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PREZENTACJE – RAPORTY PRESENTATIONS AND REPORTS

Materiał, jakim jest szkło, znany jest co najmniej od
3500 lat i szybko znalazł zastosowanie w budownictwie.
Oryginalne, dawne szkło w zabytkowej architekturze
spotykamy coraz rzadziej. W Polsce zachowały się w nie-
licznych kościołach bezcenne średniowieczne witraże,
ale w architekturze świeckiej przeszklenia okien pocho-
dzą głównie z XX wieku. W miastach i na wsi można
znaleźć jeszcze szklenia z XIX wieku, ale wcześniejsze
to już prawdziwe unikaty. Postęp związany z rozwojem
technologii produkcji powodował masową wymianę
szkleń, zaś kataklizmy dziejowe równie masowo je nisz-
czyły (ryc. 1).

W Polsce od połowy XX w. na szeroką skalę wytwa-
rza się szkło budowlane metodą float1, a obecnie zaled-
wie jedna huta2 produkuje jeszcze szkło dawną metodą
ciągnienia. Nowoczesne wyroby wprowadza się do po-
wszechnego użytku, także wykorzystuje się w pracach re-
montowych i konserwatorskich prowadzonych przy za-
bytkach. Konsekwencją takiego postępowania jest doko-
nująca się na naszych oczach zmiana wyglądu obiektów
zabytkowych (ryc. 2, 3). Stolarka okienna i szklenie na-
dają nowy wyraz oknom, które jako elementy budynku
podlegające ewolucji i modom współtworzyły wartości
historyczne, artystyczne i naukowe zabytków3.

Oddala nas to od praktyk stosowanych w innych kra-
jach europejskich, w których zabytek jest objęty rzeczy-
wistą ochroną. Na Starym Mieście w Sztokholmie za-
chowuje się stare szklenie i stolarkę, a nawet wykorzy-
stuje się dawne szyby do ponownego zastosowania. Tam
obszar staromiejski jest nasycony autentycznymi, daw-
nymi wyrobami wykonanymi w tradycyjnych technolo-
giach. Tymczasem w Polsce, np. w historycznym cen-
trum Krakowa (wpisanego na listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO) wymienia się stare okna na nowe, wy-
posażone we współczesne szyby, a często i w plastikową
stolarkę. Jest to łatwo zauważalne w zabytkowych bu-
dowlach oraz na zabytkowych ulicach i wywołuje coraz
większe wrażenie sztuczności, bylejakości i przebywania
w przestrzeni wypełnionej atrapami zabytków.

Nowoczesne szkło bez charakterystycznych dla daw-
nych technologii zniekształceń, płaskie, gładkie i przej-
rzyste, zupełnie inaczej niż stare szklenia odbija otocze-
nie zabytku, światło i niebo. Nowe szyby stanowią także
dysonans we wnętrzach historycznych budowli, podob-
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nie jak nowa stolarka okienna i jej typowe, przemysłowe
wykończenie i wyposażenie.

W obiektach zabytkowych nowoczesne szkło wpro-
wadza się do wnętrz w trakcie prac modernizacyjnych
i adaptacyjnych, nie tylko w postaci przeszkleń okien-
nych. Z tego materiału wykonuje się schody podesty, ba-
lustrady (ryc. 4, 5). Przekrywając dawne atria i podwór-
ka szkłem podtrzymanym przez metalowe konstrukcje
umożliwia się nadawanie historycznym przestrzeniom
nowych funkcji, co także często ma wpływ na generalną
zmianę ich wystroju. Często używanym przez projek-
tantów argumentem w takich działaniach jest nowocze-
sność, dyskrecja i neutralność rozwiązań. Tymczasem po
realizacji często okazuje się, że efekt jest inny od zamie-
rzonego – szklane, przejrzyste przegrody stają się słabo
widocznymi pułapkami, które trzeba dodatkowo wyraź-
nie znakować, aby się o nie nie rozbić. Mogą powstać
agresywne, doskonale widoczne płaszczyzny pełne przy-
padkowych odbić, blików i refleksów, wprowadzające
dysharmonię w budowlach. Mogą zmienić się propor-
cje historycznych wnętrz, zaburzeniu ulegną relacje prze-
strzenne. W konsekwencji dawne układy funkcjonalne
zacierają się, co wpływa także na zmniejszenie autenty-
zmu obiektu. Człowiek różnie reaguje na takie zmiany –
niektórzy użytkownicy tak przerobionych budynków
będą odczuwać lęk i dyskomfort korzystając z przezro-
czystych balustrad lub stąpając po przeszklonych stro-
pach czy podestach, nie mówiąc już o ryzyku naruszenia
prywatności w szczególnych sytuacjach.

