935

0016

0423 0425

0933

Nefryt i biel: 
         Powrót do sedna

Zjawiska  optyczne  występujące  w  naturze  znajdują  odzwierciedlenie  
w kuble z farbą. Natura jest wzorem, który przekazuje pewne instrukcje. 
Kolory  płodów  rolnych  przywołują  na  myśl  dojrzałe  pola  pszenicy  lub  
kukurydzy,  ziemiste  odcienie  gliny,  płatki  kwiatów,  a  także  siano  
i słomę. Barwy te kojarzymy również z architekturą, której głów-
ny  budulec  stanowi  glina.  Paleta  przykładów  zastosowania 
tych barw rozciąga się od ziemistych brązów, przez odcienie 
bambusa, po nasycone, czekoladowe odcienie brązu.

Pszenica i złoto: Przestrzeń dla dobrego samopoczucia
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Na zewnątrz  i wewnątrz – odcienie czerwieni ożywiają duszę  i ciało. 
Podążaj za głosem czegoś specjalnego. Orzeźwiające odcienie i mod-
ne  barwy  nadają miastom  charakterystycznego  powabu.  Ekstrawa-
ganckie kolory coraz chętniej wykorzystuje się nie tylko w prywatnych 
projektach,  lecz  także  w  wielkomiejskich  przestrzeniach  biurowych 
i handlowych. Skrupulatnie stonowane niuanse dają szerokie możliwo-
ści tworzenia różnych kombinacji.

Koral i pomarańcz:
    Intensywna siła
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Eksperymentalne  kolory  można  znaleźć 
tam, gdzie budynki użyteczności publicz-
nej  lub przestrzenie mieszkalne chcą się 
„wyróżnić  z  tłumu”.  Zasadniczo  każde 
małe czy duże miasto powinno mieć swo-
je kolorowe dzielnice, które są świadomie 
tworzone  w  celu  przyciągania  miesz-
kańców,  kuszą  atmosferą  gry  i  zabawy. 
Barwna paleta ma w sobie coś olśniewa-
jącego – od technologicznych, chłodnych 
niebieskich  tonów, po soczyste, owoco-
we akcenty czerwieni.

 Fiołek i goryczka:
         Kuszące ciepło
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Kolor  nieba  na  dużej  powierzchni  wywołuje  uczucie  szczęścia  i  bezpieczeństwa.  
W miejskim krajobrazie kojarzymy go z kompetencją, spokojem i dystansem. Klasyczno-
-romantyczny model koloru niebieskiego uzupełniają sygnały z rzeczywistego świata. 
Gra  rozjaśnionych, wodnych odcieni  z niebieskimi akcentami powoduje, że seria ko-
loru  uzyskuje  odpowiednią  jasność  i  porządek. Właściciele  budynków  użyteczności 
publicznej  i  prywatnych  kompleksów,  niezależnie  od  rozmiaru  obiektu, wykorzystują 
efekty wizualne high-tech jako marke-
tingowy  zabieg  pozwalający  optymi-
stycznie patrzeć w przyszłość.

Morze i lazur: Olśniewająca lekkość
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Szeroka paleta barw od chłodnej bieli po ciemny brąz zdaje się apelować  
o trwałość połączenia rozsądku i  funkcjonalności. Podstawę tego auten-
tycznego doboru barw stanowią różnorodne epoki i style architektoniczne. 
Z jednej strony suche akcenty brązu i stalowej szarości, którym towarzy-
szą jasne akcenty w odcieniach od cynowego do bladoliliowego, układają 
się  rzędami. Z drugiej strony występują w formie stonowanych wzorków 
imitujących szron na szybie. Takie akcenty kolorystyczne możemy odna-
leźć w aktualnych i historycznych stylach archi-
tektonicznych, zarówno w mieście, jak i na wsi,  
w obrębie obiektów świeckich i tych związanych 
z kulturą. Ludzie odczuwają te kolory w formie 
wizualnej  harmonii,  ponieważ  takie  barwy  nie-
jednokrotnie  są  zgodne  z  naszymi  skrytymi 
oczekiwaniami optycznymi. 

Kamień rzeczny i bazalt:
 Autentyczna funkcjonalność

Kolory, które dają zdrowie i szczęście. Zielone budynki szczególnie wzbudzają  
w nas zaufanie. Dzieje się tak również, w przypadku rzeczywiście ogromnych 
obiektów. Emanują  one  swoistą  świeżością,  a  jeśli  do  tego na  elewacji  poja-
wią się pionowe pnącza roślinne, możemy być spokojni o harmonię wspólnoty 
mieszkaniowej.

Pistacja i szałwia: Zdrowa radość z życia
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Piasek i słońce: Kolorowe wezwanie
Oto kolory komunikacji, których używanie przypomina dobrą zabawę – 
– wyszukiwanie bliskości i rozkosz egzystencji. Niebieskie akcenty są 
efektowne i kuszące. Pobudzają, są barwami mądrości i pocieszają strapioną duszę. 
Barwy te emanują emocjonalnym ciepłem, przyprawiając życie szafranem i kurkumą.

0141

0062 0064

0019

0147

1139

0125

0051

0149

0144

029202930066 0129

0082

0059

0128

0122

08840884

0443

BAUMIT MAGAZYN DLA PARTNERÓW & PRZYJACIÓŁ       2/2019 (11) 13Baumit



Na przykładzie tego oryginalnego 
i kreatywnego ogrodzenia widać,  
jak perfekcyjnie można połączyć 

sztukę z funkcjonalnością w ramach 
technologii drukowania 3D

prowadzając w życie projekt BauMinator®, firma Baumit ofe-
ruje jedyny w swoim rodzaju pakiet drukowania 3D z betonu 
– od  fazy planowania  i  projektowania,  poprzez  konfigurację 
oprogramowania i sprzętu, szkolenia w zakresie drukowania  

i dostawy specjalnej zaprawy, aż po wsparcie na budowie. Eksperci fir-
my Baumit Austria towarzyszą swoim klientom od momentu powstania 
pomysłu  po wprowadzenie  gotowego  produktu  na  rynek, wspierając 
ich  także w ramach codziennych prac. Baumit dostarcza  technologię 
i  know-how,  a  klienci  drukują  z  betonu  zaprojektowane  i  wymyślone 
przez siebie elementy. 

Nieograniczone drukowanie z betonu
Rozmiar nie ma znaczenia, ponieważ system BauMinator® umożliwia dru-
kowanie elementów, obiektów i szalunków drążonych w najróżniejszych 
rozmiarach, niezależnie czy mają one 50 cm, czy 5 m długości. Podobnie 
nieograniczone są możliwości nadawania elementom dowolnych kształ-
tów. Mogą powstać gotowe elementy prefabrykowane z betonu, elemen-
ty ścienne, rury, studzienki, elementy ogrodzeń, naczynia do roślin, meble 
ogrodowe,  obiekty  dekoracyjne  lub  artystyczne.  Fantazja  twórców  nie 
musi znać granic.

BauMinator®

W
Sztuka drukowania z betonu
Firma Baumit, będąca pionie-
rem w zakresie drukowania 
z betonu, zawdzięcza swoją 
wiedzę techniczną wieloletniemu 
doświadczeniu w tworzeniu  
zapraw cementowych i betonu  
natryskowego. Najnowsze efekty 
tych prac pokazują, że oryginalna 
drukarka 3D jest w stanie pisać 
nową historię designu.
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Po lewej: koncepcja salonu z elementami ścianek działo-
wych, miejscami do siedzenia, obrazami i miejscami  
pod rośliny – wszystkie elementy wykonane z betonu

Pragnienie indywidualności
Wdrażając  program  BauMinator®,  firma  Baumit  realizuje  coraz 
częstszy postulat związany z indywidualizacją elementów. Eduard 
Artner,  Dyrektor  Baumit  BauMinator®,  wyraża  swoje  zadowole-
nie z  tego powodu: System drukowania 3D z betonu łączy w so-
bie kreatywność i funkcjonalność. Otwieramy przed architektami, 
designerami i projektantami całkiem nowe i bogate możliwości. 
Dzięki nim stwarzamy warunki umożliwiające opracowywanie no-
wych kształtów, które do tej pory, w ramach typowych metod były 
nieosiągalne. Dodatkowe technologie pozwalają naszym klientom 
na rozszerzenie zakresu działalności. To idealny przykład sytuacji 
wygrana – wygrana.

