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I. WPROWADZENIE. 

1. Wstęp. 

W dzisiejszych czasach nowoczesności, dalece posuniętej techniki i technologii, 

coraz nowszych rozwiązań techniczno – budowlanych, globalizacji, która umożliwia 

dostęp do szeroko pojętej informacji, środków transportu oraz materiałów, w czasach 

gdy wzrasta potrzeba dążenia do osiągnięcia światowego poziomu twórczości 

architektonicznej i wysokiej jakości architektury, gdy coraz większe znaczenie w 

architekturze ma moda, i panuje ślepe podążanie za nowymi trendami, często 

zapomina się o kontekście miejsca, lekceważąc jego wpływ na proces powstawania 

budynku i przestrzeni, jak i wysoką jakość architektury. Doprowadza to do sytuacji, 

gdy tworzone dzieło staje się na tyle uniwersalne, że można wpasować w różne 

miejsca na całym świecie, bez względu na odmienne otoczenie, a przecież 

architektura powstaje w konkretnym miejscu, w danym otoczeniu, z określonym 

klimatem, historią, tradycją, na konkretnym tle, dla określonego użytkownika i 

odbiorcy z konkretnymi oczekiwaniami. „Coraz częściej powielane są wzorce z 

Zachodu, czasem bezkrytycznie, na granicy kopiowania”. „(…) coraz częściej 

możemy zaobserwować budynki żywcem wyjęte z zagranicznego katalogu, zupełnie 

niedopasowane do polskich realiów, otoczenia i klimatu miejsca.”
1
 Coraz częściej 

architekci, zwłaszcza Ci z młodego pokolenia, decydują się na projektowanie bez 

odniesień do kontekstu miejsca, co znacznie pogarsza sytuację. Chcąc pominąć 

kontekst, zapominają o tym, że „dzieło architektoniczne zawsze w kontekście”
2
. Tym 

sposobem tworzą dzieła niebanalne, zaskakujące oryginalnością i nadzwyczajną 

formą, „powodując emocje trwające jedynie ‘chwilę’, której brak podstaw do 

trwania nieco dłużej.”
3
 

                                                           
1
  Wrana J.,  Fitta A. , Architektura a kontekst miejsca, Budownictwo i Architektura 11 (2012), s. 5. 

2
 Schneider-Skalska G., Dzieło architektoniczne zawsze w kontekście, Czasopismo Techniczne, 

Architektura 2008, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 153. 
3
 Wrana J., Fitta A., Architektura a kontekst miejsca, Budownictwo i Architektura 11 (2012), s. 5. 
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„Mówiąc o architekturze i używając słowa kontekst, myślimy zarówno o fizycznym 

sąsiedztwie tworzonej przez nas ‘rzeczy’, jak też o tradycji miejsca, wartościach 

kulturowych, zaszłościach historycznych.”
4
 

 

2. Cel naukowy pracy.  

Celem naukowym pracy jest ważny współcześnie kontekst miejsca. Zamierzeniem 

autorki pracy jest próba oceny znaczenia kontekstu dla odbioru współczesnej 

architektury oraz podkreślenie znaczenia kontekstu miejsca w procesie twórczej 

kreacji, jako nieoderwalnego czynnika wpływającego na wysoką jakość 

zrealizowanej architektury oraz przestrzeni. Autorka niniejszej pracy chce pokazać, 

że kreatywne podejście do kontekstu miejsca pozytywnie wpływa na jakość 

architektury i przestrzeni. Intencją autorki jest wskazanie na kontekst miejsca, jako 

element mający ogromny i pozytywny wpływ na ostateczną postać architektury oraz 

na jej  późniejszy sukces. Autorka podejmuje próbę pokazania, iż odniesienie się do 

kontekstu nie skazuje architektury na bycie wierną kontynuacją sąsiedztwa, kopią 

sąsiedniej zabudowy, może to być architektura siedząca w kontekście i jednocześnie 

na miarę czasów współczesnych – nosząca cechy i znamiona współczesności – 

najnowszych rozwiązań technologiczno-materiałowych etc. Autorka pracy wskazuje, 

iż architektura może jednocześnie uwzględniać kontekst miejsca i być wyrazista na 

tle sąsiedztwa (poprzez np. swoją oryginalną formę, rozwiązania technologiczne czy 

też zastosowane materiały). Ważne dla pracy będzie wskazanie dzieł architektury, 

gdy szukanie powiązań z otoczeniem i uwzględnianie ich w procesie twórczym 

doprowadza do sytuacji, gdzie nowa bryła idealnie pasuje do miejsca, w którym 

przyszło jej zaistnieć i jednoznacznie wpływa na jej długotrwały sukces. Autorka 

przedstawia przykłady architektury kontekstu widocznej na tle otoczenia, poddaje je 

analizie pod kątem wpływu kontekstu na proces kształtowania architektury (proces 

myślowy architekta i ostateczną postać architektury).  

 

                                                           
4
 Schneider-Skalska G., Dzieło architektoniczne zawsze w kontekście, Czasopismo Techniczne, 

Architektura 2008, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 153. 
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Celem naukowym pracy jest: 

1. Ocena znaczenia kontekstu miejsca dla wysokiej jakości architektury i 

prestiżu oraz wysokiego wymiaru przestrzeni miejskiej. 

2. Pokazanie, iż kreatywne podejście do otoczenia pozytywnie wpływa na 

jakość architektury i układ przestrzenny. 

3. Próba oceny znaczenia kontekstu miejsca dla odbioru współczesnej 

architektury. 

4. Podkreślenie znaczenia kontekstu miejsca w procesie kształtowania 

architektury. 

5. Pokazanie, że otoczenie jest integralnym czynnikiem wpływającym na proces 

projektowy i postać ostateczną architektury. 

6. Pokazanie, że kontekst miejsca ma wpływ na postrzeganie architektury. 

7. Pokazanie, że odniesienia do kontekstu nie skazują architektury na bycie 

kopią otoczenia (obiekt może jednocześnie szanować otoczenie i być wyrazisty na 

jego tle). 

8. Szukanie powiązań z otoczeniem pozytywnie wpływa na tożsamość 

architektury, jej zrozumienie i akceptację (nowa bryła pasuje do miejsca, w którym 

przyszło jej zaistnieć). 

9. Szukanie punktów odniesienia w otoczeniu, wyznacza kierunek działania 

podczas procesu projektowego. 

 

3. Pytania badawcze.  

W pracy postawiono następujące pytania badawcze: 

1. Czy architektura może jednocześnie wyrażać kontekst i prezentować 

charakterystyczne cechy twórczości danego architekta? 

2. Czy architektura może odnosić się do otoczenia i jednocześnie być widoczna 

na jego tle? 

3. Czy szukanie powiązań z kontekstem jest powszechne czy też nie? 

4. Czy niektóre cechy otoczenia są ważniejsze od innych? Czy są takie, których 

nie da się zignorować, takich jak, np. wielkość i kształt działki, plan miejscowy? 
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4. Teza pracy. 

 

Kontekst jest jednym z elementów wpływających na wysoką jakość 

współczesnych kreacji architektoniczno – urbanistycznych. 

Na wysoką jakość zrealizowanej architektury oraz na efekt przestrzenny, wpływa 

także kreatywny stosunek do kontekstów przestrzennego, architektonicznego, 

urbanistycznego, kulturowego, przyrodniczego i innych, udokumentowany licznymi 

nagrodami oraz zrozumieniem architektury, która tworzy jasny przekaz 

architektoniczny.  Kontekst jest jednym z elementów na drodze do uzyskania 

wysokiej jakości architektury i przestrzeni. 

 

5. Metodologia pracy. 

W pracy przedstawiono wybrane przykłady architektury, jako dzieła sztuki w Polsce 

i uzasadniono, że na jej jakość wpływa także kontekst i powiązania z otoczeniem. 

Kontekst jest jednym z elementów na drodze do uzyskania wysokiej jakości 

architektury i przestrzeni. 

„Kreatywna ingerencja – która jest nowa, ale oczekiwana i pożądana w nowej 

formie. W konsekwencji zatem, zrealizowany projekt będzie zrozumiały dla 

odbiorcy przekazanego zbioru informacji o tożsamości miejsca, potwierdzający 

trafny wybór środków przekazu dla wpisania się w konkretną przestrzeń.”
5
 

Przyjęto kryteria wyboru przykładów poddawanych analizie. Scharakteryzowano 

współczesne dzieła architektury kontekstu. Analizie pod kątem przyjętych kryteriów 

poddano wybrane przykłady dzieł architektury. Celem analizy było pokazanie, że 

kreatywne podejście do otoczenia, pozytywnie wpływa na wysoką jakość 

architektury i przestrzeni. Końcowym elementem pracy jest podsumowanie badań i 

wniosków z całości pracy. Podsumowanie całości pracy służy udowodnieniu tezy. 

Wnioski końcowe uzupełniają pracę i wraz z wnioskami zawartymi w 

podsumowaniu stanowią całość pracy.  

                                                           
5
 Wrana J., Tożsamość miejsca kryterium w projektowaniu architektonicznym, Wydawnictwo 

Politechniki Lubelskiej, Lublin 2011. 
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5.1   Przyjęte metody badań. 

W pracy wykorzystano dostępne metody badawcze. Pierwszą z nich jest metoda 

logicznej argumentacji, czyli analizy i konstrukcji logicznej. Opiera się ona na 

analizie 8 przykładów współczesnej polskiej architektury i syntezie płynącej z analiz, 

co pozwoliło na sformułowanie twierdzeń ogólnych na podstawie uznanych 

twierdzeń cząstkowych. Mając dane wyjściowe i warunki ograniczające oraz znając 

cel badań, przeanalizowano zależności i związki zachodzące pomiędzy konkretnymi 

budynkami a ich otoczeniem oraz skonstruowano ciąg logiczny, co pozwoliło 

wyciągnąć wnioski z zaistniałych analiz. Natomiast wykorzystanie metody 

ilościowej pozwoliło na sformułowanie wniosków dotyczących częstości stosowania 

odniesień do konkretnych czynników kontekstu i zależności pomiędzy nimi. Z uwagi 

na to, że architektura i całe środowisko zbudowane powstaje dla ludzi, jako metodę 

badań przyjęto również badania jakościowe. Dotyczą one kryteriów jakości 

architektury i poszukiwania związków pomiędzy środowiskiem zbudowanym a 

poczuciem zadowolenia jej użytkowników. W rozprawie wykorzystano następujące 

techniki badawcze:  

- opis, wyjaśnienia, interpretacja; 

- badania literaturowe, analiza i krytyka piśmiennictwa; 

- wizja lokalna, ogląd budynków; 

- zbieranie dokumentacji; 

- fotografowanie, szkicowanie; 

- obserwacje; 

- wywiady.
6
 

W pracy została przestudiowana dotychczasowa wiedza na temat materiału 

badawczego w dostępnej, wybranej literaturze oraz internecie (artykuły, monografie, 

recenzje, wywiady z twórcami, miłośnikami architektury, odbiorcami, ludźmi z 

sąsiedztwa, opinie krytyków, przyznane nagrody i wyróżnienia). Materiał wchodzący 

w skład problematyki pracy został usystematyzowany, począwszy od zagadnienia 

                                                           
6
 Niezabitowska E., Metody i techniki badawcze w architekturze, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 

Gliwice 2014, s. 184.  
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kontekstu miejsca, architektury kontekstu – dostępnych definicji, rodzajów 

kontekstu- poprzez analizę wpływu kontekstu na proces twórczy i postać ostateczną 

architektury oraz jej odbieranie, aż do wskazania i analizy przykładów architektury, 

której sukces jest następstwem poszukiwania odniesień do otoczenia w połączeniu z 

wyobraźnią twórczą architekta. Została poddana analizie dostępna dokumentacja 

projektowa wybranych obiektów, założenia autorskie i materiały koncepcyjne (pod 

kątem uwzględnienia otoczenia) oraz recenzje krytyków – co pozwoliło odnieść się 

do prognozowanych i osiągniętych efektów. Zostały poddane szczegółowej analizie 

konkretne budynki pod względem relacji z otoczeniem. W pracy podjęto próbę 

poszerzenia wielowątkowości kontekstu oraz jego wpływu na architekturę. 

 

5.2   Organizacja materiału badawczego. 

W pracy przeprowadzono badania wykonane we własnym zakresie – dokumentacje 

fotograficzne, szkice, notatki, analizy, wywiady oraz przemyślenia. Wykorzystano 

także materiał badawczy w dostępnej, wybranej literaturze oraz internecie (definicje, 

teorie, materiały koncepcyjne, założenia autorskie, dokumentacja projektowa 

zrealizowanych obiektów, wywiady z autorami, krytykami architektury, 

przedstawicielami środowiska architektów, miłośnikami architektury, a także  

z ludźmi użytkującymi dany obiekt lub też osobami z sąsiedztwa budynku). 

 

5.3 Struktura pracy. 

Rozprawa składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale określono cel 

pracy, przyjęto metody badań, określono zakres pracy i sformułowano tezę. Drugi 

rozdział pracy jest częścią teoretyczną. Zawiera niezbędne definicje i teorie 

stanowiące fundament do dalszych rozważań. W rozdziale tym przeanalizowano 

dotychczasową wiedzę na temat materiału badawczego w dostępnej, wybranej 

literaturze oraz internecie. Problematyka tej części rozprawy została 

usystematyzowana, począwszy od zagadnienia kontekstu miejsca, architektury 

kontekstu – dostępnych definicji, rodzajów kontekstu- poprzez analizę wpływu 

kontekstu na proces twórczy i postać ostateczną architektury oraz jej odbieranie, aż 
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do wskazania i analizy przykładów architektury, której sukces jest następstwem 

poszukiwania odniesień do otoczenia w połączeniu z wyobraźnią twórczą architekta. 

Rozdział trzeci jest częścią analityczną i poświęcony został analizie wybranych 

przykładów zrealizowanej architektury pod kątem przyjętych kryteriów oceny.  

Czwarty rozdział jest oceną analizy przykładów współczesnej polskiej architektury 

oraz podsumowaniem wyników badań. Rozdział piąty poświęcono wnioskom 

końcowym. Pracę zakończono spisem ilustracji i wykazem bibliografii. 

 

6. Zakres pracy. 

6.1 Zakres problemowy pracy. 

Problematyka pracy jest ściśle powiązana z kontekstem miejsca, rodzajami 

kontekstu, jego wielowątkowością, architekturą kontekstu, wpływem kontekstu na 

architekturę, z problemami współczesnej architektury - procesem globalizacji, 

próbami świadomego zerwania z kontekstem i konsekwencjami takich działań. 

Zakres stanowi także analiza architektury kontekstu, w skład której wchodzą 

pojedyncze budynki oraz przestrzeń wokół nich. Rozprawa nie dotyczy obiektów, 

których twórcy w założeniach projektowych nie odnoszą się do otoczenia. W pracy 

przedstawiono wybrane przykłady architektury, jako dzieła sztuki w Polsce. 

6.2  Zakres czasowy. 

Problem kontekstu towarzyszy architekturze od zawsze, jednakże w obecnych 

czasach przyspieszonego rozwoju globalizacji i techniki, technologii, dostępności 

materiałów – dyskusja na temat kontekstu staje się ‘głośniejsza’. Zakres czasowy 

obejmuje XXI wiek, a w szczególności analizowane są przykłady architektury z 

ostatnich 12 lat (2005 – 2017). 

6.3 Zakres terytorialny.  

Analizie poddano obiekty zlokalizowane na terenie Polski, w Warszawie, Krakowie, 

Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Żelazowej Woli i w Kielcach. 
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Il. 1. Mapa Polski z lokalizacją obiektów poddawanych analizie. 

 

7. Stan badań i charakterystyka materiałów źródłowych. 

Badanie tematyki kontekstu w architekturze jest cenne i ważne ze względu na 

problemy współczesnej architektury, tj. np. globalizacja, podążanie za modą coraz 

większa chęć projektowania bez uwzględniania kontekstu miejsca, gasnąca 

tożsamość miejsca i tożsamość architektury. Opracowanie jest próbą 

usystematyzowania wiedzy na temat architektury kontekstu, dostarczenia nowych 

informacji o czynnikach kontekstu, jego wpływu na wysoką jakość architektury i 

efekt przestrzeni. Istotną cechą pracy jest wskazanie na kontekst miejsca, jako 

czynnik wpływający na postrzeganie, akceptowanie zrealizowanego obiektu. 
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Ważnym aspektem niniejszej rozprawy jest również przybliżenie spojrzenia na 

kreatywną ingerencję w kontekst poprzez studiowanie otoczenia i jego weryfikację w 

procesie tworzenia architektury. Takie spojrzenie prowadzi do rewizji 

opracowywanych projektów w relacji z otoczeniem. Należy zaznaczyć, że problemy 

współczesnej architektury związane z projektowaniem bez odniesień do otoczenia 

nie są nowe. Praca dotyczy polskiej architektury XXI wieku, więc podczas 

określania stanu badań, autorka korzystała zarówno z literatury polskiej, jak również 

z literatury obcojęzycznej. Dotyczący pracy aspekt kontekstu miejsca był najczęściej 

poruszany w monografiach i artykułach, natomiast rzadziej stanowił odrębny temat 

prac naukowych. Z badaniami nad architekturą kontekstu wiąże się tematyka 

ekonomii społecznej, socjologii, gdyż znaczenie dla projektu mają interakcje i 

działania ludzkie. Rozpoznając obszar problematyki związanej z architekturą 

kontekstu, należy podkreślić, że fundamentalnym tematem dla architektury kontekstu 

okazał się problem szeroko pojętej globalizacji. W pracy podkreślono wagę 

tożsamości architektury. Okazuje się, że nawet przy najlepszych rozwiązaniach 

technologicznych, w ramach działań architektonicznych niezbędne jest poznanie 

kultury danej społeczności, lokalnych tradycji budownictwa i charakterystycznego 

detalu architektonicznego. Analiza stanu badań wskazuje, że problematyka kontekstu 

miejsca i jego znaczenia dla architektury była niejednokrotnie poruszana, stale jest 

rozwijana, ale cały czas jest krystalizowana. Do publikacji poruszających tę 

tematykę zaliczyć można publikacje monograficzne, np. Politechniki Krakowskiej, 

Śląskiej, Lubelskiej czy Kieleckiej. Andrzej Baranowski w rozdziale monografii, pt.: 

Kontekst kulturowy w projektowaniu środowiskowym podkreśla, iż dezintegracja 

współczesnego środowiska zbudowanego wymaga zwrócenia uwagi na rolę 

kontekstu w architekturze. Wizja architektury pojmowanej jako autonomiczna sztuka 

kreacji zderza się z koncepcją architektury środowiska codziennego. Praktyka 

cząstkowego, wybiórczego traktowania kontekstu powinna być zastąpiona przez 

wieloaspektowe podejście całościowe.
7
 

                                                           
7
 Baranowski A.,  Kontekst kulturowy w projektowaniu środowiskowym, Wydawnictwo Politechniki 
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Jakub Heciak w rozdziale monografii, pt. O kontekstualizacji – dwa spojrzenia, pisze 

o poszukiwaniu właściwego kontekstu bez utraty czytelności koncepcji na 

przykładzie twórczości Dietmara Eberlego oraz Petera Zum- thora. Autor prezentuje 

dwa odmienne sposoby myślenia o kontekście i jego analizowania ze szczególnym 

uwzględnieniem krajobrazu alpejskiego w dwóch różnych wrażliwościach 

architektonicznych – naukowej oraz intuicyjnej.
8
 

Ewa Kusińska w rozdziale monografii, pt. Nowoczesna forma w harmonii z 

krajobrazem podkreśla, że kształtowanie przestrzeni współczesnego miasta to 

odpowiednie komponowanie formy architektonicznej oraz wydobywanie relacji 

pomiędzy architekturą, naturą i człowiekiem – użytkownikiem przestrzeni 

publicznej. Współczesne budynki ze względu na możliwości technologiczne często 

zaskakują swoją nowoczesną formą, ale spośród wielu realizacji architektonicznych 

wyróżniają się najbardziej te, w których oryginalna bryła budynku doskonale 

współgra z otaczającym ją krajobrazem.
9
 

Robert Marcinkowski w artykule, pt. Zderzenie czy kontynuacja, podkreśla rolę 

obiektu architektonicznego jako kontynuacji genius loci, a więc wartości zastanych. 

