
ARCHITEKTURA SPEŁNIONYCH OCZEKIWAŃ
Krakowski budynek akademicki dzięki remontowi  
i termomodernizacji zyskał nowe życie

BAUMIT LIFE CHALLENGE 2020
Poznaj 36 najpiękniejszych fasad z całej Europy!
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Wszyscy coraz dotkliwiej odczuwamy zmiany klimatu, 
tymczasem sami możemy przyczynić się do tego, aby je  
w małej skali hamować. Właściwe ocieplenie oszczędza 
energię, redukuje emisję CO2  i poprawia komfort życia.
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Jak ciepłe będzie w tym roku lato? Wkrótce się o tym 

przekonamy. Jednak znamy prognozę dla roku 2050, 

która brzmi: fale upałów potrwają dwa razy dłużej niż 

dziś. Liczba upalnych dni (i tropikalnych nocy) wzrośnie  

z 5 do 10. I próżno szukać widoków na ochłodzenie. Chyba 

że... spróbujemy coś z tym zrobić.

Bezsenność w czasie upałów

Podczas tropikalnych nocy (> 20°C) do ochłody nie wystar-

cza wietrzenie. Jeśli mimo otwartych okien, nie uzyskamy 

przyjemnego zimna, to często jesteśmy skazani na bezsen-

ność. W tym czasie bowiem ludzkie ciało preferuje chłód  

i ciemność. Jeśli zapewni mu się takie warunki to produku-

je duże ilości hormonu snu – melatoniny. Co możemy więc 

zrobić, aby obniżyć temperaturę w gorące noce?

Wietrzyć, ale prawidłowo

Najlepszy czas na wietrzenie w lecie to godziny nocne i poranne. 

Jednak podczas upałów trudno mówić o ochłodzeniu po zmroku.  

W czasie takich dni temperatura w pomieszczeniach rośnie o ok. 5°C, 

a najniższe temperatury w czasie nocy osiągają wartości powyżej 22°C 

i nie prowadzą do ochłodzenia.

Letnie przegrzanie

W pierwszej kolejności musimy postawić sobie pytanie: Jakie 

czynniki mają wpływ na letnie przegrzanie? To izolacja i wnętrze. 

Dobrze zaizolowane ściany działają efektywnie jako osłona ter-

miczna. Odpowiednia grubość ocieplenia nie tylko redukuje nie-

potrzebną utratę energii w zimie, ale zatrzymuje rozgrzane letnie 

powietrze przed wtargnięciem do wnętrza. Dzięki temu przyczynia 

się do powstawania oszczędzającej zasoby naturalne i zdrowej 

ochłody. Istotne przy stabilizowaniu temperatury we wnętrzach 

są także masywne elementy budowlane takie jak betonowe sufity,  

jastrychy czy też murowane ściany. Ich grubość na poziomie  

5–10 cm jest w pełni wystarczająca. Ważne jest także stosowanie 

prozdrowotnych tynków wewnętrznych.
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Zapowiada się upalne lato!

Będzie coraz cieplej. Z roku na rok coraz dotkliwiej odczuwamy zmiany  
klimatyczne. Tymczasem wszyscy możemy przyczynić się do tego, aby  
uzyskać przyjemny klimat we wnętrzu naszych pomieszczeń. Właściwe  
ocieplenie redukuje emisję CO2, oszczędza energię i poprawia komfort życia.
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█    Czas wietrzenia

Sposób na
gorące powietrze

Drodzy Czytelnicy,
Rok 2020 miał inny początek niż się wszyscy spodziewaliśmy. Korona-
wirus i związany z nim stan globalnej pandemii z pewnością każdemu 
z nas dały wiele do myślenia, w odmienny sposób zaczęliśmy patrzeć 
na zjawiska oraz procesy, które do tej pory wydawały nam się oczywi-
ste i niezmienne. Mam nadzieję, że będziemy potrafili wyciągnąć z tej 

sytuacji ważne wnioski na przyszłość. Tym bardziej, że świat wciąż się zmienia i bardzo często 
nie są to, niestety, zmiany pozytywne. Jednym z takich niepokojących zjawisk jest ocieplanie 
się klimatu. Nie musimy jednak siedzieć bezczynnie. Każdy z nas może podejmować jednost-
kowe działania, aby ten proces ograniczyć – choćby stosując właściwe ocieplenie. Redukuje 
ono emisję CO2, oszczędza energię i poprawia komfort życia – o tym, jakie to ważne, możecie 
przeczytać we wstępnym artykule „Sposób na gorące powietrze”, a także w tekście „Materiały 
budowlane dla czystego powietrza”. 
W pierwszym tegorocznym numerze Baumit Magazynu nie mogło zabraknąć artykułów po-
święconych nowościom w naszej ofercie. Zapraszam zatem do lektury dwóch tekstów – do-
tyczącego tynku MVR Uni Fine pt. „Lekko, gładko i wydajnie” oraz nowych kolorów tynków 
MosaikTop pt. „Tynki mozaikowe inspirowane naturą”. 
Miłośników ciekawej architektury z pewnością zainteresują prezentacje obiektów nagrodzo-
nych w konkursie Fasada Roku 2019, przy których zostały wykorzystane produkty Baumit. 
Mowa o kozienickim muzeum mieszczącym się w dawnym pałacu Stanisława Augusta Po-
niatowskiego („Wzorowa renowacja Muzeum w Kozienicach”) oraz krakowskim budynku 
akademickim z lat 60., który zmienił swoje oblicze, został poddany termomodernizacji i stał 
się siedzibą Instytutu Konfucjusza („Architektura spełnionych oczekiwań”). Zróżnicowany  
i ciekawy przegląd europejskiej architektury znajdziecie natomiast w prezentacji poświęconej 
finalistom międzynarodowego konkursu Baumit Life Challenge. Przypominam też, że cały 
czas trwa polska odsłona konkursu – czekamy na Wasze zgłoszenia do Fasady Roku 2020. 
Swoje słowo wstępne chciałbym zakończyć akcentem refleksyjnym i zwrócić Waszą uwa-
gę na tekst wspomnieniowy, poświęcony pamięci zmarłego niedawno Friedricha Schmida, 
założyciela Schmid Industrie Holding, do którego należy marka Baumit.

Z życzeniami wartościowej lektury i serdecznymi pozdrowieniami
Jacek Czyżewicz / Prezes Zarządu Baumit sp. z o.o.
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Dobra izolacja:  
W jaki sposób elewacje zatrzymują ciepło na zewnątrz?

Wymiana ciepła następuje przez przenikanie, promieniowanie i kon-

wekcję. Dlatego też materiały o wysokiej gęstości pozornej [kg/m3] są 

najlepszymi przewodnikami ciepła. Nieocieplone ściany, posiadające 

wysoką gęstość pozorną, szybko przewodzą ciepło do wnętrza po-

mieszczenia. Materiały izolujące mają niską gęstość pozorną i z tego 

powodu bardzo wydajnie hamują przewodzenie ciepła. Faktycznie, 

temperatura powierzchni zewnętrznych elementów budowlanych 

rośnie wskutek oddziaływania promieni słonecznych, ponieważ  

za transport ciepła odpowiedzialna jest różnica temperatur z zewnątrz 

do wewnątrz.

Czy ciemne kolory elewacji powodują wzrost temperatu-

ry w pomieszczeniach?

Faktem jest, że ciemne kolory absorbują promienie słoneczne silniej 

niż jasne. Powoduje to mocniejsze nagrzewanie się ciemnych mu-

rów. Badania w Parku Badawczym Baumit VIVA pokazały, że w przy-

padku ciemnych, ocieplonych ścian betonowych i przy temperaturze 

zewnętrznej wynoszącej 32°C, powietrze w pomieszczeniu ogrzewa 

się maksymalnie do 26,9°C, podczas gdy nieocieplona ściana z tego 

samego materiału generuje temperaturę we wnętrzu wynoszącą na-

wet 41,6°C. To porównanie pokazuje, że masywne, ocieplone ściany 

stanowią najskuteczniejszą ochronę przed upałem.

Ocieplenie jako
naturalna

klimatyzacja
Skuteczna ochrona przed letnim przegrzaniem jest konieczna. Najważ-

niejszymi działaniami prowadzącymi do osiągnięcia zrównoważonej, 

przyjaznej środowisku i „zdrowej” temperatury pomieszczeń są możli-

wie solidna konstrukcja oraz skuteczna izolacja termiczna. Masywne, 

docieplone ściany służą jako ochrona termiczna i przyczyniają się do 

zachowania stałej temperatury w pomieszczeniach. Dowodzą tego 

długookresowe pomiary prowadzone w Parku Badawczym Baumit 

VIVA. I tak w przypadku upałów dochodzących do 36°C, temperatu-

ry w pomieszczeniach masywnych domów wykonanych z cegły 25  

i betonu z dociepleniem wynoszą od 24°C do 27°C. W domach niedo-

cieplonych natomiast osiągały wartość 30°C.

Firma Baumit już od ponad 5 lat prowadzi badania dotyczące  

zdrowych materiałów budowlanych. W związku z ogólnoświatową 

dyskusją dotyczącą zmian klimatycznych, naukowcy z Baumit zajęli 

się tematem letnich upałów i doszli do następujących wniosków:

1. Nocne wietrzenie, w pozbawionym izolacji termicznej  

budynku, prowadzi jedynie do krótkotrwałego ochłodzenia, 

ponieważ ściany są w dalszym ciągu nagrzane. Wniosek: 

Wietrzenie nie zastąpi ocieplenia.

2. Budynki posiadające właściwości kumulacyjne, jak 

na przykład z pełnej cegły, korzystają z dobrodziejstw izolacji, 

ponieważ mają dodatkową ochronę termiczną, która  

prowadzi do przyjemnych temperatur we wnętrzach, również  

w upalne dni (> 30°C temperatury na zewnątrz).

3. Zacienienie oferuje dodatkowe zabezpieczenie przed letnim  

przegrzaniem, ale najlepszą ochroną jest i pozostanie: izolacja  

w połączeniu z masywną konstrukcją i zacienieniem.

4. Ocieplone elewacje pozwalają na zastosowanie szerszej 

palety kolorów niż te bez izolacji termicznej, ponieważ ciemne, 

docieplone mury nagrzewają się w mniejszym stopniu. Takie 

wyniki uzyskano podczas prób przeprowadzonych przez  

FH Burgenland.

Wynik: ocieplenie budynku pozwala 
na szeroki wybór kolorów!

32°C
26,3°C

32°C
26,9°C

Ocieplona elewacja:

32°C
31,4°C

32°C
41,6°C

Nieocieplona elewacja:

Czy kolor ścian ma wpływ  
 na temperaturę pomieszczenia?

Duża masa:  
Ochrona przed gorącem dzięki prawidłowej konstrukcji

Istotnym czynnikiem wpływającym na temperaturę w pomieszcze-

niu jest masa elementów magazynujących ciepło. Masywna i dobrze 

zaizolowana konstrukcja wspomaga efekt chłodzenia, przyczynia 

się do dobrego samopoczucia i polepszenia stanu naszego zdro-

wia. W przypadku domów o tej samej wartości izolacyjnej (wartość U), 

im bardziej „masywna” konstrukcja ścian, tym niższe są mierzone 

we wnętrzu pomieszczeń temperatury. A ponieważ dobrze izolowa-

ne ściany pozostają dłużej chłodne, mogą się przyczynić nie tylko 

do zwiększenia dobrego samopoczucia, ale również do zapobiega-

nia takim stanom chorobowym, spowodowanym gorącem, jak np. 

udar cieplny lub znużenie cieplne. 