Elementy artystyczne z betonu
Zespół  skupiony  wokół  Eduarda  Artnera  po  raz  pierwszy  zapre-
zentował elementy ogrodzenia ogrodowego z betonu w oryginal-
nych kształtach. Na tym przykładzie widać, jak można perfekcyjnie 
połączyć  sztukę  z  funkcjonalnością w  ramach  technologii  druko-
wania  3D.  Firma Baumit  od początku  fazy  planowania  programu 
BauMinator®, systemu drukowania 3D z betonu, ściśle współpracu-
je również z ekspertami od designu, którzy kreują nowe idee i za-
stosowania. Należy oczekiwać, że w przyszłości powstaną kolejne 
interesujące projekty. 

Betonowe elementy prefabry-
kowane Baumit Bauminator® 
można wykorzystywać jako meble 
ogrodowe, dekoracje lub elemen-
ty artystyczne – możliwości są 
nieograniczone

„System drukowania 3D 
z betonu  łączy w sobie  
kreatywność  
i funkcjonalność”
Eduard Artner
Dyrektor Baumit BauMinator®
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	a Często powtarza Pan, że im trudniej, tym 
lepiej. Dlaczego?

Daniel Cieślik: Od wielu lat drogowskazem 
dla mnie są słowa Goethego: „W ograniczeniu 
dopiero znać mistrza”. Im trudniej, tym mniej-
sze ryzyko popadnięcia w rutynę. Nie ma nic 
gorszego – i to chyba w każdym zawodzie – jak 
powtarzanie stale tych samych czynności, pra-
cowanie stale w oparciu o ten sam schemat 
„kopiuj-wklej”. Kiedy mamy „trudną” działkę 
czy warunki zabudowy nie są dla nas wyma-
rzone, musimy wykazać się kreatywnością  
i możemy stale się rozwijać, tworzyć coraz lep-
szą architekturę.

	a Jak powstają Pana projekty i z czego wy-
nika, że finalnie budynek ma taką formę, 
a nie inną?

DC: Trudno wskazać jedną sprawdzoną re-
ceptę na stworzenie budynku. Wszyscy w na-
szym zespole działamy raczej spontanicznie, 
w oparciu o wenę twórczą, która przychodzi 
w danym momencie. Na pewno to nie działa 
tak, że „biorę” powiedzmy sześcian, coś ujmę, 
coś dołożę i mam gotowy projekt. Do każde-

go zadania zawsze podchodzę z czystą kart-
ką. Projektowanie to forma sztuki, jest w tym 
pewien artyzm. Z architektem jest trochę jak  
z malarzem, kiedy staje przed czystym płót-
nem i zaczyna tworzyć pod wpływem chwili.

	a Do konkursu Fasada Roku 2019 pracownia 
ANTA Architekci zgłosiła aż 7 projektów. 
Czy któryś z nich zapadł Panu w pamięć, 
był szczególnym wyzwaniem?

DC: Z pewnością w takich kategoriach mo-
żemy traktować biurowiec koncernu ZF 
w Częstochowie. Obiekt położony jest w ści-
słym centrum miasta, w dodatku na niewiel-
kiej działce, tuż obok domu wielorodzinnego. 
W efekcie projekt musiał spełnić nie tylko wa-
runki zabudowy, takie jak procent, linie czy 
wysokość [zabudowy - przyp. red.], lecz także 
wymogi dotyczące nasłonecznienia i zacienie-
nia sąsiedniej nieruchomości. Forma budynku 
to wynik szczegółowej analizy w tym zakre-
sie. Zwłaszcza elewacja południowa, o moc-
no „połamanej” powierzchni poszczególnych 
kondygnacji, biegnie zgodnie z linią słońca  
w stosunku do budynku mieszkalnego, znaj-

dującego się na działce od wschodu. Jednak-
że, biorąc pod uwagę samo funkcjonowanie 
mieszkańców i użytkowników obu obiektów, 
linijka słońca oraz spełnienie warunku to nie 
wszystko. Dlatego postanowiliśmy zrobić bu-
dynek transparentny, wręcz prześwitujący. 
Dzięki temu po południu, kiedy biura są puste, 
a mieszkania się zapełniają, zachodnie słońce 
„przeszywa” budynek, tworząc swego rodzaju 
ekran dla sąsiadujących balkonów.

	a Inwestorzy komercyjni od dawna mają 
dość wysokie wymagania względem pro-
jektów, generowane przez różne czynniki. 
Jednak od pewnego czasu także wśród 
klientów indywidualnych da się dostrzec 
pewne zmiany. Czy stają się oni bardziej 
świadomi  i wymagający –  jakie są Pana 
spostrzeżenia?

DC: Świadomi na pewno. Czy bardziej wyma-
gający? Poniekąd też... Natomiast ja powie-
działbym, że coraz częściej zaczynają słuchać 
samych siebie. Bywa, że inwestor przychodzi 
do nas z gotowym projektem znalezionym 
gdzieś w internecie, po czym siadamy, zaczy-

arch. Daniel Cieślik

Od 16  lat  z sukcesem prowadzi w Częstochowie autorską pra-
cownię architektoniczną. Od początku swojej kariery zawodowej 
jest członkiem lokalnego oddziału SARP. Pod jego okiem powstało 
już ponad 800 budynków, z czego siedem – pięć domów jednoro-
dzinnych i dwa biurowce – znalazło się wśród obiektów zgłoszo-
nych do konkursu Fasada Roku 2019. O projektowaniu i architek-
turze rozmawiamy z Danielem Cieślikiem, założycielem i głównym 
architektem pracowni ANTA Architekci.

BRYŁA, 
 BRYŁA
 i jeszcze raz bryła

WYWIAD
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BRYŁA, 
 BRYŁA
 i jeszcze raz bryła

Okładzinę można zmienić, gdy stara wyjdzie 
z mody. Przytoczę przykład projektu rezydencji 
w Konstancinie Jeziornie, gdzie zaplanowa-
liśmy efektowną elewację ze spieku i drew-
na. W trakcie realizacji okazało się, że trzeba 
szukać oszczędności na fasadzie i w efekcie 
wybór padł na biały tynk. Mimo wszystko 
budynek sam się obronił, bo został zaprojek-
towany nie pod elewację, tylko pod funkcję. 
Dlatego nie przywiązuję wielkiej uwagi do 
panujących mód, trendów w branży, bo to 
wszystko przemija.

	a Czy jest coś, co łączy projekty biura ANTA 
Architekci zgłoszone do konkursu?

DC: Poza tym, że powstały w jednej pracowni 
projektowej? Na pewno wykorzystane na ele-
wacji materiały. Każda w większym lub mniej-
szym stopniu wykończona jest bardzo dobrymi 
tynkami Baumit (uśmiech).

	a No właśnie, mowa o siedmiu budynkach… 
To z pewnością nie przypadek, że na każ-
dym z nich użyto materiałów elewacyjnych 
właśnie tego producenta?

DC: Bynajmniej. Tak jak wspomniałem, to 
materiały bardzo dobrej jakości, z którymi nie 
mam żadnych złych doświadczeń, a pracuję 
na nich już od 15 lat, więc rzeczywiście mogę 
o nich już coś powiedzieć. Ale to jedna strona 
medalu, który w tym przypadku ma dwie jasne 
strony. Druga to łatwy dostęp do materiałów, 
wzorników… Współpraca Baumit z Architekta-
mi przebiega na najwyższym poziomie, wręcz 
wzorcowo, co jest dla nas szalenie ważne.

Jako architekci wiemy o tym doskonale, dla-
tego bardzo duży nacisk kładziemy na pierw-
szy etap koncepcji, pozyskanie od inwestora 
jak największej ilości informacji, nawet bardzo 
osobistych, które zwykle zostają w czterech 
ścianach, ale są bardzo ważne na etapie 
projektowania i wpływają później na komfort 
mieszkania.

	a W czasach PRL-u w polskim krajobra-
zie królowały domy-kostki, w  latach 90. 
ubiegłego wieku na  topie były dworki. 
Jak dzisiaj budują Polacy i czy w tej chwili 
możemy wskazać jeden wyraźny, charak-
terystyczny trend?

DC: Mniej więcej od ponad 10 lat nurtem do-
minującym w architekturze jest tzw. nowocze-
sność. Obserwując rynek, można jednak już 
dostrzec pewne schematy w kontekście roz-
wiązania bryły budynku, które zaczynają być 
znakiem naszych czasów jak np. nowoczesna 
stodoła. I choć każdy w jakimś stopniu szuka 
indywidualności, to domy, które powstają wo-
kół nas, zaczynają być budowane w pewnym 
stylu, klimacie. Można obłożyć je drewnem, 
blachą, ceramiką czy łupkiem, ale gdy zdjąć  
z nich okładzinę, okaże się, że w zasadzie są to 
identyczne konstrukcje.

	a Czy można zatem zbudować budynek, 
który będzie ponadczasowy?