Stawia pytanie, jakie wartości warto zachować. Stwierdza, iż znacznie łatwiej 

wskazać te bezpowrotnie stracone. Dopóki rozpatrujemy kontekst w skali budynku 

czy pierzei, postulat zachowania genius loci wydaje się zrozumiały, jednak w 

większej skali może okazać się to niejednokrotnie trudne.
10

 

Wrana Jan i Fitta Agnieszka, w artykule Architektura  kontekst miejsca, wskazują, iż 

projektowanie architektury to nie tylko stworzenie nowej bryły i rozrysowanie 

funkcji, to także troska o to, by uszanować kontekst miejsca i wpisać nowy obiekt w 

istniejące otoczenie, krajobraz – zarówno ten naturalny, jak i zbudowany.
11

 

                                                                                                                                                                     
Śląskiej, Gliwice 2006 r., s. 11-17. 
8
 Heciak J., O kontekstualizacji – dwa spojrzenia, rozdział w monografii pt. Architektura kontekstu, 

Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 1/2014, s. 30-37. 
9
 Kusińska E.,  Nowoczesna forma w harmonii z krajobrazem, Monografia pt. Środowisko 

Mieszkaniowe, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 8/2010, s. 13-17. 
10

 Marcinkowski R.,  Zderzenie czy kontynuacja,  Monografia pt. Środowisko Mieszkaniowe, 

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 7/2009, s. 25-28. 
11

 Wrana J., Fitta A., Architektura a kontekst miejsca, Budownictwo i Architektura 11, Wydawnictwo 

Politechniki Lubelskiej, Lublin 2012. 
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W zbiorze esejów o tożsamości miejsca i kontekście, znaleźć można artykuł Jana 

Wrany, pt. Architektura z poszanowaniem miejsca. Artykuł traktuje o dwóch 

przeciwstawnych siłach oddziaływujących na kształt architektury. Jedna 

ukierunkowana jest na zachowanie formy zastanej, druga na jej przekształcanie. 

Utrwalanie opiera się na dążeniu do utrzymania tradycji i obyczaju, natomiast 

zmiany wymusza rozwój życia człowieka, we wszystkich aspektach technicznych i 

społecznych czynnikiem je przynoszącym – cywilizacja. Odpowiedzi na często 

stawiane pytanie o trwanie i przemijanie architektury poszukiwać winniśmy w 

architekturze jako języku przekazu: sposobów komunikowania się, nowych 

sformułowań dotyczących przekształceń przestrzeni, analizowania nawarstwień 

dziedzictwa kulturowego dla badanego miejsca. Architektura skierowana na miejsce 

to świadomie podejmowana przez twórcę próba rozpoznania zapisów miejsca w 

swoistym „kodzie” jego identyfikacji przed aktem interwencji projektowej. Artykuł 

daje pogląd na fakt, iż trzeba być świadomym, że w całej przestrzeni, na wszystkich 

jej poziomach, architektura jest nie tylko działaniem technicznym, ale prezentuje coś 

więcej: świat ludzkich dążeń, wartości, w ten sposób stając się czytelnym tekstem 

kultury.
12

 

Grażyna Schneider- Skalska w rozdziale monografii, pt. Dzieło architektoniczne 

zawsze w kontekście wskazuje, iż kontekst wpływa na dzieła architektoniczne 

współczesnych architektów, zadaje natomiast pytanie na jakim poziomie i w jakich 

warunkach powinien być uwzględniany. Autorka wspomina również, iż zerwanie z 

bezwartościowym otoczeniem i tworzenie nowej wartości, także świadczy o 

odpowiednim ustosunkowaniu się do kontekstu i może sprzyjać tworzeniu nowych, 

pięknych rzeczy.
13

 

Analiza publikacji naukowych miała wpływ na sformułowaną tezę niniejszej 

rozprawy. Treści wskazywały bowiem, że kontekst odgrywa kluczowe znaczenie dla 

postrzegania architektury.  

                                                           
12

 Wrana J., Architektura z poszanowaniem miejsca, Eseje o tożsamości miejsca. Wybrane artykuły 

dotyczące tożsamości i kontekstu. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2012 r.  
13

 Schneider-Skalska, Dzieło architektoniczne zawsze w kontekście, Wydawnictwo Politechniki 

Krakowskiej, Kraków  2014. 
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Kolejnym źródłem jest literatura zagraniczna, a autorami są znani architekci, tj. Le 

Corbusier, Peter Zumthor czy Steen Eiler Rasmussen. Najważniejszą pozycją w tym 

zestawieniu jest książka, pt. W stronę architektury Le Corbusiera, francuskiego 

architekta, szwajcarskiego pochodzenia.  Opublikowana po raz pierwszy we Francji 

w 1923 roku, jest jedną z najważniejszych książek z teorii architektury, kluczową dla 

zrozumienia współczesnej urbanistyki i wielu zjawisk kultury XX wieku. Radykalne 

postulaty sformułowane prostym i dobitnym stylem do dziś nie straciły na 

aktualności. Opatrzone zestawieniami klasycznych greckich czy renesansowych 

budowli ze zdjęciami samolotów i transatlantyków, zrewolucjonizowały 

postrzeganie relacji architektury, tradycji i techniki, niemal natychmiast zapewniły 

książce miejsce w historii i zainspirowały całe pokolenia architektów i urbanistów.  

Równie ważną pozycją w tym zestawieniu jest książka, pt. Myślenie architekturą 

autorstwa Petera Zumthora, jednego z najwybitniejszych współczesnych architektów, 

laureata nagrody Pritzkera w 2009 r. Książka traktuje o pięknie w architekturze, 

wskazuje jak kształcić architektów oraz odpowiada na istotne pytania na temat zadań 

współczesnej architektury. Jak pisze autor: „architektura ma swój własny obszar 

istnienia. Pozostaje w wyjątkowo cielesnym związku z życiem.” W wyobrażeniu 

autora nie jest ona zasadniczo ani przesłaniem, ani znakiem, lecz oprawą i tłem dla 

przemijającego życia, wrażliwym naczyniem dla rytmu kroków po podłodze, dla 

skupienia przy pracy, dla ciszy snu.
14

 W tekstach Petera Zumthora odzwierciedla się 

wrażliwość, z jaką traktuje swoją pracę. Skupienie, namysł, dogłębna znajomość 

architektonicznego rzemiosła i sztuki w ogóle sprawiają, że dla szwajcarskiego 

mistrza projektowanie to – prócz tworzenia budynków – zarazem kształtowanie 

rzeczywistości: wzbogacanie systemu odniesień pomiędzy rozmaitymi dziedzinami – 

architekturą, muzyką, literaturą.
15

 Autor w krótkich tekstach poświęconych 

architekturze, pełnych odniesień do literatury i muzyki, potwierdza fakt, iż 

niezależnie od rodzaju wykonywanej sztuki, prawdziwego, wielkiego twórcę 

powinny charakteryzować nie tylko umiejętności techniczne, ale także, a może nawet 

                                                           
14

 Zumthor P., Myślenie architekturą, przełożył Artur Kożuch, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2010. 
15

 Źródło: www.karakter.pl, odczyt z dnia 05.05.2019 r. 
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ponad wszystko pasja, zaangażowanie, wrażliwość i miłość do tego co robi. Wtedy 

jest szansa na to, że dzieło, które stworzy będzie zachwycać przez wieki kolejnych 

odbiorców i pozwoli im przeżywać doznania doskonałej harmonii i piękna.  

Równie ważną pozycją jest lektura książki Steena Eilera Rasmussena, pt. 

Odczuwanie architektury.
16

  Rzeczywiście pozwala odczuć architekturę, poszerza 

percepcję i uwrażliwia na pomijane dotąd aspekty otaczającej przestrzeni. Autor 

skierował ją przede wszystkim do osób niezwiązanych zawodowo z architekturą, 

chcąc w ten sposób przybliżyć im tajniki swojej profesji. Zachęca do refleksji nad 

sztuką budownictwa, do dostrzeżenia subtelnej gry światła i oddziaływania 

proporcji.
17

 Architekturę odczuwamy, często mimowolnie, szeroką gamą zmysłów. 

Widzimy jej kolory, grę światła, obcujemy z jej fakturą, a nawet ją słyszymy. 

Pochłonięci zobowiązaniami i terminami, nie próbujemy jej jednak zrozumieć. 

Rasmussen uzmysławia czytelnikowi, w jakim stopniu skala czy kolor obiektu 

kształtują zarówno przestrzeń wokół niego, jak i odczucia użytkowników. 

Wśród pozycji polskiej literatury, należy wspomnieć o książce, pt. Jak działa 

architektura. Przybornik humanisty Witolda Rybczyńskiego. Jedyna taka książka na 

polskim rynku. Fascynująca opowieść o tym, jak powstaje architektura i jak ją 

rozumieć. Witold Rybczyński, autor setek publikacji naukowych i wieloletni 

wykładowca akademicki, z ogromną elokwencją i znajomością tematu, wprowadza 

czytelnika w złożony świat architektury. Poszczególne rozdziały poświęcone są 

zarówno takim trudno uchwytnym i nie zawsze oczywistym ideom, jak relacje 

budynku z otoczeniem i przeszłością miejsca, w którym się znajduje, ale również 

bardziej namacalnym sprawą, jak rola detali i struktury budowli w jej odbiorze. 

Autor odpowiada na najbardziej podstawowe pytania dotyczące tej dziedziny, tj. 

jakie idee stoją za powstaniem słynnych realizacji, jakie są kulisy konkursów 

architektonicznych, jak różni architekci odnoszą się do krajobrazu i otoczenia, w 

którym mają stanąć projektowane przez nich budynki, jak współczesna architektura 

odnosi się do przeszłości, co architektura naszych czasów mówi o nas samych. W 

                                                           
16

 Rasmussen Steen Eiler, Odczuwanie architektury, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2016. 
17

 Źródło: www.obliczekultury.pl, odczyt z dnia 04.05.2019 r. 
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eseju autor analizuje dziesiątki konkretnych budynków i przytacza wypowiedzi 

samych architektów – od Le Corbusiera i Miesa van der Rohe po Renzo Piano i 

Franka Gehry’ego. Bogato ilustrowana książka jest znakomitym wprowadzeniem do 

architektury nie tylko dla adeptów tej dziedziny, ale również dla tych, którzy 

chcieliby lepiej rozumieć otaczający nas świat.
18

 

Kolejne źródło stanowi naukowa literatura związana z zagadnieniami historycznymi, 

w tym z kształtowaniem się roli otoczenia dla architektury na przestrzeni lat. Należy 

tutaj wspomnieć o znanym traktacie Witruwiusza O architekturze ksiąg X. Jest to 

jedyny zachowany w całości antyczny traktat o architekturze, będący bezcennym 

źródłem wiedzy o wszystkich rodzajach budowli wznoszonych przez Greków i 

Rzymian. Większość tego co wiemy o architekturze starożytnej - o porządkach 

architektonicznych, proporcjach, zasadach projektowania - wiemy właśnie od 

Witruwiusza. W czasach nowożytnych przez kilka wieków, począwszy od renesansu, 

był to podstawowy podręcznik każdego architekta. Dziś nadal pozostaje on 

interesujący nie tylko dla miłośników historii sztuki, wywody autora wykraczają 

bowiem daleko poza główny wątek - obejmując takie dziedziny, jak mechanika, 

filozofia czy astronomia. Dowiadujemy się z niego, że już starożytni architekci i 

budowniczy brali pod uwagę otoczenie przy lokalizacji osad i budowli.
19

 

Następnymi istotnymi źródłami są książki dotyczące zagadnień teorii architektury, 

mechanizmów powstawania wartościowej architektury i przestrzeni oraz ich 

właściwej formy, a także zagadnienia dotyczące elementów kompozycji 

urbanistycznej, uwzględniając zagadnienia percepcji i powstawania określonych 

wrażeń. Są to między innymi pozycje: Życie między budynkami (Jana Gehla)
20

,  

Obraz miasta (Kevina Lyncha)
21

 czy Elementy kompozycji urbanistycznej 

                                                           
18

 Rybczyński W., Jak działa architektura. Przybornik humanisty, Wydawnictwo Karakter, Kraków 

2014. 
19

 Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, tłumaczenie Kazimierz Kumaniecki, Wydawnictwo 

Pruszyński i S-ka, Warszawa 2010. 
20

 Gehl J., Życie między budynkami, tłumaczenie: Marta Urbańska, Wydawnictwo Ram, Kraków 

2012r. 
21

 Lynch K., Obraz miasta, tłumaczenie Tomasz Jeleński, Wydawnictwo Archivolta, Kraków 2011 r. 
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(Kazimierza Wejcherta)
22

 oraz Teoria architektury i urbanistyki (Bernarda 

Tschumiego).
23

 

Kolejne źródło to artykuły, zarówno naukowe, jak i publicystyczne. Zaliczyć do nich 

należy publikacje zamieszczone w czasopismach architektonicznych i magazynach 

branżowych takich, jak, np. Architektura – Murator, Architektura & Biznes czy 

ARCH.  

Są to źródła fachowej wiedzy, promujące najlepsze osiągnięcia w tej dziedzinie, 

popularyzujące tematykę architektoniczną na forum społecznym i pobudzające do 

dyskusji. Zawierają publikuje reportaże o nowych budynkach, głównie powstających 

na terenie Polski, wzbogacone o niewielkie plany budynków. Zawarto w nich także 

różne teksty publicystyczne, felietony i wywiady. Magazyny te opisują również 

najważniejsze konkursy architektoniczne, a także dokonania m.in. 

laureatów Honorowej Nagrody SARP czy obiekty wyróżnione Nagrodą Roku SARP. 

Ponadto, ze względu na współczesny charakter opisywanego zjawiska 

architektonicznego, znacząca część informacji zawartych w niniejszej rozprawie, 

uzyskana została dzięki źródłom internetowym. W ich skład wchodzą teksty 

naukowe, jak i materiały prasowe, portale architektoniczne, strony firm 

architektonicznych oraz niektórych architektów. Niestety dużo informacji 

związanych z architekturą kontekstu nadal nie została usystematyzowana i 

poszerzanie jej wymaga sięgania po rozproszone w publikacjach, często tylko 

fragmenty, informacji związane z wątkiem kontekstu miejsca.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1984, Reprint. 
23

 Tschumi B., Architecture and Disjunction, The Mit Press, 1996.  
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II. KONTEKST WE WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURZE. 

8. Definicje i teorie. 

8.1 Definicja kontekstu miejsca i architektury kontekstu. 

„Kontekst – związek, łączność, zależność. W znaczeniu (komunikacji 

międzyludzkiej) – zależność znaczenia treści jakiegoś fragmentu tekstu, wypowiedzi 

lub słowa, od treści i znaczeń słów ją poprzedzających lub po nich następujących. 

Np. słowo "morze" rozumiemy przede wszystkim jako dużą ilość wody, lecz 

wypowiedź "morze piasku" rozumiemy jako pustynię, czyli obszar bezwodny, a 

słowo "morze" jest w tej specyficznej frazie synonimem bezmiaru, dużej ilości. 

W wielu przypadkach chwilowy kontekst dyskusji/rozmowy/intencji/negocjacji 

zmienia istotnie znaczenia używanych słów, ale nie zawsze jest wychwytywany 

przez rozmówców, co w efekcie może prowadzić do nieporozumień i konfliktów”.
24

 

W słowniku PWN znajdujemy następującą definicję kontekstu: 

„- fragment tekstu potrzebny do dokładnego rozumienia danych wyrazów lub 

wyrażeń; 

- zespół czynników współistniejących, powiązanych z czymś; 

- zespół jednostek językowych, które stanowią otoczenie danej jednostki; 

- zespół odniesień niezbędnych do zrozumienia utworu literackiego, dzieła 

naukowego”.
25

 

Te ogólne definicje kontekstu można przenieść na podłoże architektury. Krótko 

mówiąc ten sam budynek będzie inaczej odbierany/postrzegany w kontekście 

przyrody, a inaczej wśród gęstej zabudowy. Kontekst ma więc ogromne znaczenie, 

gdyż wpływa na odbiór danego budynku.  

„Kontekst w architekturze posiada szeroki zakres merytoryczny, tematyczny oraz 

znaczeniowy”
 26

, zatem definicji kontekstu miejsca jest bardzo wiele. 

Kodeks etyki zawodowej architektów (Załącznik do Uchwały 01 III 

Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów podjętej w dniu 18 czerwca 

                                                           
24

 Źródło: www.wikipedia.pl, odczyt z dnia 04.02.2017 r. 
25

 Słownik PWN – wersja elektroniczna: www.sjp.pwn.pl, odczyt z dnia 04.02.2017 r. 
26

 W. Seruga, Kreacja w przestrzeni miasta, rozdział w monografii pt. Architektura kontekstu, 

Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskie, 1/2014, s. 84. 
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2005r.) Zasada 2: Zobowiązania wobec społeczeństwa Reguła 2.1 mówi na temat 

kontekstu, że: 

„Architekci szanują w swej twórczości wartości zastane, dziedzictwo przyrodnicze i 

kulturowe i dbają o ich zachowanie i rozwój. Dążą do podnoszenia jakości życia i 

zamieszkiwania oraz jakości środowiska i otoczenia, w sposób nienaruszający ich 

równowagi, działając z przekonaniem, że efekty ich pracy służą szeroko pojętym 

interesom wszystkich, którzy mogą oczekiwać pożytku i zadowolenia z nich.”
27

 

Zatem kontekst miejsca w architekturze w myśl etyki zawodowej oznacza zespół 

cech, jaki posiada dana lokalizacja, tj.: dziedzictwo kulturowe,  obiekty 

zlokalizowane w sąsiedztwie lokalizacji, wcześniejsza funkcja, tradycja lokalna (dot. 

wyglądu obiektu oraz funkcji), historia miejsca, ilość ludzi odwiedzających miejsce, 

kontekst architektoniczny, urbanistyczny, historyczny. Funkcja oraz wygląd 

zewnętrzny obiektu musi być zgodny z kontekstem miejsca, by obiekt był społecznie 

akceptowalny. Inna definicja podaje, że „w architekturze kontekst to zależność od 

otoczenia oraz jego wpływ na odbiór danego budynku – inaczej czyta się wieżowiec 

wśród innych wieżowców, inaczej zaś wśród parterowych domów.”
28

 Architektura 

kontekstu – architektura uwzgledniająca i wpisująca się w kontekst miejsca, 

szanująca otoczenie, pozostająca w ścisłym związku z sytuacją zastaną (krajobrazem 

naturalnym i zbudowanym, porządkiem urbanistycznym, sąsiednią zabudową, 

historią miejsca, poprzednią funkcją, a także z nawykami/przyzwyczajeniami i 

oczekiwaniami ludzi, dźwiękami). 

