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zbliżający się koniec roku nastraja do refleksji nad tym, jaką przyszłość ma przed sobą branża budowlana i ar-
chitektura. Czerpiąc z wiedzy ekspertów grupy Baumit, już dziś – w 9. numerze magazynu – możemy uchylić 
rąbka tajemnicy.
Badacze wskazują siedem zaskakujących trendów w architekturze i budownictwie, które będą towarzyszyć zmia-
nom społecznym i urbanistycznym w najbliższych dziesięcioleciach. Jak będą wyglądać mieszkania w przeludnio-
nych miastach? Czy uda się zaplanować przestrzeń uniwersalną – dla mieszkańców w każdym wieku? Czy jeste-

śmy gotowi sprostać prognozom ekspertów? Odpowiedzi szukajcie Państwo w artykule „Minimieszkania i domy wielopokoleniowe”. 
Aby sprostać śmiałym wizjom przyszłości, niezbędne są wysokiej jakości, innowacyjne technologicznie produkty. Linia Baumit Klima jest odpo-
wiedzią na jeden z siedmiu trendów – „zdrowe, naturalne i ekologiczne budownictwo mieszkaniowe”. System złożony z sześciu wapiennych 
produktów powstał na długo przed ekspertyzami trendsetterów, dzięki badaniom prowadzonym w austriackim Baumit Viva Park. Na bazie 
ponad 50 mln pomiarów prowadzonych przez wiele miesięcy, 24 godziny na dobę, w 12 domach wybudowanych w różnych technologiach, 
ustalono, jakie materiały i metody budowalne zapewniają zdrowy mikroklimat pomieszczeń i ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Wśród 
najlepiej ocenionych obiektów znalazły się domy o masywnej konstrukcji przegród i optymalnej izolacji, wyposażone w wyprawy wewnętrzne 
wykonane z białego tynku wapiennego KlimaWhite i farby KlimaColor. Ściany pokryte systemem Baumit Klima uzyskują zdolność pochła-
niania pary wodnej i odparowywania jej, gdy zachodzi taka potrzeba. Dodatkowo wyroby Klima mają wysoką i trwałą alkaliczność (pH≥12), 
co chroni ściany przed rozwojem grzybów i pleśni. W ten sposób domy z cegły i betonu stały się faworytami, jeśli chodzi o parametry fizycz-
ne – w tym temperaturę, ochronę przed hałasem, izolacje akustyczną, wilgotność powietrza, a nawet absorbcję pól elektromagnetycznych 
czy zapach. Linia Klima to kompatybilny zestaw produktów, który podnosi wrażenia komfortu w każdym rodzaju pomieszczenia – bez względu 
na jego funkcję czy metraż.
Oczywiście, innowacyjny produkt to za mało, aby przełożyć na rzeczywistość prognozy dotyczące budownictwa przyszłości. Niezbędna 
jest współpraca pomiędzy Producentami, Deweloperami, Inwestorami, Wykonawcami i Architektami. Finał Life Challenge Award, a także  po-
nad 100 zgłoszeń w 12. edycji Fasady Roku, utwierdzają mnie w przekonaniu, że firma Baumit ma doskonałe relacje ze światem architektury 
i zaplecze, aby kreować nowoczesną architekturę. Serdecznie polecam Państwu zamieszczony w tym numerze reportaż z gali konkursu Life 
Challenge Award 2018, jak również wywiad z Katarzyną Baranowską, członkinią jury konkursu Fasada Roku, przeprowadzony tuż po tegorocz-
nym głosowaniu finałowym. Zwycięzców 12. edycji poznamy już w lutym!
W 9. numerze Baumit Magazynu tradycyjnie prezentujemy również nowości produktowe, najciekawsze wydarzenia z działalności firmy oraz po-
rady eksperckie. Mam nadzieję, że okażą się dla Państwa pomocne i ciekawe.

Z życzeniami wartościowej lektury 
i serdecznymi pozdrowieniami

Jacek Czyżewicz
Prezes Zarządu Baumit sp. z o.o.
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najważniejsze
Zdrowie jest

Każdy odkrywczy pomysł opiera 
się na określonej idei. Wizję firmy 

Baumit można podsumować 
w następujący sposób: 

„Chcemy, aby wszyscy 
mogli mieszkać w zdrowym, 

wydajnym energetycznie 
i pięknym otoczeniu”. 

Co oznacza jednak 
w tym kontekście pojęcie 

„zdrowy”?
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Nasze zdrowie opiera się na trzech powszechnie znanych fila-
rach — odpowiedniej diecie, ruchu i stylu życia. Są one niero-
zerwalnie związane z otaczającą nas przestrzenią, ponieważ 

90% czasu spędzamy w pomieszczeniach.
Dzięki zastosowaniu odpowiedniej wiedzy z zakresu budownictwa 
oraz właściwych materiałów, tę przestrzeń życiową można optymal-
nie zaplanować. Zdrowe otoczenie jest więc dla nas drogowskazem. 
Obrazuje ono wizję, którą firma Baumit kieruje się podczas realizacji 
wszystkich swoich przedsięwzięć. 

Z dobrym planem wszystko jest możliwe
Gdy Robert Schmid przejął po swoim ojcu, Friedrichu Schmidzie, kie-
rownictwo firmy, podszedł do swoich nowych obowiązków z odpo-
wiednim zaangażowaniem i jasną wizją — chciał, aby wszyscy mogli 
mieszkać w zdrowym, wydajnym energetycznie i pięknym otoczeniu. 
Co zrozumiałe, te zasadnicze wartości przeplatają się ze sobą, ponie-
waż piękne wnętrza są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale również wy-
godne. Komfort z kolei ściśle wiąże się z wydajnością energetyczną, 
a w perspektywie długoterminowej wpływa na zdrowie.

Zdrowie jest najważniejsze
Robert Schmid, dla którego rozwój nowych pomysłów i produktów 
jest szczególnie ważny, uczynił z tej wizji swoją misję. W ten sposób 
powstał park badawczy VIVA w Wopfing. Przez dwa lata naukowcy 
z dziedziny fizyki budowli, chemii budowlanej oraz medycyny zgro-
madzili, przeanalizowali i ocenili ponad pięć milionów danych po-
miarowych. Ta interdyscyplinarna współpraca jest jedyna w swoim 
rodzaju i pozwoliła nam dostrzec zupełnie nowe powiązania oraz do-
konać odkryć, które wyznaczają kierunek dalszego rozwoju. Stanowią 
one istotny krok na drodze do zdrowego budownictwa.

Pierwszym krokiem do realizacji jest zrozumienie
Przede wszystkim chcieliśmy się dowiedzieć, w jaki sposób można 
poprawić jakość przestrzeni mieszkalnej. Z przeprowadzonych badań 
wyciągnęliśmy trzy wnioski o decydującym znaczeniu. 

Dzięki tym odkryciom firma Baumit prowadzi badania, rozwija, opra-
cowuje i dostarcza produkty z wartością dodaną.

Jakie korzyści oferuje firma Baumit?
Firma Baumit nigdy nie sprowadzała swojej działalności do zwykłej 
produkcji i sprzedaży materiałów budowlanych. Stale prowadziliśmy 
badania i poszukiwaliśmy wartości dodanej, która wyróżniałaby na-
sze materiały budowlane. Początkowo skupialiśmy się na korzyściach 
dla wykonawców, ale z czasem zdrowie stawało się stopniowo naszą 
najważniejszą wartością. Poniżej przedstawiamy bardziej szczegóło-
wo wyniki naszych badań.

1. Dobra izolacja to podstawa — w zimie powinna zapewniać 
ciepło, a w lecie chłód
Najważniejszy wniosek z badań przeprowadzonych w parku badaw-
czym VIVA brzmi następująco: izolacja to podstawa. Dom z odpo-
wiednią izolacją jest zawsze bardziej korzystny niż budynek bez izo-
lacji. Jest tak z wielu powodów, a wydajność energetyczna jest tylko 
jednym z nich.
Dom bez izolacji zużywa aż o  250% energii więcej niż podobny, izolo-
wany budynek. Jeden z eksperymentów przeprowadzonych w parku 
badawczym VIVA dostarczył przekonujących danych — naukowcy 
przeprowadzili symulację zimowej temperatury -12°C przy trwającej 
48 godzin całkowitej awarii ogrzewania. Co prawda, wyniki były zgod-
ne z oczekiwanymi, ale mimo to zdumiewające. Podczas gdy 
po 48 godzinach w domach z izolacją cieplną bez włączonego ogrze-
wania panowała dość znośna temperatura od +15 do +17°C, tempe-
ratura w domach bez izolacji już po dwóch dniach wynosiła nie więcej 
niż +4°C, a temperatura ścian zaledwie około +1°C.