DC: Architektura to przede wszystkim bryła. 
Nie elewacja, nie wygląd zewnętrzny, które 
dla mnie osobiście są bardziej jak galante-
ria – jak ładne felgi w samochodzie czy dla 
kobiety ładna torebka. Kręgosłupem archi-

tektonicznym jest 
bry ła.  Mody s ię 
zmieniają. Dzisiaj po-
pularne jest drewno, 
kamień na elewacji, 
jutro inny materiał 
będzie na topie. To, 
co się najbardziej 
liczy to bryła, bryła 
i jeszcze raz bryła. 

Dziś mija 16 lat działalności pracowni 
Anta Architekci. Każdy jej projekt to 
efekt niezwykle wyrazistego i auten-
tycznego stylu projektanta. To również 
wsłuchanie się w potrzeby inwesto-
rów. To balans między rzemiosłem 
a artyzmem. Na pytanie, dlaczego 
architektura – Daniel Cieślik odpowia-
da: „Ponieważ czasem udaje się zrobić 
dzieło sztuki, które daje schronienie  
i bezpieczeństwo”.

www.anta-architekci.pl/daniel-cieslik

„

namy rozmawiać na temat indywidualnych 
potrzeb wynikających ze stylu życia rodziny  
i okazuje się, że to jednak nie jest to. Coś trze-
ba poprzekładać, poprzesuwać… I z reguły nie 
chodzi tylko o przesunięcie okna czy ścianki 
działowej, ale de facto całej funkcji. Nagle oka-
zuje się, że lepiej rozpocząć „od zera”.

	a Ale czy budowa domu według indywidu-
alnego projektu nie jest droższa?

DC: Właśnie cały paradoks polega na tym, 
że finalnie koszty takich budynków są porów-
nywalne. Różnica jest taka, że w przypadku 
projektu indywidualnego inwestor otrzymuje 
produkt szyty na miarę i pewność, że dobrze 
wydał swoje pieniądze. Z „gotowcami” bywa 
różnie. Nie da się zaprojektować domu, który 
będzie odpowiedni dla każdego. Dom buduje 
się z reguły na całe życie. Pamiętajmy, że to 
nie są buty, które, gdy nie jesteśmy z nich za-
dowoleni, możemy wyrzucić do kosza i kupić 
nowe. Z domem sprawa nie jest taka prosta. 

WYWIAD
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Największą  winę  za  zanieczyszczone  powietrze  nad Wisłą  po-
nosi niska emisja z kotłów i pieców w gospodarstwach domo-
wych. Istotnym źródłem smogu jest również transport drogowy. 

Im większe miasto, tym większy jest  ich udział. Samorządy podejmu-
ją szereg działań w walce o czyste powietrze w swoich regionionach. 
Wprowadzają uchwały antysmogowe, wspierają wymianę starych  
i nieefektywnych pieców na nowoczesne źródła ciepła i stawiają na ni-
skoemisyjny transport publiczny.

Nazwa zobowiązuje
Liderem pod  tym kątem  jest Zielona Góra, gdzie od 2017  roku  re-
alizowany jest projekt „Zintegrowany system niskoemisyjnego trans-
portu publicznego w Zielonej Górze”, współfinansowany  z budżetu 
Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Progra-

Wysokie stężenie smogu w Polsce to duży problem. Przypomnijmy, że aż 33 pol-
skie miasta znalazły się na czarnej liście Światowej Organizacji Zdrowia, zbierającej 
do 50 najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich. Wiele samorządów walczy 
jednak ze  złym stanem powietrza. Miasto Zielona Góra  zakupiło 43 elektrobusy,  
a, co za tym idzie, przebudowało zajezdnię MZK z  lat 70., aby zapewnić właściwą  
infrastrukturę do ładowania nowoczesnych pojazdów.

ZajezDNIa

mu Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  2014–2020.  Umowa  
o  dofinansowanie  została  podpisana  30  października  2017  r.  
i od tego momentu rozpoczęły się zmiany  infrastrukturalne oraz ta-
borowe  w  zielonogórskiej  komunikacji  miejskiej.  W  ramach  wspo-
mnianego projektu Miasto Zielona Góra m.in. zakupiło 43 elektrobusy 
marki Ursus, model City Smile CS12LFE, finalizując największe jedno-
razowe zamówienie na autobusy elektryczne w całej Europie i osiąga-
jąc tym samym wskaźnik taboru elektrycznego na poziomie ok. 55%. 
Żeby taka inwestycja miała jednak sens, potrzebna była odpowiednia 
infrastruktura  ładowania  takich  pojazdów.  Dlatego  przebudowano 
także Zajezdnię Autobusową MZK przy ulicy Chemicznej, zajmującą 
teren o powierzchni ok. 3,1 ha. Wybudowana w latach siedemdzie-
siątych ubiegłego wieku, nigdy wcześniej  nie była modernizowana 
– aż do teraz.

dla czystego powietrza
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Elektryczna metamorfoza
Pierwotnie  na  terenie  zajezdni  znajdowało  się  kilka  budynków  (m.in. 
myjnia, warsztat, stacja obsługi, magazyny), których funkcje, co prawda 
wzajemnie  się uzupełniały,  ale powodowały utrudnienia w użytkowa-
niu. Osobnym obiektem był również budynek, w którym znajdowały się 
szatnie pracowników. Po starych rozwiązaniach nie ma już śladu. Dziś 
zajezdnia MZK w Zielonej Górze to miejsce nowoczesne, bezpieczne, 
a przede wszystkim dostosowane do nowego, elektrycznego taboru. 
Metamorfoza  budynku  została  zgłoszona  do  konkursu  Fasada Roku 
2019 w kategorii „budynek po termomodernizacji”.
– Przebudowa zajezdni podyktowana była potrzebą doprowadzenia 
i rozdzielenia energii elektrycznej na 47 stanowisk postojowych auto-
busów – wyjaśnia Robert Karwacki, Dyrektor Techniczny MZK Zielo-
na Góra. – Zainstalowano ładowarki wykorzystujące złącze plug-in do 
wolnego ładowania, a także ładowarkę pantografową do szybkiego 
ładowania dwóch pojazdów. Miejski Zakład Komunikacji w ramach pro-
jektu  „Zintegrowany  system  niskoemisyjnego  transportu  publicznego  
w Zielonej Górze” postanowił dodatkowo wybudować zadaszenie tere-
nu, gdzie garażują i ładują się autobusy elektryczne. Ponadto zamonto-
wał specjalne podnośniki kolumnowe.

Projekt od A do Z
Zadanie  inwestycyjne  realizowane  było  w  systemie  „Zapro-
jektuj i wybuduj” na podstawie procedur FIDIC Yellow 
Book. Za przygotowanie koncepcji, projektu bu-
dowlanego  (w  tym  osobno  projektu  rozbió-
rek, obiektów kubaturowych i infrastruktury 
technicznej)  oraz  projektów  wykonaw-
czych odpowiedzialne było konsorcjum 
w  składzie:  Biuro  ARCUS-Consult 
Zielona Góra Sp. z o.o. i Biuro Projek-
towo-Realizacyjne OPLRO. – Zakres 
naszych obowiązków obejmował 
również cotygodniowe narady koor-
dynacyjne i projektowe prowadzone 
przez Inwestora przez cały okres reali-
zacji zamierzenia inwestycyjnego oraz 
prowadzenie nadzorów autorskich na 
etapie budowy – nadmienia Agata Bojdys  
z ARCUS-Consult Zielona Góra.
Jakie  wyzwania  stawiają  tego  typu  przedsię-
wzięcia? – Podczas projektowania zajezdni dedyko-
wanej do obsługi autobusów elektrycznych bardzo ważne 
jest, aby zaplanować dywersyfikację źródeł dostaw energii elektrycznej 
i zapewnić jak największe bezpieczeństwo energetyczne pracy autobu-
sów – podkreśla Robert Karwacki.
– Głównym wyzwaniem w procesie projektowym było zapewnienie 
niezakłóconej ciągłości pracy zajezdni, co zdeterminowało dwuetapo-
wą realizację inwestycji oraz dwie procedury uzyskania decyzji o użyt-
kowaniu – opowiada Agata Bojdys i dodaje: – Funkcje pełnione przez 
wyburzane obiekty musiały przejąć inne budynki, w tym tymczasowe. 
Sposób uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej również wymagał 

gruntowej analizy i zastosowania rozwiązań projektowych, pozwalają-
cych na osiągnięcie wszystkich celów w każdym etapie realizacji prac 
budowlanych i już po zakończeniu inwestycji.