Oszczędność kosztów chłodzenia

Ponadto dzięki masywnej konstrukcji możemy zaoszczędzić energię 

potrzebną do ochładzania i znacząco obniżyć emisję CO2. Ponieważ 

ściany działają jak naturalna klimatyzacja, nie ma potrzeby stoso-

wania dodatkowej, zużywającej energię, instalacji chłodzącej. Dom 

przyjmuje nadmierne ciepło i oddaje je systematycznie w chłodniej-

szych godzinach nocnych.
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Dlaczego chłodzenie 

zużywa więcej energii 

niż ogrzewanie?

Py tanie brzmi: Za 

pomocą jakich źró-

deł energii chłodzimy 

lub grzejemy? Prawie 

wszystkie zdecen-

tra l izowane urzą-

dzenia chłodnicze 

są zasilane prądem, 

podczas gdy ogrze-

wanie jest centralnym 

systemem, przeważnie 

zasilanym gazem. Energia elektryczna 

wykazuje trzy razy większe zapotrzebowanie na energię pierwot-

ną niż gaz i z tego powodu jest o wiele bardziej niekorzystna.  

Do tego dochodzi fakt, że procesy chłodzenia niosą ze sobą do-

datkowe straty energii. A to odzwierciedla się w efektywności.

Jako korzystniejszą alternatywę można wybrać system, który 

wykorzystuje istniejący system grzewczy do chłodzenia. I tak 

na przykład ogrzewanie podłogowe, które rozprowadza zimną 

wodę, może obniżyć temperaturę pomieszczenia o 1–2 stopnie. 

W połączeniu z rozwiązaniami budowlanymi, takimi jak na przy-

kład skuteczna izolacja zewnętrzna, stanowi to udane i zdrowe 

rozwiązanie.

Najważniejsze czynniki zdrowotne:
Masywna konstrukcja i dobra izolacja Podczas upałów,  

w gęsto zabudowanych dzielnicach, pozbawionych terenów zie-

lonych, coraz częściej dochodzi do zjawiska tak zwanych „urban 

5domowych

zdrowe,
letnie noce

na
sposobów

1. Wyłączyć wszystkie dodatkowe 

źródła ciepła, jeśli się z nich nie 

korzysta – urządzenia elektryczne, telewizor, 

oświetlenie i komputer.

2. Pomieszczenia powinny być w trak-

cie dnia możliwie dobrze zaciemnio-

ne. Rolety okienne należy otwierać dopiero 

wieczorem lub nocą.

3. Mleko dostarcza naszemu orga-

nizmowi minerały, które zostały 

utracone w czasie dnia. A dodany do niego 

zmiksowany banan podwyższa poziom 

serotoniny, dzięki czemu możemy się lepiej 

zrelaksować. Migdały i cynamon wspoma-

gają produkcję hormonu snu – melatoniny.

4. Cienka, lekka pościel nie gromadzi 

niepotrzebnego ciepła. Przyjemną 

ochłodę daje przede wszystkim pościel  

z jedwabiu naturalnego lub zawierająca 

w swoim składzie wysoki jego udział. Nie 

powinniśmy używać tkanin syntetycznych.

5. Kiedy noce stają się tropikalne,  

aby lepiej zasnąć można ochłodzić 

piżamę lub koszulę nocną w lodówce.  

Warto też korzystać z chłodzących  

poduszek żelowych działających jak małe 

akumulatory zimna.

Wybór
„właściwych”

materiałów 
budowlanych

Energooszczędne budowanie oznacza również często budowanie 

szczelne. Poprzez automatyczne wietrzenie ewentualne substanc-

je szkodliwe pozostają dłużej w pomieszczeniach, również podczas 

ciepłej pory roku. Wybór właściwych materiałów budowlanych może 

pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza we wnętrzu pomieszczenia. 

Jego wymiana z powietrzem zewnętrznym jest dziś o wiele mniej-

sza niż w starszych budynkach. Dlatego nowobudowane stanowią  

o wiele poważniejsze wyzwanie jeżeli chodzi o wybór materiałów bu-

dowlanych, niż miało to miejsce dawniej. Obecnie warto 

przede wszystkim sprawdzić, czy są one przenikalne  

i wolne od szkodliwych substancji.

Każdy, kto chciałby 
chronić się przed 
letnimi upałami 
i jednocześnie 
angażować na rzecz 
ochrony klimatu, 
powinien możliwie 
skutecznie izolować 
dom. Pozwala to 
oszczędzać zasoby 
naturalne w formie 
energii grzewczej 
oraz gazów  
cieplarnianych.

Elewacje ocieplone za pomocą systemów  
Baumit chronią przed letnim przegrzaniem,  
co stanowi podstawę przyjemnej atmosfery  
i komfortu w pomieszczeniach mieszkalnych.

heat islands” (miejskich wysp ciepła), a w konsekwencji do „prze-

grzania letniego” w pomieszczeniach. – Te ogromne obciążenia 
wywołane gorącem dokuczają w szczególności osobom starszym  
– opowiada profesor Hans-Peter Hutter z Departamentu Higieny 

Środowiska i Medycyny Środowiskowej na Uniwersytecie Medycz-

nym w Wiedniu. – Budynki o wystarczającej masie akumulacyjnej po-
zostają dłużej chłodne, a masywne ściany oraz dobra izolacja mogą 
przyczynić się nie tylko do zwiększenia dobrego samopoczucia, ale 
również redukcji objawów zachorowań spowodowanych gorącem 
jak np. udar cieplny, znużenie cieplne lub kurcze cieplne.

Ochrona klimatu

Konieczność podjęcia działań na rzecz walki z ociepleniem klima-

tu powinna być dla nas oczywistością. Każdy może dołożyć swoją 

cegiełkę, podejmując odpowiednie działania w codziennym życiu. 

Chcąc chronić się przed letnimi upałami i jednocześnie angażować  

w działania na rzecz ochrony klimatu, powinniśmy zwracać szczegól-

ną uwagę na oferowane rozwiązania budowlane pomagające zapew-

nić możliwie skuteczną izolację oraz oszczędzać zasoby naturalne  

w formie energii chłodniczej i cieplnej oraz gazów cieplarnianych na 

etapie użytkowania domu. Na takie działania nigdy nie jest za późno.

Więcej ochrony klimatu wewnątrz i na zewnątrz

Nowe systemy ocieplenia Baumit nie tylko pomagają w oszczę-

dzaniu energii i CO2 oraz wspomaganiu ochrony klimatu, ale do-

datkowo poprawiają też komfort mieszkania przez zwiększoną od-

dychalność. Ocieplanie za pomocą systemów Baumit StarSystem 

Resolution czy Baumit ProSystem w połączeniu z masywną kon-

strukcją stanowi podstawę dla uzyskania przyjemnej atmosfery  

i komfortu w pomieszczeniach mieszkalnych.
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       Pożegnanie z pionierem 
  przemysłu materiałów
         budowlanych

Friedrich Schmid  1943 – 2020

       Pożegnanie z pionierem 
  przemysłu materiałów
         budowlanych

F riedrich Schmid urodził się w czasie II wojny światowej. 

Już  w młodości  miał konkretne wyobrażenia co do swojej póź-

niejszej, zawodowej działalności jako przedsiębiorcy. Znaczącą 

rolę w tych planach odegrały  należące do jego ojca, położone na połu-

dniu Wiednia, kopalnie wapienne oraz ogromne zniszczenia wojenne, 

których był świadkiem. Pragnął współdziałać przy odbudowie kraju 

i dołożyć do niej „własną cegiełkę” – rozwijać dobre, 

nadające się do codziennego użytku materia-

ły budowlane i dostarczać je na rynek, który 

ich potrzebował. Po maturze rozpoczął naukę 

na Akademii Handlowej oraz podjął studia 

na uniwersytecie Montanuniversität w Leoben. 

W roku 1967 wstąpił w związek małżeński.

Odpowiedzialność za fi rmę

Mając zaledwie 26 lat, w roku 1968, Friedrich 

Schmid przejął kierownictwo części fi rmy, ponie-

waż jego ojciec borykał się z problemami zdrowot-

nymi. Od roku 1974 całkowita odpowiedzialność 

za przedsiębiorstwo spoczywała już na jego bar-

kach. Kiedy przejmował fi rmę, generowała ona obroty 

w wysokości 60 milionów szylingów (ok. 4 mln. euro), czterdzieści lat 

później osiągnęły wysokość 1,2 miliardów euro. W trakcie ery Frie-

dricha Schmida dokonano wielu modernizacji, dzięki którym fi rma 

rozwijała się, a przy tym zawsze dbała o podtrzymywanie tradycji.

Międzynarodowe inspiracje

Friedrich Schmid podczas swoich licznych po-

dróży do przedsiębiorstw zajmujących się pro-

dukcją materiałów budowlanych w krajach ta-

kich jak Stany Zjednoczone czy Niemcy, zdał 

sobie sprawę, co tak naprawdę jest ważne 

na budowie – szybkość, łatwość i jakość. Miał 

przy tym niezwykłe i niezawodne wyczucie 

rynku, dzięki czemu tworzył produkty za-

wsze odpowiadające potrzebom klientów. 

Wkrótce też wprowadzono na rynek pierw-

sze gotowe do użycia tynki Wopfi nger. 

A kilka lat później, z końcem lat 60., został 

wynaleziony pierwszy tynk maszynowy.                                                           

 

Był osobą, której całą zawodową aktywność 
można określić mianem „dzieła życia”. Historia 
powstania i rozwoju fi rmy Baumit na zawsze pozostanie 
nieodłącznie związana z jego nazwiskiem. Kiedy 
31 marca 2020 roku zmarł Friedrich Schmid, rodzinne 
przedsiębiorstwo utraciło swojego twórcę, a przemysł 
materiałów budowlanych prawdziwego pioniera. 
Chcielibyśmy wspomnieć i oddać hołd tej jakże 
wybitnej i wszechstronnej osobowości.
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Kto ryzykuje, ten wygrywa

Kolejnym istotnym krokiem w rozwoju fi rmy, podjętym przez Friedricha 

Schmida, było ograniczenie dominującej pozycji na rynku regional-

nego producenta cementu. W tym celu zaplanował on „w tajemnicy” 

budowę własnej cementowni. Jego plan się udał. Dzięki temu fi rma 

Wopfi nger Stein- und Kalkwerke, oprócz należących do niej kamienio-

łomu i zakładów wapienniczych, mogła się poszczycić posiadaniem 

własnego zakładu produkcji cementu i stała się jeszcze bardziej nie-

zależna. W roku 1980, nastawiony na ekspansję przedsiębiorca, nabył 

zakład produkcji styropianu Styroporwerk Oswald Novotnys i założył 

pierwszy zakład produkujący styrodur w Austrii. To był początek fi rmy 

Austrotherm.

W pogoni za innowacją

Zamiłowanie do polowań, w których tak chętnie brał udział, towarzy-

szyło mu również w kwestiach zawodowych. I tak krok za krokiem 

rozszerzał strefę swoich wpływów w Europie Centralnej i Wschod-

niej. Friedrich Schmid wyczuł odpowiedni moment i rozpoczął w roku 

1989, z pomocą marki Baumit, ekspansję w nowej Europie. W roku 

2008 przekazał kierownictwo koncernu Schmid Industrieholding 

(który liczył już ponad 60 przedsiębiorstw) swojemu synowi Robertowi.

Człowiek i fi rma

„Znawca ludzi, motywator, dobry mąż i ojciec” – to tylko niektóre 

określenia opisujące Friedricha Schmida. Zadanie przejęcia i rozbu-

dowy rodzinnego interesu zostało postawione przed nim, kiedy był 

jeszcze bardzo młody, a jego mądre zarządzanie oraz innowacyjne 

pomysły przemieniły niewielki zakład w prawdziwy „międzynarodowy 

koncern rodzinny”. 