Musi być przytulnie
Ponadto im lepsza izolacja, tym większy komfort wnętrz. 
Dobra izolacja utrzymuje temperaturę na stałym poziomie. 
Pozwala to zapobiec przeciągom, które powstają ze wzglę-
du na różnicę temperatury w pomieszczeniu i temperatury 
ścian. Tym samym  w domu panuje miła, przytulna at-
mosfera. Domy z izolacją, przede wszystkim te wykonane 
z cegieł i betonu, wypadły również najlepiej w odniesieniu 
do temperatury i wilgotności powietrza. Wyniki przeprowa-
dzonych badań są jednoznaczne – Głównymi czynnikami 
mającym wpływ na aspekt zdrowia i komfortu w odniesie-
niu do pomieszczeń mieszkalnych, są klimat pomieszcze-

Dobra izolacja to podstawa

Liczy się przede wszystkim wnętrze

Magazyn energii
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Park badawczy VIVA

nia i jakość powietrza – wyjaśnia Jürgen Lorenz, kierownik działu badań 
i rozwoju w firmie Baumit. – Opracowane przez nas serie produktów 
oferują trwałe rozwiązania w tym zakresie.

2. Liczy się przede wszystkim wnętrze — zapas wilgotnego po-
wietrza zapewnia zdrowy klimat pomieszczeń
Każdy chce, aby w domu panowała komfortowa atmosfera, ale nie-
wiele osób zdaje sobie sprawę, jak wiele czynników ma na to wpływ. 
Właściwa temperatura, wilgotność powietrza, a nawet liczba malut-
kich atomów, tzw. jonów powietrza, mają wpływ na klimat pomiesz-
czeń. Ponadto należy również uwzględnić czynniki biologiczne, takie 
jak na przykład grzyby pleśniowe, rozpuszczalniki i lotne związki or-
ganiczne (VOC, volatile organic compounds), zawarte w farbach uży-
wanych we wnętrzach oraz zapachy, które mogą być odbierane jako 
przyjemne lub wprost przeciwnie. Co należy więc zrobić, aby powie-
trze w pomieszczeniach było jak najbardziej czyste i sprzyjało zdrowiu 
oraz jak utrzymać taki stan rzeczy?

Czy powietrze jest czyste?
Budynki są teraz coraz bardziej wydajne energetycznie, a co 
za tym idzie, coraz bardziej szczelne. W przeciwieństwie do starsze-
go budownictwa, obecnie szkodliwe substancje pozostają znacznie 
dłużej w pomieszczeniach. Te czynniki należy zharmonizować. W jaki 

sposób? Wybierając odpowiednie materiały budowlane, niezawie-
rające szkodliwych substancji, mineralne i paroprzepuszczalne. Po-
nadto powinny nawet same generować zdrowe powietrze, tak jak 
na przykład farby zawierające jony powietrza, które w naturze można 
spotkać w wyjątkowo dużym stężeniu.

Tynk również ma znaczenie
Produkty do wykończenia wnętrz odgrywają kluczową rolę w kontek-
ście właściwego i zdrowego klimatu w pomieszczeniach. Przyjrzyjmy 
się jednak dokładniej, dlaczego tak jest.
Na ściany, np. z cegieł lub betonu, nakłada się tynk wewnętrzny, o gru-
bości od 1,5 cm (jednak nie mniejszej niż 1 cm),  ponieważ decydują-
ce znaczenie ma grubość tynku. Tynki mineralne firmy Baumit cechuje 
pewna właściwość, która szczególnie dobrze wyrównuje wilgotność 
powietrza — np. KlimaWhite marki Baumit przyjmuje od 3 do 4 razy 
więcej wilgoci niż powszechnie stosowane tynki gipsowe, oddając ją 
powoli i równomiernie do powietrza w pomieszczeniach. W ten spo-
sób można zagwarantować, że nigdzie nie gromadzi się woda kon-
densacyjna, a przy tym powietrze nie jest zbyt suche. Jaką cechę 
wspólną mają wszystkie tynki, masy szpachlowe, farby do wnętrz 
oraz specjalne produkty do renowacji firmy Baumit? W znacznej mie-
rze są mineralne, co przyczynia się do zwiększenia ich sorpcyjności 
oraz naturalnej regulacji klimatu pomieszczeń, a ponadto nie zawiera-
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90% naszego czasu spędzamy 
w pomieszczeniach. Dzięki właściwej 

konstrukcji oraz materiałom 
budowlanym możemy je optymalnie 

przygotować do tego celu.

Ściany, posadzki i tynki firmy Baumit magazynują 
energię cieplną, a następnie oddają ją, gdy robi się 
chłodno. Z kolei latem można wykorzystać tę właściwość 
do chłodzenia pomieszczeń.

ją szkodliwych substancji i są zgodne 
z zasadami zrównoważonego rozwo-
ju. Dzięki temu przyczyniają się do po-
wstawania zdrowej i wyjątkowo kom-
fortowej atmosfery w mieszkaniach, 
którą można odczuć zaraz po wejściu 
do środka.

3. Ekologiczny magazyn ciepła
Im grubsze ściany, tym lepiej. W ten 
sposób można krótko podsumować 
jedno z głównych odkryć projektu 
badawczego VIVA. Im większa masa, 
tym większa możliwość magazyno-
wania energii cieplnej. Solidne ściany, 
chronione z zewnątrz dobrą izolacją 
cieplną, mogą magazynować w zimie 
ciepło, a latem utrzymywać przyjem-
ny chłód w mieszkaniu. Im większa 
masa, tym lepiej taki „magazyn energii 
cieplnej” działa, a co za tym idzie, kli-
mat pomieszczeń jest bardziej stabil-
ny, przyjemny i zdrowszy.
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Baumit ambasadorem zdrowego budownictwa  
i lifestyle’u 
 
Po raz drugi firma Baumit Polska wydała poradnik 
lifestyle’owy – Przepisy na zdrowe życie i mieszkanie. 
To wyjątkowe wydawnictwo na skalę branży budowlanej 
i przemysłowej. Jako pierwszy z producentów chemii 
budowlanej, Baumit podchodzi do zagadnienia zdrowego 
stylu życia w tak kompleksowy sposób. Na 60 stronach 
omówiona została każda sfera naszej codzienności  
oraz – co ważne – jej wpływ na zdrowie. 

– Punktem wyjścia dla drugiej edycji poradnika były rozważania 
na temat współczesnej piramidy potrzeb nowoczesnych ludzi – 
mówi Aleksandra Gilewska, Marketing Manager w Baumit Polska. 
– Dziś liczy się nie potrzeba, ale sposób jej zaspokajania. 
W każdej dziedzinie mamy ogromny wybór, a co za tym idzie 
trudniej podjąć decyzję. Które warzywa jeść? Jak efektywnie 
ćwiczyć? Z jakich materiałów zbudować zdrowy dom?  
W Przepisach na zdrowe życie i mieszkanie udzielamy 
odpowiedzi w popularnonaukowych artykułach. Przybliżą 
one Przyjaciołom, Partnerom i Klientom Baumit ideę zdrowego 
stylu życia opartą na fundamencie przyjaznego zdrowiu, 
ekologicznego mikroklimatu wnętrz. Zadbaliśmy o atrakcyjną, 
lekką formę – przyjemność czytania gwarantowana!

II edycja Przepisów na zdrowe życie i mieszkanie  
jest już dostępna na baumit.pl!

Jak piec kaflowy
Co łączy solidne ściany, wylewki i tynki? To ele-
menty budowlane o dużej masie zdolnej do maga-
zynowania energii, dzięki czemu dobrze pochła-
niają energię cieplną, magazynują ją i oddają, gdy 
temperatura spada, jak na przykład nocą lub pod-
czas wietrzenia. Z kolei latem można wykorzystać 
tę właściwość do chłodzenia pomieszczeń.

Mocne strony różnych typów budownictwa
Temperaturę i wilgotność powietrza można 
najlepiej wyrównać w domach z cegły lub be-
tonu (zazwyczaj z izolacją). Jeśli chodzi o zapa-
chy również odczuwana jest znaczna różnica 
— mieszkania o lekkiej konstrukcji z płyt gipso-
wo-kartonowych mogą wydzielać zapach na-
wet po dwóch latach pomimo codziennego wie-
trzenia. Izolacja akustyczna w znacznym stopniu 
przyczynia się do zdrowej atmosfery w miesz-
kaniu. Z badań wynika, że w domach z betonu 
hałas dobiegający z zewnątrz jest odczuwany 

jako o połowę mniejszy niż w przypadku konstrukcji drewnianych 
okładanych płytami gipsowo-kartonowym. Systemy ociepleń również 
zwiększają dźwiękoszczelność. 

Powietrze jest niezbędne do życia 
Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że nasz układ oddechowy pobiera 
dziennie średnio około 12 000 litrów powietrza, od razu zobaczymy, 
że powietrze jest jedną z naszych ważniejszych „substancji odżyw-
czych”. Nasze zdrowie zależy w znacznej mierze od jego jakości. 
Zdrowe powietrze w pomieszczeniach powinno być, na tyle, na ile 
to możliwe, wolne od szkodliwych substancji, odbierane jako przy-
jemne oraz pozbawione nietypowego zapachu. Ponadto powinno 
cechować się przyjemną temperaturą oraz odpowiednią wilgotnością.
Ważne jest również doprowadzanie wystarczającej ilości powie-
trza z zewnątrz, aby pozbyć się zanieczyszczeń wytwarzanych 
przez nasz organizm.
Oprócz izolacji termicznej oraz magazynowania energii cieplnej przez 
mury, istotnymi wyznacznikami optymalnego klimatu pomieszcze-
nia — inaczej mówiąc, dobrego powietrza w pomieszczeniach — 
są wentylacja, zastosowanie materiałów budowlanych o niskiej emisji 
oraz elementy wyposażenia wnętrza. Zawsze jednak istotną rolę od-
grywa także współdziałanie tych czynników.
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przyszłości?
mieszkać

w

Mikromieszkania i domy 
wielopokoleniowe – jak będziemy

Zdrowy, zdecentralizowany, cyfrowy i minimalistyczny 
— w ten sposób eksperci zajmujący się badaniem 
trendów, tacy jak Matthias Horx, Li Edelkoort czy Peter 
Wippermann, określają styl życia przyszłości. Już dziś, 
z pewnym prawdopodobieństwem możemy przewidzieć 
główne trendy przyszłości i przygotować się na nie teraz, 
zanim tak naprawdę nastąpią. 