Dwie strony medalu
Wiele uwagi podczas przebudowy zajezdni MZK w Zielonej Górze po-
święcono nie tylko stronie funkcjonalnej, lecz także estetycznej. Jasna 
elewacja szybko może stracić swoje walory wizualne, toteż wybór ma-
teriałów budowlanych był starannie przemyślany. 
– Najważniejsza była jakość przyjętych rozwiązań, która zdetermi-
nowała wybór materiałów Baumit, z jakimi zetknęliśmy się już wcze-
śniej przy okazji realizacji innych inwestycji – podkreśla Agata Boj-
dys. – Zależało nam na uzyskaniu trwałej elewacji o podwyższonej 
odporności na zabrudzenia środowiskowe, odpornej na działanie 
grzybów, pleśni i glonów. Zdecydowaliśmy się na tynk strukturalny 
silikonowy, który najlepiej sprawdza się w trudnych warunkach eks-
ploatacji obiektu. Istotne znaczenie miał również fakt zastosowania 
kompletnego systemu ocieplenia – od styropianu poprzez klej, siat-
kę, grunt aż po tynk strukturalny. Uznaliśmy, że tylko przetestowana  
i przebadana grupa produktów z gwarancją producenta spełni nasze 
oczekiwania co do elewacji.
Szczególnie  ważnym  elementem  całego  procesu  projektowego  (na 

każdym etapie opracowania dokumentacji i realizacji in-
westycji) była ścisła współpraca wszystkich stron 

–  poszczególnych  zespołów  projektowych 
z  Generalnym  Wykonawcą  inwestycji 

(Exalo  Drilling  S.A.  Oddział  Diament  
w  Zielonej  Górze)  oraz  oczywiście  
z Inwestorem, co w efekcie pozwo-
liło na prawidłową realizację całe-
go zadania.

Długofalowe działania
– Pomimo widocznego postę-
pu prac, ich znaczny zakres po-

woduje, że na końcowe efekty, 
wynikające z realizacji wszystkich 

zadań trzeba jeszcze poczekać. Pa-
trząc z optymizmem na postępującą 

realizację kontraktów, zakładamy, że do 
połowy 2020 r. będą one w pełni widoczne 

i przyniosą sporo zmian w krajobrazie i systemie 
komunikacyjnym miasta Zielona Góra – podsumowuje 

Robert Karwacki.
 
Już  teraz  Zielona  Góra  ma  największy  w  Polsce  udział  autobusów 
elektrycznych  w  swoim  taborze,  a  za  chwilę  jeszcze  go  powiększy.  
W ramach kolejnego projektu „Elektryfikacja linii komunikacji miejskiej 
w Zielonej Górze” planowane są następne  inwestycje. Przewiduje on 
dostawy kolejnych 12  fabrycznie nowych, elektrycznych, niskopodło-
gowych autobusów. Dzięki tym zakupom miasto osiągnie wskaźnik ta-
boru elektrycznego na poziomie ok. 80%.
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Nowa Sól 
 w dawnym blasku

Zabytkowe kamienice, choć nadszar- 
pnięte zębem czasu, często wciąż 
zachwycają urodą i architektonicznym 
detalem, stanowiąc o naszym dzie-
dzictwie kulturowym. Szansą na  
przywrócenie im dawnej świetności są 
programy rewitalizacji. W całej  
Polsce trwają gruntowne remonty  
starych obiektów, prowadzone przez 
samorządy i wspólnoty mieszkaniowe. 
Znakomitym przykładem miejsca,  
w którym ratuje się historyczną 
tkankę miejską, jest Nowa Sól.

Odrestaurowane „czynszówki” 
tworzą przeciwwagę  

dla stylu nowoczesnego
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Nowa Sól 
 w dawnym blasku

Miasto nad Odrą obfituje w liczne zabytki architektury, repre-
zentujące różne style przełomu XIX i XX wieku. Wśród nich 
aż 150 to kamienice mieszkalne, odznaczające się zróżni-

cowaną formą i nierzadko bogatą ornamentyką. Wiele z nich, wraz  
z pochodzącymi z tego samego okresu willami, stanowi o architekto-
nicznym wyrazie centrum miasta, tworząc świadectwo jego rozwoju  
i  przeciwwagę  dla  ascetycznego  stylu  nowoczesnego.  Obecnie 
dzięki  inicjatywie władz miasta urokliwe budynki, na których czas 
odcisnął swoje piętno, jeden po drugim odzyskują dawny blask. 
Osiem z nich mamy okazję podziwiać w konkursie  Fasada Roku 
2019, obok innych budynków historycznych po renowacji. O rewi-
talizacji  kamienic w Nowej Soli  opowiadają Łukasz Mazur  z  firmy 
budowlanej Mazbud, odpowiedzialnej za prace renowacyjne oraz 
architekt  Paweł  Wawrzyniak,  właściciel  biura  projektowego  BP 
Wawrzyniak,  które  zaprojektowało  renowację  kamienic  przy  uli-
cach: Wyspiańskiego 9 i 10, Kuśnierskiej 1 oraz Krzywej 1.
– W mieście jest jeszcze dużo do zrobienia, ale z każdym rokiem  
w przestrzeni przybywa zrewitalizowanych obiektów. Mało kto chce 
mieszkać w zniszczonej kamienicy, gdy obok widzi piękny, odno-
wiony budynek – mówi Łukasz Mazur. – To, co aktualnie dzieje się  
w Nowej Soli przypomina nieco efekt domina. Każda pięknie wy-
remontowana kamienica działa motywująco na kolejne wspólnoty 
mieszkaniowe – dodaje arch. Paweł Wawrzyniak.
Remonty,  które widać przy wielu  ulicach miasta  to w dużej mie-
rze  zasługa  realizacji  miejskiego  programu  wsparcia,  z  którego 
pomocą  odnowiono  już  ponad  połowę  historycznych  kamienic.  
– W Nowej Soli mieszkańcy budynków wpisanych do rejestru za-
bytków co roku mogą starać się o dofinansowanie – zarówno na 
remont dachu, jak i elewacji, co skrupulatnie wykorzystują, gdyż 
każdy „zastrzyk gotówki” jest bardzo potrzebny i zachęca do działa-
nia – mówi właściciel pracowni BP Wawrzyniak. 

Sukces wielu ojców
Jednak decyzja o remoncie to dopiero początek drogi. Trzeba bo-
wiem zaznaczyć, że odnawianie obiektów zabytkowych to zawsze 
złożone  procesy  budowlane,  podlegające  nadzorowi 
konserwatorskiemu.  Im  więcej  widocznych  elementów 
konstrukcyjnych  i  sztukaterii,  tym  trudniej.  Szczególnie, 
że trzeba zachować wartość artystyczną, działając z po-
szanowaniem  historii  odnawianego  obiektu.  Na  to,  czy 
inwestycja  zostanie  zwieńczona  sukcesem,  wpływ  ma 
wiele czynników, a gdy już uda się go osiągnąć, trudno 
mu przypisać tylko jednego ojca.
– Końcowy efekt to zaangażowanie wielu ludzi, zaczyna-
jąc od mieszkańców budynku, którzy muszą podjąć de-
cyzję o inwestycji i przebrnąć przez szereg formalności, 
przez architekta, który musi opracować projekt, dobrze 
dobrać kolory, nierzadko za pomocą stratygrafii, by nie 
zepsuć całości – podkreśla Łukasz Mazur. – Następnie 
brygada ludzi, którzy starają się, by każdy szczegół i de-
tal wrócił na miejsce w jak najlepszym stanie. Bardzo 
istotna jest także dobra współpraca z inspektorem oraz 

Odnawianie detali  
wymaga od wykonawców  
szczególnej staranności
i sprawdzonych materiałów

Bumit oferuje kompletne 
systemy przeznaczone  
do renowacji zabytkowych 
obiektów

konserwatorem zabytków. No i jedna z ważniejszych kwestii, czyli 
sprawdzone, dobre materiały, na których można polegać jak na do-
brych fachowcach. 

Materiały do zadań specjalnych
– Głównym założeniem każdego projektu jest wykorzystanie materia-
łów sprawdzonych i adekwatnych cenowo do możliwości kredytowych 
– opowiada arch. Paweł Wawrzyniak. – Jednak nie oznacza to, że sto-
sujemy najtańsze produkty, gdyż na konsekwencje takich działań nie 
trzeba długo czekać. Przebarwienia i straty ciepła to najczęstszy efekt 
szukania oszczędności na materiałach. Zarówno system renowacyjny, 
jak i system ociepleń, by spełniały swoje zadanie, muszą być komplet-
ne, to znaczy pochodzić od jednego producenta. Od paru lat prowa-
dzimy ścisłą współpracę z firmą Baumit. Z jakim rezultatem? Wystar-
czy spojrzeć na budynki, które realizowaliśmy na początku działalności 
przy użyciu produktów Baumit i te remontowane w tym samym okre-
sie, ale z wykorzystaniem materiałów od innych producentów. Pomi-
mo upływu lat te pierwsze nadal wyglądają pięknie i przykuwają wzrok 
przechodniów – kończy Paweł Wawrzyniak.