Zawsze był kilka kroków do przodu, zarówno jeśli chodziło o otacza-

jącą go rzeczywistość, jak i o konkurentów biznesowych. Doskonale 

potrafił zmotywować swoich 

partnerów i współpracowni-

ków, przekonać ich do swoich 

wizjonerskich inicjatyw i pozy-

skać dla własnych koncepcji 

oraz planów. Jako zwolennik 

efektów synergii oraz zdolny 

koordynator był zawsze zorien-

towany na możliwość 

wdrożenia i zastoso-

wania swoich koncep-

cji. Będąc człowiekiem 

rodzinnym, doceniał 

oparcie, jakie dawali 

mu bliscy, i stosował 

koncepcję rodzinnego 

współdziałania również 

w swoich przedsiębior-

stwach. Synowie za-

wsze mieli w nim doświadczonego doradcę, a on sam był z nich dum-

ny i motywował do ambitnych projektów. W pełni zasłużył na opinię 

stratega, człowieka czynu i pośrednika, ale również godnego zaufania 

przyjaciela, który interesował się bliskimi. 

Budowa instalacji systemu nawodnienia, 1955 
Cementownia,

1980

Triumfy i normalność

Sukcesy, których osiąganie pozornie wydawało się oczywiste i pozba-

wione większych wysiłków, stanowiły w rzeczywistości wynik ciężkiej 

pracy i dużej dyscypliny. Friedrich Schmid był niezwykle skutecznym 

szefem fi rmy, zawsze twardo stąpającym po ziemi, uwielbianym przez 

pracowników, szanowanym przez klientów i konkurentów, poważa-

nym w polityce i gospodarce. Swobodny i niezwykle rzetelny, był god-

nym reprezentantem socjalnej austriackiej arystokracji przemysłowej 

w najlepszym wydaniu.

Życie prywatne i zawodowe

Friedrich Schmid kochał myślistwo i żeglarstwo. Oddając się swoim 

pasjom również wykazywał swoje najskuteczniejsze cechy charak-

teru. Podczas polowania były to tropienie i podchodzenie uwieńczo-

ne oczekiwaną zdobyczą, która powiększała jego kolekcję trofeów. 

A w czasie żeglowania zawsze pamiętał o trzymaniu się kursu, z któ-

rego pod żadnym pozorem nie wolno zboczyć. Jego osobiste zaanga-

żowanie zawsze przynosiło efekty – liczne przedsiębiorstwa należące 

do Schmid Industrieholding odnosiły i odnoszą sukcesy w całej Europie.

Estyma wśród pracowników

Atmosfera panująca dziś w fi rmie to wynik inspiracji osobowością 

jej twórcy, która stanowi dla pracowników przykład. Idee Friedri-

cha Schmida wciąż można wyczuć w codziennych kontaktach. 

To stosunki oparte na wzajemnym zaufaniu, którym darzą się koledzy 

i przełożeni, wzajemny respekt, traktowanie się na równi oraz doce-

nianie i uznawanie zdolności innych. A przede wszystkim profesjona-

lizm i nieposkromiona chęć osiągnięcia sukcesu. To wszystko określa 

dzieło życia Friedricha Schmida. Jego spuścizna na zawsze będzie 

nam przypominać, aby jednocześnie cieszyć się z życia i czerpać 

satysfakcję z pracy.

1. Nie  kieruj się bezrefl eksyjnie teo-

riami zarządzania. W obecnych 

czasach również można zajść daleko 

zachowując zdrowy rozsądek 

i pilnie pracując. Szczęście to spotkanie 

okazji i gotowości. Jeśli chce się mieć 

szczęście, trzeba być do tego również 

przygotowanym.

2. Pieniądz jest takim samym 

środkiem produkcji jak olej – 

nigdy nie może go zabraknąć.

3. Inwestuj tylko w takie przedsię-

wzięcia, które doskonale znasz. 

4. Rzetelność to niezwykle 

wartościowa cecha. Wieści 

o niej szybko rozchodzą się wśród 

kontrahentów, klientów i banków. 

5. Pozostań zawsze trochę 

niezadowolony, pobudza to do 

działania i stanowi dobrą motywację.

6. Wyznaczaj sobie jasne cele. 

Tak, aby można je było osiągnąć.

7. Jeśli coś się nie uda, to nie 

poddawaj się, tylko określ 

swoją pozycję od nowa.

8. Nie poszerzaj swojej 

działalności za pomocą 

butów siedmiomilowych, 

ale krok za krokiem.

9. Odwiedzaj kraje, w których 

pragniesz się rozwijać, nie tylko raz, 

ale stale.

10. Przy zakupie fi rmy bądź 

sprytny, cierpliwie poczekaj 

na właściwy moment. Tylko tak możesz 

uniknąć zbyt szybkiej i zawyżonej 

zapłaty.

11. Odpowiednio wcześnie zadbaj 

o swoich sukcesorów.

Friedricha
Schmida

Zasady sukcesu
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Warto pamiętać, że działania reno-

wacyjne wpisują się w ideę zrów-

noważonego rozwoju – mury  

w starych budynkach można osuszyć, pod-

dać właściwej renowacji i uzyskać nowe, 

wartościowe pomieszczenia mieszkalne. 

W tym kontekście, dzięki odnawianiu cza-

rujących, starych budynków można upiec 

dwie pieczenie na jednym ogniu. Zadbać 

zarówno o estetykę, jak i ekonomię.

Dobre powody dla renowacji

Istniejące budynki bardzo się między 

sobą różnią, dlatego dopiero po dokona-

niu fachowej oceny substancji budowlanej można stwierdzić, czy 

renowacja będzie opłacalna, czy też lepiej wybudować od nowa. 

Jednak, rozważając podjęcie takich działań, warto też wypunkto-

wać inne, ważne powody, zachęcające do dokonania solidnej reno-

wacji starego obiektu. A jest ich bardzo dużo.

Nie zawsze trzeba budować nowe budynki. 
Często o wiele więcej radości i satysfakcji  
daje renowacja starych. Z myślą o zacho-
waniu istniejącej, wartościowej substancji 
budowlanej, Baumit oferuje wysokiej jakości 
systemy pozwalające na perfekcyjną  
realizację prac renowacyjnych.

Szansa dla 
historycznych

Renowacja często okazuje się korzystniejsza niż budowanie 

od nowa. Umożliwia etapową rewitalizację, dostosowaną do finanso-

wych możliwości. Jest również wartościowa ekologicznie, ponieważ 

pozwala szanować zasoby naturalne, wykorzystując ponownie istnie-

jącą substancję budowlaną. Możemy również skorzystać z wcześniej-

szych funkcji danego miejsca, dotyczących infrastruktury i mobilności. 

Dzięki temu można zachować obszary rekreacyjne i tereny zielone, 

co jest pozytywnym działaniem na rzecz środowiska. Istotny powód 

to również zapobieganie nagromadzaniu niezamieszkałych obiektów  

i obumieraniu centrów miast i miejscowości.

Wreszcie – urok historycznych budynków. W końcu zachowa-

nie obiektów historycznych to także kwestia emocjonalna. Mało 

kto jest niepodatny na urok, jakim cechują się piękne, zabytkowe 

budowle. Właśnie ta szczególna fascynacja i chęć zachowania ist-

niejącej, wartościowej substancji budowlanej motywuje dział badań 

Baumit do tworzenia nowych produktów umożliwiających perfek-

cyjną renowację.

Istotne aspekty podczas renowacji

Przeprowadzone przez instytuty rynkowe badanie wykazało, które 

aspekty związane z renowacją są najistotniejsze. Zdrowy klimat 

w pomieszczeniach uzyskał najwięcej głosów (66%), na dalszym 

miejscu uplasował się indywidualny komfort mieszkania ex aequo 

z wygodą. W dalszej kolejności wymieniano: niskie zużycie energii, 

okna, jakość powietrza w pomieszczeniach, optymalne naświetlenie 

oraz przyjazną środowisku instalację grzewczą (43%).

Wybór materiałów i produktów

Podobne kryteria, jeżeli chodzi o dobór materiałów budowlanych, 

wymieniają osoby zajmujące się renowacjami. Tym razem zwycięzcą 

rankingu jest aspekt „trwałości”, ale specjaliści cenią również      

Zachowanie budynków historycznych to również kwestia emocjonalna.  
Poza tym tworzą one nowe wartości będące podstawą zrównoważonego,  
zdrowego mieszkania

budynków
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 „zdrowe materiały budowlane” oraz „zdrowe powietrze w pomiesz-

czeniu”. Reasumując, aspekt zdrowotny materiałów budowlanych 

jest dla nich bardzo istotny.

Renowacja elewacji – program podstawowy

Możliwie równe i estetycznie otynkowane powierzchnie są ważne 

zarówno we wnętrzu budynku, jak i na elewacji. Aby takie były, zo-

stały opracowane specjalne masy szpachlowe do naprawy tynków, 

które mają wiele zastosowań i są niezwykle skuteczne. Od podmu-

rówki, przez nadgryzione zębem czasu fasady (renowacja pęknięć),  

aż do ścian wewnętrznych – za pomocą tych multitalentów (Baumit 

multiContact MC W, Baumit HM 50 po Baumit SanovaMonoTrass) 

można odnowić prawie każdą powierzchnię. Produkty te mają wiele 

zastosowań, od zapraw do scalania i szpachlowania elewacji, po uni-

wersalny jednowarstwowy tynk renowacyjny z certyfikatem WTA.

Renowacja obiektów zabytkowych –  

program specjalistyczny

Ten, kto decyduje się na renowację starego domu, jest nie tylko ideali-

stą, ale też realistą. Dzięki zastosowaniu właściwych produktów można 

bowiem faktycznie zabezpieczyć również wilgotne mury, w zrówno-

ważony i trwały sposób. W programie specjalistycznych produktów 

Baumit przeznaczonych do renowacji obiektów zabytkowych poza 

obrzutką Baumit SanovaPr  (SV61), wzmacniającą podłoże przed na-

łożeniem wierzchniej warstwy, dostępny jest szeroki wachlarz tynków 

Za pomocą 
właściwych 
produktów można 
zabezpieczyć 
wilgotne mury  
w zrównoważony 
sposób.  
Przeprowadzenie 
renowacji ko-
nieczne jest tylko 
raz, a często na-
wet rzeczoznawcy 
zajmujący się 
ochroną zabyt-
ków nie będą  
w stanie stwier-
dzić różnicy 
pomiędzy starym 
a nowym.

Dla tych renowatorów, którzy 
cenią sobie zdrowe materiały 
budowlane, Baumit oferuje 
systemy Sanova

renowacyjnych: od podkładowego Baumit SanovaPor (SG 68), poprzez 

gruboziarnisty Baumit Sanova SP Grano (SP 64 G), po drobnoziarnisty 

Baumit Sanova SP Grey (SP 64 P). Umożliwiają one odwzorowanie 

pierwotnej, historycznej struktury powierzchni. Na części przyziemne 

budynków zabytkowych szczególnie zalecany jest tynk renowacyjny, 

uszczelniający Baumit SanovaBar (SP 63).

Ofertę produktów renowacyjnych uzupełniają wysokohydrauliczne 

szpachle i tynki wapienne Baumit MultiFine RK 70N, Baumit Klima RK 

39 oraz Baumit Klima RK 38, a także zaprawy sztukatorskie do wyko-

nywania sztukaterii i odlewów w formach lub bezpośrednio na elewa-

cji obiektu (Baumit SM 86, Baumit FG 88, Baumit FF 89 oraz Baumit 

SG 87). Całość domykają spoiwa przeznaczone do samodzielnego 

wykonywania zapraw tynkarskich i murarskich według historycznych 

receptur (hydrauliczne wapno trasowe Baumit TrassitPlus), a także 

betony (Baumit TrassZement). 