P rzestrzeń mieszkalna w miastach jest coraz mniej-
sza. Jednocześnie dążymy do wyrażenia naszej 
indywidualności oraz szukamy elastycznych 

rozwiązań. Przed nami zmiana demograficzna — ludzie 
są coraz starsi. Jaki wpływ mają te czynniki na nasze 
podejście do mieszkania? Powoli krystalizuje się siedem 
głównych trendów, które powinny zainteresować archi-
tektów, projektantów produktów, inwestorów i producen-
tów materiałów budowlanych. 

Firma Baumit zawsze potra-
fiła dostrzec kierunek zmian, 
wprowadzając innowacyjne 
produkty, ale przede wszystkim 
wcielając w życie swoje per-
spektywiczne pomysły. W ten 
sposób przyczynialiśmy się 
do rozwoju zdrowego budow-
nictwa mieszkaniowego.

Inteligentne domy z prostą 
technologią
– Tylko źle zaprojektowane domy wymaga-
ją sztucznej inteligencji – wyjaśnia dr Wol-
fgang Streicher, profesor specjalizujący się 
w efektywności energetycznej budynków na 
Uniwersytecie w Innsbrucku. Największy po-
tencjał budownictwa zgodnego z zasadami 
zrównoważonego rozwoju kryje się w zinte-
growanym projektowaniu. Dom i proste, wy-
trzymałe rozwiązania techniczne stanowią 
nierozerwalną całość. Dobra izolacja fasady 
jest nieodzowna w przypadku nowego bu-
downictwa oraz renowacji. 

Zdrowe, naturalne i  ekologicz-
ne budownictwo mieszkaniowe
Zapotrzebowanie na zdrowe, naturalne 
i ekologiczne materiały jest coraz większe 
— wapno i materiały paroprzepuszczal-
ne, a we wnętrzach tynk regulujący klimat, 
korek, sizal, drewno oraz skóra. Materiały 
budowlane i wykończeniowe mające ko-
rzystny wpływ na zdrowie, takie jak na przy-
kład farby ścienne absorbujące szkodliwe 
substancje i oddające do powietrza w po-
mieszczeniach jony powietrza. Komplek-
sowe podejście do budownictwa mieszka-
niowego — oto nasza dewiza. Harmonijne 
współistnienie człowieka, natury i budynku. 
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przyszłości?
Mikromieszkania
Bezpośrednim skutkiem niewystarczają-
cej ilości mieszkań w miastach jest moda 
na mieszkania w formacie XS. Małe, 
ale dopracowane. Minidom odpowiada 
na potrzebę elastyczności oraz otwiera 
zupełnie nowe możliwości. Zdrowe miesz-
kanie, które rozpoczyna się od zdrowych 
pomieszczeń, a dalej płynnie przechodzi 
w piękne otoczenie.

Wspólnoty mieszkaniowe
Dzielenie się to obecnie słowo klucz. 
Własne mieszkanie ogranicza się tylko 
do spełnienia podstawowych potrzeb 
— spania, gotowania i toalety. Są one 
jednak uzupełniane opcjonalnymi, ogól-
nie dostępnymi pomieszczeniami, z któ-
rych w razie potrzeby można korzystać. 
Ten trend jest określany jako collaborate 
living, czyli współczesne wspólnoty miesz-
kaniowe. W przyszłości dzielenie się bę-
dzie nową formą posiadania. 

Meble dostosowane 
do indywidualnych potrzeb
W przeciwieństwie do nowoczesnych 
technologii stosowanych w wyposażeniu 
mieszkań, w przypadku mebli modne są 
tradycyjne rzemiosło oraz samodzielnie 
wykonane sprzęty. Produkty masowe nie 
budzą już emocji. Przeciwnie — coraz 
wyraźniej widać nostalgię za prawdziwym 
rzemiosłem i wysokiej jakości meblami 
z historią, samodzielnie wykonanymi stoła-
mi, produktami wykonanymi z materiałów 
wtórnych, jak np. meble z palet. Powo-
dzeniem cieszą się osobiste, unikatowe 
elementy wyposażenia. 

Mieszkania w otoczeniu 
zieleni i miejskie ogrody
Każdy chciałby mieszkać w zielonym 
otoczeniu, jednocześnie nie rezygnując 
z zalet miasta. Dlatego tak modna jest 
koncepcja ogrodów miejskich (z ang. 
urban gardening). Najczęściej chodzi tutaj 
o aranżację niewielkich przestrzeni miej-
skich na osiedlach mieszkalnych lub w ich 
bezpośrednim otoczeniu. Idealne miejsce 
spotkań, gdzie można uprawiać warzywa 
oraz wspólnie się relaksować.

Wspólnoty mieszkaniowe 
— domy wielopokoleniowe
Z badań ONZ wynika, że za sto lat na ziemi 
będzie mieszkać od 9,3 do 12 miliardów 
ludzi. Najszybciej przybywać będzie osób 
starszych. Dlatego liczba domów wielo-
pokoleniowych wzrasta. To wspólnota, 
w której mieszkają przedstawiciele róż-
nych pokoleń. Nikt już nie musi być sam, 
jeśli nie chce.
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Powszechny dostęp do nowoczesnych technologii sprawia, że architekci mają dziś 
ogromną swobodę w projektowaniu. Powstają budynki o niebanalnych kształtach, 
nierzadko na miarę prawdziwych dzieł sztuki, a otaczająca je przestrzeń nabiera 
nowego, lepszego wymiaru. Przykładem takiej inwestycji jest biurowiec Bronowicka 
BOAT zaprojektowany przez pracownię APA Zalewski Bubak.

Biurowiec-

JACHT
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B udynek zlokalizowany jest przy ul. Bronowickiej w Krakowie, 
w mocno eksponowanym punkcie, nieopodal wiaduktu nad 
ulicą Armii Krajowej. Ma trzy kondygnacje naziemne i jedną 

podziemną, zarezerwowaną na garaż. Wydawałoby się, biurowiec ja-
kich wiele. Nic bardziej mylnego…

Miejska marina
Projekt Bronowicka BOAT został wyłoniony w konkursie zorganizo-
wanym przez prywatnego inwestora. Tym, co wyróżnia ten nieduży 
biurowiec na mapie miasta, jest zwarta, dynamiczna bryła inspirowana 
rozwiązaniami marynistycznymi, a dokładniej rzecz ujmując – archi-

tekturą najnowocześniejszych 
pod względem designu jachtów. 

Wygląd budynku nawiązuje 
do krajobrazu sąsiedztwa. – 
Za bliskiego sąsiada Bronowic-
ka BOAT ma kościół św. Jana 
Kantego, który swoją formą 
przypomina statek. Chcieliśmy 
do niego nawiązać – wyjaśnia 
arch. Andrzej Zalewski, współ-
autor projektu biurowca. 

Celem architektów było jednak 
przede wszystkim zaprojekto-
wanie architektury spełniającej 
indywidualne wymagania in-
westora pod względem funk-
cjonalności i oszczędności 
energii. Duże przeszklenia wy-

pełniają wnętrza maksymalną dawką światła dziennego, natomiast 
ogrzewanie i wentylację oparto o system pompy ciepła i wydajnej 
rekuperacji. 

Tynk jak beton
Elewacje budynku początkowo zaprojektowano z prefabrykowanych 
płyt włókno-betonowych GRC. Ostatecznie jednak – jako rozwiąza-
nie zapewniające większą elastyczność – wybrano wysokiej jakości 
tynk modelowany, doskonale imitujący strukturę betonu. – Oddawane 
do użytkowania obiekty to nasza najlepsza referencja, toteż zawsze 
w swoich projektach stawiamy na sprawdzone rozwiązania. Tynk de-
koracyjny Baumit CreativTop wykorzystywaliśmy już przy poprzednich 
naszych realizacjach – nigdy nie zawiódł naszego zaufania, wielokrot-
nie świetnie się spisując na elewacjach. Dlatego długo się nie zastana-
wialiśmy, a o efekt byliśmy raczej spokojni. W końcu przecież posta-
wiliśmy na producenta oferującego bardzo dobre produkty fasadowe 
– podkreśla arch. Adam Bubak, współautor projektu.