Nowosolskie kamienice 
stopniowo odzyskują 
architektoniczne piękno
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Na mapie Polski wciąż można 
znaleźć wiele obiektów rezy-
dencjonalnych stanowiących 

namacalne świadectwo naszej historii.  
Jedną z takich niezwykłych pamiątek 
przeszłości jest Pałac Radolińskich  
w Jarocinie, który dzięki ukończonym 
w tym roku zabiegom renowacyjnym 
odzyskał dawny blask i walczy  
o tytuł Fasady Roku 2019 w kategorii 
„budynek historyczny po renowacji”.

  Perła  
architektury

znowu błyszczy
Maciej Iwaniec
Manager Renowacje i Fasady
Konserwator Zabytków Architektury
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Podróż do przeszłości
Zespół pałacowo-parkowy w Jarocinie  jest 
jednym  z  najwybitniejszych  założeń  rezy-
dencjonalnych w Wielkopolsce. Władysław 
Radoliński (1806–1879) zlecił zaprojektowa-
nie rodowej siedziby znanemu w Europie ar-
chitektowi – Friedrichowi Augustowi Stülero-
wi, który w swoim zawodowym dorobku ma 
pałace, muzea, kościoły, zamki i uniwersyte-
ty m.in. w Berlinie, Budapeszcie, Królewcu, 
Sztokholmie  czy  Kolonii.  Dla  samego  Ra-
dolińskiego  zaprojektował wcześniej  pałac  
w Poznaniu, który przebudowany możemy 
podziwiać przy dzisiejszym placu Wolności. 
Radoliński pragnął okazałej siedziby dla sie-
bie i przyszłych pokoleń swojej rodziny. 

Dwukondygnacyjny  pałac  został  wznie-
siony  w  stylu  angielskiego  neogotyku. 
Prawdopodobnie  wpływ  na  wygląd  bu-
dowli,  miała  obecność  Władysława  Radolińskiego  na  koronacji 
królowej  Wiktorii  w  Londynie  w  roku  1838.  Budowa  rozpoczę-
ła  się  w  1848  roku.  Główne  wejście  stanowił  ryzalit  zwieńczony 
krenelażem.  Frontową  część  pałacu  zwrócono  w  stronę  parku, 
tylną  natomiast  zwrócono  w  kierunku  centrum  Jarocina.  Ogród, 
który  znajdował  się  na  tyłach  rezydencji,  idealnie  współgrał  
z  rozległym  tarasem.  Do  budowy  zaangażowano  rzemieślników 

z  Poznania,  Berlina,  Wrocławia,  Charlottenburga,  Krotoszyna  
i Milicza. Prowadzone z niewielkimi przerwami prace zostały defini-
tywnie zakończone w 1865 roku. 

Pierwsze zabiegi remontowe i renowacyjne w pałacu przeprowadzono 
już po śmierci Władysława i jego żony Józefiny, w latach 1881–1883. 
Zlecił  je  ich  syn  Hugo,  a  objęły  głównie  wnętrza.  Kolejne  zabiegi 

Zespół pałacowo-parkowy w Jarocinie 
jest jednym z najwybitniejszych założeń 
rezydencjonalnych w Wielkopolsce
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prowadzono w latach 90. XIX i na początku XX wieku. Następne po-
mieszczenia  były  przebudowywane,  restaurowane  i  remontowane. 
Odnawiano  schody,  piece,  posadzki,  tynk  na  elewacji,  ogrodzenie, 
dach. W 1906 roku do pałacu doprowadzono bieżącą wodę, a dwa 
lata później gazowe oświetlenie. Pomiędzy 1907 a 1908 rokiem oran-
żerie  przebudowano  na  bibliotekę.  W  roku  1910  na  tylnej  elewacji 
umieszczono charakterystyczny zegar słoneczny. W latach 1911–1914 
książę Hugo dokonał rozbudowy obiektu, której głównym założeniem 
była dobudowa wschodniego skrzydła. Inwestycję zakończyła śmierć 
księcia  Hugona,  20  lipca  1917  roku.  4  grudnia  tego  samego  roku 
w pałacu wybuchł pożar. Spłonęła większa część wyposażenia, dzieł 
sztuki i kolekcja broni. Odbudowa trwała kilka lat. Jednak jego wnę-
trza  już nigdy nie odzyskały pierwotnego wyglądu. Lata międzywo-
jenne i trudna polityczna sytuacja właścicieli nie wpływały pozytywnie 
na  jarocińską  rezydencję.  II wojna  światowa ostatecznie  zakończyła 
próby przywrócenia pałacowi dawnej świetności. Wnuk księcia Hugo-
na, Wilhelm (1894–1965) uciekł z Jarocina przed zbliżającą się Armią 
Czerwoną.  Tymczasowe władze  zabezpieczyły  część wyposażenia. 
Potem w budynku lokowano różne instytucje: Ośrodek Szkolenia Bi-
bliotekarzy, Szkołę Podstawową nr 3, Państwową Szkołę Muzyczną, 
siedzibę jarocińskiego koła Polskiego Towarzystwa Historycznego czy 
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Jarocin. 

Tylna część pałacu skierowana jest 
w kierunku centrum Jarocina

Fot. Baumit

Nowa nadzieja
Ukończony w tym roku remont elewacji Pa-
łacu w Jarocinie był pierwszym gruntownym 
od czasu wybudowania obiektu. Projekt 
renowacji na zlecenie Miasta Jarocin opra-
cowała Pracownia Projektowa „Kowalski” 
Krzysztof Kowalski, natomiast prace remon-
towo-konserwatorskie, z dużym profesjona-
lizmem  i przy użyciu  specjalistycznych ma-
teriałów firmy Baumit, przeprowadziła firma 
„Sław Bud” Sławomir Kobylski.

Kierując  się  stanem  zachowania  cegieł, 
wymieniono  wszystkie  tynki  na  elewacji. 
Lata  eksploatacji  oraz  lokalne  zawilgo-
cenia  dokonały  nieodwracalnych  znisz-
czeń  powłok  tynkarskich.  Po  ich  usunię-
ciu,  kontrolowaną  metodą  piaskowania 
wyczyszczono  dokładnie  wszystkie  po-
wierzchnie murów. To bardzo ważna czynność, bowiem wpływa 
bezpośrednio na przyczepność nowych wypraw – zwłaszcza tyn-
ków renowacyjnych WTA, które zgodnie z zaleceniami wykonano 

PAŁAC RADOLIŃSKICH
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na powierzchniach o zwiększonym zawilgoceniu. Na pozostałych 
zaś,  ze względu na osłabione  lica  cegieł, wykonano  tynki  czysto 
wapienne.  W  przeciwieństwie  do  tradycyjnych  (cementowych), 
są  one  zdecydowanie  słabsze  i  praktycznie  pozbawione  skur-
czu  podczas wiązania,  co  pozwala  uniknąć  tzw.  „głuchych”  tyn-
ków  oraz  pęknięć  występujących  licznie  w  przypadkach,  gdy 
warstwa  tynku  jest mocniejsza od podłoża  i  prowadzi do  zerwa-
nia  przyczepności  tynku.  Liczne  elementy  kamienne  zostały  wy-
czyszczone,  uzupełnione  i  zabezpieczone. Detal  architektoniczny  
w akceptowalnym stanie został oczyszczony i uzupełniony. Posłużył 
także  jako wzór do wykonania szablonów  i  form, do odtworzenia 
brakujących lub zniszczonych elementów. Do prac reprofilacji (wy-
ostrzenia  rysunku) oraz nowych zdobień użyto specjalistycznych, 
elewacyjnych zapraw sztukatorskich, bez zawartości gipsu.

Sztuka rzemiosła
Prowadzone  w  szerokim  zakresie  prace  tynkarskie  oraz  sztuka-
torskie wymagały  użycia materiałów o  zróżnicowanym  kruszywie 
i  spoiwie, co w efekcie daje  różne  faktury  i  chłonność. Takie po-
wierzchnie przed malowaniem zawsze wymagają scalenia, szcze-
gólnie, że wspomniana chłonność ma bezpośredni wpływ na przy-
czepność  ostatecznej  warstwy  malarskiej,  a  więc  i  jej  trwałość.  
To właśnie  farba chroni powierzchnie elewacji przed oddziaływa-
niem szkodliwych czynników atmosferycznych, głównie wody. Uży-
cie  szpachli  scalających, o  różnorodnej grubości  ziarna, pozwala 
zróżnicować  powierzchnie  elewacji.  Historyczne  obiekty  zawsze 
miały powierzchnie tynków o wyraźnie grubszej fakturze od gład-
szego, ostrzejszego detalu architektonicznego. Taki zabieg pozwa-
la na zwiększenie czytelności elewacji, niezależnie od jej kolorysty-
ki. Widać to wyraźnie przy coraz liczniejszej iluminacji świetlnej tego 
typu budowli,  zwłaszcza po wykonanych dużym nakładem środ-
ków renowacjach. Nocami obiekty  te są widoczne głównie dzięki 
załamaniu świateł na elementach wystroju architektonicznego. 