Ekspozycje archeologiczne
Relikty archeologiczne lub zrujnowane budowle za-

bytkowe mogą wymagać odpowiedniego osłonięcia przed
wpływami atmosferycznymi. Od zadaszenia przed desz-
czem i pozostawienia wokół otwartej przestrzeni, np.
w przypadku ruin rzymskiego teatru w Saragossie
(ryc. 6, 7), do całkowitego obudowania reliktów w celu
ustabilizowania warunków wilgotności i temperatury
i wykonania odpowiedniej ekspozycji.

Ciekawym przykładem jest muzeum, które powsta-
ło w miejscu odsłoniętych w czasie wykopalisk fragmen-
tów murów piwnic i ścian parteru galo-romańskiej willi
Ventunna w Perigueux (w Akwitanii we Francji). Całość
stanowiska obudowano pozbawioną wewnętrznych pod-
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Ryc. 8. Relikty willi rzymskiej w Perigueux
(Francja)
Fig. 8. Relics of a Roman villa in Perigueux
(France)

Ryc. 9. „Okno” w płycie Rynku Głównego przy
ścianie kościoła św. Wojciecha
Fig. 9. “Window” in the surface of the Main
Market Square by the wall of St. Wojciech’s
church

Ryc. 10. Nowoczesna konstrukcja w formie
szklanej kurtyny chroni relikt dawnej, uszko−
dzonej w czasie wojny elewacji
Fig. 10. Modern construction in the form of
a glass curtain protects the relics of the former
elevation, damaged during the war

V
Ryc. 11. Odbicia w powierzchni szkła prawie
całkowicie uniemożliwiają w ciągu dnia obej−
rzenie osłoniętej elewacji
Fig. 11. Reflections in the glass surface make
it almost impossible to make out the screened
elevation during the day

Ryc. 1. Dawne szkło w oknie starego, drew−
nianego kościółka to nie tylko przegroda, ale
i element ożywiający fasadę
Fig. 1. Old glass in the window of an old wood−
en church is not only partition but also an ele−
ment enlivening the façade

Ryc. 2. Nowe przeszklenia i stolarka w daw−
nych elewacjach wyraźnie wyróżniają się
w elewacji
Fig. 2. New glazing and woodwork in old ele−
vations clearly stand out in the elevation

Ryc. 3. Standardowa stolarka okienna z szy−
bami float to często wielkie zubożenie wyglą−
du zabytkowej elewacji – ubogi światłocień,
brak detalu, „martwe” powierzchnie przeszkle−
nia, ahistoryczny sposób otwierania, dyshar−
monia z oprawą otworu okiennego
Fig. 3. Standard window frame with float win−
dow panes frequently means impoverishing
the appearance of historical elevation – poor
chiaroscuro, lack of detail, “dead” glass sur−
faces, a−historical way of opening, and dishar−
mony with the window framing

Ryc. 4. Szklana, całkowicie przezroczysta
balustrada schodów może budzić niepokój
w użytkownikach tej klatki schodowej
Fig. 4. Entirely transparent glass railing in the
stairwell can cause discomfort among the us−
ers of this staircase

Ryc. 5. U niektórych osób może budzić się sil−
ny lęk wysokości przy zbliżaniu się do tak za−
grodzonej przestrzeni
Fig. 5. Some people can suffer from the feel−
ing of vertigo when approaching space fenced
in this way

Ryc. 6. Zabezpieczenie ruin teatru rzymskie−
go w Saragossie – szklany parasol chroniący
przed deszczem dostosowany do zwiedzania
obiekt archeologiczny
Fig. 6. Protecting the ruins of a Roman thea−
tre in Saragossa – a glass umbrella which pro−
tects from the rain an archaeological object ac−
cessible for visitors

C
Ryc. 7. Wieczorem ruiny teatru są oświetlone
(światło częściowo odbija się od szklanego
zadaszenia), co umożliwia ciekawą ekspozy−
cję reliktów archeologicznych
Fig. 7. In the evening the theatre ruins are illu−
minated (the light is partially reflected by the
glass roofing), which allows for an interesting
exhibition of archeological relics
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pór konstrukcją4, która jest pokryta dachem i posiada ścia-
ny wykonane ze szklanych tafli (ryc. 8). W ten sposób
zapewniono dobre naturalne oświetlenie ekspozycji ar-
cheologicznej z zachowaniem wizualnego kontaktu
z otoczeniem ruiny. Gabaryt wnętrza tej nowej obudo-
wy odpowiada pierwotnej wysokości willi, co dodatko-
wo pozwala zwiedzającym wyobrazić sobie rozmiary nie-
istniejącego od dawna budynku.