Tynk modelowany Baumit CreativTop to rozwiązanie o wielu twa-
rzach. Naśladowanie betonu to tylko jedna z jego wielu specjal-
ności. Można go barwić w bogatej palecie kolorów i kreatywnie 
łączyć ze sobą za pomocą różnych technik, dających inny efekt 
końcowy. Produkt umożliwia osiągnięcie standardowych struk-
tur jak np. klasyczny „baranek”. Doskonale imituje powszechnie 
znane materiały, takie jak  drewno, cegła, kamień (np. piasko-
wiec) czy metal. Nieskończone możliwości kształtowania mate-
riału, dzięki dostępności różnych narzędzi i technik nakładania 
tynku oraz kilku wariantom jego uziarnienia, pozwalają nadać 
indywidualny charakter każdej inwestycji, zapewniając niezapo-
mniane wrażenia estetyczne.
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Na pierwszy rzut oka inwestycja jakich wiele. Podstawowym założeniem 
było dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów, powiększenie 
jego powierzchni użytkowej o dwie sale dydaktyczne na poziomie I i II piętra, 
hol wejściowy z szatnią na poziomie parteru, a także budowę placu zabaw 
wraz z małą architekturą. Budynek został poddany gruntownej rearanżacji 
funkcjonalnej oraz rozbudowie. Wykonano termomodernizację obejmującą 
docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki czy instalacji wewnętrz-
nych, podnosząc tym samym klasę energetyczną i komfort cieplny obiektu. 
W wyniku przeprowadzonych prac Przedszkole zmieniło się nie do pozna-
nia! Nie tylko zyskało nowoczesny, stylowy wygląd, lecz – co najważniejsze 
– po raz pierwszy od lat naprawdę przypomina miejsce, w którym swój czas 
spędzają najmłodsi.  

Przedszkole nr 43 w Zabrzu – historia prawdziwa
Niemal już nie pamiętamy, jak wyglądał budynek przed zmianami. Przy-
pominają o tym jedynie setki zdjęć zrobionych dla potrzeb dokumentacji 
– mówi arch. Grzegorz Tkacz z biura  PROJEKTPLUSARCHITEKCI, je-
den z ojców tej wyjątkowej metamorfozy. Za to dobrze pamiętamy mo-
ment, w którym narodziła się idea zaprojektowania „okna sztuki” – dodaje 
arch. Tomasz Borkowski, współautor projektu. W tym właśnie miejscu za-
czyna się opowieść o budynku, który pomógł dzieciom dostrzec inny świat. 

Historia rozgrywa się w pełnym kontrastów Zabrzu. To tam przy ul. Klono-
wej zlokalizowane jest Przedszkole nr 43. Przechadzając się ulicami miasta, 
w każdym niemal miejscu spotykamy się z jego pięknem, miejscami z wi-
talną zielenią, ale i z czarnymi od sadzy elewacjami kamienic. Ten właśnie 
klimat często jest źródłem inspiracji w twórczości artystycznej śląskich ma-
larzy i tenże klimat towarzyszy niemal codziennie dzieciom idącym do po-
bliskich szkół i przedszkoli.

A gdyby tak uporządkować ten swoisty chaos, wprowadzając go w kadr 
okien, przez które spojrzenie na świat nabrałoby innego znaczenia? 

Jeszcze do niedawna staromodny, daleki od kano-
nu współczesnej architektury, dziś zachwyca formą 
i funkcjonalnością przestrzeni. Budynek Przedszkola 
nr 43 w Zabrzu, bo o nim mowa, to przykład meta-
morfozy o tyle niezwykłej, że poza czysto technicz-
nymi aspektami skrywa niezwykłą wartość dodaną. 
Ale o tym za chwilę…

J
Świat widziany
przez okno sztuki
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Tak postawione pytanie zrodziło pomysł, aby pełną sprzeczności 
przestrzeń miejską oddzielić od dobudowanych sal przedszkola 
dużym oknem, a w istocie kompozycją wielu okien. Zabieg ten za-
inicjował pewien tok ciekawych zdarzeń.

Od strony wejściowej na białej jak śnieg elewacji pojawiło się duże, 
kolorowe, abstrakcyjne okno. Zestawienie kolorowych ram, cie-
płych barw oraz wypełnień okiennych zaświeciło pozytywną energią 
tak mocno charakteryzującą temperament dzieci. Różowy akcent 
przy drzwiach wejściowych stał się symbolicznym odciskiem szminki, 
takim samym jak ten pozostawiany na policzku dziecka przez całus 
mamy, która odprowadza je właśnie do przedszkola.

Zestawione elementy stolarki z białymi i gładkimi ścianami elewacji 
Baumit zadziałały jak obrazy osadzone w passe-partout. Tak skompo-
nowana bryła budynku zaczęła pobudzać zmysły przechodniów i po-
zwoliła im dostrzec element sztuki w przestrzeni miejskiej. Zauważyli 
też, że wpisała się ona w otoczenie i zaczęła na nie pozytywnie od-
działywać, by w końcu zmienić je na bardziej przyjazne i estetyczne.

Nie zapominajmy jednak o głównych bohaterach tej opowieści – przed-
szkolakach, dla których w taki sposób zrealizowano obiekt. Duże okno 
z podziałem na różnej wielkości ramy już zaczyna wpływać na ich wy-
obraźnię, pobudzając do kreatywnego myślenia. Rzeczywistość wi-
dziana w drodze do przedszkola i ta zza okna nie są już takie same. 
Mali Ola, Monika i Tomek w wydzielonych kadrach dostrzegają inny 
świat, w którym fragment drzewa i siedzący na gałęzi ptaszek łączą się 
z fragmentem domu oraz nieba. W końcu też dostrzegają, że to co wi-
dzą i często uwieczniają na białej kartce papieru to również forma sztuki.

Jak każda historia, także i ta ma swój morał. Dobrze zrealizowana in-
westycja wpływa pozytywnie na mieszkańców i użytkowników. Na po-
czątku, w każdej z nich należy znaleźć pomysł, który później ma być 
umiejętnie rozwijany. Przy użyciu odpowiednich materiałów architekci 
godzą wyżej opisane wymagania. Główną rolę w tym przypadku ode-
grały tynki Baumit. Dały one odpowiednią jakość wszystkim elewa-
cjom, dzięki którym świat dziecka będzie wyglądał zupełnie inaczej...

PROJEKTPLUSARCHITEKCI s.c. G.Tkacz, T.Borkowski
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Synagoga w Buku
Blask budowlizabytkowej 

W Polsce znajduje się ponad 404 

tys. budynków wybudowanych 

przed 1918 r. To czy uznamy 

je za niepotrzebne relikty przeszłości 

czy też elementy kulturowego 

dziedzictwa często zależy od tego, 

jaką wizję renowacji przedstawi 

architekt. Fakt, że wszystkie 

te budynki wymagają poważnych prac 

naprawczych, jest niezaprzeczalny. 

Przykładem wzorcowej renowacji 

historycznej jest Synagoga w Buku. 

Dzięki doświadczeniu architektów 

z Pracowni PL+, obiekt odzyskał dawny 

blask i ponownie służy mieszkańcom. 

przywrócony 
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Z przełomu wieków
Renowacja budynków to subtelna sztuka wymagająca zaangażo-
wania wielu specjalistów, począwszy od konserwatora budynku. 
Architekt projektując plan renowacji, musi w pewnym stopniu spro-
stać wizji pierwotnego projektanta oraz inwestora, ale  także speł-
nić oczekiwania współczesnych. Wszystko zaś odbywa się w ra-
mach ścisłych wytycznych konserwatorów budynków. Synagoga 
w Buku to ponad 100-letni budynek wzniesiony w 1909 roku. 
Wpisana w rejestr zabytków, jest najlepiej zachowanym tego typu 
budynkiem w Wielkopolsce. Bożnica – jak wiele innych miejsc 
związanych ze społecznością żydowską – była świadkiem drama-
tycznych wydarzeń XX wieku. W czasie wojny niemieccy okupanci 

przetrzymywali w niej miejscowych Żydów, a następnie urządzono 
tam stolarnię. Po wojnie synagoga stała się siedzibą klubu spor-
towego. Odkąd przeszła na własność miasta Buk, jest miejscem 
spotkań kulturalnych – koncertów, wystaw itp. 

W oczekiwaniu na zmianę
Pierwsze plany dotyczące modernizacji oraz przebudowy synagogi 
pojawiły się w 2010 roku, jednak dopiero w 2016 roku podjęto osta-
teczną decyzję o renowacji. Jak mówi architekt Paweł Litwinowicz 
z Pracowni PL+ – Głównym celem była przebudowa dawnej synago-
gi, tak aby mogła spełniać rolę galerii, muzeum i sali konferencyjnej. 
Oczywistym celem było dostosowanie budynku do wymogów BHP, 
sanepidu i przepisów przeciwpożarowych. Synagoga musiała zostać 
przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ostatecznie re-
alizacja trwała od końca 2017 r. do trzeciego kwartału 2018 r. Prace 
prowadzone na historycznym obiekcie były dużym wyzwaniem. Po-
szczególne części budynku prezentowały różnorodny stan. Koniecz-
ne było znalezienie odpowiednich rozwiązań. – Do projektowania 
nie można podchodzić rutynowo. Aby można było nazwać inwestycję 
udaną, na każdym etapie powinni znaleźć się właściwi ludzie na wła-
ściwych miejscach – mówi arch. Paweł Litwinowicz.