Baumit oferuje systemy i produkty, za pomocą których można  

doskonale zrealizować wszelkie prace rewitalizacyjne oraz re-

nowacyjne. 

 

Więcej na stronie baumit.com
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Popularność tynków mozaikowych rośnie z roku na rok. Nic dziwnego – 
kamyczkowa okładzina jest trwała i prezentuje się efektownie, a bogata 
paleta barw pozwala na realizację nawet najbardziej kreatywnych projek-
tów. Z rozszerzoną ofertą kolorystyczną Baumit MosaikTop i nową linią 
Natural jest to jeszcze łatwiejsze.

i dodatki w postaci płatków kamiennych sprawiają, że budynek na-

biera eleganckiego, szlachetnego charakteru.

Magia kolorów ziemi

Okładzina o ciekawej fakturze kusi bogatą kolorystyką. Ciągle mod-

ne i popularne są tzw. klasyki, czyli jasne odcienie kremu, beżu 

czy brązu. Jednak oprócz podstawowych wariantów mamy teraz 

do dyspozycji również takie, dla których inspiracją była sama na-

tura. Możliwości jest wiele. By się o tym przekonać, wystarczy zaj-

rzeć do oferty Baumit. 30 wersji kolorystycznych – od wspomnia-

nych kremów i beży, przez ognisty ceglany i melanżowy rdzawy, 

po gołębią szarość i ciemny grafit – właśnie tak prezentuje się od-

świeżona paleta barw tynku mozaikowego Baumit MosaikTop. 

Architekci, inwestorzy oraz wykonawcy mają od tego roku do dys-

pozycji 2 linie kolorystyczne: Essential, którą tworzą 22 modne  

i klasyczne odcienie oraz zupełnie nową – Natural, czyli 8 odcieni 

naturą

  Tynki 
mozaikowe

P iękna fasada na lata to marzenie wielu osób budujących  

i remontujących swoje domy. Tynk mozaikowy pozwala je 

spełnić, coraz częściej pojawiając się w powstających obecnie 

projektach. Żywiczna okładzina łączy w sobie elegancki design i do-

skonałe właściwości wytrzymałościowe – nie tylko zdobi fragmenty 

ścian czy innych powierzchni betonowych, ale także dba o trwałość 

wykończenia, wpływając na elegancki wygląd całej posesji. 

Możliwości wykorzystania kamyczkowej okładziny jest wiele – najczę-

ściej pokrywa się nią powierzchnie narażone na uszkodzenia oraz za-

brudzenia: cokoły, podmurówki elewacyjne i gzymsy. Kolorowy tynk 

o ciekawej fakturze może zdobić też strefę wejściową do domu albo 

okalać drzwi tarasowe czy balkonowe. Warto go zastosować także 

do zabezpieczenia powierzchni filarów czy ogrodzeń. Coraz czę-

ściej spotkać można elewacje wykończone w dużej części, a wręcz  

w całości, tynkiem mozaikowym. Dzieje się tak dlatego, że kolorystyka  

Baumit 
MosaikTop
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KAMIENIA

odwzorowujących wygląd skalnych bloków z różnych zakątków świa-

ta: Montblanc, Olympus, Castle, Babia, Rocky, Everest, Etna oraz 

Vesuvius. Wszystkie kolory z kolekcji Natural powstały na bazie bar-

wionego kruszywa kwarcowego z dodatkiem płatków kamiennych, 

czyli minerałów, które w naturalny sposób odbijają światło. Jeśli za-

tem marzy nam się efekt kamiennej elewacji, ta linia pozwoli je urze-

czywistnić.

Jakość na pierwszym miejscu

Nowa kolorystyka Baumit MosaikTop to jeszcze większe możliwości 

w obszarze trwałego i eleganckiego wykończenia elewacji, szczegól-

nie w strefie cokołowej. Produkt sprawdzi się zarówno w klasycznych 

aranżacjach, jak i nowoczesnej stylistyce minimalistycznych brył, bu-

dując spójną kompozycję z odcieniem tynku strukturalnego, kolorem 

dachu czy stolarką okienną i drzwiową. Tutaj elegancki wygląd idzie  

w parze z trwałością. To zasługa unikalnej formuły – spoiw organicz-

nych, piasków kwarcowych oraz dodatków, które wpływają na wytrzy-

małość. W efekcie elewacja jest odporna na uszkodzenia mechanicz-

ne, działanie wody czy duże wahania temperatur. Niestraszny jej także 

atak grzybów – pleśni. Aby osiągnąć jak najlepszy efekt, warto zasto-

sować produkt z podkładem Baumit SuperPrimer.

M 337 Montblanc M 338 Olympus

M 339 Castle M 340 Babia M 341 Rocky

M 342 Everest M 343 Etna M 344 Vesuvius

Natural
Line

    Nowy Mosaik

inspirowane
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Budownictwo przyszłości stawia nie tylko na komfort mieszka-

nia, ale także na zdrowe oddziaływanie wnętrz na człowieka. 

Szukając sposobu na stworzenie przyjaznego otoczenia, prze-

prowadzono wiele badań i testów – te wykonane w parku badawczym 

Baumit VIVA wskazują, że jakość mikroklimatu wewnętrznego to efekt 

wielu czynników: temperatury, wilgotności, jakości powietrza, pozio-

mu emitowanego hałasu, oświetlenia, zapachów czy obecności drob-

noustrojów (grzyby – pleśnie). 

W oparciu o wyniki badań, eksperci Baumit stworzyli 3 zasady filo-

zofii zdrowego mieszkania. Po pierwsze, ważne jest właściwe ocie-

plenie domu, które pozwoli na uzyskanie najlepszej dla naszego sa-

mopoczucia temperatury (18–22°C), niezależnie od tej panującej na 

zewnątrz. Po drugie, trzeba zadbać o solidną konstrukcję budynku  

i masywność ścian – wyrównają one wahania temperatur w pomiesz-

czeniach w porze letniej i zimowej, ale także zmniejszą zużycie energii, 

co przełoży się na oszczędności. Po trzecie, istotne jest, by zadbać  

o właściwe wykończenie ścian wewnętrznych, czyli wykorzystanie ma-

teriałów, które regulują wilgotność powietrza, utrzymując ją na poziomie  

40–60% i zapobiegają rozwojowi drobnoustrojów.

Więcej tlenu, mniej szkodliwych substancji

Jakość powietrza to słowo-klucz jeśli chodzi o zdrowe mieszkanie. 

Aby zapewnić sobie komfortowe warunki domowe oraz uniknąć bólu 

głowy czy problemów z zasypianiem, warto już na etapie projekto-

wania lub remontu mieszkania zastanowić się, jakich materiałów bu-

dowlanych użyjemy. Niektóre z nich mogą emitować lotne związki or-

ganiczne (LZO), których wysokie stężenie może działać drażniąco na 

oczy czy układ oddechowy, a także wywoływać ospałość oraz znu-

żenie. Czym się zatem kierować, wybierając materiały wykończeniowe 

podłóg oraz ścian?

– Analizowanie składu materiałów budowlanych to bardzo trudne za-
danie, wymagające profesjonalnej wiedzy i doświadczenia – mówi 

Jaki jest przepis na zdrowe życie? Ważne jest to, jak się odżywiamy, ruszamy i… 
mieszkamy. Choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy, to właśnie mikroklimat 
we wnętrzu i odpowiednia temperatura w dużym stopniu oddziałują na nasze  
samopoczucie i stan fizyczny. W końcu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach 
90% naszego czasu. Jak zdrowo mieszkać? Przede wszystkim trzeba zadbać  
o jakość powietrza, którym oddychamy.

Tomasz Dzierwa z firmy Baumit. – Jako konsumenci możemy jednak 
posiłkować się certyfikatami, które klasyfikują dany produkt i określają 
emisyjność szkodliwych substancji. Decydując się na materiał, który 
został przebadany pod tym kątem przez niezależne organy kontrolne 
i uzyskał certyfikat, możemy być pewni jego wysokiej jakości, któ-
ra przekłada się na maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniami  
i zdrowie domowników. 

GEV-EMICODE® to certyfikat, który od 1997 roku jest przyznawany 

produktom budowlanym wyróżniającym się bardzo niską emisją lot-

nych związków chemicznych. System klasyfikacji EMICODE® został 

stworzony przez niemieckie stowarzyszenie GEV, które promuje bez-

pieczeństwo, higienę pracy oraz ochronę środowiska. Jego zadaniem 

jest monitorowanie rynku i testowanie nowych produktów: materiałów 

konstrukcyjnych ścian i podłóg, produktów do układania płytek i ka-

mienia, montowania wykładzin czy parkietów. Każdy produkt jest pod-

dawany specjalistycznym badaniom laboratoryjnym. Od ich wyniku 

zależy oznaczenie EMICODE® – tylko preparaty spełniające wszystkie 

normy niskiej emisyjności, mogą je otrzymać. System klasyfikacji dzieli 

produkty na 3 kategorie: EMICODE EC 1 PLUS (bardzo niski poziom 

emisji w kategorii premium), EMICODE EC 1 (bardzo niski poziom emi-

sji) oraz EMICODE EC 2 (niski poziom emisji).

Od 1997 roku przyznano ponad 5000 certyfikatów GEV-EMICODE® 

materiałom z całego świata, wśród nich produkowanym przez znaną, 

nie tylko w Polsce, firmę Baumit. Kilkadziesiąt produktów Baumit posia-

da certyfikat EMICODE EC 1 PLUS, czyli w jego najwyższej kategorii.  

To potwierdza ich bezpieczeństwo oraz wpisuje się w promowaną 

przez markę filozofię zdrowego mieszkania. Są wśród nich m.in. pod-

kłady podłogowe z linii Baumit Estrich (Solido), masy samopoziomujące  

z linii Baumit Nivello, betony Baumit Beton, a także zaprawy klejowe do 

płytek – np. Baumit FlexUni czy Baumit FlexTop oraz podkłady grun-

tujące – np. Baumit SuperPrimer. Przynależność produktów Baumit 

do danej klasy GEV-EMICODE® można sprawdzić na opakowaniu, 

odnajdując zielone oznaczenie. Warto ich wypatrywać, szukając bez-

piecznych materiałów do budowy zdrowego budynku o przyjaznym 

mikroklimacie wewnętrznym.

Materiały
czystego powietrza 

budowlane
dla

Tomasz Dzierwa 
Product Manager  
w Baumit Polska

„Certyfikaty  
klasyfikują dany 
produkt i określają 
emisyjność  
szkodliwych  
substancji.”
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Tynk do wnętrz 
Baumit MVR Uni Fine

Lekko, 
gładko 

i wydajnie!
Baumit MVR Uni Fine to drobnoziarnista, sucha mieszanka 

przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych tynków 

cementowo-wapiennych na ścianach i sufitach wewnątrz budyn-

ków. Wystarczy warstwa 8 mm, by przy jego pomocy uzyskać dosko-

nałą powierzchnię pod powłoki malarskie, tapety lub tynki dekoracyjne. 

Co jeszcze warto wiedzieć o tym produkcie?