Inny przykład pochodzi z Rynku Głównego w Kra-
kowie. Przy ścianach kościoła św. Wojciecha wykonano
wykop, odsłaniając kamienne mury kościoła. W ten spo-
sób pokazano dawny, średniowieczny poziom terenu
Rynku, który znajduje się ok. 3 m poniżej obecnego. Pod-
ziemne dotąd partie ścian kościoła można oglądać od stro-
ny zewnętrznej przez wykonane w płycie Rynku prze-
szklenie. Ze względu na głębokość wykopu trzeba było
wprowadzić także sztuczne oświetlenie eksponowanych
fragmentów budowli. Wieczorem światło wydobywając
się spod ziemi tworzy intrygujący efekt (ryc. 9). Niemy-
te szyby stały się z czasem mało przejrzyste, a w zimie
można się na nich pośliznąć. Czy taka realizacja rzeczy-
wiście ma w tym miejscu uzasadnienie?

Szklana osłona – zabezpieczenie
uszkodzonych elewacji dawnej budowli

Grand Hotel Esplanade znajdujący się dzisiaj w cen-
trum Berlina, w kompleksie nowej zabudowy przy Post-
damer Platz, został zbombardowany w czasie nalotów
pod koniec II wojny światowej. Od strony ulicy z oka-
załego budynku pozostały jedynie fragmenty elewacji
frontowej. Projekt Sony-Center założył obudowanie za-
chowanych reliktów nowo wznoszonymi konstrukcja-
mi, z uwidocznieniem śladów tragicznych wydarzeń hi-
storii. Zabezpieczenie autentycznej ściany dawnego ho-
telu zaprojektowano w postaci szklanej kurtyny, będącej
częścią nowoczesnej, przeszkolonej elewacji (ryc. 10).
Osłona wykonana została z płyt spojonych niewielkimi
metalowymi łącznikami i kończy się ok. 4 m nad pozio-
mem chodnika. Pozwala ona na swobodną cyrkulację po-
wietrza przed elewacją budynku, a jednocześnie chroni
ścianę od bezpośrednich wpływów atmosferycznych.
Jednak powstające w ciągu dnia w szklanych taflach od-
bicia praktycznie uniemożliwiają obejrzenie zabezpieczo-
nej w ten sposób elewacji dawnego hotelu (ryc. 11). Dużo
ciekawszy widok powstaje wieczorem, kiedy włącza się
zainstalowane tu sztuczne oświetlenie, umieszczone po-
między szklaną kurtyną i elewacją (ryc. 12).

Uzupełnienie formy budynku
Szara Willa zlokalizowana przy Wybrzeżu Kościusz-

kowskim w Warszawie powstała na początku XX w. wg
projektu Bronisława Brochwicza-Rogoyskiego. W du-
żym stopniu uszkodzona w 1944 r. (ryc. 13), została od-
restaurowana w 1997 r. wg projektu arch. Andrzeja Ki-
cińskiego. Doprojektował on zniszczone elementy bu-
dynku, ale we współczesnych formach i z zastosowaniem
nowoczesnych materiałów – szkła i metalu (ryc. 14).
W ten sposób zrealizował swoją twórczą wizję, wykazu-
jąc duży szacunek dla wartości zabytkowej budynku.
Wprowadzone zmiany dobrze oparły się próbie czasu,

choć zmieniło się diametralnie otoczenie willi, w któ-
rym powstała okazała konstrukcja nowej Biblioteki Uni-
wersytetu Warszawskiego wraz z przylegającymi do niej
ogrodami.

Świetliki, lukarny, okna połaciowe,
przeszklenia dachów

Adaptowanie starych poddaszy w zabytkowych
obiektach pozostaje modą od wielu lat. W ten sposób
uzyskuje się duże, nowe powierzchnie, położone w zna-
komitych lokalizacjach. Powstają tam często atrakcyjne
wnętrza. Przebudowa poddaszy wymaga jednak wpro-
wadzania do nich światła dziennego. Stosuje się więc
okna połaciowe pojedyncze lub w zestawach, powstają
na dachach nowe lukarny lub wystawki. Zabiegi te mogą
niekorzystnie wpływać na widok zabytkowego obiektu,
mogą zniekształcić jego bryłę i proporcje. Zestawy okien
połaciowych na zabytkowych dachach mogą być bardzo
wyraźnie widoczne w perspektywie ulicy lub placu – za-
leżnie od kąta nachylenia połaci dachowej i od pory dnia
odbija się w nich niebo oraz światło słoneczne. Wieczo-
rem niezwykle łatwo można je zauważyć – to całkowicie
obce, nowe „dziury” w dachu, dodatkowo rozświetlone
wewnętrznym oświetleniem (ryc. 15).