Tylna część pałacu skierowana jest 
w kierunku centrum Jarocina

Fot. Baumit

Pałac w Jarocinie  jest  kolejnym przykładem zastosowania  specja-
listycznych  materiałów  podczas  przywracania  historycznym  bu-
dowlom dawnej świetności. Przy coraz droższej robociźnie – zwłasz-
cza w odniesieniu do obiektów zabytkowych – koszty materiałów, 
realnie  stanowią mniejszy  udział  w  całości  inwestycji.  Dlatego  nie 
warto w tym elemencie szukać oszczędności. Koszty późniejszych 
poprawek są dużo wyższe,  a  każdy  źle wykonany  remont  to bez-
powrotna utrata części oryginalnej substancji. 

Kierując się stanem zachowania cegieł wymieniono wszystkie tynki  
na elewacji. Lata eksploatacji oraz lokalne zawilgocenia dokonały  
nieodwracalnych zniszczeń powłok tynkarskich

Prace remontowo- 
-konserwatorskie,  
z dużym profesjona-
lizmem i przy użyciu  
specjalistycznych  
materiałów  
firmy Baumit,  
przeprowadziła  
firma „Sław Bud”  
Sławomir Kobylski

Kierując się stanem zachowania cegieł wymieniono wszystkie tynki  
na elewacji. Lata eksploatacji oraz lokalne zawilgocenia dokonały  
nieodwracalnych zniszczeń powłok tynkarskich
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2019

Domy  jednorodzinne,  budynki  i  osiedla  mieszkalne,  placówki  oświato-
we, biurowce,  hotele,  zabytkowe kamienice,  a nawet galeria  handlowa…  
226 elewacji z całej Polski zameldowało się na starcie trzynastej edycji kon-
kursu architektonicznego, którego stawką jest tytuł Fasady Roku, nagroda 
10 000  zł  i  pewne miejsce w  rywalizacji  na poziomie międzynarodowym. 
Tym samym pobity został rekord frekwencji odnotowany przy edycji 2017 – 
wówczas w konkursie mogliśmy oglądać 215 obiektów.

Fasada Roku 
z rekordem frekwencji

Patronat honorowy: Patronaty medialne:
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Laureaci 
Fasady Roku 2019

w 5 kategoriach

F asada Roku 2019 to już trzynasta odsłona architektonicz-
nych zmagań, których bohaterami są elewacje wykończo-
ne  kompletną  technologią  Baumit,  przez  którą  rozumie 

się system ocieplenia, system tynkowy lub program produktów 
renowacyjnych  z wykończeniem.  Ideą  konkursu  jest promowa-
nie  dobrej  architektury  i  docenienie  projektantów,  inwestorów, 
wykonawców  –  wszystkich  tych,  którzy  sięgając  po  odważne 
rozwiązania oraz wysokojakościowe produkty, kreują atrakcyjną 
scenerię naszego życia. 
Projekt  rokrocznie  spotyka  się  z  aprobatą  środowiska  branżo-
wego – już od kilku edycji Patronat Honorowy nad nim sprawuje 
Fundacja  Twórców  Architektury  (FTA),  a  medialnego  wsparcia 
udzielają mu wiodące redakcje branżowe.

Obsada konkursu
Wraz z końcem września upłynął termin nadsyłania zgłoszeń do kon-
kursu Fasada Roku 2019. Na starcie wyścigu o prestiżowy tytuł sta-
nęło łącznie aż 226 elewacji, klasyfikowanych w pięciu kategoriach. 
Najliczniej obsadzoną grupą od lat są nowe budynki wielorodzinne. 
Tu apetyt na zwycięstwo miało aż 98 realizacji. Oprócz nich na star-
cie trzynastej edycji stanęły również: 42 budynki po termomoderni-
zacji, 38 budynków po  renowacji, 24 nowe budynki niemieszkalne 
oraz 24 domy jednorodzinne.

Trudne wybory
W listopadzie 2019 r. we Wrocławiu zebrało się profesjonalne jury 
złożone ze znakomitych architektów, znawców budowlanego rze-
miosła i przedstawicieli branżowych mediów. Wykorzystując swoją 
szeroką wiedzę i bogate doświadczenie, przeanalizowali zgłoszone 
projekty m.in. pod kątem tektoniki bryły, zastosowanej kolorystyki  
i struktury elewacji oraz harmonii z otoczeniem. W prawej kolumnie 
prezentujemy  Państwu  obiekty,  które  decyzją  jury  otrzymały  na-
grodę główną w poszczególnych kategoriach konkursowych. Pol-
scy zwycięzcy automatycznie dołączą  też do rywalizacji w gronie 
najlepszych projektów Starego Kontynentu, rozgrywanej w ramach 
Baumit  Life  Challenge  2020.  Tym  razem  stawką  jest  tytuł  Euro-
pejskiej Fasady Roku i jeszcze atrakcyjniejsze nagrody finansowe. 
Finał odbędzie się w maju 2020 r. w hiszpańskiej Walencji.

Dom jednorodzinny, Konopiska / Kategoria I - Budynek jednorodzinny nowy / 
Zgłaszający / Architekt: FW Anta Studio Architektoniczne Daniel Cieślik

Muzeum Regionalne w Kozienicach /  
Kategoria V – Budynek zabytkowy po renowacji /  
Zgłaszający / Wykonawca: Korporacja Budowlana DARCO Dariusz Żak

Budynek mieszkalny wielorodzinny Mogilska Tower, Kraków / Kategoria II – 
Budynek wielorodzinny nowy / Zgłaszający / Architekt: B2 STUDIO Sp. z o.o.

2

3

Budynek biurowy – Centrum Badawczo Rozwojowe, Kraków /  
Kategoria IV – Budynek niemieszkalny nowy / Zgłaszający / Architekt:  
Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne Łęgprzem Sp. z o.o.

4

5

1

Instytut Konfucjusza – Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu  
Jagiellońskiego, Kraków / Kategoria III – Budynek po termomodernizacji / 
Zgłaszający / Architekt: Firma Handlowo-Usługowa KOLIBER  
mgr inż. arch. Ewa Miśków-Janik
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Po Wiedniu w 2014 roku, Madrycie w 2016 i Bratysławie w 2018 
roku Life Challenge zostanie zorganizowany w kraju zwycięzców 
z 2018 roku, czyli ponownie w Hiszpanii. 

Fasada jest wizytówką domu i często odzwierciedla styl życia miesz-
kańców. Dopasowane do siebie produkty systemowe Baumit, prze-
znaczone na elewacje, pozwalają nadać każdemu budynkowi niepo-
wtarzalny  charakter,  co  jest możliwe dzięki  odpowiednio  dobranym 
materiałom, strukturom, kształtom i barwom. Firma Baumit powołała 
do życia Life Challenge, czyli konkurs na najlepszą europejską elewa-
cję, w celu regularnej prezentacji niezliczonych możliwości, jakie daje 
kreatywne projektowanie powierzchni  i struktur elewacji. Poza kate-
goriami dom jednorodzinny, dom wielorodzinny  i budynek niemiesz-
kalny oraz dwiema kategoriami termomodernizacji i renowacji obiek-
tów historycznych zostanie przyznana również nagroda dla obiektów 
ze specjalną strukturą zastosowaną na elewacji. I oczywiście nagroda 
główna czyli Life Challenge Award.

Miejsce
Wspólnie  z  gospodarzem  imprezy,  którym  jest  Baumit  Hiszpania, 
znaleziono  idealne miejsce, w którym odbędzie  się ceremonia  roz-

It’s Spain again! W 2018  roku,  już po  raz drugi, nagrodę 
za  najlepszą  elewację  Europy  zdobył  obiekt  z  Hiszpanii, 
dlatego kolejna edycja Baumit Life Challenge odbędzie się 
14 maja 2020 roku w Walencji.

Wkrótce kolejna odsłona
Life Challenge

dania nagród. Perfekcyjne tło dla najbliższej gali stworzy niesamowity 
obiekt Hemisferic w Walencji, zaprojektowany przez słynnego archi-
tekta Santiago Calatravę.