Lekki jak piórko

Niewątpliwym jego atutem, w stosunku do standardowych tynków, jest 
niski ciężar nasypowy, dzięki czemu produkt jest łatwiejszy w obróbce. 
Specjalnie opracowana receptura pozwala uzyskać wyrób charaktery-
zujący się doskonałymi właściwościami roboczymi, które sprawiają, że 
łatwo się go rozprowadza i wyrównuje – drapie i zaciera. Docenią to 
szczególnie fachowcy pracujący z produktem na budowie. Niewielka 
grubość ziarna (do 0,5 mm), przy odpowiedniej obróbce, pozwala uzy-
skać wystarczająco gładką powierzchnię ścian, dzięki czemu nie ma po-
trzeby szpachlowania ich przed malowaniem, choć opcjonalnie można 
je po odpowiednim czasie na związanie i dojrzewanie, wykończyć także 
gładzią. Do tego dochodzi dużo lepsza wydajność, za którą z kolei idą 
oszczędności materiałowe dające się zauważyć szczególnie przy tynko-
waniu dużych powierzchni. To jednak dopiero początek długiej listy zalet 
tego rozwiązania.

Żadnego wnętrza się nie boi

Superlekki tynk Baumit MVR Uni Fine to pro-
dukt niezwykle wszechstronny. Można go nakła-
dać ręcznie lub maszynowo na różnego rodzaju 
podłoża – z pustaków ceramicznych, silikatowych, 
keramzytowych, a także na powierzchnie betonowe 
oraz inne mineralne, w tym z betonu komórkowego o ni-
skiej gęstości. Odporność na wodę sprawia, że tynk zdaje egzamin 
w każdym pomieszczeniu, włącznie z kuchniami czy łazienkami,  
w których może gromadzić i utrzymywać się podwyższona wil-
gotność. Takie wykończenie jest też paroprzepuszczalne i po-
prawia mikroklimat, co w kontekście czasu, jaki spędzamy 
w zamkniętych pomieszczeniach (nawet 90%), jest zaletą nie do 
przecenienia. Warto przy tym wspomnieć również o korzystnych 
parametrach względem izolacyjności cieplnej, przekładających się  

Tynkowanie to wciąż najpopu-
larniejszy sposób wykańczania 
wnętrz. Gdy naszym celem jest 
uzyskanie równej i możliwie  
gładkiej struktury powierzchni,  
odpornej na uszkodzenia,  
a dodatkowo jeśli oprócz wysokiej 
jakości cenimy sobie wygodę  
i wydajność prac – warto  
sięgnąć po drobnoziarnisty tynk  
cementowo-wapienny w jego  
superlekkiej odmianie. 

na większy komfort użytkowania wnętrz. Nie zapomnijmy wreszcie  
o odpowiedniej wytrzymałości. Baumit MVR Uni Fine charakte-
ryzuje się niskim skurczem materiałowym, a przy tym jest zbrojony 
wewnętrznie dodatkiem mikrowłókien, dzięki czemu minimalizo-
wane jest ryzyko pojawiania się pęknięć i uszkodzeń związanych 
z codzienną eksploatacją pomieszczeń. Doskonale sprawdza się 
w domach czy mieszkaniach, szczególnie tych wybudowanych 
z materiałów ściennych o niskiej gęstości jak np. beton komórkowy.

Tynk cementowo- 
-wapienny  można 
nakładać ręcznie 
lub maszynowo
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Wzorowa  
renowacja  

Muzeum  
w Kozienicach

Ozdobne sztukaterie, eleganckie pilastry  
na zewnątrz i 500 m² odnowionych powierz-
chni wystawowych wewnątrz – tak właśnie 
prezentuje się po renowacji Muzeum  
Regionalne w Kozienicach koło Radomia.
 
XIX-wieczna oficyna dawnego pałacu Stanisława Augusta Poniatow-

skiego odzyskała swoją świetność i teraz cieszy nie tylko włodarzy 

i lokalną społeczność, ale także zwiedzających. Zrewitalizowany 

obiekt w zespole pałacowo-parkowym został doceniony także przez 

ekspertów z branży architektonicznej, zdobywając prestiżowy tytuł 

Fasada Roku 2019.

Francusko-renesansowa uroda obiektu to świadectwo jego burz-

liwych losów. Pałac ufundowany przez króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego został wybudowany w latach 1776–1778 i składał 

się z gmachu głównego i 2 oficyn, które pełniły rolę kuchenną oraz 

gościnną. Rezydencję otaczał park wypełniony rzeźbami, który pod-

kreślał urok architektury późnego baroku. Wydarzenia związane  

z insurekcją kościuszkowską, a w późniejszym okresie z I wojną 

światową sprawiły, że pałac przeszedł w inne ręce i zmienił swoje ob-

licze. Jedna z właścicielek zleciła jego przebudowę, wzorując się na 

modnym wówczas stylu renesansu francuskiego. Efekt tej zmiany nie 

zachował się do naszych czasów – rezydencja spłonęła na początku  

II wojny światowej, ocalała jedynie oficyna. W późniejszych latach 

wzniesiono budynek administracyjny w miejscu pałacu oraz drugą 

oficynę, które razem odzwierciedlają dawne architektoniczne zało-

żenie zespołu pałacowo-parkowego. W obiekcie dwie izby muzeal-

ne działały już w latach 30. XX w., ale Muzeum Regionalne istnieje 

od roku 1970.

Dobre wieści

Los nie był zbyt łaskawy dla kompleksu pałacowego, choć ostat-

nie wydarzenia przekonują, że zła passa minęła. W 2017 roku ru-

szyły prace renowacyjne, których celem było przywrócenie 

mu świetności, przy zachowaniu układu urbanistycznego. Wszyst-

ko zaczęło się od koncepcji, która miała spełnić nie tylko oczeki-

wania inwestora, ale przede wszystkim połączyć wizję architek-

toniczną z wyjątkowym charakterem historycznego zabytku. 

Właśnie takie założenia spełniał projekt warszawskiego biura AR-

CHIBUD Anna Kuran, którego realizacji podjęła się Korporacja 

Budowlana DARCO, znana ze współpracy z jednostkami użytecz-

ności publicznej, przedsiębiorstwami, związkami wyznaniowy-

mi oraz inwestorami prywatnymi. Ponad 10-letnie doświadcze-

nie zespołu specjalistów pozwoliło zmierzyć się podczas realizacji  

z najtrudniejszymi zadaniami. A tych nie brakowało.                         

Foto: Dariusz Żak
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Zrewitalizowane fasady i wnętrza Muzeum Regionalnego w Kozienicach to przykład dosko-

nale przeprowadzonego procesu renowacyjnego. Choć od zakończenia prac minęło dopiero 

kilkanaście miesięcy, efekt został już doceniony na poziomie krajowym – realizacja otrzyma-

ła prestiżową nagrodę Fasada Roku 2019 w kategorii „budynek zabytkowy po renowacji”.  

W tej chwili możemy mówić także o sukcesie międzynarodowym – obiekt zakwalifikował się 

bowiem do finału konkursu Life Challenge i walczy o zwycięstwo w swojej klasie. 

– Prace zaczęliśmy od wstępnej analizy i okazało się, że,  
podobnie jak w innych przypadkach, obiekt jest zawilgocony 
– mówi Dariusz Żak, właściciel Korporacji Budowlanej DAR-

CO. – Dlatego pierwszym zadaniem było osuszenie przegród. 
Wykonaliśmy izolację pionową ścian fundamentowych oraz 
poziomą, aby zabezpieczyć obiekt przed podciąganiem kapi-
larnym wody w górne partie. Niezbędne było wykonanie także 
drenażu odprowadzającego wodę podskórną oraz deszczową 
do kanalizacji. Kolejny krok stanowiło skucie zawilgoconych 
tynków – zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrz-
nej. Zanim ściany całkowicie wyschły, minęło kilka tygodni.  
Po zabezpieczeniu ich przed rozwojem grzybów, mogliśmy 
przejść do właściwych prac. Do szpachlowania wewnętrznych 
i zewnętrznych ścian użyliśmy sprawdzonych tynków reno-
wacyjnych oraz tradycyjnych Baumit, na których pracujemy  
od lat, i do których mamy pełne zaufanie. 

Istotne detale

W przypadku budowli historycznej utrzymanej w stylistyce re-

nesansu francuskiego, bardzo ważne było również odzwier-

ciedlenie detali – ornamentów, ozdobnych gzymsów oraz 

pilastrów. – Część sztukaterii zachowała się, wystarczyło ją 
zrekonstruować i odnowić, jednak wiele elementów trzeba było 
stworzyć od nowa – opowiada Dariusz Żak. – Zdjęliśmy istnie-
jącą sztukaterię, wykonaliśmy formy na jej wzór, a następnie 
odlewy, które były po kolei wklejane i kołkowane do murów 
zgodnie z projektem. 

Urodę historycznego pałacu podkreśliły również skrzynkowe, 

tradycyjne okna oraz dębowe drzwi, które upodobniły fasadę 

do pierwowzoru. Zmiany czekały także pomieszczenia – pała-

cowe, taflowe parkiety w połączeniu ze sztukaterią wewnętrz-

ną rozświetliły powierzchnie wystawowe. Prace renowacyjne 

przyniosły zamierzony efekt – w 2019 roku do odnowionego 

obiektu muzealnego powróciły eksponaty.

Baumit SilikonColor

Baumit FungoFluid (Baumit SanierLösung)

Baumit Kalkputz Klima RK 39

Baumit MultiFine RK 70 N

Baumit Sanova SP Grey (Baumit SP 64 P)

Baumit Sanova SP Grano (Baumit SP 64 G)

Baumit SanovaBar (Baumit SP 63)

Baumit MultiContact MC 55 W

Baumit SanovaAntiSulfat

Wykorzystane  
materiały  
Baumit:
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Foto: Dariusz Żak
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Obiekt, którego początki sięgają lat 60. XX wieku, do 1972 
roku był użytkowany przez Katedrę Geologii, Mineralogii  
i Petrografii oraz Zakład Paleontologii Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego. Potem swoją siedzibę miał tu Instytut Nauk Geologicz-
nych. Tak było aż do połowy 2017 roku, kiedy instytut przeniósł się do 
nowoczesnego gmachu na Ruczaju. Wtedy uczelnia postanowiła, że 
ulica Oleandry 2a stanie się nowym adresem Instytutu Konfucjusza,  
czyli Centrum Języka i Kultury Chińskiej, do którego dołączy także 
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Jednak budynku, od czasów 
jego powstania, nigdy nie remontowano, więc jego stan techniczny  
i wizualny był – mówiąc wprost – zły. Uczelnia podjęła zatem decyzję, 
by jeszcze przed wprowadzeniem się nowych użytkowników, pod-
dać obiekt przebudowie połączonej z termomodernizacją. 

Udana termomodernizacja to nie tylko najlepszy sposób na smog, 
optymalizację wydatków na ogrzewanie czy zapewnienie przyjaznego 
mikroklimatu, lecz także szansa na nowe życie dla budynku i jego  
okolicy. By się o tym przekonać, wystarczy udać się do Krakowa, gdzie 
przy ulicy Oleandry 2a mieści się wyremontowany Instytut Konfucjusza 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Budynek został nagrodzony tytułem 
Fasady Roku 2019.

Nowa przestrzeń

– Oprócz całkowitej metamorfozy wizualnej budynku i otaczające-
go go terenu, jednym z podstawowych założeń projektowych była 
rozbudowa o aulę wykładową – przestrzeń, której dotąd Instytutowi 
bardzo brakowało. Do tego doszła zmiana układu komunikacyjne-
go oraz funkcjonalnego, a także kwestia dostosowania budynku do 
obowiązujących przepisów budowlanych czy potrzeb osób niepeł-
nosprawnych – opowiada autorka projektu, arch. Ewa Miśków-Janik 
z biura Koliber Studio. Jeśli dodać do tego zastany układ konstruk-
cyjny budynku i to, kim są jego nowi użytkownicy, realizacja projektu 
stanowiła niemałe wyzwanie zarówno dla architekta, jak i wykonaw-
cy – firmy Budimex S.A.