Dodane do zabytkowego obiektu lukarny mogą być
rozwiązane w różny sposób. W przykładzie z Rothen-
klempenof (Niemcy) przeszklono także boczne ścianki
lukarny (ryc. 16). Natomiast w uzupełniającym starą za-
budowę budynku w Liege lukarny wykonano całkowicie
ze szkła. Można zauważyć, że mimo użycia bezbarwnego
szkła odbicia światła w jego powierzchni spowodowały, iż
lukarny są bardzo łatwo zauważalne, stając się wyraźnym
elementem gabarytowym na połaci dachowej (ryc. 17).

Adaptacje, rozbudowy, dobudowy
Różnice w sposobie rozwiązania oszklenia w zabyt-

kowych arkadach można zaobserwować na dwóch przy-
kładach – z Krakowa i z Barcelony.

W Krakowie za renesansowymi arkadami z kolum-
nami, na jednym z zabytkowych podwórek, wstawiono
przeszkloną ściankę z otwieranymi oknami. Ma ona cha-
rakter prostej i typowej konstrukcji z zastosowaniem szyb
zespolonych ujętych w konstrukcję z metalowych pro-
fili. Zaprojektowane podziały nie harmonizują z rene-
sansową architekturą, a lekkie przyciemnienie szkła zmie-
niło bardzo wygląd całej ściany – nie czuje się głębi prze-
biegającego za nimi korytarza ani nie widzi się jego wy-
stroju. To istotna zmiana w niewielkiej zabytkowej prze-
strzeni tego podwórka. Zapewniono co prawda
całoroczne użytkowanie arkadowych galerii w naszym
klimacie, wyraźnie jednak mniej zadbano o odpowiedni
efekt estetyczny, który harmonizowałby nową przegro-
dę z renesansową architekturą (ryc. 18).

Ciekawsze rozwiązanie spotykamy w arkadach gotyc-
kich Arsenałów Królewskich w Barcelonie, obecnie użyt-
kowanych przez Muzeum Morskie. Tu szklane płyty ze-
spolone są ze sobą za pomocą niewielkich metalowych
łączników. Całość wzmocniona jest pionowymi szkla-
nymi żebrami i punktowo mocowana do gotyckich, ka-
miennych murów5. Tak zaprojektowane i wykonane
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przeszklenie dobrze współgra z zabytkową architekturą
oraz stanowi nowe, przemyślane rozwiązanie wygrodze-
nia przestrzeni i otwarcia nowych wglądów w zabytko-
wym obiekcie. Powstające w szkle odbicia nie wpływają
negatywnie na odbiór tej części budowli, a wręcz dodają
wnętrzu nowych ciekawych efektów, spójnych z jego
klimatem (ryc. 19, 20).

Szklane struktury mogą rozdzielać starą i nową ar-
chitekturę. Nie wchodząc w ocenę konkretnego rozwią-
zania, jako przykład można przywołać realizację na pla-
cu Trzech Krzyży w Warszawie, zbudowaną przy XIX-
-wiecznej oficynie Instytutu Głuchoniemych. Pomiędzy
budynkami użyto przezroczystego szkła i lekkich meta-
lowych profili, wyraźnie rozdzielając „nowoczesne”
i dawne (ryc. 21).

Adaptacje przeprowadzane w obiektach zabytkowych
mogą wymagać dobudowania np. zewnętrznych klatek
schodowych lub szybów windowych. Przy założeniu, że
te nowe elementy kubaturowe powinny być podporząd-
kowane zabytkowej architekturze, rozwiązuje się je z za-
stosowaniem dużych, przezroczystych przeszkleń, ma-
jących na celu zapewnienie ażurowości konstrukcji, pod-
kreślenie jej lekkości, a przede wszystkim wtopieniu no-
wej konstrukcji w zabytkowe otoczenie obiektu. Tak po-
stąpiono w przypadku budynku widocznego na
ryc. 22, 23.