Przebieg konkursu
Podobnie jak w ubiegłych latach, tak 
i w przyszłym roku decyzje wstępne 
zostaną  podjęte  przez  13  renomo-
wanych  architektów  z  całej  Europy. 
Na  podstawie  ich  profesjonalnych 
opinii  zostanie  sporządzona  skró-
cona  lista  finalistów  obejmująca 
6 projektów dla każdej z 6 kategorii.  
W efekcie o finałową nagrodę w Wa-
lencji będzie ubiegać się 36 elewacji.

Z Polski do Life Challenge zgłosze-
ni zostaną wszyscy finaliści dwóch 
edycji  konkursu  Baumit  Fasada 
Roku 2018  i 2019 oraz 4 wybrane 
realizacje z każdej kategorii.

Prezes Baumit  
Robert Schmid  
zaprasza do udziału 
w Life Challenge 2020
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Baumit Life Challenge i ich zwycięzcy w 2018 roku
Kategorie

Wkrótce kolejna odsłona
Budynek po termomodernizacji 
Torre 30 w Madrycie, Hiszpania

Life Challenge Award 
Collective Housing And Health Centre w Barcelonie, Hiszpania

Budynek niemieszkalny 
Klub studencki w Czeskich Budziejowicach, Czechy

Budynek jednorodzinny 
Pavilion In A Hayrack w Vrhe, Słowenia

Budynek historyczny po renowacji 
Paulaner Brewery w Monachium, Niemcy

Budynek wielorodzinny 
Beautiful Elderly Life w Izola, Słowenia

Specjalna struktura elewacji 
House Marie w Baden, Austria
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„The White”

Zaokrąglone narożniki, promieniejąca biel  i balkony budynku 
kojarzą się ze statkiem zawijającym do portu. Styl architekto-
niczny tego obiektu pasuje zatem idealnie do ekskluzywnego 

położenia przy samej wodzie. „The White” powstał między dzielni-
cami Friedrichshain i Kreuzberg. Dzięki kształtowi budynku (trapez 
równoramienny) wszyscy  jego mieszkańcy mają wspaniały widok 
na berliński port. Na siedmiu kondygnacjach mieści się 68 miesz-
kań, znajdujących się nad centralnie zadaszoną halą z korytarzami 
galerii. Ostatni poziom wyróżnia się wizualnie. Po bokach wystają 
trójkątne balkony, które od strony Szprewy zabudowano na całej 
szerokości loggiami.

Ekskluzywny apartamentowiec nad Szprewą
Na działce o powierzchni 4 000 m2, 
na której niegdyś znajdowały się  
zabudowania berlińskiego portu  
rzecznego Osthafen, powstał nowy,  
ekskluzywny dom wielorodzinny.

Trapezowy kształt budynku  
zapewnia wszystkim mieszkańcom 

widok na Szprewę
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Szczególne  walory  wizualne  powierzchni  elewacji  uzyskano  łącząc 
prefabrykowane elementy betonowe z systemem termoizolacji Baumit. 
Z uwagi na różne wymagania dotyczące powierzchni wewnętrznych  
i  elewacji  zewnętrznych,  zastosowano  zarówno płyty  styropianowe, 
jak i materiały z wełny mineralnej. Wybór różnych tynków zewnętrznych 
i struktur powierzchni pozwolił na stworzenie powierzchni charakteryzu-
jących się czystą, promieniującą bielą widoczną na całej elewacji.

Dedykowane płyty
Dużym wyzwaniem  były  zaokrąglenia  budynku  rozciągające  się  na 
całej  jego  szerokości.  Dlatego  do  ocieplania  elewacji  zewnętrznej 
wybrano elewacyjne płyty styropianowe, które w szczególny sposób 
sprawdzają  się w  przypadku  okrągłych  krawędzi  budyn-
ków. Zaokrąglone elementy sprefabrykowano z bloków po-
listyrenu o długości 8 m, dedykowanych specjalnie dla tego 
obiektu (promień ćwierćwałka ok. 1 m, H = 0,5 m). Dzięki 
temu  ułatwiono  zadanie  pracownikom  odpowiedzialnym 
za montaż, udostępniając  im szybkie  i proste technicznie 
rozwiązanie.
Ocieplenie centralnego i zadaszonego, ale nieogrzewane-
go dziedzińca wewnętrznego z galeriami, zostało wyko-
nane przy użyciu niepalnych płyt z wełny mineralnej, speł-
niających wymagania dotyczące dróg ewakuacyjnych. Na 
wykonaną warstwę wzmocnienia naniesiono uniwersalną 
szpachlę  elewacyjną,  która  dzięki  swojej  równomiernej, 
drobnej strukturze wypełnia wklęsłe i wypukłe powierzch-
nie. Na całą filcowaną strukturę powierzchni również na-
niesiono białą powłokę malarską.

Tynk plus farba dla efektu
Na  inwestycję wybrano mineralny  tynk  szlachetny  z  ziar-
nistą  strukturą  kamienia  wapiennego,  ponieważ  na  po-
wierzchni  elewacji  nie miał  być  widoczny  cokół.  Materiał 
ten idealnie sprawdza się w strefach cokołów. Dzięki niemu 
jednolita, biała powierzchnia elewacji  nie  jest  zanieczysz-
czana przez obszary naznaczone działalnością wody rozbryzgowej. 
Na całej powierzchni naniesiono dwie warstwy wysokiej  jakości za-
bezpieczającej farby na bazie żywicy silikonowej. Jej zaletą jest połą-
czenie dobrej przepuszczalności dyfuzyjnej z właściwościami hydrofo-
bowymi. Charakteryzuje się też mniejszą podatnością na zabrudzenia 
w porównaniu z innymi kombinacjami spoiw. Dla powierzchni betono-
wych wybrano system powłoki z farbą na bazie czystych akrylanów, 
ponieważ stanowią one trwałe zabezpieczenie betonu przed czynni-
kami środowiskowymi.
Z klarownych, białych konturów budynku kontrastowo wyłamują się 
ciemne  elementy  ram  okiennych  i  barierek  balkonów,  co  dodatko-
wo  podkreśla  walory  architektoniczne  bryły.  Gra  powierzchni  ele-
wacji z wystającymi balkonami stwarza dodatkowo poczucie  ruchu. 
Powierzchnie  okien,  również  zaokrąglone,  doskonale  wpisują  się  
w kształt budynku, podkreślając jego zwiewność. Zaokrąglenia spraw-
dzają się  również we wnętrzach, nadając oryginalnym mieszkaniom  
z widokiem na Szprewę szczególnie magicznej atmosfery.

MIEJSCE
Berlin

REALIZACJA
2016

INWESTOR
Wulff Hanseatische Bauträger GmbH, Hamburg

ARCHITEKT
�Tchoban Voss, Berlin

WYKONAWCA
Gobus Bau GmbH, Berlin

WYKORZYSTANE PRODUKTY
�Baumit StarSystem Mineral i EPS 
Baumit Fascina SEP 02
Baumit MultiContact MC 55 W 
Baumit PuracrylColor 
Baumit StarColor 
Baumit PuraColor

INFORMACJE 
O OBIEKCIE

Dziedziniec centralny  
docieplono płytami  
z wełny mineralnej

Wszystkim płytom 
nadano odpowiedni 
kształt, zaokrąglając  
je przy zachowaniu 
określonego promienia

Gra powierzchni 
elewacji z wysta-
jącymi balkonami 
stwarza wrażenie, 
że elementy się 
poruszają
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Turcja:

Sześć tysięcy płaszczy
„Zabezpieczamy nie tylko elewacje, lecz także naszą 
przyszłość” – to hasło akcji, w wyniku której Baumit 
Turcja przekazał potrzebującym dzieciom zimowe 
płaszcze. Słowo „tynkować” jest tożsame ze słowem 
„odziewać”, dlatego na bazie gry tych słów powstało 
również motto „We are not coating only the buildings, 
we’re coating our future!”. Projekt został zainicjowa-
ny podczas spotkania dystrybutorów marki Baumit 
na początku roku 2019. Koncepcja brzmiała prosto: 
„Dobro zawsze zwycięża”. Dystrybutorzy Baumit byli 
zachwyceni mogąc przekazać 3000 płaszczy. Firma 
Baumit dołożyła kolejne tyle, podwajając ich liczbę 
do 6000. Dzieci zostały sfilmowane w nowych okry-
ciach, a filmy zaprezentowano 
wszystkim darczyńcom podczas 
święta narodowego oraz z okazji 
Dnia Dziecka.