 

8.2 Rodzaje kontekstu i jego wielowątkowość. 

Obecnie można mówić o co najmniej kilku rodzajach kontekstu miejsca. Lista ta 

poszerza się wraz ze zmieniającym (przekształcającym się) otoczeniem, przyrodą, 

                                                           
27

 Kodeks etyki zawodowej architektów (Załącznik do Uchwały 01 III Sprawozdawczego Krajowego 

Zjazdu Izby Architektów podjętej w dniu 18 czerwca 2005r.) Zasada 2: Zobowiązania wobec 
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kulturą, warunkami politycznymi i ekonomicznymi, warunkami życia człowieka i 

jego narastającymi oczekiwaniami.  

Kontekst miejsca: 

- kontekst architektoniczno – urbanistyczny; 

- kontekst historyczny; 

- kontekst przyrodniczo – kulturowy; 

- kontekst geograficzny ; 

- kontekst polityczny i ekonomiczny (gospodarczy); 

- kontekst czasu; 

- nowy kontekst. 

Charakterystyka tendencji w projektowaniu w krajobrazie, danym klimacie, miejscu 

historycznym; odniesienie do tradycji, zwyczajów, itd. 

 „Mówiąc o architekturze i używając słowa kontekst myślimy zarówno o fizycznym 

sąsiedztwie tworzonej przez nas nowej ‘rzeczy’, jak też o tradycji miejsca, 

wartościach kulturowych, zaszłościach historycznych.” 
29

 Jak wspomniano 

wcześniej, kontekst w architekturze posiada szeroki zakres merytoryczny, 

tematyczny oraz znaczeniowy. Lista czynników wpływających na kontekst jest 

bardzo długa i cały czas rośnie. Oprócz wcześniej wspomnianych elementów 

kontekstu, tj. dziedzictwo kulturowe,  obiekty zlokalizowane w sąsiedztwie 

lokalizacji, wcześniejsza funkcja, tradycja lokalna (dot. wyglądu obiektu oraz 

funkcji), historia miejsca, ilość ludzi odwiedzających miejsce, kontekst 

architektoniczno - urbanistyczny, historyczny czy przyrodniczo – kulturowy, 

kontekst to także „materiały, światło i cień, zieleń, odgłosy dochodzące z pobliskiej 

zabudowy, osoby”. Kontekst „przybiera różne formy, w jakie wchodzi, np. człowiek z 

innymi osobami, miejscami, maszynami czy budynkami, modyfikowanymi dodatkowo 

przez rzeczy nienamacalne, czyli wypowiadane słowa, idee, poglądy, złożenia 

kulturowe itd. Wielowątkowość kontekstu jest odpowiedzią na złożoność 

                                                           
29

 Schneider-Skalska G., Dzieło architektoniczne zawsze w kontekście, Czasopismo Techniczne, 

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008, s. 153. 
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współczesnego świata”
30

. Wynika z coraz większej świadomości społeczeństwa, z 

szeroko pojętego postępu, z lepiej sprecyzowanych lub nowych potrzeb i oczekiwań 

społeczeństwa, przewartościowania priorytetów na miarę współczesności, ze stałości 

upodobań, zmienność warunków klimatycznych i procesów natury. 

 

8.3 Kontekstualizm. 

Funkcjonalny kontekstualizm jest nurtem filozofii nauki wywodzącym się z 

pragmatyzmu. Jego założenia sformułował amerykański filozof Stephen C. Pepper w 

wydanej w 1942 roku książce World Hypotheses (Hipotezy Świata). Istotnym z 

punktu widzenia psychologii, postulatem funkcjonalnego kontekstualizmu jest 

zasada ujmowania wszelkich zjawisk jako dynamicznych procesów zachodzących 

zawsze w określonym kontekście i nieodłącznych od tego kontekstu. Według 

funkcjonalnego kontekstualizmu żadne zjawisko nie może być analizowane i 

zrozumiane w oderwaniu od swojego historycznego oraz aktualnego kontekstu. 

Można zatem powiedzieć, że w pewnym sensie to kontekst tworzy zjawiska. Zasada 

ta odnosi się również do analizy i rozumienia zachowań ludzkich.
31

  

Postulaty dotyczące kontekstualizmu można odnieść do architektury. Nie można 

bowiem odbierać budynku bez patrzenia na jego tło. Budynek wraz z otoczeniem 

tworzy integralną całość. Tym lepiej zrozumiemy architekturę, im więcej dowiemy 

się o historii miejsca, tożsamości miejsca, tradycji, lokalnych zwyczajach oraz im 

więcej dopatrzymy się odniesień do aktualnego kontekstu. 

8.5 Teoria koncept, kontekst wg Bernarda Tschumi’ego. 

„Nie ma architektury bez koncepcji – nadrzędnej idei, schematu, słusznie 

postawionego celu, które tworzą spójność i tożsamość budynku.” „(…) nie ma też 

architektury bez kontekstu (z wyjątkiem utopii). Dzieło architektury jest zawsze 

w miejscu, w geograficznie określonej lokalizacji, albo w sytuacji – kontekście, 

otoczeniu. W architekturze pojęcie konceptu i kontekstu są nierozłączne, chociaż 
                                                           
30

 Siuda M., Nieoczekiwane konteksty architektoniczne, rozdział w monografii pt.: Architektura 

kontekstu, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 1/2014, s. 105. 
31

 www.contextualscience.org, tekst przełożony z angielskiego przez Stanisława Malickiego. 
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często występują także w sprzeczności. Koncepcja może negować lub ignorować 

okoliczności występujące w jej otoczeniu, a z drugiej strony: kontekst może zacierać 

lub rozluźnić precyzję architektonicznego pomysłu. Czy jedno z tych dwóch pojęć ma 

prawo pierwszeństwa? Historia architektury obfituje w debaty między 

zwolennikami tabula rasa (koncepcja), a genius loci (kontekst), albo pomiędzy 

charakterystycznymi koncepcjami i szczególnymi kontekstami. Odpowiedź może leżeć 

nie w triumfie jednej nad drugą, ale w odnajdywaniu skomplikowanych relacji 

między nimi. Jako punkt wyjścia, spójrzmy na trzy opcje, w których koncepcja i 

kontekst mogą mieć związek: 

- obojętność, w której idea i jej usytuowanie są doskonale od siebie niezależne – 

rodzaj niby przypadkowego kolażu, w którym oba współistnieją, ale nie wchodzą w 

interakcje. Z tego mogą wyniknąć albo poetyckie konfrontacje, albo 

nieodpowiedzialne impozycje. 

- obopólność, gdzie koncepcja architektoniczna i jej kontekst ściśle i 

komplementarnie współpracują ze sobą tak, że wydaje się iż przechodzą płynnie w 

jeden ciągły podmiot, w jedność. 

- konflikt, w którym strategia koncepcji architektonicznej jest nastawiona na 

kolizję/starcie ze swoim przyszłym kontekstem. W walce przeciwieństw, w której obaj 

bohaterowie mogą być zmuszeni do wypracowania consensusu dla zachowania 

własnego przetrwania.”
 32

 

8.6 Dzieło Witruwiusza O architekturze, ksiąg X – znaczenie kontekstu 

miejsca. 

Już w pierwszym znanym traktacie Witruwiusza
33

 O architekturze, ksiąg X 
34

,  

jeszcze z czasów antycznych, możemy doszukać się odniesień do kontekstu miejsca. 
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 B. Tschumi, Event-Cities 3: Concept vs. Context vs. Content, MIT Press, London 2005, [cytuję za:] 

Teoria Architektury, teoriaarchitektury.blogspot.com, odczyt z dn. 03.04.2015 r. 
33

 Marcus Vitruvius Pollio – rzymski architekt i inżynier wojenny żyjący w I w. p.n.e. Był 

konstruktorem machin wojennych za panowania Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta. Twórca tzw. 

człowieka witruwiańskiego - wizerunku nagiego mężczyzny wpisanego w okrąg i kwadrat, 

symbolizujące ruch. 
34

 O architekturze, ksiąg X – słynne dzieło Witruwiusza, traktat, który powstał pomiędzy rokiem 20 

p.n.e. a 10 p.n.e. 
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Dzieło to jest dzisiaj bezcennym źródłem wiedzy o architekturze i sztuce budowlanej 

starożytnych Greków i Rzymian. W rozdziale czwartym omówione zostały zasady 

stosowane przez Rzymian przy planowaniu miast i wznoszeniu 

budowli. Dowiadujemy się, że już w czasach starożytnych kontekst miejsca miał 

znaczenie przy znajdowaniu optymalnego miejsca do osiedlania się. Witruwiusz 

pisze o uwzględnianiu m.in. warunków geograficznych i klimatycznych, topografii 

miejsca.
35

 Mimo, że mamy tu do czynienia z sytuacją odwrotną, można dostrzec, iż 

kontekst miejsca już wtedy wywierał wpływ na lokalizację miast i postać 

architektury. Tyle tylko, że w starożytności odniesienie do kontekstu miejsca 

polegało na dopasowaniu czysto sformułowanych zasad projektowania miast i 

architektury do otoczenia, czyli na znalezieniu odpowiedniego kontekstu. Obecne 

mówimy o sytuacji, gdy mamy wskazaną lokalizację w konkretnym kontekście i 

projektujemy architekturę, która ma pasować do istniejącej sytuacji.  

 

9. Znaczenie kontekstu miejsca. Rola kontekstu miejsca w procesie 

twórczym kształtowania architektury i urbanistyki oraz wpływ kontekstu na 

ocenę i postrzeganie zrealizowanego budynku. 

Problematyka pracy jest ściśle powiązana z kontekstem miejsca (rodzajami 

kontekstu, jego wielowątkowością, architekturą kontekstu, wpływem kontekstu na 

architekturę), ale także z wolnością twórczą architekta, z problemami współczesnej 

architektury (procesem globalizacji), próbami świadomego zerwania z kontekstem i 

konsekwencjami takich działań. Zakres stanowi także analiza architektury kontekstu 

pod względem pozytywnego wpływu kontekstu miejsca na proces twórczy i sukces 

architektury. 

Znaczenie kontekstu w procesie twórczym jest ogromne. Jak już wcześniej 

wspomniano „nie ma też architektury bez kontekstu (z wyjątkiem utopii). Dzieło 
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 Witruwiusz, O architekturze, ksiąg X , Rozdział czwarty, s. 10 
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architektury jest zawsze w miejscu (oryg. in setting), w geograficznie określonej 

lokalizacji, albo w sytuacji – kontekście, otoczeniu.”
36

 

Rola kontekstu jest podwójna, po pierwsze kontekst odgrywa, ważną rolę w procesie 

twórczym, gdyż jak twierdzi Architekt Piotr Wojciechowski z Agrest Group
37

 „nie 

możemy  mówić o architekturze bez kontekstów. Już sam fakt, że budynek powstaje w 

danym miejscu jest kontekstem. W swojej pracy szukam kontekstów, bo im więcej ich 

odkryje, tym łatwiej mi się projektuje.” Kontekst wpływa na ostateczny wygląd 

danego budynku, a uwzględnienie jego elementów w procesie twórczym sprawia, że 

budynek harmonijnie pasuje do danej (tej konkretnej) lokalizacji – i to jest właśnie 

druga rola kontekstu – sprawić, aby budynek był akceptowalny i odniósł długotrwały 

sukces. Pogląd ten podziela inny sławny polski architekt Maćków z wrocławskiej 

pracowni. Cechą charakterystyczną ich architektury jest budowanie każdego projektu 

uwzględniając kontekst przestrzenny, kulturowy, estetyczny, funkcjonalny. Efektem 

jest różnorodność przestrzenna i formalna, którą często technicznie można nazwać 

brakiem stylu. Kształtowanie formy pozostaje w tej sytuacji drugorzędne i jest 

pochodną innych poszukiwań. Maćków
38

 uważa, że paradoksalnie najtrudniejsze 

bywa projektowanie w miejscu pozbawionym kontekstu. Kontekst jako dopełnienie 

architektury i architektura, jako dopełnienie kontekstu, są nierozłączne. Rola ich 

wzajemnych relacji jest ogromna. 

Aby budynek był utożsamiany z danym miejscem, powinien uwzględniać szereg 

czynników składających się na kontekst miejsca, nie może być jedynie wytworem 

wyobraźni architekta i podążaniem za światowymi trendami i panującą modą.  
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 B. Tschumi, Event-Cities 3: Concept vs. Context vs. Content, MIT Press, London 2005, [cytuję za:] 

Teoria Architektury, teoriaarchitektury.blogspot.com, odczyt z dn. 03.04.2015 r. 
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 Agrest Group - trójmiejska grupa zrzeszająca architektów, w skład której wchodzą Piotr 

Wojciechowski, Paulina Porębska, Szymon Goździkowski, Filip Kozarski, Hubert Kowalski oraz 

Paweł Romanowski. 
38

 Zbigniew Maćków – architekt, absolwent architektury Politechniki Wrocławskiej, założyciel  

Maćków Pracownia Projektowa. 
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9.1 Tożsamość miejsca, architektury i jej formy. Istota architektury – 

postrzeganie i rozumienie architektury. 

„Tożsamość jest kształtowana między innymi przez otoczenie. Jakość otaczającej 

przestrzeni, tożsamość miejsca wpływa zarówno na kształtowanie tożsamości 

jednostki, jak i  na tożsamość zbiorową. Zmiany polityczne, społeczne i  gospodarcze 

ostatnich dekad nasiliły potrzebę określenia „kim jesteśmy”, a  co za tym idzie 

zachowania tradycji lokalnych. Część polskich miast utraciła swoją tożsamość 

w wyniku II wojny światowej, a działania służące jej odzyskaniu trwają do dziś. 

W wielu miastach pojawiają się spektakularne realizacje, ikony architektury. 

Komercjalizując przestrzeń nie zawsze wpływają korzystnie na tożsamość miasta. 

Silne osadzenie wybitnych budowli w przestrzeni i tradycji miejsca, z zachowaniem 

ich współczesnego charakteru, wzbogaca przestrzeń i  służy zachowaniu ciągłości 

tożsamości, nadając jej równocześnie nowe wartości.”
39

 

„Zagadnienie tożsamości i zrozumienia architektury, to kwestia bliska każdemu 

odbiorcy, choć nie zawsze zdaje on sobie z tego sprawę – w tym jednak rola 

architekta, w którego gestii leży czytelność przekazu architektonicznego. To właśnie 

on może kształtować architekturę tak, aby mieszkańcy identyfikowali się z nią i z 

miejscem, które określa. Zrozumienie przez architekta specyficznych cech 

przestrzeni, opisującej wszystko co zwykło się rozumieć pod pojęciem „tożsamości 

miejsca” jest jednym z podstawowych czynników mających istotne znaczenie w 

twórczej kreacji architektonicznej Właściwe zrozumienie powinno stanowić główną 

wytyczną w poszukiwaniu rozwiązań projektowych gwarantujących trafność wyboru 

(zrozumienie kontekstu i zastanej tkanki), który pomimo dowolnego (aktualnie 

modnego) języka architektonicznego, wpisuje się w przestrzeń na zasadzie 

kreatywnej kontynuacji. W efekcie to, co nowe, odczytywane jest powszechnie jako 

oczywiste i oczekiwane. Kontekst miejsca zaś odgrywa wiodącą rolę inspirującą, 
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 Owerczuk J., Tożsamość miejsca – rodzimych przypadków kilka, KNUV 2017, 4(54), 

Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2017, s. 42-51. 
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a jednocześnie motywuje do poszanowania tożsamości oraz rozwiązywania 

problemów wynikających z uwarunkowań miejscowych.”
40

 

W wielu publikacjach i czasopismach naukowych, poruszana jest problematyka 

tworzenia świadomego odbioru architektury, jej roli w życiu człowieka oraz 

oddziaływania architektury na społeczeństwo.
41

 „(…) w wyniku traktowania 

przestrzeni jako tworzywa dla kreacji artystycznych będących świadomym aktem 

przekazu twórcy o kontynuacji, a także przekształcaniu zastanych układów – 

architektura staje się zrozumiałym przekazem przestrzennym.”
42

 Architektura oraz 

przestrzeń architektoniczna są narzędziem do analizy tożsamości człowieka 

współczesnego.  

Peter Zumthor w swojej książce, pt. Myślenie architekturą napisał, że architektura 

ma swój własny obszar myślenia. Pozostaje w wyjątkowo cielesnym związku z 

życiem. W wyobrażeniu autora, architektura nie jest zasadniczo ani przesłaniem, ani 

znakiem czasu, lecz oprawą i tłem dla przemijającego życia.
43

 Architekt Steen Eiler, 

w książce pt. Odczuwanie architektury uważa, że architekturę często odczuwamy 

mimowolnie, szeroką gamą zmysłów. Widzimy jej kolory, grę światła, obcujemy z 

jej fakturą, a nawet ja słyszymy. Pochłonięci zobowiązaniami i terminami, nie 

próbujemy jej jednak zrozumieć. Autor twierdzi, iż postrzeganie architektury jest 

kształtowane w dużym stopniu przez skalę czy kolor obiektu, a także przez 

przestrzeń wokół niego.
44

 Witold Rybczyński w książce, pt. Jak działa architektura, 

pokazuje, iż dla właściwego postrzegania budynku ważne są jego relacje z 

otoczeniem i przeszłość miejsca. Podkreśla rolę detalu i struktury budowli w jej 

odbiorze.
45

 Współczesne budynki ze względu na możliwości technologiczne często 

zaskakują swoją nowoczesną formą, ale spośród wielu realizacji architektonicznych 
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 Wrana J., Eseje o tożsamości miejsca, Monografie – Politechnika Lubelska, Wydawnictwo 

Politechniki Lubelskiej, Lublin 2012, s. 121. 
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 Wrana J., Architektura – zrozumiały komunikat przestrzenny, Monografie – Politechnika Lubelska, 

Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2012, s. 89. 
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 Wrana J., Architektura – zrozumiały komunikat przestrzenny, Monografie – Politechnika Lubelska, 

Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2012, s. 92. 
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 Zumthor P., Myślenie architekturą, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2010, s. 65. 
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 Rasmussen Steen Eiler, Odczuwanie architektury, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2016. 
45

 45
 Rybczyński W., Jak działa architektura, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2015, s. 11 
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wyróżniają się najbardziej te, w których oryginalna bryła budynku doskonale 

współgra z otoczeniem.
46

 Tym lepiej rozumiemy architekturę, im więcej wiemy o 

samej budowli, jak również o jej otoczeniu.  

Dla architektury ważny jest kontekst czasu, gdyż odbiór architektury zmienia się  

z jego upływem, zmienia się jego otoczenie.
47

 Renzo Piano powiedział kiedyś: 

„Wznosząc budynek, nie patrzę, czy jest ładny. Obserwuję zachowania i twarze ludzi, 

czy są zadowoleni, że przebywają w tej przestrzeni”.
48

 

Odczuwanie architektury: 

 „W zasadzie duszę architektury dostrzegamy w każdym budynku, który posługuje się 

spójnym językiem wizualnym”.
49

 

Sposób myślenia o architekturze: 

„(…) Stwierdziłem, że jako całość (…) projekt wcale mi się nie podoba. 

Rozpatrujemy możliwe przyczyny takiego wrażenia”. (…) nie ma duszy”.
50

 

Architekturę odczuwamy lepiej wtedy, gdy nie tylko spełnia zadaną jej funkcję, ale 

także budzi emocje: „W trakcie krótkiego spaceru przechodzimy przez wiele drzwi, z 

których większość spełnia swoje zadanie, jest przyzwoicie wykonana. Ile z nich 

zasługuje na drugie spojrzenie? Wydaje się, że chodzi o coś więcej niż samą funkcję, 

więcej niż o solidną konstrukcję, o coś trudniejszego do osiągnięcia, skoro udaje się 

to tak niewielu. To właśnie pościg za tym czymś stanowi o wyjątkowym charakterze 

architektury.” 
51

 

„Trudno powiedzieć, dlaczego dany budynek zapada nam w pamięć. Na pewno nie 

chodzi wyłącznie o jego funkcję praktyczną – ją spełniają wszystkie budowle.”
52

 

Tym lepiej rozumiemy architekturę, im więcej wiemy o historii miejsca, tożsamości 

miejsca, tradycji, lokalnych zwyczajach oraz im więcej dopatrzymy się odniesień do 
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aktualnego kontekstu. Istota architektury jest więc ściśle uzależniona od kontekstu 

miejsca.  