Odnowa stuletnich murów
Efekt godzi cele konserwatora zabytków, plany inwestora, doświad-
czenia wykonawcy i pomysły projektanta. Obecnie mieszkańcy Buku 
mogą korzystać z odrestaurowanej synagogi. Do renowacji budynku 
zostały użyte materiały firmy Baumit, znane projektantom z Pracowni 
PL+ od lat – Mają dobrą renomę, a zawsze zależy nam na utrzymaniu 
jakości realizacji projektów – nie tylko pod względem wykonawstwa, 
ale także stosowanych materiałów – dodaje Paweł Litwinowicz. Do-
świadczeni fachowcy oraz dobrej jakości produkty tchnęły życie w neo-
romański budynek, który zyskał nową rolę i służy dziś ponownie spo-
łeczności bukowskiej.

po renowacji przed renowacją

przywrócony 
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winner is...And the
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Po Wiedniu i Madrycie nadszedł czas na Bratysławę. 
To właśnie w stolicy Słowacji 14 czerwca odbyła się gala 
finałowa 3. edycji międzynarodowego konkursu 
Baumit Life Challenge Award 2018. Trzynastoosobowe 
jury wybrało 7 najlepszych realizacji z Europy i Chin.

Piątka najlepsza w PolsceLife Challenge Award to międzynarodowa odsłona konkursu Fa-
sada Roku. W wydarzeniu biorą udział Architekci, Wykonaw-
cy i Inwestorzy z 27 krajów Europy oraz Chin, którzy w swo-

im portfolio posiadają realizacje wyposażone w kompletne systemy 
Baumit. Jury spośród 320 budynków, zgłoszonych w 3. edycji, wybra-
ło w głosowaniu internetowym 36 obiektów, które walczyły o wygraną 
w jednej z siedmiu kategorii. W tej edycji do rozgrywki finałowej no-
minowanych było aż 5 budynków z Polski. Podobny wynik osiągnęły 
jedynie Niemcy i Austria. 

Świat architektury w soczewce 

Na galę finałową zaproszono ponad 500 osób – Architektów, Wyko-
nawców, Inwestorów, Partnerów firmy, przedstawicieli biur projekto-
wych oraz internautów, którzy brali udział w głosowaniu na Fasadę 
Roku. Tym samym w jednym miejscu udało się zgromadzić euro-
pejskie grono kreatorów współczesnych miast i metropolii. Galę po-
prowadzili Vera Wister i gospodarz wieczoru – Robert Schmid, pre-
zes Baumit Beteiligungen GmbH. Spotkanie miało również należytą 
oprawę – przed gośćmi wystąpiły doskonali słowaccy artyści, a szef 
kuchni przygotował międzynarodowe menu z obowiązkowym do-
datkiem słowackich win i szampana. Wieczorem 14 czerwca w Fil-
harmonii Słowackiej goście poznali siedem – najlepszych zdaniem 
międzynarodowego jury – realizacji w systemach Baumit. Zwycięzcy 
kategorii otrzymali pamiątkowe statuetki oraz nagrody w wysokości 
6 600 euro. Przyznano również nagrodę główną konkursu w kategorii 
– 9 900 euro. Po ogłoszeniu wyników goście wzięli udział w bankiecie, 
któremu towarzyszyły koncerty na żywo i tańce. 

W konkursie na najlepsze europejskie fasady znalazło się aż 29 
obiektów z Polski, a aż 5 z nich trafiło do ścisłego finału. Niemal 
w każdej kategorii konkursowej mieliśmy swojego reprezentan-
ta. Przedstawiciele biur, których realizacje znalazły się na krótkiej 
liście jury, mogli dzielić konkursowe emocje z kolegami z innych 
krajów europejskich podczas oficjalnej gali.

 ■ Dom jednorodzinny 
FIL House w Konstancinie-Jeziornie 
Projekt: Beczak/Beczak/Architekci

 ■ Budynek wielorodzinny 
Wrocławskie Osiedle Atmosfera 
Projekt: arch_it Piotr Zybura

 ■ Budynek niemieszkalny 
Poznański Beyond.pl Data Center 
Projekt: ELD Poland sp. z o.o.

 ■ Budynek po termomodernizacji 
Termomodernizacja z Kłobucka 
Projekt: FHU MatBud Krzysztof Jelonek

 ■ Budynek historyczny po renowacji 
Budynek przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie 
Projekt: Front Architects

Life
2018

wspaniałych7 Challenge Award
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Aby poradzić sobie ze złożonością przestrzeni w pobliżu pla-
cu „de las Glóries” architekci zastosowali 2 różne strategie 

odpowiadające otaczającej specyfice urbanistycznej. Pierw-
sza to adaptacja głównego budynku z orientacją na dzielnicę 
 Exaimple, druga to położenie budynku mieszkalnego, będące 
przedłużeniem szeregu sąsiednich bloków powiązanych z głów-
ną ulicą Diagonal. Kompleks budynków składa się z obiektu 
głównego do użytku publicznego i wspólnego oraz 3 bloków 
do celów prywatnych.

PRODUKTY BAUMIT

 ■ Baumit StarSystem

 ■ Baumit NanoporTop

Budynek wielorodzinny połączony 
z ośrodkiem zdrowia
Barcelona/ Hiszpania
Projekt: UTE BONELL I GIL & PERIS + TORAL

BAUMIT LIFE CHALLENGE AWARD 2018 

ZWYCIĘZCY

ZWYCIĘZCA
Life Challenge Award 2018 

W SKRÓCIE
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Do niedawna życie zawodowe było związane z miejskimi przestrze-
niami. Teraz przenosi się na peryferie w krajobraz, gdzie można 

znaleźć zrównoważone, ekonomiczne przestrzenie o wysokiej jako-
ści. Szkielet stodoły zachował swoją strukturę w każdym szczególe. 
Jej ściany łagodnie wtapiają się w południowe zbocze. Nowy dom 
został tak umiejętnie „wszczepiony” w tradycyjną stodołę, że dzięki 
membranom możliwy jest widok na okoliczny krajobraz. Szata ze-
wnętrzna robi wrażenie dziedzictwa wiejskiej słoweńskiej architektury, 
w środku panuje atmosfera nowoczesnego mieszkania. Tak więc bu-
dynek doskonale łączy tradycję i nowoczesność.

PRODUKTY BAUMIT

 ■ Baumit NatureSystem*

 ■ Baumit StarContact Forte* 

 ■ Baumit SilikatTop

ZWYCIĘZCA
KATEGORIA SPECJALNA
BUDYNEK O WYJĄTKOWEJ
STRUKTURZE FASADY

ZWYCIĘZCA
BUDYNEK 
JEDNORODZINNY

House Marie
Baden/Austria
Projekt: Caramel Architects

Jest to dobudowa do tradycyjnego domu winiarskiego. Aby no-
woczesna budowla nie konkurowała z nostalgiczną atmosferą 

towarzyszącą degustacji młodych win, a wręcz przenosiła ją w ob-
szar zamieszkania, klimaty ogrodowe zostały zaadaptowane 
na wszystkich nowo utworzonych poziomach. Dzięki żywej, orga-
nicznej powierzchni, elewacja niejako otacza wszystkie sfery jak 
zielona wstęga, tworząc związek między ludźmi i naturą. Inspiracją 
dla powierzchni fasady była kora dużego drzewa orzechowego, ty-
powego dla budynków winnicowych.

PRODUKTY BAUMIT

 ■ Baumit CreativTop Fine 

 ■ Baumit SilikonColor 

 ■ Baumit Lasur 

 ■ Baumit Finish

Pawilon w Hayrack
Vrhe/Slowenien
Architektur: STYRIA ARHITEKTURA, Jahr: 2016

ZWYCIĘZCY
W SKRÓCIE

* Produkt/system nie jest dostępny w ofercie Baumit Polska.
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Klub studencki Uniwersytetu Południowych Czech w Czeskich Bu-
dziejowicach dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Inteligent-

na architektura pawilonu na parterze, który został zaprojektowany 
w pięknym parku, łączy sprawiającą wrażenie lekkości pergolę z ja-
snego betonu z pionowo wyrównanymi ścianami, charakteru dodają 
duże okna. Połączenie tych materiałów okazało się dobrym wyborem. 
Doskonała przetwarzalność produktu Baumit CreativTop o uziarnieniu 
1 mm także przyczyniła się do znakomitego wyniku.

PRODUKTY BAUMIT

 ■ Baumit openSystem*

 ■ Baumit CreativTop

Dwa budynki z kilkoma apartamentami dla seniorów i centrum 
dziennym otaczają plac z różnymi elementami przestrzenny-

mi. W zamyśle ma to być zintegrowana przestrzeń mieszkalna 
dla seniorów. Różne otwory okienne i drzwiowe tworzą orygi-
nalny indywidualistyczny wygląd fasady. Dzięki temu projektowi 
udała się integracja mieszkania i życia publicznego osób star-
szych oraz stworzenie kontekstu dla otoczenia miasta Izola.

PRODUKTY BAUMIT

 ■ Baumit StarSystem Mineral*

 ■ Baumit StarContact Light White*

 ■ Baumit SilikonTop, StellaporTop Fine

ZWYCIĘZCA
BUDYNEK 

WIELORODZINNY

ZWYCIĘZCA
BUDYNEK 

NIEMIESZKALNY

Apartamentowiec Beautiful Elderly Life
Izoli/Słowenia
Projekt: Gužič Trplan arhitekti d.o.o.