Archi-
tektura

Do kultur Bliskiego i Dalekiego Wschodu 
nawiązują gra światła i cienie wachlarzy 
okiennych na elewacji

Wysiłek się jednak opłacił, ponieważ dzięki 
niemu instytut otrzymał przestrzeń, umoż-
liwiającą nauczanie na najwyższym, euro-
pejskim poziomie. Zyskała także okolica, 
której oblicze nabrało nowoczesności. Ele-
wacje parteru wykonano metodą natryskową  
z tynku Baumit MosaikSuperFine w kolo-
rze szarym – materiału bardzo odpornego 
na uszkodzenia. Wyżej natomiast wykorzy-
stano cienkowarstwowy, biały tynk struktu-
ralny Baumit NanoporTop. 

– Zależało nam na materiale prostym, samo-
czyszczącym, o drobnym uziarnieniu – wyja-
śnia architekt. – Wcześniejsze doświadczenia 
projektowe z wykorzysta-niem tego materiału 
dawały gwarancję, że efekt spełni oczekiwa-
nia nasze,a przede wszystkim inwestora. 
Osłony okienne i pergolę wykonano w kolo-
rze drewna tekowego, z kolei wejście główne 
to prefabrykowany żelbet.

Wachlarze w oknach

– Insty tut Bl isk iego i Dalekiego Wschodu 
oraz Instytut Konfucjusza zajmują się bar-
dzo rozległymi obszarami świata. W wielu 
przypadkach są to kraje często o odmien-
nych kulturach i niełatwej historii. Poszuki-
waliśmy jakiegoś elementu, detalu, który 
byłby wspólny dla tych terenów. Zapropo-
nowaliśmy grę światła przez montaż osłon  

w oknach kojarzących się z drewnianymi 
wachlarzami. Także kolory elewacji nie są 
dziełem przypadku – biel, szarość i czysty 
żelbet są często spotykanymi motywami  
we współczesnej architekturze Chin i Polski – 
opowiada Ewa Miśków-Janik.

Przeprowadzona metamorfoza dała dru-
gie życie budynkowi, wprowadzając tak-
że nową jakość w jego otoczeniu. I choć  
od przekazania obiektu do użytkowania 
minęło niewiele czasu, realizacja doczekała 
się już pierwszej nagrody, zdobywając uzna-
nie jury ogólnopolskiego konkursu Fasada 
Roku 2019, które przyznało mu nagrodę 
główną w kategorii „budynek po termo-
modernizacji”. Eksperci docenili korzystną 
zmianę charakteru osiągniętą poprzez świa-
tłocień, spójną koncepcję elewacji, a także 
większy udział okien i oszczędne zastoso-
wanie koloru. Tym samym budynek zakwa-
lifikował się do międzynarodowej odsłony 
rywalizacji – Baumit Life Challenge 2021, 
w której jako jeden z reprezentantów nasze-
go kraju, będzie walczył o tytuł Europejskiej 
Fasady Roku w swojej kategorii, stając  
w szranki z konkurencją z 25 krajów naszego 
kontynentu.

spełnionych oczekiwań
fot. Wojciech Kryński
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Domy jednorodzinne, biurowce, osiedla mieszkaniowe, od-

restaurowane kamienice i budynki użyteczności publicznej 

można określić jako niemych uczestników naszej rzeczywi-

stości – obiekty architektoniczne mijamy codziennie, czasem nie za-

uważając ich kunsztu. Konkurs Fasada Roku już od 13 lat zmienia 

to podejście, uwrażliwiając na piękno architektury, która współtwo-

rzy krajobraz polskich miast i wsi. Nagradza odważne i nowatorskie 

rozwiązania, doceniając fasady, które powstały z wykorzystaniem 

technologii Baumit.

Popularność wydarzenia rośnie z roku na rok, czego dowodem są 

nie tylko coraz liczniejsze zgłoszenia konkursowe, ale także duże 

zainteresowanie społeczności architektoniczno-budowlanej i bran-

żowych mediów. Zmagania z wypiekami na twarzy śledzą także 

miłośnicy architektury, a idea znajduje wielu sympatyków. Funda-

cja Twórców Architektury (FTA) oraz Izba Architektów Rzeczypo-

spolitej Polskiej (IARP) objęły wydarzenie honorowym patronatem, 

podkreślając jego rangę. Do grona partnerów dołączyły także re-

dakcje magazynów: „Architektura-Murator”, „Budujemy Dom”, 

„Ekspert Budowlany”, „Izolacje”, „Murator”, „Renowacje i Zabytki”, 

„Zawód: Architekt” oraz portali internetowych: 4budowlani.pl,  

archimania.pl, architektura.info, architekturadzisiaj.pl, budnet.pl, 

chemiabudowlana.info, infoarchitek ta.pl, muratorplus.pl,  

sztuka-architektury.pl czy w-a.pl.

W drodze po uznanie

Tegoroczna edycja konkursu wystartowała 1 kwietnia 2020 roku 

i jest zarezerwowana dla obiektów ukończonych w okresie 

od 01.01.2018 r. do  30.09.2019 r. Projekty zgłoszone do 30 

września 2020 r. będą walczyć w 5 kategoriach: „budynek jed-

norodzinny nowy”, „budynek wielorodzinny nowy”, „budynek 

po termomodernizacji”, „budynek niemieszkalny nowy” oraz „bu-

dynek zabytkowy po renowacji”. Kandydatury można wysuwać za 

Czternasta odsłona ogólnopolskiego konkursu Fasada Roku zapowiada się obiecująco. 
Dla projektantów, inwestorów oraz wykonawców to szansa na uznanie, nagrodę pieniężną 
i zakwalifikowanie się do zmagań na najwyższym, międzynarodowym poziomie w ramach 
Baumit Life Challenge. Natomiast dla miłośników architektury to wielkie święto i ogromne 
emocje. Szczególnie, że w jury konkursu zasiada wybitne grono polskich specjalistów.

 Fasada 
Roku

2020
Konkurs uwrażliwiający  
na piękno architektury

pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie  

www.fasadaroku.baumit.com.

Kreacje budowlane będą oceniane pod względem kolorystyki oraz 

struktury. Równie ważne są także detale architektoniczne i korelacja 

z otoczeniem, a w przypadku budynków zabytkowych – odniesienie 

do historycznej tradycji. 

13 wspaniałych w jury

Fasada Roku jest od wielu lat barometrem trendów i nowoczesnych 

rozwiązań architektonicznych. Poziom projektów konkursowych jest 

bardzo wysoki, co nie ułatwia wyboru. Dlatego zwycięzców w każdej 

z kategorii wyłonią ci, którzy na architekturze i sztuce projektowej 

znają się najlepiej.

W gronie architektów, którzy będą oceniać pretendentów do tytułu 

Fasada Roku 2020, znaleźli się: Piotr Buśko (Biuro Usług Architek-

tonicznych „Profil”, Chorzów), Józef Białasik (B2 Studio, Kraków), 

Daniel Bielski (Biuro Architektoniczne Archi+, Białystok), Marcin 

Dziewoński (Biuro Projektowe Dziewoński, Łukaszewicz – Architekci, 

Wrocław), Wojciech Krawczuk (Front Architects, Poznań), Wojciech 

Targowski (Fort Targowski, Gdańsk) i Hubert Wąsek (Pracownia Ar-

chitektoniczna Hubert Wąsek, Kraków). Dziesiątki zrealizowanych 

projektów, przynależność do Stowarzyszenia Architektów Polskich 

(SARP) czy Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) to naj-

lepsze wizytówki tych projektantów.

Do jury zaproszono także wybitne osobowości z dziedziny konser-

wacji zabytków – dra hab. inż. arch. Jacka Kościuka z Instytutu Hi-

storii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej, dra inż. 

arch. Andrzeja Poniewierkę z Zakładu Urbanistyki Politechniki Wro-

cławskiej oraz Edwarda Hardta – wydawcę i redaktora naczelnego 

„Renowacji i Zabytków”. 

Wspaniałą „trzynastkę” uzupełniają: Katarzyna Baranowska z Funda-

cji Twórców Architektury, Irena Walczak kierująca działem marketin-

gu segmentu budowlanego Time S.A. oraz Jacek Czyżewicz, Prezes 

Zarządu marki Baumit.

Odpowiedzialność spoczywająca na jurorach jest tym większa, 

że oprócz tytułu Fasada Roku 2020 i nagrody w wysokości 10 000 

zł, zwycięzca każdej kategorii otrzyma „bilet” do udziału w Baumit 

Life Challenge 2022 i tym samym będzie reprezentował nasz kraj na 

arenie międzynarodowej w wyścigu o tytuł Europejskiej Fasady Roku.  

O tym, komu przypadnie ten zaszczyt, dowiemy się po obradach jury, 

zaplanowanych na listopad 2020 roku.

Ranking internautów

Tradycyjnie już swój własny ranking polskich fasad stworzy także 

społeczność internetowa, oddając głosy za pośrednictwem strony: 

www.fasadaroku.baumit.com. Plebiscyt internautów wystartował 

1 maja br. i potrwa do 31 października br. Przyświeca mu nowa 

formuła. Podobnie jak w poprzednich edycjach głosować może 

każdy, ale już nie tylko na jeden – jak to było do tej pory – a na 

dowolną liczbę obiektów w poszczególnych kategoriach. Nowością 

jest również możliwość stopniowania swojego głosu w skali 

od 1 do 5, w zależności od tego czy obiekt podoba się bardziej, 

czy mniej. Realizacje, które zajmą pierwsze miejsce w swojej kate-

gorii, zdobywając największą liczbę głosów, zostaną uhonorowane 

„wyróżnieniem internautów”.

Nowa odsłona strony!  
www.fasadaroku.baumit.com
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Life 2020
Baumit 

Challenge

Multi Family
 Residential

Atlantis Residence Park, BG  
Budynek harmonijnie wpisuje się w sąsiadujący park z warto-

ściowym drzewostanem. Fasada obiektu została podzielona 

na trzy obszary, które stwarzają wrażenie osobnych budynków. 

Kompozycja bieli symbolizuje wybrzeże, a nawiązująca 

do drewna struktura – kasztanowce.

Seberíniho, SK  
Budynek umiejętnie osadzony w kontekście miejskim uzupełnia 

swoje bezpośrednie otoczenie, uwzględniając sąsiadujące,  

dobrze zaprojektowane osiedle mieszkaniowe. Architektura  

posiłkuje się kontrastem bieli otynkowanych powierzchni  

zewnętrznej warstwy i mocnej kolorystyki w głębi.

Czas na finał konkursu Baumit Life Challenge. Ponad 380 

zgłoszonych projektów z 25 krajów zostało ocenionych  

w 6 kategoriach: 

■  Dom jednorodzinny (Single Family House)

■  Dom wielorodzinny (Multi Family Residential)

■  Termomodernizacja (Thermal Renovation)

■  Renowacja historyczna (Historical Renovation)

■  Budynek niemieszkalny (Non-Residential) 

■  Specjalna struktura (Stunned by Texture)

Jurorzy przeanalizowali niezwykle dokładnie nadesłane propozy-

cje i wybrali spośród nich 36 obiektów. Tak powstała lista zawie-

rająca po 6 nominacji w każdej kategorii. Na kolejnych stronach 

prezentujemy bliżej finalistów. Szczegółowe informacje na temat 

nominowanych projektów można znaleźć na stronie internetowej: 

lifechallenge.baumit.com

Wybór najciekawszych fasad Europy 

wszedł w decydującą fazę. Jury 

składające się trzynastu wiodących  

europejskich architektów wskazało 

najlepsze z ponad 380 nadesłanych 

projektów. Teraz ich zadaniem jest wyło- 

nienie triumfatorów w każdej kategorii.