9.2 Współczesna forma architektoniczna a kontekst miejsca. 

Jednym z autorów, który w swoich pracach zajmuje się kontekstem miejsca oraz 

relacjami formy z jej otoczeniem jest Jan Wrana. Prowadzi on rozważania, czy 

współcześnie podnoszona konieczność tożsamości formy przy zachowaniu cech 

otoczenia jest możliwa. Stwierdza, że „intuicyjne poszukiwanie formy przez 

dzisiejszych wybitnych architektów może być spełnione – ich dzieła zachowują 

współczesny kontekst, harmonijnie godząc „stare” z „nowym” w sposób 

równoważący relacje pomiędzy rzeczywistością i rozwojem gospodarczym a kulturę i 

dziedzictwem przypisanym do miejsca.”
53

 

„Ze względu na liczne głosy sprzeciwu pochodzące z ust światowej sławy 

architektów wobec systemowości architektury, słuszne wydaje się stwierdzenie, że jej 

zdefiniowanie jest bardzo trudne, a nawet w dużej mierze niemożliwe. Realne 

natomiast jest określenie elementów szczególnie ważnych dla jej analizy. To między 

innymi forma i jej otoczenie.”
54

 Współczesne poglądy na temat architektury skupiają 

się nie tylko na samej formie, ale także na przestrzeni w jakiej się ona znajduje. 

Autorem wielu rozważań na temat formy jest Jacek Gyurkovich. W swoich pracach 

bada on oddziaływanie formy na otoczenie i odwrotnie, poprzez analizowanie 

charakteru formy i przestrzeni oraz ich siły przekazu. Wyróżnia on dwa typy form – 

formę mocną i słabą. Forma mocna przykuwa uwagę obserwatora wyróżniając się z 

otoczenia poprzez, np. odmienność w stosunku do pozostałych elementów struktury, 

siłę ekspresji, nasycenie detalem, uformowanie czy też rozwiązania fakturalne i 

kolorystyczne. Stanowi charakterystyczny element w przestrzeni, pozwalając na 

identyfikację miejsca.
55

 Architektura jest określona w miejscu i czasie, a jej 
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oryginalność jest cechą przemijającą. „Forma architektoniczna może wytrzymać 

próbę czasu, jeśli zawiera wartości uniwersalne, wciąż aktualne pomimo upływu 

czasu, tj. niedefiniowalne piękno, na które składają się szczególne cechy formy, a 

także proporcje i stosunek do kontekstu.”
56

 

  

10. Problemy współczesnej architektury. 

10.1 Pogoń za oryginalnością. Architektura nieudolnie wpisująca się  

w kontekst miejsca. 

W jednej ze swoich prac, profesor Jacek Gyurkovich pisze, że „charakterystyczną 

cechą ery płynnej nowoczesności, w jakiej żyjemy jest nieuchwytność, zmienność, 

pogoń za nowością, brak zobowiązań, nietrwałość. Architektura wpisuje się w erę 

płynnej nowoczesności formami zaskakującymi stopniem odmienności od otoczenia, 

wywołującymi zadziwienie, zdumienie, często krytykę i brak powszechnej 

akceptacji.”
57

 

P. Buchanan, poddając krytyce współczesną architekturę, stwierdza, iż obecnie 

„architekt szuka krótkotrwałej sławy w niepoważnym formalizmie i pogoni za modą, 

tworząc dzieła, które przykuwają uwagę na chwilę, a nie takie, które nagradzają 

dłuższą znajomością.”
58

 Negatywne dla architektury skutki procesu globalizacji 

(budynki na świecie podobne do siebie bez względu na lokalizację, 

charakterystyczny detal architektoniczny), pogoń za modą i chęć projektowania na 

poziomie światowym, doprowadza do sytuacji, gdy coraz częściej zapomina się o 

tym, iż projektuje się w konkretnym miejscu, klimacie, topografii miejsca (krajobraz 

przyrodniczy), kulturze, zwyczajach, upodobaniach i oczekiwaniach. Zapominamy, 

że „budynek pasujący wszędzie, pasuje nigdzie”. 
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10.2 Świadome zerwanie z kontekstem. Doktryna Rema Koolhaasa. 

W całej tej historii architektów fascynowały pokusy utopii i powszechności, czyli 

koncepcje, które można zastosować bez zmian, do wszystkich sytuacji i kultur. Stąd 

nasza obsesja do idealnych geometrii, modeli matematycznych i uniwersalnych 

archetypów społecznych. Odnosi się to zarówno do obecnej – cyfrowej, jak i 

analogowej epoki.
59

 Moda na projektowanie bez uwzględniania kontekstu jest coraz 

większa. Architekci świadomie zrywają z kontekstem, dążąc do sytuacji, gdzie 

jedynym ograniczeniem w procesie twórczym jest wyobraźnia. Taka architektura 

stała się uniwersalna. Obecne modne wydanie architektury „bez właściwości” jest 

powszechne, rozlane po świecie, niecharakterystyczne kulturowo, standardowe, 

banalne i globalne. Zatem obecnie mamy do czynienia nie tylko z sytuacją, gdy 

próby wpisania architektury w otoczenie kończą się niepowodzeniem, ale także z 

sytuacją, gdy bryła celowo jest z kontekstu wyrwana.  

Zwolenników projektowania bez uwzględnienia kontekstu znacznie przybyło, gdy 

zrobiło się głośno o filozofii Rema Koolhaasa
60

, który ogłosił w swoim manifeście 

hasło „fuck the context”
61

. Fakt, iż hasło to ogłoszone zostało przez jednego z 

najbardziej wpływowych architektów współczesnych, sprawił iż szybko usłyszał o 

nim cały świat.  

Przykładem projektowania nie ważąc na  kontekst i jednocześnie wprowadzającym 

w życie hasła Rema Koolhaasa „Fuck the Context”, jest megawieżowiec Urzędu 

Wód i Wodociągów w Barcelonie – Torre Agbar
62

, projektu Jean Nouvela. 

Projektując biurowiec Jean Nouvel
63

 był zainspirowany górą Montserrat położoną 40 

km od Barcelony, szczególnie jej kształtem jak i wyglądem tryskającego w górę 
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gejzera. Kształt wieży faktycznie jest zbliżony do źródła inspiracji, jednak czy turnia 

skalna jest trafną inspiracją dla wieżowca usytuowanego w samym sercu  Barcelony 

i czy oby nie przybrało to roli co najwyżej pretekstu architektonicznego? 

Wieżowiec usytuowany jest przy głównym rondzie arterii Diagonala, przebiegającej 

poprzez całą stolicę Katalonii, wśród niewysokiej standardowej tkanki zabudowy.  

Torre Agbar wzniesiona jest ze zbrojonego betonu z fasadą pokrytą szkłem. W nocy 

całość jest podświetlona za pomocą 2500 świateł  LED. Obiekt wznosi się na 

wysokość 144 metrów, posiada 38 kondygnacji, w tym cztery podziemne. Czyni go 

to trzecim co do wielkości budynkiem w Barcelonie. Budowla nosi cechy 

współczesności oraz dalece posuniętej techniki i inżynierii, jednak w lokalnym 

kontekście oraz w dalszych perspektywach wywiera przytłaczające wrażenie. Z 

poziomu człowieka, w porównaniu z ludzką skalą otaczającej zabudowy, wyraża 

pogardę i pogwałcenie kontekstu. Wieża jest obca, budzi niepożądane i negatywne 

emocje w zestawieniu z zabytkowym kościołem Sagrada Familia projektu Antonio 

Gaudiego, pozostając z nim w silnym kontraście. Sagrada Familia – popularna 

świątynia, jedna z najbardziej znanych budowli świata od wieku stanowi dominantę 

w harmonijnych, spokojnych, wyrównanych gabarytowo perspektywach i sylwetach 

Barcelony. Wieża stała się jedynym obiektem, który wyrwał się z wręcz idealnej 

harmonii urbanistycznej, przez co we wszystkich ujęciach perspektywicznych 

wygląda paradoksalnie. Torre Agbar jest przykładem gwałtu dokonanego przez 

budowlę na budowli oraz kontekście miejsca. Podobna sytuacja miała miejsce w 

Paryżu, z tym że Paryżanie po jednej omyłce w postaci Wieży Montparnasse, 

opamiętali się i swoje manhattańskie ambicje ulokowali w bezpiecznie oddalonej, 

nowoczesnej dzielnicy La Defense, ratując historyczne śródmieście Paryża.
64
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10.3 Nieograniczona wolność twórcza a kontekst miejsca. Skutki 

projektowania bez kontekstu. 

Rem Koolhaas to człowiek, który marzy o całkowitej wolności twórczej, 

pozbawionej wszelkich kontekstów,  jednocześnie zdając sobie sprawę, że jako 

architekt tej wolności nigdy nie osiągnie, a jeśli nawet, to czym jest wolność twórcza 

obarczona brakiem społecznej akceptacji i zrozumienia, nawet jeśli budowla sama w 

sobie będzie posiadała cechy najlepszej i najnowocześniejszej architektury, gdyż: 

 „W odróżnieniu od wszystkich innych sztuk, które mogą tworzyć całości same w 

sobie, architektura działa wyłącznie przez dodawanie i ujmowanie części w stosunku 

do uprzednio danych całości. Tym samym architektura polega wyłącznie na stałym i 

ciągłym kontynuowaniu istniejących układów. Architekt nie zaczyna swego dzieła od 

początku budując nową formę, ale zawsze zaczyna pracę nad formą, która już 

istnieje.  Projektowanie architektoniczne nie jest początkiem, lecz jakby dalszym 

ciągiem poematu, który został już rozpoczęty.”
65

  

Projektowania bez odniesień do kontekstu niesie ze sobą brak sukcesu, na jaki 

skazujemy siebie, jako autora, architekturę jako dzieło, inwestora, rolę funkcji 

architektury w społeczeństwie oraz miejsce, w jakie nowa bryła została wpisana, 

poprzez negatywne opinie w środowisku architektonicznym, brak społecznej 

akceptacji i zrozumienia. Nawet jeśli budowla sama w sobie będzie posiadała cechy 

dalece posuniętej techniki, nowoczesnych rozwiązań techniczno - materiałowych na 

miarę współczesności, a nie będzie szanować kontekstu, jej sukces minie wraz z 

postępem technologicznym. Architektura zaskakująca stopniem odmienności od 

otoczenia, wywołuje zdziwienie, często krytykę i brak powszechnej akceptacji. 
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10.4 Problemy współczesnej architektury.  Jednakowe środki wyrazu – wpływ 

globalizacji na współczesną architekturę. 

Problematyka kontekstu w architekturze nasiliła się wraz ze wzrostem rozwoju 

globalizacji. Zjawisko to niesie ze sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. 

Zdecydowanie pozytywną stroną jest dostęp do szeroko pojętej informacji poprzez 

internet, co umożliwia wgląd („podglądanie”) i śledzenie na bieżąco „nowinek” 

techniczno-budowlanych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dostęp do 

materiałów. Dzięki temu każde dzieło architektury, nawet to w odległym zakątku 

świata, staje się dla nas dostępne bez potrzeby przemieszczania się i utraty czasu, 

jaka wiąże się z podróżowaniem. Dzięki internetowi możemy niematerialnie 

przemieszczać się po całym świecie, a jeśli zaistnieje potrzeba fizycznej mobilności, 

proces globalizacji umożliwia nam też dostęp do różnorodnych środków transportu, 

dzięki którym przemieszczanie się stało się tańsze, szybsze i łatwiejsze. Mając 

nieograniczony dostęp do informacji (badań, zdjęć, literatury, wywiadów, recenzji) 

oraz „szybkich” środków transportu, mamy wszystko „w zasięgu ręki”, a wtedy 

łatwiej jest monitorować obszary życia/nauki, które nas interesują. Dzięki temu 

znamy, jaki jest poziom światowej architektury i znamy kierunek, jakim trzeba 

podążać, aby na podobnym poziomie (techniczno-budowlanym, technologicznym, 

materiałowym czy też estetycznym) pozostać. Wiemy, jak wysoki poziom osiągnęła 

twórczość architektoniczna, zarówno od strony formalnej, jak i technicznej. Niestety 

globalizacja niesie ze sobą również pewne niebezpieczeństwo. Potrzeba dążenia do 

osiągnięcia światowego poziomu twórczości architektonicznej, nowych rozwiązań 

techniczno-budowlanych oraz technologiczno-materiałowych oraz nieograniczony 

dostęp do szeroko pojętej informacji umożliwiający „podglądanie” twórczości,  

rozwiązań i realizacji z całego świata, oprócz pozytywnych skutków, doprowadza do 

sytuacji, gdzie wyraz architektoniczny budynków o danej funkcji staje się bardzo 

podobny bez względu na część świata (lokalizację), co za tym idzie – bez względu na 

kontekst miejsca. „Dzieje się tak, gdyż technologia kształtująca detal rchitektoniczny 
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rozprzestrzeniła się po całym świecie oferując wszystkim JEDNAKOWE ŚRODKI 

WYRAZU”.
66

 

 „Rozwój technik informatycznych sprzyja wymianie doświadczeń oraz prowadzi do 

integracji środowiska w kształtowaniu wspólnej kultury architektonicznej, jednak 

wywołuje obawy i zagrożenie dla tożsamości architektury regionalnej przy 

rozpowszechnianiu zunifikowanych wzorców nie liczących się z kontekstem 

miejsca”
67

. 

Do problemów współczesnej architektury można też zaliczyć: 

- obniżanie kosztów (ograniczony budżet inwestora); 

- katalogowe modele; 

- moda; 

- trendy światowe; 

- zasady typu i powtarzalności. 

 

11. Podsumowanie.   

Kontekst przybiera coraz więcej form. Lista czynników wchodzących w skład 

kontekstu jest długa i nieustannie powiększa się. Kontekst tworzą elementy 

namacalne i niematerialne. Oprócz parametrów działki przeznaczonej pod nowy 

obiekt, planu miejscowego, konkretnej funkcji, jaką budowla ma spełniać, obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie dziedzictwa kulturowego, wcześniejszej funkcji, 

tradycji, historii miejsca, kontekst to także światło i cień, zieleń, użytkownicy i ich 

oczekiwania. Można zauważyć, ze obecnie kontekst przybiera różne formy w jakie 

wchodzi człowiek z innymi osobami, budynkami, przestrzeniami, modyfikowane 

poprzez idee, poglądy, założenia kulturowe. Obecna wielowątkowość kontekstu jest 

odpowiedzią na złożoność współczesnego świata. Wynika ze wzrastającej 

świadomości społeczeństwa, wzrastających potrzeb, oczekiwań i upodobań 

człowieka, ze zmienności warunków klimatycznych i procesów natury.  
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Współczesność umożliwia nam dostęp do nowoczesnych rozwiązań w sztuce 

budowlanej, rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych, budowlanych, 

technologicznych. Oferuje nam dostęp do pieniędzy, źródeł informacji, transportu. 

Rozwinięta sztuka budowania oferuje nowe możliwości, umożliwia odważne kreacje 

twórcze. Postęp technologiczny sprzyja architekturze. Inspiracje światowe coraz 

ciekawsze, nowoczesne, niebanalne. Buduje się coraz więcej, coraz lepiej pod 

względem technologicznym i estetycznym (wizualnym), budowle coraz lepiej 

wychodzą naprzeciw oczekiwaniom odbiorców. Dzięki temu współczesna 

architektura jest na bardzo wysokim poziomie. Tendencją staje się dążenie do 

światowego poziomu wysokiej jakości architektury, pogoń za oryginalnością i 

zapominanie o kontekście. Moda jest motywatorem, często wyznacza trendy.  Coraz 

częściej można zaobserwować, że kontekst miejsca traci na znaczeniu przy 

projektowaniu nowego obiektu architektoniczo – urbanistycznego. Otoczenie – 

niejednokrotnie bez wartości – jest czynnikiem ograniczającym w procesie 

projektowym i twórczej wizji. Oczywiście nie można jednoznacznie powiedzieć, że 

wszystkie czynniki otoczenia są pomijane, gdyż w szerszym aspekcie nie da się nie 

uwzględnić, tj. plan miejscowy, wielkość działki, budżet inwestora czy też 

planowany program i charakter inwestycji. Można by stwierdzić, że otoczenie jest 

pewnego rodzaju ograniczeniem w procesie projektowym i wizji twórczej. Z jednej 

strony mamy kontekst miejsca, a z drugiej światowy poziom wysokiej jakości 

architektury. Lekkomyślne wydawać może się niewykorzystanie w pełni potencjału 

rynku budowlanego – technologii i dostępności materiałów do kreowania 

nowoczesnych budynków i przestrzeni. Można jednak iść z duchem współczesności 

jednocześnie odnosząc się do kontekstu miejsca. Poszukując powiązań z otoczeniem 

podczas procesu projektowego, tworzymy tożsamość architektury i przestrzeni. 

Doprowadzamy w ten sposób do sytuacji, gdy nowy obiekt pasuje do miejsca, w 

którym przyszło mu zaistnieć.  

Współczesność niesie ze sobą wiele pozytywnych aspektów w dziedzinie 

architektury. Zarówno w sferze projektowej, oferując programy do zaawansowanego 

projektowania różnorodnych brył i obliczeń, np. konstrukcyjnych, jak również w 
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sztuce budowania, dająca narzędzia do  stosowania nowoczesnych rozwiązań 

technologicznych i materiałowych. Globalizacja, w pozytywnym aspekcie, 

umożliwia dostęp do informacji w postaci inspiracji architektonicznych z każdej 

części świata, szybkie przemieszczanie się w celach kulturoznawczych i wszelkiego 

rodzaju wizji lokalnych, dostęp do materiałów, które nie są lokalne i ich transport na 

duże odległości. Ma to także odzwierciedlenie negatywne w skutki i niosące w 

pewnym sensie zagrożenie dla współczesnej architektury, m.in. jednakowe środki 

wyrazu, podążanie za modą, trendy światowe. Zaburza to tożsamość miejsca i 

prowadzi do pomijania kontekstu miejsca.  Coraz częściej twórcy decydują się na 

projektowanie bez kontekstu. Głośno o takim kierunku zrobiło się po doktrynie 

Rema Koolhaasa, której przekaz jednoznacznie optuje za ignorowaniem otoczenia. 

Moda na projektowanie bez kontestu jest coraz większa. Twórców fascynują pokusy 

utopii i powszechności. Uniwersalna, pozbawiona właściwości architektura stała się 

modna. Światowe realizacje często pokazują dążenie za modą. A przecież zgodnie z 

kontekstualizmem - nurtem filozofii, aby dane zjawisko było w pełni zrozumiane, 

musi być rozpatrywane przez pryzmat otoczenia, w szerszym kontekście. Trudno 

odbiera się budynek bez konkretnego tła. Postrzeganie zmienne jest, gdy zmienia się 

otoczenie. Odbiorcy tym lepiej zrozumieją architekturę, im więcej dowiedzą się o 

jego kontekście, tj. np. o historii miejsca, tożsamości, tradycji, lokalnych 

zwyczajach, itd. Pojmowanie architektury i jej wysoka jakość nie odnosi się 

wyłącznie do kategorii techniczno-budowlanych. 
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III.  KONTEKST WE WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ 

ARCHITEKTURZE.  ANALIZA PRZYKŁADÓW. 