Zupełnie inna sytuacja ma miejsce w Liege (w Bel-
gii), gdzie średniowieczne budynki dawnego klasztoru
Franciszkanów (Braci Mniejszych), przebudowane
w XVII wieku, adaptowano obecnie dla celów muzeal-
no-wystawienniczych. Musee de la Vie Vallonne otwar-
to w 2008 r. po czterech latach przygotowań. Zaprojek-
towano tu m.in. dużą zewnętrzną klatkę schodową wraz
z szybem windowym. Całość konstrukcji obłożono lek-
ko przyciemnionym szkłem. Uzyskany efekt jest inny
niż poprzednio opisany – nowy pion komunikacyjny po-
przez zastosowany materiał i ze względu na swoją formę
stał się elementem niezwykle silnie, wręcz agresywnie
kontrastującym, na tle jednorodnych historycznych ele-
wacji budynków (ryc. 24, 25). Powstające na powierzchni
tej nowej formy odbicia otoczenia są zniekształcone jak
w krzywym zwierciadle. Czy można tak postępować
w ważnym zabytku i czy aż tak mocne kontrastowanie
form i materiałów jest tu wskazane? Jak widać, w Belgii
jest to możliwe, chociaż nie znam argumentacji użytej
dla tego projektu. W Polsce prawdopodobnie budziłby
on wiele wątpliwości.

W tym samym zespole budynków, na wewnętrznym
dziedzińcu klasztoru, przy zabytkowym kościele św. An-
toniego dodano nowe przeszklone przejścia zlokalizo-
wane nad pierwotnie parterowym, arkadowym krużgan-
kiem. W szkle odbija się nie tylko część dziedzińca, ale
i zieleń, niebo i słońce. Sądząc po zniekształceniach od-
bitych obrazów, duże płyty szklane nie są idealnie pła-
skie. Zależnie od kąta patrzenia w szklanej ścianie wi-
doczne są różne, dynamicznie zmieniające się odbicia.
Stwarza to również niezwykle agresywny w odbiorze
obraz, silnie fałszujący formy historycznej architektury
dziedzińca i jego przestrzeni (ryc. 26).

W Polsce, w Gorzowie Wielkopolskim, przy zabytko-
wej willi dobudowano współczesny łącznik, umożliwia-
jący wykorzystanie starego i nowego obiektu. Od strony

parku łącznik posiada szklaną ścianę. Zastosowanie szkła
z napylonymi warstwami ochronnymi, polepszającymi
jego właściwości termiczne, wpływa na barwę i przezro-
czystość szkła i tworzących się na jego powierzchni od-
bić. W efekcie powstała duża, bardzo widoczna płaszczy-
zna, silnie zamykająca i wypełniająca przestrzeń, przy pier-
wotnie wolno stojącym budynku (ryc. 27).

Zdarza się, że rozbieżności pomiędzy wizją projek-
tantów a osiągniętym efektem przyjmują dramatyczne
rozmiary. Przykładem może być zrealizowany w ostat-
nich latach nakładem 60 mln euro projekt rozbudowy
zabytkowego dworca kolejowego w Strasburgu6. Elewa-
cja tej dobrze zachowanej XIX-wiecznej budowli zosta-
ła zasłonięta przez szklaną konstrukcję. Posiada ona
znaczne rozmiary: 120 m długości, 26 m wysokości
i 20 m głębokości. W ten sposób uzyskano nową, zada-
szoną powierzchnię dla setek tysięcy pasażerów, umoż-
liwiając im łatwe skomunikowanie się z innymi środka-
mi transportu miejskiego, których przystanki umieszczo-
no pod poziomem terenu. Projekt wzbudził duże emo-
cje wśród mieszkańców Strasburga, ale pomimo licznych
protestów został jednak zrealizowany.

Niestety już w trakcie prac okazało się, że dobrane
szkło nie jest tak przezroczyste jak pokazywano to na wi-
zualizacjach projektowych (ryc. 28), a odbijające się
w nim otoczenie, niebo i refleksy światła słonecznego
uniemożliwiają z zewnątrz oglądanie elewacji zabytko-
wego dworca (ryc. 29). Przestrzeń pod przeszkleniem
wypełniły dodatkowe elementy oraz urządzenia tech-
niczne (schody ruchome, szyby windowe), a także balu-
strady, zegary, tablice informacyjne itd. Wraz z infrastruk-
turą techniczną konstrukcji zadaszenia dość mocno prze-
słoniły elewację zabytku.