Klub Studencki South Bohemia
Czeskie Budziejowice/Czechy
Projekt: Atelier Dvorak architekti
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Projekt Torre 30 ma na celu nie tylko przedłużenie życia budynku, 
ale także przekształcenie go w nowoczesny i dynamiczny symbol. 

Baumit ETICS odgrywa fundamentalną rolę w renowacji, podobnie jak 
dogłębne zbadanie użytych kolorów i nieprzezroczystość mikroperfo-
racji zewnętrznej powłoki metalowej. Budynek jest codziennie oglą-
dany przez tysiące kierowców korzystających z sąsiedniej obwodnicy 
autostrady M30 i dlatego potrzebował wyglądu, który odpowiadałby 
jego znaczeniu. Dzięki oświetleniu i wyrafinowanej konstrukcji po-
wierzchni Torre 30 mieni się w nocy wszystkimi kolorami tęczy.

PRODUKTY BAUMIT

 ■ Baumit StarSystem

 ■ Baumit NanoporTop

 ■ Baumit NanoporColor

Browar Paulaner w Monachium to tradycyjny symbol miasta.  Po la-
tach zaniedbania będącego konsekwencją obrażeń od bomb 

z II wojny światowej, fasadzie udało się przywrócić oryginalny wygląd. 
Ponieważ budynek długo był narażony na działanie wilgoci, jedyną 
opcją renowacji było zastosowanie tynku renowacyjnego. Strefa wej-
ściowa została wyremontowana za pomocą tynku renowacyjnego, 
wypełnienia siatką i tynku wapiennego.

PRODUKTY BAUMIT

 ■ Baumit SanovaSpritz*

 ■ Baumit SelfporSanierputz SP 64 P

 ■ Baumit MPA 35 Speed*

 ■ Baumit Multi MC 55 W*

 ■ Baumit Klima RK 70 N*

Browar Paulaner
Monachium/Niemcy
Projekt: Hierl Architekten BDA DWB

Biurowiec Torre 30 
Madryt/Hiszpania 
Projekt: Ruiz Barbarin Arquitectos

ZWYCIĘZCA
BUDYNEK HISTORYCZNY 
PO RENOWACJI

ZWYCIĘZCA
BUDYNEK 
PO TERMOMODERNIZACJI

* Produkt/system nie jest dostępny w ofercie Baumit Polska.
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Katarzyna Baranowska
Fundacja Twórców Architektury

Absolwentka prawa UAM, menadżer 
kultury. Od kilkunastu lat działa w branży 
architektonicznej, prowadząc Fundację 
Twórców Architektury – organizację 
non-profit działającą na rzecz rozwoju 
polskiej architektury. Koordynatorka 
Klastra Akademia Architekta. Organizatorka 
seminariów, konferencji, warsztatów. 
Współorganizatorka kongresu Architektury 
Polskiej w Poznaniu w 2009 r. oraz 
trwającego od 2013 roku polsko-
niemieckiego cyklu Warszawskie Rozmowy 
Architektoniczne.

W ydarzenie Fasada Roku co roku skupia na sobie uwagę świata architektury i bu-
downictwa. Konkurs wskazuje trendy i dobre praktyki w zakresie kreowania wy-
glądu elewacji budynków nowych, odnawianych, prywatnych oraz użytku pu-

blicznego. Tym samym portfolio nagrodzonych obiektów stanowi udokumentowany przegląd 
zmian, jakie przeszła branża budowlana i wykonawcza w czasie ostatnich 12 lat. O innowa-
cyjnych technologiach, wyjątkowych realizacjach i wyzwaniach architektonicznych rozmawia-
my z członkinią jury konkursu Fasada Roku 2018 – Katarzyną Baranowską, przedstawicielką 
Fundacji Twórców Architektury. 

Baumit Magazyn: W rekordowym 2017 roku, deweloperzy rozpoczęli budowy 105 tys. 
mieszkań i domów. Jakie zmiany tendencji w planowaniu przestrzeni zaobserwowała 
Pani w trakcie wielu lat orzekania w jury konkursu Fasada Roku?

Katarzyna Baranowska: Nie jestem urbanistą, ale polskie przedmie-
ścia w większości przypadków przerażają mnie. Są do siebie podob-
ne – wąska ulica, biały dom obok białego domu, żadnych przestrzeni 
wspólnych, rzadko chodniki, sklepy osiedlowe. Więcej pozytywnych 
zmian zauważam w inwestycjach miejskich. Deweloperzy rozpoznają 
potrzeby mieszkańców. Zwłaszcza ci, którzy na rynku są długo, wiedzą, 
że dbałość o dobry rozkład mieszkań, zadbane przestrzenie wspólne 
przyniesie korzyści długofalowe. Do projektowania osiedli wielorodzin-
nych zapraszani są coraz częściej świetni architekci, co daje nadzieję 
na powstawanie miejsc tworzących kolejne spójne fragmenty miasta, 
a nie zamknięte enklawy. Dużo się mówi o przestrzeni miejskiej i decy-
denci zaczynają z tego wyciągać wnioski.

B.M.: Jakie trendy w kreowaniu elewacji wyróżnia Pani w od-
niesieniu do budownictwa mieszkaniowego? Czy można mówić 
o poprawie estetyki i poziomu komfortu domów jednorodzinnych?

K.B.: Zacznę przewrotnie od tego, że kategoria Budynki Nowe po-
niżej 1000 m2, która potem ewoluowała w Domy Jednorodzinne 

      Zawsze na tropie 
trendów 

Pod koniec listopada br. jury 
wybierze realizacje w komplet-
nych systemach Baumit zasłu-
gujące na tytuł Fasady Roku 
2018. To już dwunasta edycja 
i z całą pewnością także tym 
razem możemy spodziewać 
się selekcji najwyższej próby. 

12 lat konkursu Fasada Roku
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i  Budownictwo Wielomieszkaniowe, od początku ma dla mnie kolor żółty. 11 lat 
temu pastele dominowały, a polski krajobraz był coraz bardziej monotonny. Dru-
gą wiodącą tendencją były domy stylizowane na staropolskie dworki. Ten duet 
do dziś przyprawia środowisko architektoniczne o ból głowy. Jednak przyznać 
muszę, że z każdą kolejną edycją było lepiej. Inwestorzy docenili uniwersalność 
bieli, co w wielu przypadkach ratuje spójny wizerunek naszych rodzimych przed-
mieść. Ci odważniejsi sięgają po nowe rozwiązania technologiczne oferowane 
przez Baumit, dzięki czemu powstają bardzo ciekawe obiekty. Z kolei na osie-
dlach mieszkaniowych okres tzw. pastelozy chyli się ku końcowi. Przed laty 
kategoria Budownictwo Wielorodzinne czy Budynki Po Termomodernizacji wy-
woływały niestety szczery śmiech. Obecnie zgłoszone obiekty prezentują archi-
tekturą wysokiej jakości – dopracowaną, jeżeli chodzi o kontekst przestrzeni, 
dbałość o detal, przemyślane rozwiązania elewacyjne – nie tylko od strony wizu-
alnej, ale również ekologicznej i ekonomicznej. Termomodernizacje zyskały na ja-
kości – mamy do czynienia ze spokojnymi, stonowanymi kolorami, które często 
podkreślają nienachalną, solidną architekturę drugiej połowy XX wieku.

B.M.: Place budowy wyrastają również w centrach dużych miast, gdzie 
powstają nowe inwestycje biurowe oraz usługowe. Jak radzą sobie 
uczestnicy nagrodzeni w kategorii „Budynek niemieszkalny nowy”?

K.B.: W tym przypadku od samego początku nie mamy się czego wstydzić. 
Oczywiście trafiło się nam przez tych 11 lat parę koszmarków. Zdecydowanie 
więcej było jednak obiektów, nad którymi trwały długie i ciekawe spory. To znak 
wzrostu świadomości i odpowiedzialności wszystkich jednostek zaangażo-
wanych w proces budowy. Zgłaszane obiekty są ciekawe, zgodne z trendami 
lub kreują nowe tendencje. Mam przed oczyma świetny biurowiec Iron Tower 
z edycji bodajże 2014 i Centrum Informatyczne Beyond z edycji 2016, obydwa 
z Poznania. Miałam okazję widzieć je na żywo i zdecydowanie są to budynki 
tworzące wokół siebie nową jakość. Baumit oferuje wiele ciekawych rozwiązań 
elewacyjnych – nie tylko tynki czy ocieplenia. Inwestorzy i architekci, którzy mają 
nowe pomysły, znajdą w ofercie produkty, systemy pomocne w ich realizacji. 