 

12.  Architektura odnosząca się do kontekstu i widoczna na tle sąsiedztwa. 

Wysoka jakość architektury kontekstu. 

Na wysoką jakość zrealizowanej architektury oraz na efekt przestrzeni miejskiej 

wpływa stosunek do kontekstów połączony z kreatywnym i twórczym podejściem do 

otoczenia. Architektura odnosząca się do kontekstu miejsca, to architektura 

nacechowana szerokimi powiązaniami zarówno funkcjonalnymi, jak i wizualnymi z 

otoczeniem, nosząca znamiona sąsiedniej zabudowy, układu przestrzennego, 

wspólne lub podobne cechy lub nawet powielająca niektóre elementy sąsiedztwa. 

Aby jednak była widoczna na tle istniejących budynków, niezbędne jest kreatywne 

podejście do kontekstu, twórcze przełożenie historii miejsca, zastanych cech 

otoczenia i oczekiwań społeczeństwa na język współczesności. W procesie 

projektowym, takie podejście wpływa na wysoką jakość zrealizowanej architektury. 

Mimo panującej mody, w realizacjach współczesnych architektów można dostrzec 

tendencję do poszukiwania odniesień i powiązań z otoczeniem. Widać, że na 

przestrzeni ostatnich lat kontekst przybiera różne formy. Projektanci doszukują się 

więcej nowych składników otoczenia, które mogą wpływać na kierunek działania w 

procesie projektowym. Dążeniem staje się zachowanie lub wykreowanie tożsamości 

miejsca, minimalizując tym samym jednakowe środki wyrazu. 

„Są miejsca, które tworzą kontekst wymagający twórczej kontynuacji i takie, w 

których autor realizując całkowicie nową ideę, tworzy zaczątek nowej wartości i 

kontekst dla następców. Istotne jest, aby autor nowego dzieła, poznał kontekst 

miejsca i oceniając go jako bezwartościowy, robił to świadomie. Żeby decyzje 

podejmowane były wynikiem wiedzy, talentu i wrażliwości, a nie braku wiedzy  

i arogancji.”
68

 

                                                           
68

 Schneider-Skalska G.,  Dzieło architektoniczne zawsze w kontekście, Czasopismo Techniczne 
Politechniki Krakowskiej, nr 5/2008, s. 153-157,  
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12.1    Kryteria doboru przykładów. 

Kryterium doboru przykładów poddanych analizie stanowią trzy aspekty. Pierwszy 

czynnik jest ściśle związany z kontekstem, a mianowicie architekturę wchodzącą w 

zakres opracowania dobrano tak, aby spełniała warunki architektury kontekstu. Drugi 

czynnik jest powiązany z procesem twórczym i selekcjonuje architekturę, której 

forma nacechowana jest wyobraźnią architekta, czyniąc ją wyrazistą na tle 

sąsiedztwa, nowoczesnymi rozwiązaniami techniczno-budowlanymi  

i technologiczno-materiałowymi, czyniąc ją na miarę współczesności – dalece 

posuniętej technice. Trzecim kryterium doboru przykładów poddawanych analizie 

jest odnotowany sukces architektury (obiekt powinien zostać doceniony/nagrodzony, 

a warunkiem przyznania nagrody powinna być pozytywna ocena poszanowania 

kontekstu). Przykłady architektury poddawane analizie spełniają jednocześnie 

wszystkie trzy kryteria doboru zakresu pracy. 

 

A. Architektura kontekstu - architektura miejsca powstająca w relacjach do 

kontekstu. 

B. Czynnik kreacji - nawiązania do kontekstu dające nową i wysoką jakość 

architektury oraz przestrzeni. 

C. Architektura jako dzieło sztuki – udokumentowane licznymi nagrodami. 

 

12.2 Wybrane do analizy przykłady. 

Analizie pod kątem dobranych kryteriów analizy poddano osiem przykładów 

budynków współczesnej polskiej architektury.  Każdy przykład spełnia wszystkie 

trzy kryteria doboru przykładów. Wszystkie przykłady charakteryzują architekturę 

powstającą w relacjach z otoczeniem. Obiekty reprezentują wysoki poziom, są 

dziełami sztuki, co jest udokumentowane wieloma nagrodami. Każdy wybrany do 

analizy przykład zawiera czynnik kreacji, który wykazując nawiązania do kontekstu, 

daje nową i wysoką jakość architektury i przestrzeni. 
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Badaniami zostały objęte następujące obiekty: 

1. FILHARMONIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA. Szczecin. 

2. PRZEBUDOWA HISTORYCZNEGO ZESPOŁU OBIEKTÓW 

POWIĘZIENNYCH. Kielce. 

3. MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE. Katowice. 

4. DOM JEDNORODZINNY ARTYSTKI MONIKI SOSNOWSKIEJ. Warszawa. 

5. MUZEUM KANTORA. Kraków. 

6. SŁUŻEWSKI DOM KULTURY. Warszawa. 

7. MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI. Kraków. 

8. MUZEUM KATYŃSKIE. Warszawa. 

 

12.3.  Kryteria analizy wybranych przykładów. 

Wybrane przykłady polskiej architektury XXI wieku zostały poddane analizie pod 

kątem sześciu głównych kryteriów oraz dwunastu podkryteriów. 

 

A. ZAŁOŻENIA AUTORSKIE UWZGLĘDNIAJĄCE OTOCZENIE. 

Odniesienia do konkretnych czynników kontekstu – prognozowane efekty.  

Wypowiedzi autorów, materiały źródłowe dokumentujące uwzględnianie kontekst 

miejsca w założeniach projektowych.  

B. SPÓJNOŚĆ ZAŁOŻEŃ AUTORSKICH ZE ZREALIZOWANYM 

OBIEKTEM. 

B1. Odniesienia do historii miejsca - pozostawienie charakterystycznych 

elementów istniejącej zabudowy lub ich zaakcentowanie. 

B2.  Odniesienia do kontekstu kulturowego - stosunek do miejscowych 

zwyczajów, nawyków, upodobań społecznej lokalności, tradycji, itd.  

B3.  Stosunek do przyrody – poszanowanie terenów zielonych, zastanej roślinności, 

elementów wodnych, rzeźby terenu, itp. 

B4.  Kontekst architektoniczny – nawiązanie do formy architektonicznej, detalu, 

odniesienia do stylu miejscowego, kompozycja i estetyka, etc. 

B5.  Kreatywne podejście do sąsiedniej zabudowy – niebanalna forma.  
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B6. Kontekst urbanistyczny - ustosunkowanie się do układu urbanistycznego – 

działka oraz jej najbliższe otoczenie. Warunki urbanistyczne, gdzie lokalizacja 

projektowanego obiektu w strukturze urbanistycznej powinna być wkomponowana w 

otoczenie. Osie widokowe i kompozycyjne – zamknięcia otwarcia, etc. 

C. WYSOKA JAKOŚĆ ARCHITEKTURY. 

C1.   Nowoczesne rozwiązania technologiczne i materiałowe. 

C2. Nowoczesna i niebanalna forma architektoniczna będąca wyrazem kreacji 

architekta. 

D. RELACJE ZREALIZOWANEGO OBIEKTU Z OTOCZENIEM. 

D1. Odbiór i postrzeganie architektury. Akceptacja lokalnej społeczności.  

D2.  Funkcjonowanie obiektu. 

E. ZDOBYTE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA. 

E1. Odniesienia do kontekstu miejsca. 

E2. Wysoka jakość architektury. 

F. OPINIE SĄDÓW KONKURSOWYCH, KRYTYKÓW 

PODKREŚLAJĄCE WPŁYW KONTEKSTU NA WYSOKĄ JAKOŚĆ 

ARCHITKTURY. 

 

12.4.  Analiza przykładów. 

Poniżej poddano analizie w ujęciu opisowym poszczególne wybrane przykłady 

architektury kontekstu. Analiza każdego przykładu została poprzedzona krótką 

charakterystyką obiektu, tabelką, gdzie zestawione są informacje ogólne o danym 

obiekcie (tj. parametry obiektu, data realizacji, lokalizacja, itd.) oraz opisem 

otoczenia. Prezentacja każdego przykładu została zaopatrzona w krótki wstęp, który 

odnosi się do historii miejsca, genezy powstania założenia, przebiegu procesu 

projektowego i inwestycyjnego. 

Analiza poszczególnych przykładów architektury kontekstu została przeprowadzona 

pod kątem następujących kryteriów: 
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A. ZAŁOŻENIA AUTORSKIE UWZGLĘDNIAJĄCE OTOCZENIE. 

B. SPÓJNOŚĆ ZAŁOŻEŃ AUTORSKICH ZE ZREALIZOWANYM 

OBIEKTEM. 

C. WYSOKA JAKOŚĆ ARCHITEKTURY. 

D. RELACJE ZREALIZOWANEGO OBIEKTU Z OTOCZENIEM. 

E. ZDOBYTE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA. 

F. OPINIE SĄDÓW KONKURSOWYCH, KRYTYKÓW 

PODKREŚLAJĄCE WPŁYW KONTEKSTU NA WYSOKĄ JAKOŚĆ 

ARCHITKTURY. 
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12.4.1 Przykład 1. FILHARMONIA IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA. 

SZCZECIN. 

 

 

Il. 2. Budynek Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, źródło: ww.bryla.pl, odczyt  

z dnia 11.01.2018 r. 

 

Nowa filharmonia stanęła u zbiegu ulic Matejki i Małopolskiej, w centrum miasta, w 

miejscu zajmowanym przed wojną przez neorenesansowy gmach Konzerthaus. 

Budynek o zygzakowatej linii dachu i mlecznobiałych, szklanych elewacjach, na 

które nałożono gęsto rozmieszczone pionowe profile aluminiowe, przywraca 

śródmiejski charakter tej części Szczecina. Inwestorem jest Miasto Szczecin. Projekt 

został wyłoniony na drodze konkursu w 2007 r., a zwycięzcą została hiszpańsko-

włoska pracownia projektowa Estudio Barozzi Veiga. Realizacja inwestycji trwała 

od kwietnia 2011 r. do września 2014 r. Obiekt pełni funkcję filharmonii, jest 

centrum koncertów i wydarzeń muzycznych oraz wernisaży. Posiada dwie sale 

koncertowe. Obiekt zdobył główną nagrodę Unii Europejskiej im. Miesa van den 

Rohe 2015.  
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RYS HISTORYCZNY 

Nowy budynek zlokalizowano dokładnie w miejscu, gdzie 130 lat temu istniał 

budynek koncertowy Konzerthaus.  

 

Il. 3 Budynek Domu Koncertowego Konzerthaus, źródło: www.szczecin.wyborcza.pl, odczyt z dnia 

12.02.2018 r. 

 

Okazały Dom Koncertowy został oddany do użytku 18 października 1884 r. (po 

sąsiedzku nie było jeszcze Polizeipraesidium (dzisiejszej komendy wojewódzkiej), 

tylko pusty plac. Gmach stanął w 18 miesięcy. Powstał wg projektu berlińskiego 

budowniczego Franza Schwechtena. Efektowny budynek w stylu włoskich 

renesansowych rezydencji uchodził za jeden z piękniejszych w mieście. Znawcy 

doceniali harmonię między bryłą budynku a dekoracjami na elewacji. Konzerthaus 

miał dwie sale koncertowe. Gmach został zniszczony w czasie alianckiego nalotu w 

nocy z 17 na 18 sierpnia 1944 r. Ocalały tylko mury z ozdobami na fasadzie. 

Wyglądało to malowniczo i zachęcało do odbudowy. W czerwcu 1948 r. Kurier 

Szczeciński pisał, że Szczecin musi mieć salę koncertową, a na taką nadaje się 

właśnie budynek przy ul Małopolskiej. Siedzibę Konzerthausu chciał odbudowywać 

popularyzujący chóralistykę Związek Śpiewaczy Pomorza Zachodniego. Autor 

donosił, że ministerstwo kultury zadeklarowało na pierwsze prace 5 mln ówczesnych 
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złotych. Szybko okazało się jednak, że do związku nie dotarły pieniądze nawet na 

zwykłe odgruzowanie obiektu. Przez wszystkie powojenne lata Filharmonia 

Szczecińska, która dała inauguracyjny koncert 28 października 1948 r., urzędowała 

w pomieszczeniach od początku uważanych za tymczasowe. To była sala w lewym 

skrzydle gmachu Urzędu Miasta. Muzycy nazywali ją stodołą. Działalność 

filharmonii zapoczątkowano w 1948 roku. Od początku lat 50. XX wieku 

filharmonia wiodła swoją działalność w lewym skrzydle gmachu Urzędu Miasta w 

Szczecinie. W 2002 r. holenderska grupa Von der Heydena chciała we współpracy z 

miastem zabudować plac po Konzerthausie i pl. Solidarności. Inwestorzy widzieli 

tam centrum finansowe (ostatecznie nie zgodził się na to ówczesny prezydent Marian 

Jurczyk, który nie chciał zabudowywać pl. Solidarności - miejsca, gdzie milicja 

strzelała do ludzi w grudniu 1970 r.). Dwa lata później Jurczyk dał się jednak 

przekonać do idei zabudowy parceli po Konzerthausie. To w dużej mierze zasługa 

Jadwigi Igiel-Sak, wtedy dyrektor Filharmonii Szczecińskiej, która stanęła na czele 

50-osobowego Komitetu na rzecz Budowy Nowej Filharmonii. W 2004 roku 

zawiązał się Społeczny Komitet Na Rzecz Budowy Nowej Filharmonii w Szczecinie, 

który podjął skuteczne starania o wybudowanie jej w miejscu dawnego 

Konzerthausu, rozebranego w 1962 roku po zniszczeniach (bombardowaniu)  

z czasów II Wojny Światowej.  

 

OTOCZENIE 

Szczecin jest jednym z największych i jednocześnie najciekawszych miast w Polsce, 

niestety ten metropolitarny obszar był przez długie lata zaniedbywany pod względem 

estetycznym. Teraz miasto staje przed swoją szansą wejścia do Europy jako zupełnie 

odnowione, prężne, nie bojące się nowych wyzwań, otwarte na swoich mieszkańców 

i turystów. Atutem Szczecina jest jego łagodny krajobraz. Miasto malowniczo 

poprzecinane wodą rzek i jeziora nie przytłacza człowieka swoją skalą. Tak ważna  

i dostojna instytucja kulturalna jaką jest filharmonia często służy jedynie niewielkiej 

części społeczności.
69

 Miasto Szczecin, jak duża część północnej Europy, 

charakteryzuje się ciężkimi budynkami, którym jednak towarzyszą ożywcze 

                                                           
69

 Źródło: www.a-ronet.pl, Serwis Architektoniczny ronet.pl, z opisu konkursowego. 
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elementy w postaci pinakli, wieżyczek, gotyckich przypór, manierystycznych 

zdobień, stromych dachów i wyraźnych pionowych podziałów sąsiadujących 

budynków rezydencjonalnych, neogotyckich zdobień gmachu policji, dostojeństwa i 

strzelistości szczecińskich kościołów, ciężkich klasycystyczne budynków na Wałach 

Chrobrego, malowniczych wież i wieżyczek obecnych w całym mieście. 

 

Il. 4 Budynek Filharmonii Szczecińskiej. Widok z lotu ptaka, źródło: www.szczecin.wyborcza.pl, 

odczyt z dnia 12.02.2018 r. 

 

Działka, na której zlokalizowany jest nowy obiekt filharmonii, jest działką narożną, 

zlokalizowaną w centrum miasta, na szlaku turystycznym Szczecina. Sąsiedztwo 

stanowią przedwojenne budynki w stylu neogotyckim, strome dachy i wyraźne 

pionowe podziały sąsiadujących budynków rezydencjonalnych, neogotyckie 

zdobienia gmachu policji, dostojeństwa i strzelistości szczecińskich kościołów, 

ciężkie klasycystyczne budynki, wieże kościołów i gmachów publicznych, 

wielospadowe dachy budynków mieszkalnych. W 2007 r. miasto Szczecin ogłosiło 

międzynarodowy konkurs, którego zwycięzcą została pracownia Estudio Barozzi 

Veiga – hiszpańsko-włoski duet architektoniczny Fabricio Barozzi i Alberto Veiga. 
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Proces projektowy: 2008 - 2011 roku, budowę rozpoczęto w kwietniu 2011,  

a zrealizowany obiekt oddano do użytku we wrześniu 2014 r. 

 

Il. 5. Budynek Filharmonii Szczecińskiej, widok z ulicy Małopolskiej, fot. Małgorzata  Wijas. 
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ANALIZA WEDŁUG PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW. 

 

Ad. A  ZAŁOŻENIA AUTORSKIE UWZGLĘDNIAJĄCE OTOCZENIE. 

   Mamy tutaj do czynienia z kontekstem historycznym oraz architektoniczno – 

urbanistycznym. 

 Autorzy projektu w założeniach myślowych odnieśli się do kontekstu 

miejsca. Jak sami mówią, założeniem projektowym było „przede wszystkim 

uwzględnić kontekst”.
70

  

   Architekci chcieli „zastosować lokalny kontekst, by sprowokować do myślenia”.
71

  

W uwzględnianiu czynników kontekstu nie chcieli być aż tak dosłowni, jak sami 

twierdzą „nie trzeba być aż tak bezpośrednim ani dawać tak prostych sygnałów” (jak 

obecna wokoło czerwona cegła). „Lepiej sprowokować do refleksji”.
72

  

   Autorzy w sposób kreatywny, świadomie odnieśli się do konkretnych czynników 

kontekstu, o czym świadczy następujący cytat: „nasza idea narodziła się z 

otaczającej przestrzeni, ze stromych dachów i wyraźnych pionowych podziałów 

sąsiadujących budynków rezydencjonalnych, neogotyckich zdobień gmachu policji, 

dostojeństwa i strzelistości szczecińskich kościołów, ciężkich klasycystyczne 

budynków na Wałach Chrobrego, malowniczych wież i wieżyczek obecnych w całym 

mieście. Jednocześnie te same referencje odnaleźliśmy w industrialnej architekturze 

Szczecina, w jego dumie i sercu, w porcie, w stoczni, w długich, strzelistych 

ramionach dźwigów, w dumnych masztach statków, które wbijają się w niebo nad 

miastem. Bardzo ważne było dla nas znalezienie równowagi pomiędzy masą a 

wertykalnymi strzelistymi elementami.”
73

  

  W głównym założeniu projektowym, twórcy postanowili nie ograniczać się 

jedynie do pustej przestrzeni przy ulicy Małopolskiej, jako obszar swojego działania 

obrali całe miasto. W procesie projektowym wybrali się na poszukiwanie jego nowej 

twarzy: „chcemy obudzić ducha tego lekko uśpionego miasta, stworzyć miejski 

                                                           
70

 Czasopismo Architektura – Murator, 07/2014, s. 41. 
71

 Veiga A., Gazeta Wyborcza, 24 kwietnia 2015 r. 
72

 Veiga A., Gazeta Wyborcza, 24 kwietnia 2015 r. 
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 Źródło: www.a-ronet.pl, Serwis Architektoniczny ronet.pl, z opisu konkursowego. 
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symbol, z którym mieszkańcy mogliby się identyfikować i za jego pomocą orientować 

w swojej przestrzeni. Jednocześnie chcemy za pomocą kontrastu podkreślić to, co nas 

w Szczecinie najbardziej zachwyca.”
74

 

Ad. B SPÓJNOŚĆ ZAŁOŻEŃ AUTORSKICH ZE ZREALIZOWANYM 

OBIEKTEM. 

Ad. B1. Odniesienia do historii miejsca. 