Wyniki sondażu opinii publicznej wykonane po za-
kończeniu prac okazały się bardzo interesujące. Młodzi
ludzie na ogół akceptowali nowe rozwiązanie, wskazu-
jąc głównie na jego użytkowy charakter i związaną z nim
wygodę korzystania z dworca. Starsi mieszkańcy Stras-
burga krytykowali zrealizowany projekt podkreślając jego
wpływ na tożsamość miasta. Wysuwano argument, że tak
zrealizowana przebudowa ma na celu zafałszowanie hi-
storii miasta – skutecznie zamaskowano bowiem dzieło
niemieckiego architekta, pochodzące z czasów, gdy mia-
sto znajdowało się pod władaniem Niemiec. A przecież
historię miasta i dwóch narodów należy szanować i nie
powinno się jej wstydzić lub wymazywać. Wielu ankie-
towanych stwierdziło, że są zawiedzeni nowym wize-
runkiem zabytkowego dworca i postulowali rozebranie
całej konstrukcji.

Problemy konserwacji
i utrzymania w czystości

Współczesne szkło budowlane można kształtować
prawie w dowolny sposób, nadając mu wybrany przez
projektanta wygląd. Zależnie od przeznaczenia może być
przezroczyste lub w różnym stopniu nieprzejrzyste, tra-
wione, gładkie lub z fakturą, bezbarwne lub kolorowe.

W naszych warunkach klimatycznych konstrukcje
szklano-metalowe mogą sprawiać wiele kłopotów
w użytkowaniu w związku z dużą rozpiętością tempera-
tur, a koszty ich utrzymania w czystości i odpowiednie-
go zabezpieczenia mogą być znaczne. Warto wspomnieć,
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Ryc. 12. Sytuacja polepsza się znacznie w go−
dzinach wieczornych, po włączeniu oświetle−
nia zainstalowanego za szkłem
Fig. 12. Situation improves significantly to−
wards the evening, after the lights installed
behind the glass have been lit

Ryc. 13. Szara Willa, stan budynku przed
1944 r.
Fig. 13. The Gray Villa, state of the building
from before 1944

Ryc. 14. Uzupełnienia formy budynku wyko−
nane w 1997 r. w konstrukcji szklano−metalo−
wej
Fig. 14. Fillings−in of the form of the building car−
ried out in 1997 in glass−metal construction

Ryc. 15. Zabytkowy budynek na placu Trzech
Krzyży w Warszawie po adaptacji poddaszy
Fig. 15. A historical building in the Trzech
Krzyży square in Warszawa after adaptation
of the loft

Ryc. 16. Nowoczesne lukarny o konstrukcji
dopasowanej do architektury zabytku
Fig. 16. Modern dormer windows with the con−
struction matching the architecture of the his−
torical building

Ryc. 18. Nieodpowiednio rozwiązana nowa
przegroda (podziały, materiał) wpływa silnie
na odbiór zabytkowej architektury. Przypad−
kowe odbicia w szkle wzmacniają negatywne
oddziaływanie przegrody na zabytkowy klimat
tego renesansowego wnętrza
Fig. 18. Inappropriately solved new partition
(division, material) strongly influences the
viewer’s reception of historic architecture. In−
cidental reflections in the glass increase the
negative impact of the partition on the histori−
cal atmosphere of the Renaissance interior

Ryc. 19. Barcelona, Muzeum Morskie – spo−
sób przeszklenia gotyckich arkad – płyty szkła
łączą małe metalowe elementy, a całość
usztywniają szklane żebra
Fig.19. Barcelona, Maritime Museum – glaz−
ing of the Gothic arcades – glass sheets are
joined with small metal elements and the whole
is strengthened with glass ribs

Ryc. 20. Ten sam otwór widziany pod innym
kątem
Fig. 20. The same opening viewed at
a different angle

Ryc. 21. Rozdzielenie nowej i starej architek−
tury za pomocą szklanej przegrody
Fig. 21. Separating the new and the old archi−
tecture with a glass partition

Ryc. 22. Budynek, w którym dobudowana klat−
ka schodowa miała zapewnić możliwość ko−
munikacji pionowej, przy założeniu, iż nie bę−
dzie konkurować z architekturą zabytku
Fig. 22. Building in which the added stairwell
was to ensure the possibility of vertical com−
munication, with the assumption that it would
not compete with the historical building archi−
tecture

Ryc. 17. Nowe lukarny, wykonane z całkowi−
cie bezbarwnego szkła
Fig. 17. New dormer windows made from col−
ourless glass
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Ryc. 23. Nowy pion komunikacyjny częścio−
wo „wtapia się” w otoczenie budynku
Fig. 23. The new stairwell partially “blends in”
with the surroundings of the building