Budynek jednorodzinny, Bielany Wrocławskie

Zespół budynków wielorodzinnych, Kraków
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W trosce o wygodę Partnerów 
Handlowych, Wykonawców, 
Architektów i Inwestorów witryna 
baumit.pl przeszła metamorfozę. 
Doświadczony handlowiec 
jest niezastąpiony w bezpośrednich 
kontaktach biznesowych, ale w świecie 
online to strona internetowa przejmuje 
jego rolę. Odwiedź nas w sieci – 
poznaj nasze dynamiczne, atrakcyjne, 
interaktywne oblicze!
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baumit.com
w nowej odsłonie

Użytkownicy sprawnie poruszają się w sieci, mają własne przyzwyczajenia, 
do których przede wszystkim należy tzw. skanowanie treści. Strona baumit.pl 
została w pełni dostosowana do tych nawyków. Nowy layout jest maksymalnie 
zoptymalizowany, tak aby użytkownik strony w możliwie krótkim czasie, zupełnie 
intuicyjnie znalazł pełne informacje. Po prostu kilki i gotowe! 

Panel kontrolny
Skrolując stronę, podobnie jak profile społecznościowe, znajdziemy wszystkie po-
trzebne materiały i narzędzia. Dynamiczne banery prezentują wizualną stronę mar-
ki, ale także promują ważne, firmowe inicjatywy, atrakcyjne promocje. Co istotne, 
również przenoszą na inne portale, takie jak baumitlife.com, healthyliving.baumit.
com, fasadaroku.pl. Poniżej znajdują się kafelki tworzące przegląd firmowych 
sieci społecznościowych. W ten sposób klienci mają wgląd w aktualne statusy 
i są na bieżąco z materiałami inspiracyjnymi, filmami, newsami z branży czy infor-
macjami o nowych realizacjach. Już na pierwszy rzut oka można przekonać się, 
co słychać w naszej firmie!

GPS na placu budowy
Strona przeszła metamorfozę w kierunku portalu tematycznego. Od teraz znaj-
dziemy na niej nie tylko materiały promocyjne, aktualności i produkty, ale tak-
że całą bazę artykułów eksperckich. W zakładce Poradnik skupiliśmy materiały 
dotyczące różnorodnych wątków i problemów pojawiających się na drodze każ-
dego Inwestora, Wykonawcy czy Architekta w trakcie prac wykończeniowych 
lub renowacyjnych. Jaki tynk elewacyjny wybrać? Czym wyróżniają się tynki wa-
pienne? Jak łączyć produkty, gdy wykonujemy ogrzewanie podłogowe? Zajrzyjcie 
do Przewodnika – gotowe odpowiedzi czekają!

Let’s share!
Innowacją, którą zostawiliśmy na koniec, jest funkcja myBaumit. Dzięki niej użyt-
kownicy mają możliwość stworzenia indywidualnego widoku strony zawierające-
go najbardziej interesujące dla nich informacje i elementy. W trakcie przeglądania 
zakładek klient może dodać do ulubionych (poprzez oznaczenie gwiazdką) intere-
sujące dla niego tematy i produkty, które następnie zostaną zapisane w prywatnej 
kolekcji. Dzięki temu powrót do wybranych dokumentów, artykułów czy produk-
tów jest bardzo łatwy. Mechanizm jest intuicyjny i pomocny w tworzeniu np. map 
inspiracji niezbędnych w planowaniu remontu lub zamówień. Co ważne, aplikacja 
jest dostępna na wszystkich urządzeniach.
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Baumit
Kreatorem 
Budownictwa

Po raz kolejny wkład naszych pra-
cowników i ekspertów w kształ-
towanie współczesnej branży 
budowlanej został doceniony. 
Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa przyznało naszej 
firmie tytuł Kreatora Budownictwa 
roku 2018. Uroczysta gala odbyła 
się 22 listopada br. w Pałacu So-
bańskich przy Trakcie Królewskim 
w Warszawie. Patronat nad ósmą 
edycją wydarzenia objął dziennik 
„Rzeczpospolita” oraz Polska Izba 
Inżynierów Budownictwa.

roku 2018

Organizator konkursu:
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SStrategiczna wartość dodana 
Certyfikat przyznawany przez Izbę Inży-

nierów Budownictwa świadczy o uzna-
niu dla strategii biznesowej Baumit Pol-

ska skupionej na tworzeniu innowacyjnych 
materiałów budowalnych. Systemy są stale 

poddawane badaniom i pomiarom w rzeczy-
wistych warunkach użytkowych, w najwięk-

szej w Europie placówce badawczej, Baumit 
Viva Park. Dzięki temu tworzą one wyraźną 

różnicę dla Architektów proponujących wysokie 
standardy i normy, Deweloperów potrzebujących 

optymalnych rozwiązań, Wykonawców dbających 
o komfort pracy i jakościowy efekt, a także In-

westorów, którym zależy na długotrwałej estetyce 
obiektów i zdrowym mikroklimacie wnętrz. Tym sa-

mym propozycje Baumit są kreowane tak, aby za-
pewniać wartość dodaną – naprawdę istotną dla każ-

dej z grup odbiorców. 

Reforma rynku
Izba Inżynierów Budownictwa doceniła również ogromny 

wkład firmy w promowanie dobrych praktyk w zakresie po-
prawy efektywności energetycznej nowych i użytkowanych 

budynków. W ramach ogólnokrajowego konkursu Fasada 
Roku, Baumit od 12 lat nagradza Architektów, Inwestorów 

i Wykonawców, których realizacje wskazują wysokie standar-
dy kreowania elewacji z wykorzystaniem systemów ocieplenio-

wych i produktów fasadowych. Z kolei na szczeblu lokalnym, 
za pośrednictwem akcji społecznej ColorLove Przedszkole, fir-

ma ofiarowuje pomoc placówkom edukacyjnym wymagającym 
odświeżenia wyglądu. Na bazie profesjonalnych projektów archi-
tektonicznych obiekty z minionego stulecia zyskują nowoczesny, 
przyjemny dla oka wygląd. Dzieci otrzymują piękne przedszkola, 
a rodzice i władze samorządowe inspiracje. Z perspektywy polityki 
unijnej i nowych Warunków Technicznych 2021 przekładających 
się na ograniczenie zużycia energii przez budynki, tego typu ini-
cjatywy są szczególnie istotne i cenione, co potwierdza certyfikat 
Kreatora Budownictwa.
– Tytuł Kreatora Budownictwa, przyznany przez Polską Izbę Inżynie-
rów Budownictwa, jest wyróżnieniem dla firmy i wszystkich jej  pra-
cowników. To wyraźny sygnał, że nasza działalność jest zauważa-
na i doceniana przez branżę. Posiadamy silną pozycję na rynku, 
co dowodzi słuszności obranej strategii. Jej złożona struktura jest 
dostrzegana przez ekspertów branży, a poszczególne elementy 
składowe nagradzane w tak prestiżowych plebiscytach, jak Kreator 
Budownictwa – mówi podczas gali Jacek Czyżewicz, Prezes Za-
rządu Baumit sp. z o.o.

Projekt Kreator Budownictwa jest organizowany nieprzerwanie 
od 2011 roku pod patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa. Co roku wskazywane są firmy, ale także osobistości, 
których działalność skupia się na rozwoju technologii, usług, 
a co za tym idzie całej branży budowlanej. Wśród laureatów znaj-
dują się m.in. osoby zarządzające przedsiębiorstwami budowlany-
mi, producenci materiałów budowlanych, biura architektoniczne 
i projektowe, firmy doradcze, inwestorzy, deweloperzy czy ge-
neralni wykonawcy. Laureaci oraz firmy wyróżnione certyfikatem 
są przedstawione w specjalnym albumie wydawanym od 6 lat 
przez Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
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Zmysł architekta, radość przedszkolaka 
Monolityczną, żółtawą fasadę z widocznymi zabrudzeniami zastąpiła świeża propozycja. Kolo-
rowe akcenty pomiędzy oknami oraz oryginalna, wielobarwna tęcza po prawej stronie wejścia 
są doskonale widoczne na stonowanym tle w odcieniu złamanej bieli. Kompozycja zapropo-
nowana przez architektów miała przede wszystkim przypaść do gustu przedszkolakom, rodzi-
com oraz pedagogom, którzy na co dzień korzystają z budynku. Profesjonaliści wykorzystali 
metamorfozę i za pomocą kolorów, przemyślanych kształtów również wysmuklili budynek, 
optycznie go wydłużyli oraz ukryli mankamenty projektowe. Efekt – przedszkole w Danielowi-
cach nie będzie już więcej kojarzone z urzędem z minionej epoki.

Lokalna samopomoc
Akcja Baumit ColorLove Przedszkole ma na celu nie tylko zmianę krajobrazu polskich miast 
i miasteczek. Aby placówka edukacji wczesnoszkolnej została odnowiona, lokalna społecz-
ność musi się zjednoczyć. Wspólnym zadaniem jest zebranie odpowiedniej liczby głosów 
w głosowaniu internetowym. Dwie ostatnie edycje pokazały, że żyłkę do promocji inicjaty-
wy mają nie tylko pedagodzy czy rodzice, ale także najmłodsi. Jak wspomina dyrektorka 
przedszkola w Danielowicach, maluchy przez wiele miesięcy same przypominały o głoso-
waniu i przygotowywały plakaty reklamowe. Miarą sukcesu jest fakt, że na 10 dolnośląskich 
powiatów aż 10 przedszkoli znalazło się w finale. Internauci oddali łącznie 152 tys. głosów. 
 