 Nowy budynek stoi dokładnie w miejscu, gdzie 130 lat temu istniał budynek 

koncertowy Konzerthaus. Nowy budynek, tak jak dawny budynek Konzerthaus, ma 

dwie główne elewacje, takie same i tak samo ważne, mimo że wejście zlokalizowano 

od strony ul. Małopolskiej. 

 

 

Il. 6. Budynek Filharmonii Szczecińskiej, widok z Placu Centrum Dialogu Przełomy, fot. Małgorzata 

Wijas. 
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Ad. B2. Odniesienia do kontekstu kulturowego. 

Nowy budynek stoi dokładnie w miejscu, gdzie 130 lat temu istniał budynek 

koncertowy Konzerthaus. 

Ad. B3. Stosunek do przyrody. 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku filharmonii, znajduje się zielony park. 

Zlokalizowany jest w sąsiednim kwartale. Nowy obiekt, wykorzystując potencjał 

działki narożnej, otwiera się jedną ze swoich dwóch głównych elewacji na zieleń 

parku – sąsiedztwo jest tak bliskie, że drzewa rzucają cień na białą elewację 

budynku, tworząc z nią dialog.  

 

Il. 7. Budynek Filharmonii Szczecińskiej. Widok z placu Centrum Dialogu Przełomy, fot. Małgorzata 

Wijas. 

 

Ad. B4.   Kontekst architektoniczny. 

 Budynek kształtem nawiązujący do bezpośredniego otoczenia działki – z wieżami 

kościołów i gmachów publicznych oraz wielospadowymi dachami budynków 

mieszkalnych. 
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Il. 8. Budynek Filharmonii Szczecińskiej. Widok z lotu ptaka, źródło: www.aeropix.pl, odczyt  

z dnia 12.02.2018 r. 

 

Ad. B5.  Kreatywne podejście do sąsiedniej zabudowy – nowa forma  

a sąsiedztwo. 

 Budynek o zygzakowatej linii dachu i mlecznobiałych, szklanych elewacjach,  na 

które nałożono gęsto rozmieszczone pionowe profile aluminiowe. Budowla wyróżnia 

się odwagą i lekkością, a jednocześnie tworzy spójną linię z neogotycką zabudową 

otoczenia. Budynek nawiązuje do sylwety gotyckich pierzei i podziału na 

poszczególne kamienice. 
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Il. 9. Budynek Filharmonii Szczecińskiej. Widok z Placu Centrum Dialogu Przełomy, fot. Małgorzata 

Wijas. 

 

Ad. B6. Kontekst urbanistyczny. 

 Działka, na której zlokalizowany jest nowy obiekt filharmonii, jest działką narożną, 

zlokalizowaną w centrum miasta, na szlaku turystycznym Szczecina. 

 Dzięki lokalizacji w narożniku kwartału, nowy budynek domyka kwartał i posiada 

dwie elewacje frontowe – tak jak dawny budynek Konzerthauz. Jedna elewacja 

otwiera się na zielony park, a druga na Plac Solidarności – którego realizacja 

odbywała się w tym samym czasie, co budowa Filharmonii Szczecińskiej. 

 Budynek filharmonii wraz z nowo ukształtowanym placem, pod którym znajduje 

się Centrum Dialogu Przełomy, projektu Roberta Koniecznego, współtworzy 

przyjazną, społeczną miejską przestrzeń. 
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Il. 10.  Sytuacja, źródło: skan z Architektura Murator, 7/2014, s. 41. 

Oznaczenia: 1-Filharmonia Szczecińska, 2-Komenda Wojewódzka Policji, 3-Centrum Dialogu 

Przełomy,  

4-Kościół Św. Piotra i Św. Pawła, 5-Brama Królewska, 6-Akademia Morska, 7-Zamek Książąt 

Pomorskich. 

 

 Nowy obiekt doskonale wpisuje się w istniejący w mieście szlak turystyczny, 

uzupełnia go, rewitalizuje i ożywia miasto. Jest to współczesna ikona, swoista nowa 

katedra dla miasta. 

 

Ad. C. WYSOKA JAKOŚĆ ARCHITEKTURY.  

Ad. C1. Nowoczesne rozwiązania technologiczne i materiałowe. 

 Zastosowano nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne. Szklane 

elewacje, z gęsto rozmieszczonymi pionowymi profilami aluminiowymi.  

 Szkło jest elementem konstrukcyjnym. Fasadę budynku zaopatrzono w ponad 25 

tysiący świetlnych punktów - diod LED – tak aby na co dzień biała bryła, mogła 

zmieniać się nocą, zyskując nowe kolory. Pracą oświetlenia steruje system 

komputerowy. Steruje on poziomem intensywności światła i kolorem. Różnymi 



 Kontekst w polskiej architekturze XXI wieku. Wybrane przykłady.   

52 
 

kolorami mogą się też świecić poszczególne części budynku. Elewacja może być 

więc przestrzennym ekranem z wieloma iluminacjami.  

 

Il 11. Budynek Filharmonii Szczecińskiej. Elewacja od strony ulicy Matejki, fot. Małgorzata Wijas. 

 

Ad. C2. Nowoczesna i niebanalna forma architektoniczna będąca wyrazem 

kreacji architekta. 

 Tradycyjna forma architektoniczna została przetworzona w nowoczesną bryłę. 

Minimalistyczna bryła na planie prostokąta ponacinana od góry – ekspresyjny dach, 

często nazywany piątą elewacją budynku. Biała fasada, poprzecinana cienkimi 

żyłkami, umieszczonymi na tle jasnego szkła. Wygląda jak biała bryła lodu.  

 Kompozycja poszczególnych elementów budynku, powtarzalność i drobne 

przesunięcia, pozwalają odbierać je jako pojedyncze części, które jednocześnie 

stanowią spójną całość. 
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Il. 12. Budynek Filharmonii Szczecińskiej. Elewacja od strony ulicy Matejki, fot. Małgorzata Wijas. 
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Ad. D.   RELACJE ZREALIZOWANEGO OBIEKTU Z NAJBLIŻSZYM 

OTOCZENIEM. 

Ad. D1. Odbiór i postrzeganie architektury. Akceptacja lokalnej społeczności.  

 Poszukiwanie powiązań nowego dzieła z otoczeniem, doprowadziło do sytuacji, 

gdzie nowa bryła idealnie pasuje do miejsca, w którym przyszło jej zaistnieć. Ma to 

pozytywny wpływ na jej postrzeganie. Kreatywne podejście do kontekstu sprawiło,  

że z zewnątrz gmach na pozór niepasujący do architektury miasta okazuje się 

wtapiać w otaczające go budynki. Budowla wyróżnia się odwagą i lekkością, a 

jednocześnie tworzy spójną linię z neogotycką zabudową otoczenia. Proste podziały 

wertykalne przedstawiono w wolumetryczny sposób. Połączono formę z funkcją. 

Forma budynku zaczerpnięta jest z miasta lecz jednocześnie budynek stoi w jawnej 

opozycji do zastanej tu sytuacji.  

 

 

 

Il. 13. Widok na Plac Centrum Dialogu Przełomy, fot. Małgorzata Wijas. 



 Kontekst w polskiej architekturze XXI wieku. Wybrane przykłady.   

55 
 

Przeciwstawia się panującej szarości. Kontrast w stosunku do otoczenia pokazano 

poprzez stworzenie obiektu lśniącego, błyszczącego i transparentnego.
75

 Dla ludzi 

przejeżdżających przez miasto, jest niczym latarnia morska w centrum miasta, 

akcentuje je i podkreśla jego wyjątkowy charakter. Towarzyszy jej Plac Centrum 

Dialogu Przełomy, który stanowi przedpole dla budynku Filharmonii i pozwala tym 

samym na dobre wyeksponowanie budynku w mieście. 

 

Ad. D2.  Funkcjonowanie obiektu. 

  Obiekt stał się symbolem Szczecina – jak latarnia morska w centrum miasta. 

Budynek zmienia się wraz ze zmianami pory dnia i roku.. W ciągu dnia jest lśniącym 

jasnym obiektem na tle ciemnego nieba. „Widoczne na elewacji cienie drzew, 

wędrujące po ścianach światło słoneczne, reflektory przejeżdżających nocą 

samochodów, sprawiają, że budynek jest otwarty zarówno dla ludzi przebywających 

w jego wnętrzu. Ta gra refleksów pozwala na ciągły kontakt wnętrza  

z zewnętrzem."
76

 

  Wnętrze budynku zostało utrzymane w białych barwach. Hol wejściowy, 

kawiarnia, galeria na piętrze są jasnymi minimalistycznymi wnętrzami, emanującymi 

prostotą. Jedynie sale koncertowe odbiegają od tej stylistyki. Główna sala 

koncertowa jest czarno-złota. Ściany i sufit pokryte są 20 cm kwadratowymi 

arkuszami złotego metalu.  
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 Źródło: www.a-ronet.pl, Serwis Architektoniczny ronet.pl, z opisu konkursowego. 
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       Il. 14. Sala koncertowa w budynki Filharmonii Szczecińskiej, fot. Małgorzata Wijas. 

 

      Na piętrze mieści się m.in. galeria sztuki. 

   

   Il. 15.  Wnętrze budynku Filharmonii Szczecińskiej. Galeria na piętrze, fot. Małgorzata Wijas. 
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Il. 16. Wnętrze holu w budynku Filharmonii Szczecińskiej, fot. Małgorzata Wijas. 
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Il. 17. Wnętrze budynek Filharmonii Szczecińskiej. Foyer, źródło: www.architektura.muratorplus.pl, 

odczyt z dnia 02.05.2019 r. 
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Il. 18. Wnętrze budynku Filharmonii Szczecińskiej. Foyer. Koncert podczas Święta Muzyki 21 

czerwca 2019 fot. Małgorzata Wijas. 
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Il. 19. Filharmonia Szczecińska. Rzut parteru. Skala 1:400. Źródło: skan z Architektura Murator, 

7/2014, s. 41. Oznaczenia: 1-hol główny, 2-kawiarnia, 3-punkt informacji, 4-punkt edukacyjny,  

5-szatnie, 6-garderoba, 7-sala prób, źródło: Architektura Murator, 07/2014, s. 38. 
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Il. 20. Filharmonia Szczecińska. Rzut piętra 1. Skala 1:400. Źródło: skan z Architektura Murator, 

7/2014, s. 41. Oznaczenia: 1-pustka nad holem, 2-sala kameralna, 3-małe foyer, 4-sala symfoniczna, 

5-foyer główne, 6-sklep muzyczny, 7-kulisy, 8-garderoba, źródło: Architektura Murator, 07/2014, s. 

39. 
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Il. 21. Filharmonia Szczecińska. Przekrój B-B. Skala 1:400. Źródło: skan z Architektura Murator,  

7/2014, s. 39.  

 

 

Il. 22. Filharmonia Szczecińska. Przekrój A-A. Skala 1:400. Źródło: skan z Architektura Murator,  

7/2014, s. 38.  
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Il. 23. Filharmonia Szczecińska. Przekrój A-A. Skala 1:400. Źródło: skan z Architektura Murator,  

7/2014, s. 38. 

 

Ad. E. ZDOBYTE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA. 

Ad E1. Odniesienia do kontekstu miejsca. 

  Europejska Nagroda Architektoniczna im. Miesa van der Rohe 2015 – główna 

nagroda za najlepszy budynek Europy.  

  Filharmonia otrzymała również główną nagrodę Grand Prix  Życie  

w Architekturze - Nagroda Prezydenta RP; 

 Nagroda Młodych Talentów Architektury – grudzień 2013, przyznana 

przez Krajową Radę Włoskich Architektów, Planistów i Architektów Krajobrazu. 

 

Ad E2. Wysoka jakość architektury. 

  Główna nagroda w konkursie Eurobuild Awards 2014 w kategorii Najlepszy 

projekt architektoniczny roku, w którym wyróżniane są budynki nadające przestrzeni 

miejskiej nową jakość, szanujące wartości historyczne i kulturowe otoczenia; 

  Zwycięzca w plebiscycie architektonicznym Bryła Roku 2014; 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C5%82ode_Talenty_Architektury&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Krajowa_Rada_W%C5%82oskich_Architekt%C3%B3w,_Planist%C3%B3w_i_Architekt%C3%B3w_Krajobrazu&action=edit&redlink=1
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 Szczeciński Westival Architektury 2014 „Obiekt 25-lecia – Symbol 

Przemian”: zwycięstwo w trzech kategoriach: Nagroda Główna, Nagroda dla 

Najlepszego Budynku Użyteczności Publicznej, Nagroda Prezydenta 

Miasta Szczecina; 

 Eurobuild Awards 2014: zwycięstwo w konkursie w kategorii 

„Architectural Design of The Year”; 

 ArchDaily 2015: nominacja do nagrody w kategorii „Building of the Year”; 

 „Życie w Architekturze” 2015, organizowanego przez miesięcznik 

„Architektura-Murator” – w gronie 47 finalistów konkursu” w kategoriach 

„Najlepszy budynek użyteczności publicznej”, „Najlepsze wnętrze publiczne”; 

 „Designs of the Year” 2015, organizowanym przez Design Museum w 

Londynie – wśród 14 najlepszych projektów w konkursie w kategorii „Architektura”, 

sierpień 2015 – rozstrzygnięcie konkursu; 

   „Mies van der Rohe Award” 2015 Nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie 

współczesnej architektury. Nagrodę przyznano 8 maja 2015 w Barcelonie. 

 

Ad. F. OPINIE SĄDÓW KONKURSOWYCH, KRYTYKÓW 

PODKREŚLAJĄCE WPŁYW KONTEKSTU NA WYSOKĄ JAKOŚĆ 

ARCHITEKTURY. 

 Opinia jury konkursowego - Europejska Nagroda Architektoniczna im. Miesa van 

der Rohe 2015:  

„To jest filharmonia, to jest sztuka. Budynek mówi, że to jest świątynia muzyki, która 

stanie się ikoną miasta i da siłę nowej architekturze w Szczecinie.” 
77

 Jurorzy 

podkreślali niezwykłą energię, z jaką zetknęli się podczas wizyty w szczecińskim 

budynku. Podkreślali również konteksty urbanistyczne i to, jak doskonale 

Filharmonia wpisywała się w życie mieszkańców Szczecina. 

 Wypowiedź Ewy Porębskiej – naczelnej magazynu Architektura – murator:  

„Byłam prawie pewna, że wygra. Mimo że to bardzo charakterystyczna bryła, to 

zarazem budynek skromny, w odpowiedniej skali. To obiekt, który był w Szczecinie 
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oczekiwany - kulturalny gmach, który jednocześnie wybiega w przyszłość, nie udając 

przeszłości.”
78

  

 

Podsumowanie przykładu. 

Przeanalizowany przykład pokazuje, że świadome odnoszenie się do konkretnych 

czynników kontekstu, pozytywnie wpływa na proces projektowy i ostateczną postać 

architektury. Studiowanie otoczenia daje wiele inspiracji, odkrywa to, co dla regionu 

ważne lub tego co w danej przestrzeni brakuje. Analiza powyższego przykładu 

pokazuje, że szukanie związków z otoczeniem podczas procesu myślowego 

pozytywnie wpływa na proces projektowy. W rezultacie nowy obiekt uzupełnia i 

nadaje przestrzeni nowy charakter. Budynek staje się silną formą w przestrzeni, 

ikoną Szczecina. Pozytywnie wpływa to na tożsamość miejsca. Poszukiwanie 

odniesień do kontekstu i umiejętne wykorzystywanie ich doprowadziło do 

optymalnych rozwiązań i sprowokowało do działań na wielu dodatkowych 

płaszczyznach. Budynek filharmonii jest projektem syntetycznym i ekspresyjnym, 

zawiera elementy tożsamości miejsca i odniesienia do kontekstu, takie jak wielkość i 

pionowy charakter powiązanych ze sobą brył oraz forma zadaszenia. Autorzy 

stworzyli ciekawy projekt, który swoją ekspresyjnością budzi ciekawość i z daleka 

zachęca, aby podejść i przyjrzeć mu się z bliska. Powstał budynek, który poprzez 

zredukowanie środków wyrazu, przekazuje nową rzeczywistość w sposób jak 

najbardziej przejrzysty i czytelny.  
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 Porębska E., Naczelna magazynu Architektura – Murator, źródło: www.wyborcza.pl, odczyt z dn. 

10 lipca 2016 r. 
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12.4.2  Przykład 2.  PRZEBUDOWA HISTORYCZNEGO ZESPOŁU 

OBIEKTÓW POWIĘZIENNYCH. KIELCE. 

 

Il. 24. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Widok od ulicy Zamkowej, fot. Małgorzata Wijas. 

 

Zespół obiektów zlokalizowany jest w Kielcach na Wzgórzu Zamkowym, przy ulicy 

Zamkowej. Projekt przebudowy został wyłoniony  w konkursie ogłoszonym w 2010 

r. Zwycięzcą została kielecka pracownia Regina Kozakiewicz – Opałka. Inwestycja 

trwała dwa lata (2011 – 2012). Inwestorem było Miasto Kielce. Przebudowy 

dokonano w ramach pierwszego etapu rewitalizacji zabytkowego śródmieścia Kielc. 

W skład kompleksu obiektów wchodzi Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej 

Galeria Współczesnej Sztuki Użytkowej, Warsztat Rękodzieła Artystycznego, Budynek 

Bramny, stanowiący połączenie komunikacyjne pomiędzy Parkiem im. S. Staszica, ul. 

Zamkową, terenem Pałacu Biskupów Krakowskich a Pl. NMP. 

 

RYS HISTORYCZNY 

W rewitalizowanych obiektach od czasów carskich znajdowało się więzienie. 

Początkowo były to obiekty gospodarcze, należące do biskupów krakowskich. 

Rosjanie, a później hitlerowcy, utworzyli tam w nich więzienie, w których 

przetrzymywali głównie patriotów polskich. Działalność więzienia trwała do 1980r.  
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Il. 25. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Wygląd budynków przed rewitalizacją, źródło:.zamkowa3.pl, 

odczyt z dnia 01.05.2019 r. 

 

 

Il. 26. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Wygląd budynków przed rewitalizacją, źródło:.zamkowa3.pl, 

odczyt z dnia 01.05.2019 r. 
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Il. 27. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Widok z dziedzińca. Zdjęcie sprzed rewitalizacji, źródło: 

www.zamkowa3.pl, odczyt z dnia 01.05.2019 r. 

 

OTOCZENIE 

Sąsiedztwo stanowi barokowy Pałac Biskupów Krakowskich - była rezydencja 

Biskupów Krakowskich - najlepiej zachowana, oryginalna, wczesnobarokowa 

rezydencja pałacowa z pierwszej połowy XVII wieku w Polsce. Powstała w latach 

1637 – 1641, barokowy ogród oraz barokowa Bazylika Katedralna. W 2010r. miasto 

ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej adaptacji zespołu 

obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej w Kielcach na Galerię Współczesnej 

Sztuki Użytkowej, Warsztaty Rękodzieła Artystycznego i Muzeum Pamięci 

Narodowej. Zwyciężyła koncepcja przygotowana przez Pracownię Projektową 

Reginy Kozakiewicz-Opałka. Inwestycja będzie kosztować 12,9 mln zł.  
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ANALIZA WEDŁUG PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW. 

Ad. A  ZAŁOŻENIA AUTORSKIE UWZGLĘDNIAJĄCE OTOCZENIE. 

 Założeniem autorskim było przede wszystkim odniesienie się do historii miejsca - 

nawiązanie do tragicznych zdarzeń. Jak również nadanie nowoczesnej formy, ale 

niedominującej nad historycznym założeniem - minimalistyczne zaakcentowanie 

współczesności i stworzenie tła dla historii miejsca.  