Turcja:

Budujący szczyt
Firma Baumit  Turcja  była  głównym  sponsorem  i  uczestnikiem  szczy-
tu Arch+DSGN – Architektura i Design,  który  odbył  się w dniach  
5 i 6 kwietnia 2019 roku w stambulskim Centrum Kongresowym i Wy-
stawienniczym Lütfi Kırdar. W imprezie z bogatym programem wystaw 
i zajęć wzięli udział wiodący architekci  i projektanci, a także studenci. 
Osoby odwiedzające stoisko firmy Baumit miały okazję poznać nowe 
produkty budowlane, pozwalające na uzyskanie optymalnej swobody 
w zakresie stosowania rozwiązań architektonicznych. Podczas szczytu  
Prezes Baumit Turcja, Atalay Özdayı, wygłosił prelekcję na  temat  roz-
woju sektora budowlanego w Turcji. Z kolei Sales Manager Erdil Dinçer 
opowiadał o kreatywnych elewacjach i zdrowym mieszkaniu.
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Nowości 
ze świata Baumit

Chorwacja:

Vukovar  
Street Art Projekt
Firma  Baumit  wsparła  projekt  VukovArt. 
Wzięło w  nim  udział  5  najbardziej  znanych 
artystów  wykonujących  kompozycje  ana-
morficzne  (tzw.  3D  Street  Art).  Swoje  pro-
jekty  realizowali  w  5  różnych  miejscach 
chorwackiego miasta Vukovar,  a  ich  zada-
niem  było  przywrócenie  tym  lokalizacjom 
artystycznej tożsamości.

Festiwal powołano do życia, aby zmienić wi-
zerunek Vukovaru i nadać mu cha-
rakter „artystycznego portu”, 
otwartego  na  wszelkie 
przejawy  sztuki,  kul-
tury  i kreatywności. 
Firma Baumit prze-
kaza ła  produk ty 
z a s t o s o w a n e 
w  ramach przygo-
towania  elewacj i. 
Z  wysokiej  jakości 
mate r i a łów  Baumi t 
skorzystali  tacy  znani  ar-
tyści  jak  WD  (Wild  Drawing) 
z Bali, Zabou z Francji, Thiago Mazza 
z Brazylii, Mehsos z Belgii i Locac z Chorwacji.

Gdy zadaliśmy artystom pytanie „Jak można 
wyczarować  uśmiech  na  twarzy miasta?”  – 
ci odpowiedzieli: „To proste, wystarczy tylko 
mieć wizję tego miasta i... dobry materiał!”.
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Austria:

„Herminator”  
za inteligentną 
termoizolacją
Hermann Maier, legenda narciarstwa, czyli po-
pularny „Herminator”, wystawia w Austrii naj-
lepsze referencje dla firmy Baumit. Sportowiec 
to wyuczony murarz, dlatego doskonale zna się 
na zabezpieczeniach budynków przed wysoką 
i niską temperaturą, zawsze opowiadając się za 
inteligentną termoizolacją.

Hermann Maier szczególnie poleca termoizola-
cję Baumit open®air, stanowiącą zabezpiecze-
nie elewacji przed czynnikami atmosferyczny-
mi. Narciarz rozpoczął 
niepowtarzalną radio-
wą kampanię dot y-
czącą zabezpieczania 
przed niską i wysoką 
temperaturą. Używając 
ciekawego języka, spor-
towiec w sympat yczny 
i oryginalny sposób 
opisuje na antenie 
radiowej właściwo-
ści termoizolacji. 
A ponieważ dobre 
ocieplenie wiąże się 
również ze zdro-
wym mieszkaniem, 
każdy jego radio-
wy materiał koń-
czy się słowami: 
„Baumit open, 
zdrowe budo-
wanie!”. Warto 
zatem czekać 
na kolejne cieka-
we spoty radiowe 
dawnego k ró la 
stoków.

Bułgaria:

Stypendyści Baumit

Początki  współpracy  pomiędzy  Politechniką w  Sofii  a  Baumit  Bułgaria  sięgają 
2004 roku. Wszystko zaczęło się od prezentacji produktów firmy podczas imprez 
organizowanych przez uczelnię.

Szczególne  zainteresowanie  innowacyjnymi  rozwiązaniami  Baumit  wykazała 
Katedra  Materiałów  Budowlanych  i  Izolacji.  Z  tego  powodu  firma  zorganizo-
wała  również konkurs, który miał połączyć najlepsze  rozwiązanie zapropono-
wane przez studentów z produktami Baumit. Konkursowi przyświecało motto 
„Termoizolacja systemowa”. Od tej pory, co roku managerowie produktu firmy 
Baumit  oraz  przedstawiciele  uczelni  oceniali  najlepsze  projekty  studentów. 
Wówczas  zrodził  się  pomysł  nagradzania  studentów,  których  projekty  były 
najbardziej innowacyjne, rocznymi stypendiami. W 2008 roku przyznano sześć 
pierwszych  stypendiów Baumit.  Później  doszły  do  tego  również  stypendia  dla 
katedry „Technologia budownictwa” na wydziale architektury. Do  tej pory firma 
Baumit Bułgaria wsparła już 87 studentów. W samym tylko roku 2019 stypendia 
otrzymało 19 osób. W ciągu roku akademickiego stypendyści mają do rozwiązania 
jedno zadanie marketingowe dla firmy Baumit. Swoje kreatywne pomysły związane  
z zadaniem studenci prezentują zawsze z dużym entuzjazmem podczas specjal-
nych warsztatów. Temat tegorocznych brzmi: „Produkty Baumit i zdrowe życie”.
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Bośnia i Hercegowina:

Zdrowy jubileusz 20-lecia
Baumit  Bośnia  i  Hercegowina  obchodzi  20-lecie  owocnej 
działalności pod znakiem „Zdrowe mieszkanie”. Jubileuszowa 
uroczystość odbyła się w kwietniu 2019 roku w Hotelu Hills  
w Sarajewie. Impreza zgromadziła ok. 300 gości z całej Bośni  
i Hercegowiny, którzy w zeszłym roku przyczyniali się do suk-
cesów firmy Baumit. Pracownicy Baumit Bośnia i Hercegowina 
wspólnie  z  klientami,  partnerami,  przyjaciółmi,  architektami  
i designerami wspominali początki działalności firmy, prezen-
tując  również  jej  dzisiejszy  status.  Przybyli  na  jubileusz  uczestniczyli 
również w premierze nakręconego specjalnie na tę okazję filmu.

Na  wydarzeniu  obecny  był  szef  i  właściciel  firmy  Baumit,  Robert 
Schmid. Jego przemowa,  jak  również przemowa Prezesa oddzia-
łu Bośnia i Hercegowina, były niezwykle emocjonującymi chwilami 
uroczystości.  Ich główne przesłanie było  jasne: w ciągu 20  lat za-
wsze  najważniejszy  był  klient  i  tak ma  pozostać  również  w  przy-
szłości.  Przy  okazji  zaprezentowano  również  asortyment  Baumit 
związany  ze  „zdrowym mieszkaniem”. Wprowadzając  te  produkty 
na rynek, firma chce przyczyniać się do tworzenia zdrowszego śro-
dowiska dla kolejnych pokoleń.

Baumit Czechy:

Festiwal „Czeskie zamki”
 
W trakcie lata 2019 roku firma Baumit Czechy była partnerem 
15 edycji letniego festiwalu Open-Air „Czeskie zamki”. Are-
nami dla tej tradycyjnej imprezy muzycznej stało się osiem 
czeskich i morawskich, malowniczo położonych zamków. 
Organizatorzy imprezy zadbali o interesujący program dla 
wszystkich. 

Tak jak przed rokiem, występy topowych wykonawców cze-
skiej i słowackiej sceny muzycznej obserwowało ponad 
150 000 gości. Dla fanów firmy Baumit zorganizowano „Stu-
dio fasad”, gdzie goście mogli przyozdobić swoje twarze 
nadzwyczajnymi wzorami i kolorami. Następnie zdjęcia 
pomalowanych twarzy uczestnicy mogli przesyłać swoim 
przyjaciołom na Facebooku, biorąc udział w konkursie na 
„indywidualną elewację”. Z zaproszenia do namiotu firmy 
Baumit skorzystało 1000 osób.
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Pomysły z przyszłością.

Baumit Life Challenge to konkurs, w którym co dwa lata nagradzamy najlepsze fasady 
Baumit w Europie. Wszystkie projekty ocenione zostaną przez profesjonalne jury.
Następnie jurorzy wybiorą spośród nich te, które zakwalifikują się do wielkiego finału
w Walencji. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 14 maja 2020 roku.

Zobacz już dziś obiekty zgłoszone z Polski i Europy!

Odwiedź nas na stronie lifechallenge.baumit.com

Konkurs Baumit Life Challenge 2020

Która elewacja Baumit
jest najpiękniejsza w Europie?
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