 
 
 
 
 
 

Przedszkolaki z Danielowic rozpoczęły rok szkolny w zupełnie od-
mienionym, tęczowym budynku. Trzypiętrowy gmach przeszedł 
wspaniałą metamorfozę przy użyciu farby elewacyjnej Baumit 
StarColor. Wszystko za sprawą zaangażowanej lokalnej społecz-
ności, która wywalczyła w głosowaniu internetowym zwycięstwo 
w II edycji akcji Baumit ColorLove Przedszkole.

ColorLova
Akcja kontra szarobura 

architektura
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W okolicy
Według danych Głównego Urzędu Statystyczne-
go w roku szkolnym 2016/2017 na jedno przed-
szkole przypadało 87 podopiecznych w wie-
ku 3-6 lat. To o wiele więcej niż rok wcześniej. 
Placówki edukacji wczesnoszkolnej – publiczne 
i niepubliczne – wymagają przemyślanych reno-
wacji, aby przedszkolaki z chęcią wchodziły w ich 
mury na spotkanie z nauką i nowymi przyjaźnia-
mi. Warto już dziś rozejrzeć się po najbliższej oko-
licy i przygotować kandydatów na III edycję akcji  
ColorLove Przedszkole!

PRZED
REMONTEM

PO 
REMONCIE

Odwiedź profil Baumit Polska w serwisie YouTube 
i obejrzyj wywiad z dyrektorką przedszkola w Da-
nielowicach. Przekonaj się, że udział w akcji 
 ColorLove Przedszkole i metamorfoza fasady 
może wnieść wiele pozytywnych emocji w ży-
cie nauczycieli, rodziców i dzieci.
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Nantes

Paryż

Lyon

Strasburg

Awinion

Nancy

Bordeaux

Marsylia

Lille

Na początku maja tego 
roku przedsiębiorstwo 
Baumit Frankreich 
(BFR) zamknęło 
transakcję zakupu spółki 
zajmującej się fasadami. 
Dotychczas należała 
ona do francusko-
belgijskiego producenta 
materiałów budowlanych 
— firmy Cantillana.

Baumit rozszerza działalność 

we Francji
Baumit Frankreich przejmuje zakład 

produkcji zaprawy suchej w Awinio-
nie, a także cztery punkty dystrybu-

cji — w Lille, Nantes, Nancy i Lyonie. Dzięki 
tym najnowszym przejęciom oraz już istnie-
jącym punktom dystrybucji w pobliżu Paryża 
i Lyonu, BFR firma będzie teraz posiadać roz-
ległą sieć dystrybucji w tym regionie oraz swój 
pierwszy zakład produkcyjny we Francji.

– Francja wraz ze swoimi 30 milionami go-
spodarstw domowych to bez wątpienia jeden 
z naszych rynków strategicznych. W szcze-
gólności w aglomeracjach, takich jak Paryż, 
wiele budynków mieszkalnych w zasadzie nie 
ma izolacji termicznej. Oszczędność energii 
to obecnie zagadnienie budzące we Francji 
ogromne zainteresowanie, do czego w znacz-
nym stopniu przyczyniła się paryska konferen-
cja klimatyczna. Od tej pory rząd podejmuje 
znaczne wysiłki, aby zachęcić opinię publicz-
ną do większego zaangażowania na rzecz 

ekologii oraz izolacji termicznej. Ten ry-
nek rośnie bardzo szybko. Rów-

nież nasza firma chce 
być obecna 
we Francji 
ze swoimi in-

nowacyjnymi rozwią-
zaniami oraz przyczy-

nić się do kształtowania 
się tego rynku. Teraz dzięki 

przejęciu zakładu produkcyjnego oraz roz-
szerzeniu sieci dystrybucyjnej przyspieszymy 
ten proces – wyjaśnia mgr Robert Schmid, 
prezes spółki Baumit Beteiligungen GmbH.

Co oferuje rynek francuski?
Baumit może zwiększyć obroty ze swo-
jej działalności we Francji do kilku mi-
lionów euro. Firma zatrudnia tam około 
50 osób. Wszyscy pracownicy Cantillana 
znajdą zatrudnienie w firmie po przejęciu. 
W związku z rozszerzeniem działalności będą 
rekrutowani nowi współpracownicy. Dzięki 
temu przejęciu Baumit będzie teraz należeć 
do wiodących przedsiębiorstw w tej branży 
we Francji. Nasza działalność w tym regionie 
będzie koncentrować się głównie na fasa-
dach, a w przyszłości będziemy stopniowo 
rozszerzać asortyment produktów. Ze wzglę-
du na swoje korzystne położenie zakład 
produkcyjny w Chateaurenard umożliwia 
ponadto dostarczanie zaprawy suchej rów-
nież do wschodniej części Hiszpanii.

Podobnie jak rzymskie oddziały Cezara, nasi 
specjaliści ds. systemów ociepleń, tynków 
i posadzek sprawnie poradzili sobie z podbo-
jem rynku francuskiego. 5 lat po wejściu na ry-
nek francuski Baumit rozszerza działalność, 
przejmując spółkę zajmującą się fasadami, 
która dotychczas należała do grupy Cantillana.
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Landsberg

Szlezwik-Holsztyn

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Brema

Dolna Saksonia

Brandenburgia

Berlin

Saksonia-Anhalt

Nadrenia Północna-Westfalia

Nadrenia-Palatynat

Saara

Badenia-Wirtembergia

Bawaria

Turyngia

Hesja

Saksonia

Bad Hindelang

Remseck-Aldingen

Alheim-Heinebach

Laußnitz
(Ottendorf-Okrilla)

Oer-Erkenschwick

Landsberg

Hamburg

Colditz
(osiedle Schönbach)

Mühlheim
Dietz

Biblis

Grabow

Wittenborn

Firma Baumit działa 
na rynku niemieckim już 
od 20 lat. To wystarczający 
powód, aby powoli 
zacząć rozszerzać tutaj 
działalność. Ponadto 
moglibyśmy w ten sposób 
zwiększyć obroty w 2018 r. 
aż do 210 mln euro. 
Poczyniono w tym kierunku 
pierwsze kroki.

Spółka-córka należąca do grupy 
Baumit, Baumit GmbH z siedzi-
bą w Bad Hindelang, nabyła 100% 

udziałów w przedsiębiorstwie produkcyjnym 
Krusemark Edelputz GmbH & Co. KG z sie-
dzibą w Mühlheim am Main oraz 100% udzia-
łów w przedsiębiorstwie handlowym Scha-
efer Krusemark GmbH & Co. KG z siedzibą 
w Dietz. Przejęte firmy dobrze sobie radzą 
— w 2017 r. osiągnęły obroty w wysokości 
ponad 20 mln euro i zatrudniały około 60 pra-
cowników. – Dzięki przejęciu zakładu produ-
kującego suche mieszanki  zwiększamy nasze 
możliwości produkcyjne w silnie rozwijającym 
się regionie Frankfurtu oraz poprawiamy na-
sze możliwości dystrybucyjne, za pomocą 
których będziemy mogli dalej rozwijać przy-
szłościowe przedsięwzięcia w Niemczech. 
Obroty spółki Baumit w Niemczech wzrosną 
w 2018 r. do ponad 210 mln euro – mówi 
mgr Robert Schmid.

20 lat w Niemczech
Firma Baumit jest obecna na rynku niemiec-
kim już od 1998 r., a w roku 2002 przejęła 

grupę Bayosan. W ten sposób przedsiębior-
stwo szybko zyskało na znaczeniu. Spół-
ką Baumit Deutschland zarządza centrala 
w Allgäu, a samo przedsiębiorstwo posia-
dało dotychczas na terenie Niemiec 9 zakła-
dów produkcyjnych: w Landsberg am Lech, 
w Aldingen (w pobliżu Stuttgartu), w Biblis 
(na południe od Frankfurtu), w Heinebach 
(na południe od Kassel), w Oer-Erkenschwi-
ku (Zagłębie Ruhry), w Schönbach (w po-
bliżu Lipska), w Ottendorf-Okrilla (w pobliżu 
Drezna), w Wittenborn (na północ od Ham-
burga), w Grabow (na zachód od Berlina). 
Zatrudniająca około 500 pracowników firma 
Baumit, dzięki swojej działalności w obszarze 
fasad, zapraw suchych i produktów w formie 
pasty, już teraz zalicza się do najbardziej zna-
nych producentów w niemieckiej branży ma-
teriałów budowlanych.

Niemcy:

Na zachodzie
wiele zmian
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Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia!
Niech ich magia przyniesie niezapomniane chwile stworzone z melodii kolęd i dziecięcego śmiechu, 
zapachu choinki i domowych wypieków, śnieżnego krajobrazu za oknem oraz widoku najbliższych.
Wzmocnieni rodzinnym ciepłem powitajmy Nowy Rok 2019!

Wszystkim Pracownikom, Klientom i Partnerom życzę zdrowia, pomyślności i radości życia. 
Niech najbliższe dwanaście miesięcy przyniesie nam wiele satysfakcji i inspiracji 
– abyśmy mogli z jeszcze większą śmiałością marzyć i realizować cele – te prywatne, jak i zawodowe. 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zespół Baumit

Pomysły z przyszłością.

Baumit
świątecznie

Czy czujesz 
świąteczny klimat?