 Mamy tu do czynienia z kontekstem historycznym, jak również architektoniczno -

urbanistycznym.  

 

Ad. B SPÓJNOŚĆ ZAŁOŻEŃ AUTORSKICH ZE ZREALIZOWANYM 

OBIEKTEM. 

Ad. B1. Odniesienia do historii miejsca. 

Powyższe założenia spełniono poprzez odniesienia do konkretnych czynników 

kontekstu miejsca.  

   Budynki. W swoim surowym wyrazie architektonicznym pozostają bez zmian, 

jako niemi świadkowie historii.  

 

 Il. 28. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Dziedziniec, fot. Małgorzata Wijas. 

Płaskie ściany z otworami zwieńczone gzymsem koronującym. Tylko w strefach 

wejściowych wprowadzone są współczesne, minimalistyczne elementy 

architektoniczne, szklane drzwi, proste ścianki i zadaszenia akcentujące wejścia. 
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 Mury. Mury na Wzgórzu Zamkowym były zawsze. Najpierw ochraniały 

wzgórze od zewnątrz, aby poprzez tragiczne zwroty w historii zacząć to, co 

wewnątrz.  

 

Il. 29. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Widok z ulicy Zamkowej, fot. Małgorzata Wijas. 

 

 Ławeczka na wprost wejścia, pozostawione tam drzewa. Tak jak na starym 

cmentarzu. W miejscu kaźni – mała tabliczka świetlna zmieniająca falą białe światło 

w czerwone. Równomierny, obsesyjny szept wypowiadający nazwiska ofiar, 

bohaterów. 

 Kraty. Z murów wyrastały kraty. Izolowały. Z projektowanego muru wyrasta nad 

karcerem wodnym krata. 

 Po wyłonieniu się z kazamatów piwnicznych, postawieni w obliczu wspaniałego 

widoku na pałac, nadal jesteśmy zamknięci tak, jak byli zamknięci więźniowie. Z 

metalowej, przeszklonej klatki z czterech poziomów otwiera się widok na ulicę 

Zamkową, na pałac i poprzez szczeliny w murze na dziedziniec. Wnętrze klatki 

widoczne również z poziomu ulicy wypełnią płynnie rzutowane z kamery projekcje. 

Klatka stanowi wyróżnik Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej widoczny z 

całej przestrzeni ulicy Zamkowej. 
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  Ceramika. Na końcu dziedzińca na tle niskiej ściany południowego budynku w 

kameralnym klimacie poziomych i pionowych elementów kompozycyjnych 

powiązanych z wodą i zielenią łagodzi tragiczny klimat miejsca, wprowadza chwilę 

oddechu i radości.  

 Jabłonka. Samotna na środku dziedzińca na około niej będą chodzić już ludzie 

wolni. 

 Brama. Była kiedyś bramą gospodarczą, szaletem, łaźnią więzienną obecnie jest 

ruiną. Będzie odbudowana w pierwotnej formie zgodnie z zachowaną ikonografią. 

Będzie bramą, która nie tylko służy przejściu, ale i zatrzymaniu. Chwilowej 

kontemplacji dzieł sztuki użytkowej. Hipostylowa aranżacja wnętrza nobilituje 

bramę do świątyni sztuki.  

 Dziedziniec. Pozostaje. Nie jest już całkowicie zamknięty dla ulicy. Powiązany 

sekwencją otworów w murze prowadzi z nią dialog.  

 

Il. 30. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Dziedziniec, fot. Małgorzata Wijas. 

 Ulica. Pozostaje. Nie jest już całkowicie zamkniętą dla dziedzińca. Powiązana 

otworami w murze prowadzi z nim dialog. Staje w obliczu nowej jakości, otwartego 
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na nią wnętrza Muzeum Pamięci Narodowej. Tragiczne historie ulicy i więzienia 

dzieli tylko krata. 

 

 

Il. 31. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Widok z ulicy Zamkowej, fot. Małgorzata Wijas. 

 

 

Ad. B2. Odniesienia do kontekstu kulturowego. 

Od czasów carskich znajdowało się tutaj więzienie. Rosjanie, a później hitlerowcy, 

utworzyli tam w nich więzienie, w których przetrzymywali głównie patriotów 

polskich. W jednym z rewitalizowanych obiektów utworzono Ośrodek Myśli 

Patriotycznej i Obywatelskiej. 

 

Ad. B3. Stosunek do przyrody. 

 Ma charakter symboliczny. Na dziedzińcu posadzono jabłonkę – odwołanie do 

spacerniaka, po którym kiedyś spacerowali więźniowie. 
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Il. 32. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Widok z dziedzińca, fot. Małgorzata Wijas. 
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Ad. B4.   Kontekst architektoniczny. 

Uszanowanie kontekstu miejsca było głównym założeniem projektowym. Drugim 

ważnym założeniem było minimalistyczne zaakcentowanie współczesności.  

   Obiektom nadano nowoczesną formę, ale niedominującą nad historycznym 

założeniem, tak aby stworzyć tło dla historii miejsca.  

 

Il. 33. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Widok z dziedzińca, fot. Małgorzata Wijas. 

   

Ad. B5.  Kreatywne podejście do sąsiedniej zabudowy – nowa forma  

a sąsiedztwo. 

   Zgodnie z założeniem autorskim całemu założeniu nadano nowoczesną formę, ale 

niedominującą nad historycznym założeniem – szanując istniejącą zabudowę, 

minimalistycznie zaakcentowano współczesność i stworzono tło dla historii miejsca.  

    Budynki pozostają bez zmian – zachowują swój surowy wyraz architektoniczny, 

jako niemi świadkowie historii. Płaskie ściany z otworami zwieńczone gzymsem 

koronującym. Tylko w strefach wejściowych wprowadzone są współczesne, 

minimalistyczne elementy architektoniczne, szklane drzwi, proste ścianki  

i zadaszenia akcentujące wejścia. 
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    Pozostawiono płaskie ściany z otworami zwieńczone gzymsem koronującym. 

Tylko w strefach wejściowych wprowadzone są współczesne, minimalistyczne 

elementy architektoniczne, szklane drzwi, proste ścianki i zadaszenia akcentujące 

wejścia. 

Nowe elementy: dobudowa klatki schodowej z fasadą szklaną i kratą elewacyjną od 

strony ul. Zamkowej. Budowa muru od ul. Zamkowej – betonowa ściana z otworami. 

Rekonstrukcja budynku bramnego. Wykonanie pylonów i nowoczesnych, 

betonowych daszków nad wejściami do budynków. Wykonanie murków oporowych 

małej architektury, schodów terenowych. Całkowita rozbiórka nawierzchni i 

wykonanie nowej – wykonanie placu o nawierzchni z płyt granitowych. 

 

Il. 34. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Widok z dziedzińca, fot. Małgorzata Wijas. 

 

Ad. B6. Kontekst urbanistyczny. 

 Wyburzono budynek przy ulicy Zamkowej. Dziedziniec pozostawiono. Nie 

jest już całkowicie zamknięty dla ulicy. Powiązany sekwencją otworów w murze 

prowadzi z nią dialog. Pełni funkcje reprezentacyjnego placu. 
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 Mur zachowuje przestrzeń ulicy Zamkowej i kadruje widok z dziedzińca na 

zespół pałacowy (ponad murem dominuje korpus główny pałacu, zasłonięta jest 

zabudowa gospodarcza). Sekwencję otwarć w murze na poziomie przechodnia 

zapewnia powiązania funkcjonalne i widokowe obu przestrzeni zachowując jednak 

ich rozdzielność i niezależność. Patrząc z dołu, od strony parku nadal widzimy 

pierzeję ulicy Zamkowej wydzieloną murem. Klimat miejsca stworzony poprzez 

kolejne nawarstwienia zabudowy i tragiczne wydarzenia zostaje zachowany. Mur 

wpisuje się w kontekst zagospodarowania całego Wzgórza Zamkowego otoczonego i 

poprzegradzanego murami. Szersze otwarcie od strony bramy zespołu pałacowego 

tworzy wgląd widokowy w głąb dziedzińca oraz umożliwia obsługę komunikacyjną 

.Wolna przestrzeń dziedzińca zapewnia dojazd przeciwpożarowy. Oświetlenie 

dziedzińca i otaczających elewacji w poziomie posadzki. Oświetlenie ulicy 

Zamkowej tradycyjne, po stronie północnej z dodatkową opcją podświetlenia muru 

światłem w posadzce. 

 

Ad. C. WYSOKA JAKOŚĆ ARCHITEKTURY.  

Ad. C1. Nowoczesne rozwiązania technologiczne i materiałowe. 

   Zastosowano nowoczesne rozwiązania materiałowe.  

 Beton – „kamień współczesności”. Nowoczesne, betonowe zadaszenia nad 

wejściami.  Mur z betonu licowego architektonicznego wysokiej jakości grubości 80 

cm, z otworami kadrującymi widok z dziedzińca na ulicę Zamkową i Pałac  

Biskupów. Minimalistyczne, betonowe siedziska na dziedzińcu. 

 Zewnętrzna krata na elewacji klatki schodowej – mająca symboliczny charakter. 

 

Ad. C2. Nowoczesna i niebanalna forma architektoniczna będąca wyrazem 

kreacji architekta. 

 W zrealizowanej koncepcji widać spójność założeń autorskich ze 

zrealizowanym projektem. Zachowano prostotę i surowość elewacji budynku. 

Gładkie płaszczyzny tradycyjnie tynkowanych ścian, bez gzymsu kordonowego, z 

zachowanie istniejących otworów okiennych zakończone gzymsem koronującym. 

Dawne otwory wjazdowe do wozowni podkreślone cofnięciem przemurowania i 
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wprowadzeniem pionowych, współczesnych przeszkleń. Wejście zaakcentowane 

podcieniem i otwartą loggią na piętrze.
79

 Międzymurze zachowane w istniejącej 

formie. Ekspozycja pamiątkowych tablic przeniesiona do wieżyczki strażniczej. W 

międzymurzu od strony parku zachowana skarpa z naturalną roślinnością. Wejście 

do piwnicy zaakcentowane ławką i pasem ciemnego lastriko wyznaczającym drogę 

zwiedzania i stwarzającego poczucie nietykalności miejsc splamionych ludzką 

tragedią. Droga ta z ciemnych kazamatów prowadzi nas do góry, do jasnej, 

przeszklonej przestrzeni zamkniętej metalową kratą. Przestrzeń ta wydzielona jest 

nad murem fundamentowym pozostałym po wyburzeniu XIX wiecznej dobudowy od 

strony ulicy Zamkowej. Zamknięte w tej przestrzeni schody i podesty prowadzą do 

loggi widokowej na piętrze otwierając po drodze wgląd na ulicę Zamkową, park, 

dziedziniec i zespół pałacowy Ściana szczytowa budynku służy ekspozycji. Od 

strony zachodniej mur fundamentowy łączy się z murem więziennym, a od strony 

wschodniej przechodzi w mur wybudowany w miejscu wyburzonych budynków. 

 

Il. 35. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Widok z ulicy Zamkowej, źródło: www.zamkowa3.pl, odczyt z 

dnia 01.05.2019 r. 
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Ad. D.   RELACJE ZREALIZOWANEGO OBIEKTU Z NAJBLIŻSZYM 

OTOCZENIEM. 

Ad. D1. Odbiór i postrzeganie architektury. Akceptacja lokalnej społeczności.  

 Budynki pozostawiono bez większej ingerencji nawiązują do otoczenia. 

Zaprojektowany mur wyrasta z muru więziennego, ale nie pełni już funkcji izolującej 

i ma nowoczesny charakter. Tworzy przestrzeń ulicy Zamkowej i dziedzińca poprzez 

sekwencję zamknięć i otwarć widokowych, pozostając symbolem tragicznej historii 

miejsca. Spacer po ulicy nabiera dramaturgii. Widok z dziedzińca na pałac pozostaje 

nadal nieziemski, odcięty poziomą krechą muru. Pozbawienie tego odcięcia 

uczyniłoby widok zwykłym, sprowadziłoby go na ulicę. Przestrzeń międzymurza 

pozostaje bez zmian,  jako miejsce pamięci. Dziedziniec nie jest już całkowicie 

zamknięty dla ulicy. Powiązany sekwencją otworów w murze prowadzi z nią dialog. 

Zaprasza do wejścia. Tym samym ulica nie jest już całkowicie zamkniętą dla 

dziedzińca. Staje w obliczu nowej jakości, otwartego na nią wnętrza Muzeum 

Pamięci Narodowej. Tragiczne historie ulicy i więzienia dzieli tylko krata. 

 

Ad. D2.  Funkcjonowanie obiektu. 

 

Il. 36. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Widok z lotu ptaka. Oznaczenia: 1-Ośrodek Myśli Patriotycznej 

i Obywatelskiej;   2-Galeria Współczesnej Sztuki Użytkowej;   3-Pracownia ceramiczna. 
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Obiekt obecnie mieści następujące funkcje: 

 Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej (budynek nr 1).  

Jedna z sali znajdujących się w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej 

zaaranżowana jest na wzór XIX wiecznej biblioteki, na obszarze której zwiedzający 

mają okazję odbyć symboliczny spacer w drodze ku odzyskaniu niepodległości. W 

budynku dawnego więzienia kieleckiego można zobaczyć również eksponaty 

związane z okresem PRL-u. Na zachodnim murze budynku umieszczone są 

porcelanowe tabliczki poświęcone tym, którzy zginęli w więzieniu przy ulicy 

Zamkowej lub stąd poszli na śmierć w latach 1939-1956. 
80

 Ośrodek, jako miejsce 

pamięci narodowej, pełni również funkcje edukacyjną. Realizowane są tam warsztaty 

edukacyjne dla młodzieży.  

 Galeria Współczesnej Sztuki Użytkowej (budynek 2).  

Na Wzgórzu Zamkowym swoją siedzibę ma Instytut Dizajnu. Główne założenia 

działalności Instytutu Dizajnu w Kielcach to promocja, eksperyment, produkcja 

i edukacja. Bazę dla realizacji działań ID stanowią pracownie z bogatym zapleczem 

technicznym. Każda z nich przygotowana jest do pełnienia funkcji dydaktycznych, 

takich jak organizacja warsztatów, prowadzenie specjalistycznych szkoleń, realizacja 

staży, praktyk oraz rezydencji artystycznych. ID to nowoczesne centrum 

wystawiennicze i konferencyjne. W unikatowej architekturze budynku XIX — 

wiecznego więzienia mieszczą się wyjątkowe wnętrza Galerii Głównej oraz Galerii 

Brama. W galerii i przestrzeni ID organizowane są wystawy, które prezentują polski 

i światowy dizajn. W Instytucie Dizajnu funkcjonują również pracownie projektowe, 

w których powstają realizacje związane m.in. z przestrzenią miejską i komunikacją 

wizualną. W 2013 r. ID został laureatem nagrody Dobry Wzór za system 

modułowych mebli miejskich. W 2016 r. projektanci ID reprezentowali Polskę 

na 15. Biennale Architektury w Wenecji. Pracownia ceramiczna to jeden 

z najmocniejszych punktów w ofercie ID (budynek nr 3). Wyposażona jest 

w nowoczesny i profesjonalny sprzęt do tworzenia użytkowej oraz artystycznej 

ceramiki. Posiada min. piece elektryczne oraz gazowy do wypału ceramiki. 

W ramach ID działa także pracownia Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 
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FabLab Kielce ściśle współpracująca z pracownią ceramiczną. Jego założyciele są 

twórcami pierwszej w Polsce drukarki Gaja 3D, drukującej z ceramiki i mas 

półstałych.  

 

 

Il. 37. Wnętrze budynku id Kielce, fot. Małgorzata Wijas. 
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Il. 38. Wnętrze budynku id Kielce, fot. Małgorzata Wijas. 

 

Ad. E. ZDOBYTE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA. 

Ad E2. Wysoka jakość architektury. 

 W 2013 r. kompleks obiektów zdobył nagrodę w XVII edycji konkursu Polski 

Cement w Architekturze. 

 

Ad. F. OPINIE SĄDÓW KONKURSOWYCH, KRYTYKÓW 

PODKREŚLAJĄCE WPŁYW KONTEKSTU NA WYSOKĄ JAKOŚĆ 

ARCHITEKTURY. 

 Uzasadnienie jury konkursowego potwierdza trafność założeń autorskich: „W 

realizacji tej beton, „kamień współczesności”, emanuje zadziwiającym ciepłem. 

Stanowi w swej prostocie idealne tło dla historii. Nawiązuje z nią dialog i nie usiłuje 

nad nią dominować mimo, że tworzy formy nowoczesne, piękne i wyraziste. 

Architektura nowych obiektów wyraża szacunek dla tradycji, powagą a jednocześnie 

kameralnością wpisując się w skalę istniejącej zabudowy.”
81

 

 „Współczesny to taki, który jest osadzony w swoim czasie, ale jednocześnie ma 

wgląd na całą historię, wszystko co się wydarzyło, a także na to, co ma dopiero 

nastąpić.” 
82
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 Źródło: www.polskicement.pl, odczyt z dn. 10.08.2016r.  
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 Rizzi Renato, Miesięcznik Architektura Murator 11/2014, s. 112. 
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Podsumowanie przykładu. 

Analiza przykładu pokazuje, iż na wysoką jakość architektury wpływa kreatywne 

podejście do kontekstu. W badanym przypadku szczególnie ważne są odniesienia do 

historii miejsca. Kreatywne rozwiązania spójnie łączą przeszłość z teraźniejszością, 

w rezultacie wyróżniając budynek na tle historycznego otoczenia, ale z odpowiednim 

umiarem i w sposób subtelny. Kreacja artystyczna, posługując się formą 

symboliczną – nowoczesny, betonowy mur, czy też metaforą – jabłonka na 

dziedzińcu i krata więzienna, tworzy treści przekazu, nawiązując do historii miejsca i 

szanując kontekst. Nowa i stara architektura tworzą zrozumiały komunikat 

przestrzenny. 
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12.4.3. MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE. KATOWICE. 

 

Il. 39. Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Katowice. Widok z lotu ptaka, źródło: 

www.konferencje.pl, odczyt z dnia 01.05.2019 r. 

 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe zlokalizowane jest w centrum Katowic przy 

ulicy Olimpijskiej i jest największym centrum kongresowym w Polsce. Właścicielem 

obiektu jest Miasto Katowice.  Centrum zostało wybudowane w latach 2011–2015 

kosztem ponad 378 mln zł (w tym dotacja UE ponad 182 mln zł). Należy do Strefy 

Kultury - nowej części Katowic, poświęconej kulturze, zlokalizowanej na dawnych 

terenach przemysłowych. Ma bezpośrednie połączenie ze Spodkiem. Budynek 

Międzynarodowego Centrum Kongresowego został zaprojektowany przez 

utytułowaną pracownię architektoniczną Jems Architekci z Warszawy. Obiekt 

powstał na terenach poprzemysłowych i w swojej architekturze nawiązuje do tradycji 

górniczych.
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OPIS 

Obiekt zlokalizowany jest w Katowicach przy ulicy Olimpijskiej. Łączy funkcje 

kongresową, konferencyjną, wystawienniczą, targową i widowiskową, przeznaczony 

jest na 15 tys. osób. Posiada halę wielofunkcyjną o powierzchni ponad 8 tys. m
2
, salę 

audytoryjną dla 600 osób oraz 26 sal konferencyjnych na 34 tys. m
2
. Inwestycja 

MCK została zrealizowana na rewitalizowanych terenach przemysłowych Kopalni 

Węgla Kamiennego i w swojej architekturze nawiązuje do tradycji górniczych. 

 

OTOCZENIE 

Obiekt zlokalizowany w sercu katowickiej Strefy Kultury. Tuż obok mieści się 

siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, a nieco dalej Muzeum 

Śląskiego.  