Foto: Evgeni Tomáš Manina

Foto: Evgeni Dinev

Murgle Apartments, 
SI  
Projekt składa się z czterech 

jednostek mieszkaniowych 

z 98 apartamentami różnej 

wielkości oraz centrum 

wellness z basenem, sauną, 

salą fitness oraz małą kliniką 

na parterze. Apartamen-

ty dysponują loggiami, 

zamkniętymi atriami  

lub dużymi tarasami.

Loft Minimals, GR  
Innowacyjny budynek z 11 loftami znajduje 

się w północnej części przedmieścia Salonik. 

Przejrzysty, minimalistyczny design został  

osiągnięty dzięki użyciu białych płaszczyzn, 

metalu i drewna o różnych strukturach  

oraz formach.

U Pernikářky 7, CZ  
Luksusowy budynek, położony w spo-

kojnym, zielonym otoczeniu, z widokiem 

na Pragę składający się z komforto-

wych, zdrowych i energooszczędnych 

mieszkań. Ponadczasowa, minimali-

styczna architektura dobrze pasuje  

do kontekstu, który stanowią wille  

z pierwszej połowy XX wieku.

GreenCity, AT  
Projekt mieszkalny Green City Living 

jest znany ze swojej nowoczesnej 

i przyjaznej dla oka architektury. 

Balkony w budynkach skierowane są 

w różne strony. Dodaje to dynamiki 

całemu założeniu, ale oferuje też 

przestrzeń nadającą się do zaziele-

nienia, co z kolei pozostaje w zgodzie 

ze zrównoważoną koncepcją 

projektową.

Ansamblu Mitropolitan Iasi, RO  
Na zabytkowy kompleks składają się  katedra 

Metropolitan Cathedral, pałac Metropolitan 

Palace oraz kilka budynków administracyjnych. 

Budowa tego dużego zespołu obiektów została 

rozpoczęta w roku 1833 według projektu 

wiedeńskich architektów Johanna i Gustava 

Freiwaldów. Należy on do stylu neoklasycy-

stycznego i został oddany do użytku w roku 

1887 w obecności króla Karola I.

Secession, AT 
„Każdej epoce jej sztuka. Sztuce – wolność” – 

to motto wiedeńskich secesjonistów.  

W 120 rocznicę powstania, odnowiono  

w Wiedniu słynny Budynek Secesji projektu 

Josepha Marii Olbricha. Kompleksowe prace 

renowacyjne przeprowadzono przy uwzględnie-

niu rygorystycznych wymogów historycznego 

dziedzictwa.

 Historical
Renovation

Karst Castle, SI  
Štanjel jest jednym z większych zamków  

w słoweńskim regionie Karst. Po latach zanie-

dbań został on poddany troskliwej renowacji 

zgodnie z wytycznymi Instytutu Ochrony  

Dziedzictwa Kulturowego, dzięki czemu zacho-

wano autentyczny charakter budowli.

Foto: Žiga Lovšin

Foto: Evgeni Voumvakis Panagiotis

Foto: Miran Kambič
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 Historical
Renovation

Secesja w Wiedniu 
(patrz s. 13)

Regional Museum Kozienice, PL  
Renowacja wieży i historycznych budynków przy-

legających z XIX wieku na terenie kompleksu pała-

cowo-parkowego w Kozienicach. Dzięki nowocze-

snym, technicznym rozwiązaniom oraz metodom 

konserwatorskim obie budowle zostały zrewitalizo-

wane i przywrócono im dawną świetność. 

Schlüterhof, Berlin Palace, DE  
Zburzony w roku 1950 przez rząd NRD zamek 

Berliner Schloss został zrekonstruowany w roku 

2019. Projekt architekta Andreasa Schlütera jest 

prosty, mimo obfitości, jaką zwykle charakteryzu-

je się  styl barokowy. Bardzo udana odbudowa.

Reconstruction of Fortress, SK  
Narodowy pomnik kultury Słowacji, twierdza 

obronna z czasów renesansu chroniąca kraj przed 

najazdami Turków. Powstała dzięki odbudowie  

i rozszerzeniu średniowiecznego zamku i stanowi  

do dzisiaj symbol europejskiej techniki wojennej.

 Thermal
Renovation

Elderly House „Ca’ dei Fiori”, IT  
Szlachetna historyczna budowla cechująca się 

nowoczesnym wyglądem, usytuowana w pobliżu 

rzeki, jest idealnym wyborem dla wszystkich  

seniorów pragnących spokojnego życia  

w pięknym otoczeniu.

Vivienda Alcoba, ES  
Przemiana opuszczonej, zaniedbanej szopy 

w prawdziwy dom dzięki połączeniu starych 

kamiennych murów z nową, nierówną powierzch-

nią, która nawiązuje do naturalnej szorstkości 

wiejskiego otoczenia. Na piętrze ustawiono ściany 

działowe w taki sposób, aby z każdego pomiesz-

czenia widoczna była drewniana konstrukcja 

dachu.

Przedszkole nr 43, PL  
Oto w jaki sposób budynek może zmieniać 

perspektywę dziecka – śnieżnobiała fasada 

wyposażona została w ogromny, abstrakcyj-

ny element stolarki okiennej. Kolorowe ramy 

wyrażają pozytywną energię, której dzieciom 

z pewnością nie brakuje.

M3 project, RS  
Budynek z roku 1969 został podda-

ny kompletnej renowacji  

i dostosowany  do nowoczesnych 

standardów. Na fasadzie znajdują 

się okna w kształcie rombów,  

wyposażone w żaluzje wykonane  

z drewna modrzewia syberyjskiego. 

Żaluzje można odsłaniać i przesu-

wać w niezliczonej ilości kombinacji 

dzięki czemu fasada każdorazowo 

przybiera inny wygląd.

Foto: Tomáš Manina

Foto: Rubén Bescos

Single 
 Family House

Studios83, LT  
Blok mieszkalny  

w Wilnie, gdzie wcze-

śniej znajdował się 

stary browar. Kompleks 

oferuje przestrzeń 

mieszkalną oraz lokale 

użytkowe, stawiając 

na kontrasty – minima-

lizm i architektoniczne 

dziedzictwo, szkło  

z kamieniem i zieleń.

Longitudinal-axis-home, HU  
Wszystkie pomieszczenia tego charakterystycznego domu jed-

norodzinnego, wtopionego w rustykalny krajobraz, położone są 

względem jednej osi podłużnej. Fasada, w kolorze antracytowo-

-szarym, otwiera się na atrium dzięki ogromnym przeszkleniom.

The J Project, SK  
Dom dla rodziny znajduje się w pobliżu 

Bratysławy, w obszarze zabudowy jednoro-

dzinnej. W celu zapewnienia optymalnego 

wykorzystania terenu, północna część  

budynku harmonijnie wpisuje się w okolicę.

Villa Alma, IT  
Użycie ponadczasowej bieli jako głównego  

koloru na fasadzie domu harmonizuje  

z kwadratową formą budynku, co pozwoliło  

na osiągnięcie efektu minimalistycznej  

prostoty. Dodatkowo zabieg ten podkreśla 

bujną zieleń otaczającą rezydencję.

Inscribed Konopiska, PL  
Dom jednorodzinny w Konopiskach pod  

Częstochową cechuje się perfekcyjnym  

wpasowaniem budynku w otocznie oraz  

interesującą kompozycją kolorów i struktur  

na fasadzie.

The Row, RO  
Ten kompleks mieszkaniowy został zbudowany na  

niewygodnej działce, przez środek której przebiega  

gazociąg. Dlatego architekci zaproponowali asyme-

tryczną kombinację sześciu budynków, bez  

powtarzalności i monotonii.

Patio No.1, SI  
Budynek znajduje się na obrzeżach centrum miasta 

Lublana. Ten minimalistycznie zaprojektowany dom 

oferuje, mimo swojej prostoty, niezwykłe doznania 

przestrzenne i estetyczne. Łączy w sobie pozytywne 

aspekty życia w otoczeniu przyrody i tkanki miejskiej.

Green Facade, 
AT  
Główna siedziba grupy 

przedsiębiorstw  

Salzburg Wohnbau 

została przebudowana  

i powiększona, a razem 

z tymi pracami dokona-

no również kompletnej 

termomodernizacji. 

W projekcie dużą rolę 

odgrywała ochrona 

środowiska, dlatego 

klient zdecydował się 

na betonową fasadę 

przesłoniętą zielonymi 

pnączami bluszczu.

Foto: Norbert Tukaj

Foto: Benedek Bognár

Foto: Jakub Skokan,  

Martin Tůma /  

BoysPlayNice

Foto: Jure Goršič
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  Non-
Residential
Seeparkcampus West, AT  
Wiedeńska dzielnica Seestadt jest jednym z najwięk-

szych projektów związanych z rozwojem obszarów 

miejskich w Europie. Stojący tam nowy budynek biurowy 

posiada inteligentne wnętrza, dowolnie kształtowane po-

wierzchnie użytkowe, zielony teren rekreacyjny, a powstał 

i funkcjonuje według programu zrównoważonego budow-

nictwa. Jego szczególnym i wyróżniającym się elemen-

tem są markizy słoneczne sterowane pozycją słońca.

The Courtyard, SK  
Obiekt o nazwie „Dziedziniec” powstał na placu pomiędzy kamienicami 

i ich dobudówkami. Jego półpubliczny charakter podkreślają otaczają-

ce go tarasy restauracyjne oraz realizowane aktywności np. wieczorne 

przedstawienia.

MO Museum, LT  
Budynek MO Museum posiada niezwykłą fasadę – matowe 

tynki, które nawiązują do dominujących na wileńskiej starówce 

odcieni bieli. Dekoracyjne, liniowe elementy przełamują fasadę 

i generują wrażenie głębi, a ich zmieniające się cienie dodają 

bryle dynamiki.

Marbera Flora Green, HR  
Na środku chorwackiej zatoki Kvar-

ner leży wyspa Krk – tutaj powstał 

ośrodek wypoczynkowy złożony 

z 80 willi z drewna dębowego, 

położonych niedaleko morza. Domy 

Marbera Flora Green są przykła-

dem perfekcyjnej synergii łączącej 

architekturę z naturą.

Herbal Greenhouse, HU  
Ta wspaniała szklarnia, w której rosną zioła została wzniesiona 

na ruinach klasztoru. Na śnieżnobiałej fasadzie architekt zapla-

nował otynkowaną, szorstką powierzchnię w technice pociągnięć 

pędzlem, która jest ozdobiona wyplecionymi z leszczyny  

elementami osadzonymi w drewnianych ramach.

Przedszkole „Neue Mitte”, DE  
Podczas budowy tego obiektu szczególną uwagę przykła-

dano do materiałów oszczędzających zasoby, wykonawstwa 

i zdrowego otoczenia wolnego od LZO. Ciemne, mocne 

kolory zdominowały obszar wejścia.

Foto: Tomáš Manina

Foto: Norbert Tukaj 

Foto: Benedek Bognár

Stunned 
 by Texture
Ristorante Bolle Showroom  
Agnelli, IT  
Budynek restauracji znajduje się w Bergamo 

i charakteryzuje niezwykle wysmakowanym 

designem oraz prostymi formami. Mistrzowsko 

wykończona powłoka zewnętrzna przywołuje  

na myśl przekrój geologiczny ze skamielinami, 

ruchami ziemi i płynnymi metalami. Weingut Müller, AT  
Nad istniejącą piwnicą win, zbudowaną 

na zboczu góry został wzniesiony nowy 

kompleks składający się z winiarni  

i pomieszczeń mieszkalnych. Inspiracją 

dla kolorystyki elewacji były czerwone 

odcienie skał wydobywanych w pobli-

skim kamieniołomie.