Ryc. 24. Pion komunikacyjny w adaptowanym
na muzeum budynku dawnego klasztoru
w Liege (Belgia)
Fig. 24. The stairwell in the former monas−
tery building adapted for a museum in Liege
(Belgium)

Ryc. 25. Forma rozbudowy silnie kontrastuje
z zabytkową elewacją
Fig. 25. The form of extension is in strong con−
trast to the historical elevation

Ryc. 26. Wewnątrz jednorodnego architektonicz−
nie dziedzińca tak rozwiązane przeszklenie sta−
je się agresywnym elementem przestrzeni
Fig. 26. Inside an architecturally homogene−
ous courtyard such glazing has become an ag−
gressive element of space

Ryc. 27. Barwa szkła w łączniku oraz powsta−
jące w nim odbicia powodują niekorzystne
wrażenie silnego wypełnienia przestrzeni przy
pierwotnie wolno stojącej, zabytkowej willi
Fig. 27. The colour of glass in the connection
section and the reflections appearing there cre−
ate an unfavourable impression of densely filled
space by the originally detached historical villa

Ryc. 31. Ta sama czynność wykonywana przy
użyciu specjalnego robota
Fig. 31. The same activity performed by
a special robot

Ryc. 30. Ręczne mycie piramidy na dziedziń−
cu Louwru
Fig. 30. Hand cleaning of the pyramid in the
Louvre courtyard

Ryc. 28. Wizualizacja projektu szklanej struk−
tury rozbudowy dworca w Strasburgu
Fig. 28. Project visualisation of the glass struc−
ture designed to expand the railway station in
Strasburg

Ryc. 29. Efekt uzyskany po realizacji projektu
rozbudowy XIX−wiecznego dworca
Fig. 29. Effect obtained after realising the
project of expanding the 19th century railway
station

że piramidę na dziedzińcu Luwru myje się kilka razy
w roku. Prace te wykonywano ręcznie (ryc. 30), lecz
ostatnio ludzi zastąpił specjalnie skonstruowany, ważący
ponad 50 kg robot (ryc. 31). Kosztów eksploatacji na ogół
nie przewiduje się oddając budynki nowym właścicie-
lom. A przecież brudne szyby i skorodowane metale
w nowoczesnych realizacjach są bardzo nieestetyczne.
Niweczą ostateczny efekt, a przede wszystkim źle świad-
czą o użytkowniku budynku.

Warto także pamiętać, że warstwa białego śniegu na
szklanym pokryciu od strony wnętrza budynku wygląda
bardzo nieciekawie – śnieg ma kolor czarny, stwarzając
wrażenie brudu i nadając wnętrzu ponury charakter.

Reasumując

Nowoczesne technologie i materiały stwarzają archi-
tektom i projektantom bardzo szerokie możliwości za-
stosowań7. Jednak bezkrytycznie wprowadzane do histo-
rycznej architektury mogą w sposób niekorzystny wpły-
wać na jej wygląd oraz obniżać wartości artystyczne, hi-
storyczne i naukowe zabytku. Projektanci powinni do-
strzec wartości zabytkowej architektury i uwzględnić je
w projektach, a ich działania winna cechować wysoka
kultura projektowania i zdolność przewidywania ewen-
tualnych problemów wynikających z trudnej eksploata-
cji i konserwacji tworzywa, jakim jest szkło.
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Refleksy światła oraz odbicia otoczenia we wbudo-
wanej strukturze szklanej mogą niemile zaskoczyć. Ten
sam obiekt różnie wygląda o różnych porach dnia lub
nieczytelna staje się ważna jego część osłonięta szkłem.
W nocy natomiast może emanować wewnętrznym świa-

1 Szkło float – ciekłe szkło przechodzi do kąpieli cynowej
w temperaturze ok. 1000°C. Dzięki dopasowaniu dolnej
powierzchni szkła do w pełni płaskiej górnej powierzchni
kąpieli cynowej oraz jednoczesnemu podgrzewaniu od góry
(politura ogniowa) wyłania się równoległe do poziomu szkło,
odpowiadające szkłu lustrzanemu. Maksymalne gabaryty:
4 m szerokości i 60 m długości.

2 Huta Szczakowa w upadłości.
3 Mączeński Z., Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycz-

nym, Warszawa 1956; Tajchman J., Stolarka okienna, Warszawa
1993; Tajchman J., Drewniana stolarka okienna i jej problematyka
konserwatorska wobec nowych zagrożeń, materiały z konferencji „Za-
bytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec

współczesnych zagrożeń”, Toruń 1999; Lewicki J., O podjęcie re-
nowacji zabytkowych okien i drzwi, „Okno”, 2001, nr 2, s. 162-180.