Dobrego III, PL  
Wielorodzinny kompleks składa się  

z trzech budynków ze zstępującym połu-

dniowym odcinkiem. Tworzą one jedno-

lite, konsekwentne założenie połączone 

szeregiem balkonów wzdłuż wschodniej  

i zachodniej fasady.

Rue CURIAL, FR  
Zagęszczenie i rozprzestrzenianie w miejskim 

kontekście: dwie przeciwne tendencje  

pozwoliły na zaprojektowanie paryskiego  

budynku, który połączył ruchliwą Rue Curial  

ze spokojną Krimpassage.

Exclusive features, DE  
Właściciel budynku w niemieckim 

Kißlegg jest sztukatorem. Zaprezento-

wał więc swoje umiejętności rzemieśl-

nicze i zrealizował kreatywne pomysły 

we własnym domu. Ekskluzywne 

wnętrza znajdują swoje uzupełnienie  

na fasadzie budynku. Zastosowano 

kreatywne struktury tynku – niektóre 

naturalnie mineralne, inne przypomi-

nające pastę z lakierem i metalicznym 

odcieniem w kombinacji ze szkłem 

i drewnem.

Arben Murati, DE  
Doskonałe umiejętności rzemieślni-

cze i pomysły zostały wykorzystane 

w budynku własnym niemieckiej firmy 

budowlanej. Prostokątna forma obiektu 

z ascetyczną fasadą stanowi właściwą 

ramę dla logo firmy. To zostało wykonane 

w technice sgraffito, nadającej  

wykończeniu budowli szczególny,  

imponujący wyraz.
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Rekordowy  
   wynik Polski

w głosowaniu internautów

T egoroczna edycja zgromadziła ponad 380 projektów  

z 25 krajów. Poza glosowaniem profesjonalnego Jury kon-

kursu, typującego zwycięzców, swój wkład mieli także in-

ternauci. Oddali oni blisko 200 000 głosów w okresie od 7 lutego 

do 15 kwietnia 2020 roku. Polska ma co świętować – nasze są aż 

32 z 60 projektów, które zajęły miejsca w TOP 10 wszystkich sze-

ściu kategorii konkursowych. Dla budynków z innych krajów zosta-

ło tylko 28 miejsc. W historii plebiscytu jeszcze nigdy nie zdarzyło 

się, by wśród najwyżej ocenionych przez internautów projektów, 

więcej niż połowa pochodziła z jednego kraju.

Liczby polskich obiektów, które znalazły się w TOP 10 wyborów in-

ternautów w kolejnych kategoriach prezentują się następująco: Sin-

gle Family House (5 obiektów), Multi Family Residential (4 obiekty), 

Non Residential (6 obiektów), Thermal Renovation (6 obiektów), Hi-

storical Renovation (5 obiektów ) i Stunned by Texture (6 obiektów).

Sukces polskiej architektury na scenie międzynarodowej – tak w skrócie 
można podsumować rozstrzygnięcie plebiscytu na Europejską Fasadę 
Roku w ramach Baumit Life Challenge 2020. W TOP 10 wszystkich 
sześciu kategorii znalazły się łącznie aż 32 obiekty z naszego kraju 
wybrane przez internautów! To precedens w całej historii konkursu.

Biurowiec 
Bronowicka B.O.A.T. 
w Krakowie

5 budynków w TOP 3

W kategorii Single Family House 1. miejsce zajął dom Forest Kuź-

nica w Kuźnicy Kiedrzyńskiej pod Częstochową, którego elewacja 

inspirowana była otaczającym go sosnowym lasem. Willa powstała 

według projektu Grupy Verso Deltoid. Natomiast pozostałe obiekty, 

które stanęły na podium to Baltic Molo Park w Świnoujściu we-

dług projektu biura PPA Płaskowicki Partnerzy Architekci (3 miejsce  

w kategorii Non Residential), willa przy Gajowickiej 195 we Wro-

cławiu, której renowacja była autorstwa Piotra Zybury z pracow-

ni arch_it (3 miejsce w kategorii Historical Renovation), osiedle  

Dobrego III w Krakowie według projektu UCEES Sp. z o.o. Sp.k.  

(2 miejsce w kategorii Stunned by Texture) oraz biurowiec Brono-

wicka B.O.A.T. w Krakowie zaprojektowany przez biuro APA Za-

lewski Bubak sp. z o.o. sp. k. (3 miejsce w kategorii Stunned by 

Texture). Wszystkie obiekty, które weszły do TOP 3 głosowania 

internautów otrzymały specjalnie przygotowane certyfikaty i listy 

gratulacyjne od prezesa Baumit, Roberta Schmida.

Z pełną listą nagrodzonych można zapoznać się na stronie: 

Osiedle Dobrego III 
w Krakowie 

www.lifechallenge.baumit.com

Willa przy Gajowickiej 195 
we Wrocławiu

Forest Kuźnica 
w Kuźnicy Kiedrzyńskiej
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Już po raz 28 odbył się w Niemczech kongres budowlany Allgäuer Baufachkongress. 
W Oberstdorfie spotkało się 1430 specjalistów, architektów, naukowców, przedstawicieli 
handlowych, członków stowarzyszeń branżowych, dziennikarzy oraz osób działających 
w obszarze budownictwa mieszkaniowego.

Kongres budowlany 
Allgäuer Baufachkongress 2020

budownictwa
Przyszłość

Podczas imprezy odczyty wygłosili dziennikarz Udo van Kampen 
(zdjęcie po lewej) oraz Joachim Watzke, przewodniczący zarządu 
niemieckiego klubu sportowego BVB (pierwszy z lewej)

Co dwa lata w niemieckim Oberstdorfie spotykają się przedsta-

wiciele branży, aby wymienić swoje spostrzeżenia na tematy 

związane z budownictwem. W obszernym programie trwają-

cego trzy dni spotkania można było znaleźć wykłady renomowanych 

autorytetów. Optymistyczne perspektywy, nacisk na wybrane dziedziny 

wiedzy specjalistycznej oraz tematy stanowiące odpowiedź na aktualne 

trendy towarzyszyły uczestnikom przez cały czas trwania kongresu. 

Aktualne priorytety

Jak będziemy żyć, pracować i mieszkać do roku 2030? Czy musimy 

obawiać się sztucznej inteligencji? I w jaki sposób poradzimy sobie  

z innymi problemami dnia codziennego? Na takie zróżnicowane i cieka-

we pytania próbowano udzielić odpowiedzi podczas trwania imprezy.

O właściwy wstęp zadbał, podczas pierwszego Dnia Przyszłości, Udo 

van Kampen, dziennikarz i długoletni kierownik stacji telewizyjnej ZDF 

w Brukseli i Nowym Jorku. Przestawił on perspektywę aktualnego po-

litycznego rozwoju na świecie. Logicznym następstwem był wykład 

futurologa i pisarza Svena Gábora Jánszky’ego, który niezwykle prze-

konująco wypowiadał się na temat sztucznej inteligencji.

Kolejnym dniem był Dzień Praktyki Budowlanej, w którym nacisk poło-

żono na przyszłościowe koncepcje mieszkaniowe, rozwój sytuacji eko-

nomicznej oraz ważne normy. Trzeci, ostatni dzień nosił nazwę Dnia 

Przedsiębiorców i głównym tematem, na którym się skupiono były ak-

tualne kwestie prawne dotyczące branży. Uczestnicy mieli możliwość 

wysłuchania odczytu obrońcy w sprawach karnych, który krytycznie 

odniósł się do aspektów kierownictwa i wartości. Na zakończenie, 

dzięki inicjatywie firmy Baumit, odbyło się spotkanie z Hansem-Joachi-

mem Watzke, działaczem sportowym i przewodniczącym zarządu nie-

mieckiego klubu sportowego BVB.

Eventy towarzyszące

Partnerzy konferencji ze świata przemysłu budowlanego i mediów 

oraz kolejni wystawcy pokazywali swoje rozwiązania na firmowych 

stoiskach. Natomiast przedstawiciele firm partnerskich związanych  

z cyfryzacją zaprezentowali gościom kongresu narzędzia mające na 

celu wsparcie sprzedaży oraz przedstawili praktyczne przykłady cy-

fryzacji. Interesujący program wydarzenia uzupełniły dwa wieczorne, 

mniej oficjalne spotkania.

    Zrównoważone 
kierownictwo  

Gerald
Prinzhorn 
(52) 
Dipl.-Ing. Gerald  
Prinzhorn po ukoń-
czeniu studiów tech-
nicznych w roku 1995 
rozpoczął pracę jako 
asystent kierownictwa 
Baumit Austria. Po 
ukończeniu studiów 
MBA w Fontaineble-
au był on aktywny 
zawodowo w Boston 
Consulting Group,  
w firmach zajmu-
jących się techniką 
środowiskową oraz  
w przemyśle papier-
niczym. W roku 2011 
został członkiem za-
rządu w Austrotherm, 
a od stycznia 2016 

jego prezesem.  

Biznes rodzinny

Ta nominacja była sensacją na ko-

niec roku. Na przestrzeni ostatnich 

dziewięciu lat działalność Prinzhor-

na przyczyniła się do wzmocnienia 

marki Austrotherm – prezes utrwalił 

wizerunek austriackiej firmy rodzin-

nej, rozbudował jej pozycję i promo-

wał opinię producenta gwarantują-

cego najwyższą jakość rozwiązań. 

Na nowym stanowisku będzie reor-

ganizował oraz optymalizował silnie 

zdecentralizowane jednostki z wy-

korzystaniem efektów synergii. 

Człowieczeństwo  

i zrozumienie jakości

Wartości takie jak człowieczeństwo 

i praca zespołowa mają dla Geralda 

Prinzhorna podstawowe znaczenie 

od samego początku pracy zawo-

dowej. Cytując jego słowa: „W koń-

cu to my jesteśmy odpowiedzialni za 

dziesiątki tysięcy pracowników i ich 

rodziny. Dlatego właśnie zrównowa-

żony rozwój przedsiębiorstwa jest 

dla mnie bardzo ważny”.

Rozpoczęcie nowej dekady przyniosło  
zmiany i nowy porządek w Baumit –  
Robert Schmid, wspólnik zarządzający 
rodzinną firmą Schmid Industrieholding, 
delegował z dniem 1 stycznia 2020 roku  
Geralda Prinzhorna, dotychczasowego  
prezesa grupy Austrotherm, do zarządu 
Baumit Beteiligungen GmbH. 

Idee, pomysły i praktyczne 
wskazówki, które pomagają 
w codziennej pracy i rozwo-
ju firmy – o tym wszystkim 
można było posłuchać na 
kongresie budowlanym 
Allgäuer Baufachkongress 
2020
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Twój dom. Twoje ściany. Twoje zdrowie.

Optymalnie dobrane produkty, wchodzące w skład systemu WTA*, umożliwiają 

przeprowadzenie przyjaznej dla środowiska renowacji zawilgoconego tynku oraz 

obciążonego związkami soli muru wewnątrz i na zewnątrz budynków. Doskonałe 

wykończenie systemu renowacyjnego Baumit stanowią tynki i farby silikatowe  

lub silikonowe, dostępne w kolorystyce Baumit Life.

Teraz znane i doceniane od lat produkty renowacyjne Baumit zmieniają nazwy. Dowiedz 

się więcej na www.baumit.pl

* Znak zastrzeżony, nadawany przez Wissenschaftlich-Technische 

Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung  Und Denkmalpfl ege e.V. 

(Naukowo-Techniczna Organizacja do Spraw Ochrony i Renowacji Zabytków).

            Zachowaj wartość 
   obiektów zabytkowych

SanovaSystem
Renowacje