4 Projekt wykonał w 2007 r. francuski architekt Jean Nouvel,
który w taki sposób określił swoją koncepcję: „To miejsce musi
być chronione i zachowane ze szlachetnością, czystością i wraż-
liwością właściwą dla współczesnej kultury”.

5 Mączyński D., Muzeum Morskie w Barcelonie. Światło i szkło
w służbie ekspozycji, „Muzealnictwo”, nr 50, 2009, s. 267-273.

6 Dworzec został wybudowany w 1883 wg projektu berlińskie-
go architekta Johanna Eduarda Jacobsthala.

7 Mączyński D., Nowoczesne szkło budowlane w zastosowaniach kon-
serwatorskich, „Ochrona i Konserwacja Zabytków”, 1998, nr 8,
s. 61-67.

Streszczenie

Stare szkło w zabytkowych budowlach to jeden
z materiałów, który współtworzy wartości zabytkowe.
Dawne technologie stosowane przy jego produkcji
wpływały na barwę, stopień przezroczystości, grubość,
nierówność powierzchni szkła i związane z nimi znie-
kształcenia widoków i odbić.

Współczesne szkło jest produkowane za pomocą naj-
nowszych, przemysłowych technologii. Można mu nada-
wać różne, ściśle określone parametry, zależnie od prze-
widywanych zastosowań.

W trakcie remontów i konserwacji zabytków nowo-
czesne szkło wprowadza się do dawnych obiektów.
W przypadku stolarki okiennej zmiany te nie tylko znacz-
nie wpływają na wygląd zewnętrzny elewacji, są rów-
nież łatwo dostrzegalne od strony zabytkowych wnętrz
i mogą stanowić dysonans w zabytkowej przestrzeni.

Przeszklenia mogą zaburzyć pierwotne podziały i pro-
porcje, co staje się jeszcze bardziej widoczne, gdy w szy-
bach pojawiają się nowe, przypadkowe odbicia i refleksy.
Zadaszenia wykonane ze szkła ujętego w lekkie metalo-
we konstrukcje umożliwiają ochronę reliktów archeolo-
gicznych i architektonicznych. Sprawiają, że staje się moż-
liwe wprowadzanie nowych funkcji w przestrzenie, które
wcześniej zawsze były otwarte. W niektórych przypadkach
zmienia to historyczne układy budowli i w konsekwencji
powoduje dalsze przekształcenia, niespójne z historycz-
nymi rozwiązaniami. W innych sytuacjach jest oceniane
jako rewelacyjny, współczesny sposób na przedłużenie
życia zabytkom.

Nowoczesne szkło powinno być stosowane w zabyt-
kach z dużą ostrożnością w taki sposób, aby nie wpły-
wało niekorzystnie na wygląd zabytku i na jego wartości
artystyczne, historyczne i naukowe.

Abstract

Old glass in historic buildings was one of the mate-
rials that contributed to their historic value. Old tech-
nologies used during the glass production process in-
fluenced its colour, degree of transparency, thickness,
uneven surface and the resulting deformations of views
and reflections.

Modern glass is produced using the latest industrial
technologies. It can possess various precisely defined
parameters, in accordance with its future use.

During renovation and monument conservation
work, modern glass is introduced into old structures. In
case of window frames, such changes not only signifi-
cantly influence the appearance of the elevation, but they
are also easily perceptible from the historic interiors and
thus can create a clash with the historic space.

Glazing can distort original divisions and proportions,
which becomes even more noticeable when new, inci-
dental reflections appear in the window panes. Roofing
made from glass framed with light metal constructions
offers the possibility to protect archeological and archi-
tectonic relics. It allows for introducing new functions
into spaces which previously have always been open. In
some cases it has altered historic layouts of buildings and,
consequently, enforced further transformations, out of
keeping with historic solutions. In other situations it has
been regarded as a sensational, modern way of prolong-
ing the life of a historic monument.

Modern glass ought to be used in historic monuments
with great care and in such a way as not to have a negative
impact on the monument’s appearance, or its artistic,
historic and scientific values.

tłem w przypadkowych miejscach. Klasycznym tego
przykładem są przeszklenia fragmentów połaci dachów.
W założeniu niewidoczne, zależnie od oświetlenia mogą
wyglądać bardzo agresywnie i rozbijać historyczną har-
monię i kompozycję budowli.