 

Il. 

40. Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Katowice, źródło: www.mckkatowice.pl, odczyt z dnia 

02.05.2019 r. 
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ANALIZA WEDŁUG PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW. 

Ad. A  ZAŁOŻENIA AUTORSKIE UWZGLĘDNIAJĄCE OTOCZENIE. 

 

Il. 41. Szkic ideowy, autor rysunku: Jerzy Szczepanik-Dzikowski, źródło: skan z Architektura Murator, 

08/2015, s. 43. 

 

  Nawiązanie do tradycji górniczych – obiekt znajduje się na terenach 

przemysłowych  kopalni. 

  Generalnym założeniem projektu było budowanie wartości nie tylko poprzez 

zapewnienie programowo – funkcjonalnych rozwiązań na poziomie utylitarnym, ale 

także przez stworzenie warunków jego zaistnienia w społecznej przestrzeni miasta.
83

 

  W założeniu projektantów, gmach Międzynarodowego Centrum Kongresowego, 

miał stać się tylko i wyłącznie tłem dla hali Spodka, być raczej sposobem na 

urządzenie terenu niż budynkiem, a przy tym wytworzyć dodatkową wartość w 

społecznej przestrzeni Katowic.
84
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 Magazyn Architektoniczny Architektura – Murator Nr 8/2015, s. 38. 
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 ARCH Nr 4 lipiec – sierpień 2016, s. 23. 
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Il. 

42. Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Katowice, źródło: www.konferencje.pl, odczyt z dnia 

01.05.2019 r. 

 

Ad. B SPÓJNOŚĆ ZAŁOŻEŃ AUTORSKICH ZE ZREALIZOWANYM 

OBIEKTEM. 

Ad. B1. Odniesienia do historii miejsca. 

  Architektura obiektu nawiązuje do tradycji górniczych. 

 

Ad. B2. Odniesienia do kontekstu kulturowego. 

Obiekt zlokalizowany w sercu katowickiej Strefy Kultury. Tuż obok mieści się 

siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, a nieco dalej Muzeum 

Śląskiego.  

 

Ad. B3. Stosunek do przyrody. 

  Przez połamany dach budynku przeprowadzono zewnętrzny pasaż pieszy w formie 

zielonej doliny. Zielony dach schodzi w dół trawiastą doliną. Został 

zagospodarowany jako zewnętrzna przestrzeń służąca rekreacji i wypoczynkowi z 

siedziskami zlokalizowanymi na różnych poziomach.  
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Il. 

43. Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Katowice, źródło: Agencja Gazeta, odczyt z dnia 

01.05.2019. 

 

Ad. B5.  Kreatywne podejście do sąsiedniej zabudowy – nowa forma  

a sąsiedztwo. 

  Architektura obiektu nawiązuje do tradycji górniczych. 

  Budynek o prostej i wyrazistej formie wkomponowany został w publiczną 

przestrzeń miasta - przez zapewnienie powiązań wzdłuż historycznej osi łączącej 

śródmieście miasta z jego najstarszą, historyczną częścią – Bogucicami. 

  Zielony, połamany dach nawiązujący do doliny, sprawia, że gmach 

Międzynarodowego Centrum Kongresowego jest raczej sposobem na urządzenie 

terenu niż budynkiem, dzięki czemu stanowi tło dla Spodka, a nie jego konkurencję. 
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Il. 

44. Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Katowice, źródło: www.mckkatowoce.pl, odczyt  

z dnia 02.05.2019 r. 

 

Ad. B6. Kontekst urbanistyczny. 

Budynek usytuowany wzdłuż historycznej osi, łączy śródmieście z historyczną 

częścią miasta. Powiązania te realizowane są dwojako: w formie publicznego 

przejścia przez foyer budynku oraz w formie zewnętrznego pasażu pieszego 

prowadzonego po dachu w formie zielonej doliny. Tak uformowany obiekt spełnia 

zarówno oczekiwania wynikające z jego znaczenia i prestiżu, jak i z konieczności 

wpisania go w krajobraz otoczenia „Spodka”, który pozostanie dominującym 

elementem w przestrzeni tej części miasta.  
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Il. 45. Budynek MCK. Katowice. Sytuacja,  źródło: skan z Architektura Murator, 8/2015, s. 42. 

Oznaczenia: 1-Międzynarodowe Centrum Kongresowe, 2-Spodek, 3-NOSPR.  



 Kontekst w polskiej architekturze XXI wieku. Wybrane przykłady.   

92 
 

 

Il. 46. Budynek MCK Katowice. Rzut parteru, skala 1:1600, źródło: skan z Architektura Murator, 

8/2015, s. 42.Oznaczenia: 1-hol, 2-audytorium, 3-foyer audytorium, 4-restauracja,  

5-sala bankietowa, 6-łącznik prowadzący do Spodka. 

 

Ad. C.  WYSOKA JAKOŚĆ ARCHITEKTURY.  

Ad. C1. Nowoczesne rozwiązania technologiczne i materiałowe. 

 Zastosowano nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne, które wpłynęły 

na oryginalną formę.  

  Cechą charakterystyczną budynku jest zielony dach użytkowy o złożonej, 

wielokrzywiznowej geometrii i rozpiętości dochodzącej do 30 m (nietypowy ogród).  

  Ze względu na nowatorską konstrukcję budynek był dużym wyzwaniem dla 

architektów i projektantów.  
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Il. 

47. Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Katowice, źródło: www.mckkatowoce.pl, odczyt z dnia 

02.05.2019 r. 

 

Ad. C2. Nowoczesna i niebanalna forma architektoniczna będąca wyrazem 

kreacji architekta. 

  Nowy obiekt został zaprojektowany jako dość spokojny, szary prostopadłościan o 

ciekawym, rozrzeźbionym dachu, który schodzi schodkowo do alei biegnącej przez 

środek budynku i zakończonej otwarciem widokowym na sąsiedni Spodek. Z 

wewnętrznej alei można dostać się na zielone dachy budynku, które tworzą rodzaj 

wyniesionego miejskiego placu. Dzięki takiemu rozwiązaniu budynek zyskał ciekawą 

i rozpoznawalną formę, ale jednocześnie stał się elementem miejskiej publicznej 

przestrzeni. Wiele tego typu obiektów to zamknięta, ogrodzona i niedostępna 

przestrzeń. Tutaj jest dokładnie odwrotnie. Zielone dachy to zaproszenie do 

odwiedzenia i wypoczynku.  



 Kontekst w polskiej architekturze XXI wieku. Wybrane przykłady.   

94 
 

  Przekrycie budynku ukształtowane jest w formie ogrodu-doliny, ze złożoną 

wielokrzywiznową geometrią płaszczyzn.  

  Elewacje są z czarnej siatki cięto-ciągnionej. jego skalę można poczuć dopiero po 

wejściu do środka. 

Il. 

48. Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Katowice, źródło: www.mckkatowoce.pl, odczyt 

z dnia 02.05.2019 r. 

  Wnętrza zostały utrzymane w rygorze kilku materiałów – drewna, czerni i betonu. 

Ten surowy wyraz zmiękczają oprawy świetlne w kształcie kropli.  
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Il. 49. Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Katowice. Wnętrze budynku,  

źródło: www.mckkatowoce.pl, odczyt z dnia 02.05.2019 r. 

Ad. D.   RELACJE ZREALIZOWANEGO OBIEKTU Z NAJBLIŻSZYM 

OTOCZENIEM. 

Ad. D1. Odbiór i postrzeganie architektury. Akceptacja lokalnej społeczności.  

  W towarzystwie historycznego Spodka, Międzynarodowe Centrum Kongresowe 

zadziwiająco dobrze odnajduje swoje miejsce – jest „cichutkie”, stonowane, a 

zarazem współczesne i bezpretensjonalne. „Trudne” sąsiedztwo, a jednak budynek 

jednocześnie pasuje do niezwykłej formy, sam z siebie jest ciekawy, ale nie próbuje 

przyćmić swojego sąsiada jeszcze bardziej rozbuchaną formą. Katowicki przykład 

wskazuje, że wszystkie te elementy można połączyć w spójna i harmonijną całość. 

Ad. D2. Funkcjonowanie obiektu. 

Budynek Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach to wielofunkcyjny, 

złożony obiekt usługowy, zaliczany do budynków użyteczności publicznej. W 

przeważającej części jest on przeznaczony dla gości organizowanych w nim 

wydarzeń. Posiada jednak także strefę dostępną całkowicie publicznie – jest to 

zielone przejście na ukos przez dach budynku przybierający w tym miejscu formę 

przesmyku, doliny, a także – foyer główne, łączące wejście od strony placu 
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honorowego przed Spodkiem z wejściem od strony projektowanej ulicy Olimpijskiej. 

Oznaczenie tych przestrzeni, jako publicznych stanowi ważny element miastotwórczy 

dla poprzemysłowego terenu, na którym obiekt MCK został zaprojektowany. Główną 

funkcję budynku można określić, jako kongresową, konferencyjną. wystawienniczą, 

targową, widowiskową.
85

 Odbywają się tam także imprezy o otwartym charakterze – 

targi, wystawy oraz wystawy plenerowe, happeningów etc.  

Il. 50. Budynek MCK Katowice. Rzut piętra 1, skala 1:1600, źródło: skan z Architektura Murator, 

8/2015, s. 42. Oznaczenia: 1-sala wielofunkcyjna, 2-foyer Sali wielofunkcyjnej, 3-audytorium,  

4-górny poziom foyer audytorium, 5-górny poziom restauracji, 6-biura wystawców. 

 

 

                                                           
85

 Źródło: www.mck-katowice.eu, odczyt z dnia 06.05.2019 r. 
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Il. 51. Budynek MCK Katowice. Rzut piętra 2, skala 1:1600, źródło: skan z Architektura Murator, 

8/2015, s. 42. Oznaczenia: 1-sale konferencyjne, 2-wyjście na zieloną dolinę, 3-foyer na antresoli. 

 

 

 

Il. 52. Budynek MCK Katowice. Przekrój A-A, skala 1:600 , źródło: skan z Architektura Murator,  

08/2015, s. 43. 

 

 

 

Il. 53. Budynek MCK Katowice. Przekrój B-B, skala 1:600, źródło: skan z Architektura Murator, 

08/2015, s. 43. 
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Il. 54. Budynek MCK Katowice. Przekrój C-C, skala 1:600, źródło: skan z Architektura Murator,  

08/2015, s. 43. 

 

 

Il. 55. Budynek MCK Katowice. Przekrój D-D, skala 1:600, źródło: skan z Architektura Murator, 

08/2015, s. 43. 

 

Ad. E. ZDOBYTE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA. 

Ad E1. Odniesienia do kontekstu miejsca. 

  Nagroda Architektoniczna Polityki 2015 – za sposób, w jaki obiekt wpisuje się w 

otoczenie. 

  Nagroda Roku SARP 2015. Cel konkursu: obiekt lub zespół obiektów o 

znaczących wartościach architektonicznych. 

Ad E2. Wysoka jakość architektury. 

 Gran Prix Architektura Roku Województwa Śląskiego 2015. 

  Meeting Planer Power Award 2015 – nagrodę za najlepsze centrum kongresowe w 

Polsce. 

  Bryła Roku 2015, nagroda Stowarzyszenia Architektów Polskich za najlepszy 

obiekt architektoniczny roku. 
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  Statuetka TOP Inwestycji Komunalnej 2015 - wręczona podczas VIII edycji 

Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Nagroda za najlepszy 

zrealizowany obiekt architektoniczny w Polsce w 2015 r. 

 

Ad. F. OPINIE SĄDÓW KONKURSOWYCH, KRYTYKÓW 

PODKREŚLAJĄCE WPŁYW KONTEKSTU NA WYSOKĄ JAKOŚĆ 

ARCHITEKTURY. 

 Uzasadnienie jury: 

„Polityka”: „nagroda za oryginalność oraz sposób, w jaki wpisuje się w otoczenie” 

 Nagroda Roku SARP 2015: „(…) dla obiektu, którego zarówno idea – przemyślana, 

zaskakująca forma architektoniczna – jak i rozwiązania funkcjonalne, znakomicie 

wpisują się programowo i przestrzennie w sąsiedztwo ikony śląskiej architektury Hali 

Widowiskowo – Sportowej – sławnego „Spodka”, nie zakłócając jej formy i znaczącej 

dominacji architektonicznej.” „Duża, czarno błyszcząca bryła o elastycznych 

rozwiązaniach architektury przestrzeni wewnętrznych, została spektakularnie 

przecięta spacerowy kanionem (niwelującym skutecznie jej skalę), wtopionym w 

sztuczne, zielone wzgórze z punktem widokowym, tworząc nie tylko miejsce spotkań, 

ale uzupełniające funkcjonalnie i widokowo zieloną strefę publiczną sąsiednich, 

znakomitych, wielokrotnie nagradzanych, katowickich obiektów kultury – NOSPR i 

nowego Muzeum Śląskiego.”
86

 

 Opinie krytyków: „nieprzegadane i szanujące kontekst”  

„Jemsom udało się zrealizować projekt, który idealnie wpisuje się w trudny kontekst 

stolicy Górnego Śląska. Międzynarodowe Centrum Kongresowe jest mocne, 

stanowcze, momentami szorstkie, a przy tym pełne humoru i fantazji. Świetny obiekt 

dla edukowania społeczeństwa”.
87
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 Magazyn Architektoniczny SARP ARCH nr 4(36), s. 25. 
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 Zygała Ł.,  Architektura – Murator, 30 lipiec 2015, s. 34. 
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Podsumowanie przykładu. 

Przeanalizowany przykład pokazuje, iż pozytywny stosunek do konkretnych 

czynników otoczenia pozytywnie wpływa na efekt końcowy zarówno architektury, 

jak i przestrzeni. Sposób, a jaki obiekt wpisuje się w otoczenie sprawia, że staje się 

charakterystyczny, a jednocześnie stanowi tło dla historycznego Spodka, którego 

cechuje architektura o wybitnych walorach kompozycyjnych, której wartość nie 

mogła zostać zdeprecjonowana w wyniku nowej realizacji. Równocześnie jednak, 

zarówno skala jak i znaczenie budowy nowego obiektu „Międzynarodowego 

Centrum Kongresowego” , o prestiżowym znaczeniu dla miasta i regionu, nakazały 

poszukiwanie rozwiązania jednoznacznego, przejrzystego i logicznego, wpisującego 

się w charakter tej części miasta, zdominowanej przez istniejące i planowane 

(Muzeum Śląskie, Filharmonia, Teatr) wielkoskalowe obiekty. Projekt stworzył 

warunki współdziałania z otoczeniem w społecznej przestrzeni miasta. Gmach o 

prostej, wyrazistej i jednoznacznej formie, wkomponowany jest w publiczną 

przestrzeń miasta przez zapewnienie powiązania wzdłuż ważnej dla funkcjonowania 

miasta, osi łączącej plac honorowy przed halą „Spodka” (także najważniejszego 

węzła komunikacyjnego Katowic) i najstarszą, historyczną częścią miasta o nazwie 

Bogucice. Powiązania te realizowane są dwojako: w formie publicznego przejścia 

przez hall główny i foyer. 
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12.4.4. SŁUŻEWSKI DOM KULTURY. WARSZAWA. 

 

Il. 56. Służewski Dom Kultury. Warszawa, źródło: www.warszawa.wyborcza.pl, odczyt z dnia 

02.05.2019 r. 

Obiekt zlokalizowano w Warszawie pomiędzy osiedlową ulicą Bacha a bujną zielenią 

Doliny Służewieckiej. Projekt został wyłoniony w konkursie w 2008 r. Zwycięzcą 

była warszawska pracownia 137kilo Natalia Paszkowska i WWAA Jan Sukiennik. Projekt 

zrealizowano w 2014 r. Służewski Dom Kultury jest miejscem integracji społecznej w 

zakresie kultury, ekologii i rekreacji. Prezentuje również różne dziedziny sztuk 

artystycznych. Bardziej ambitni mogą próbować swych sił na profesjonalnej ściance 

wspinaczkowej. Parkowe ścieżki prowadzą wzdłuż potoku, aż do fascynującego 

miejsca z „japońską duszą”. Tu w drewnianej, pokrytej gontem stylowej pagodzie 20 

września 2015 r. zawisł WORLD PEACE BELL – Dzwon, który jest symbolem 

pokoju w wielu krajach świata. Ten ważący 365 kg. monumentalny obiekt wykonany 

w Japonii jest ciekawym i tajemniczym elementem urozmaicającym okoliczny park. 
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Na terenie SDK stoi lokalny wiatrak – źródło ekologicznej energii, dzięki czemu 

możliwe jest oświetlenie ogrodzenia, amfiteatru oraz drzew w przestrzeni parkowej.
88 

 

 

Il. 57. Służewski Dom Kultury. Warszawa, źródło: www.archinea.pl, odczyt z dnia 02.05.2019 r. 
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 Źródło: www.sdk.waw.pl, odczyt z dn. 06.01.2019r. 
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RYS HISTORYCZNY 

Dolina Służewia to jeden z najstarszych ośrodków osadniczych na terenie dzisiejszej 

Warszawy. Historia Wsi Służew sięga wczesnego średniowiecza. Tego typu 

zabudowa dominowała na terenie Służewia do początku lat 70. Wtedy tu, gdzie 

jeszcze niedawno były pola uprawne, łąki i sady, a widok pasących się krów nikogo 

nie dziwił, w ciągu kilku lat wyrosły bloki osiedla Służew nad Dolinką. Projektantom 

tamtego założenia udało się zachować zielony wąwóz wzdłuż potoku, mimo planów 

przeznaczenia miejsca pod zabudowę jednorodzinną. Dziś jest to cenny dla 

mieszkańców i ekosystemu stolicy pas zielonej, otwartej przestrzeni.
89

 Otoczenie 

stanowią wielkopłytowe blokowiska północnego Ursynowa oraz postmodernistyczne 

osiedle z lat 90. 

 

OTOCZENIE 

Obiekt zlokalizowany jest w Warszawie, pomiędzy osiedlową ulicą Bacha a bujną 

zielenią Doliny Służewieckiej. Otoczenie stanowią budynki wielorodzinne z lat 70-

tych - bloki z wielkiej płyty – osiedle Służew. 
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 Architektura – Murator, nr 5/2013, s. 110. 
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Il. 58. Służewski Dom Kultury, fot. Małgorzata Wijas. 

 

ANALIZA WEDŁUG PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW. 

 

Ad. A  ZAŁOŻENIA AUTORSKIE UWZGLĘDNIAJĄCE OTOCZENIE. 

  Mamy tu do czynienia z kontekstem urbanistycznym, historycznym i kulturowo – 

przyrodniczym.  

  Pierwszą decyzją projektową było uszanowanie kontekstu miejsca i wybór form 

zabudowy nieinwazyjnych oraz kulturowo uzasadnionych. Istotnym dla projektantów 

było osadzenie budynku w planie w taki sposób, by ułatwić okolicznym 

mieszkańcom kontakt z parkiem, przy okazji zachęcając do korzystania z obiektu. 

 Na ostateczna formę obiektu decydujący wpływ miały dwa elementy: kontekst 

urbanistyczny i planowany program (istniejący dom kultury połączony z 

ekologicznym gospodarstwem edukacyjnym oraz zachowane siedlisko wiejskie przy 

ul. Tarniny 7). 
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 Jak mówią sami autorzy „logiczne więc, że pierwszą projektową decyzją było 

USZANWANIE KONTEKSTU i WYBOR FORM NIEINWAZYJNYCH I 

KULTUROWO UZASADNIONYCH. Ważne jest także osadzenie budynku w planie w 

taki sposób, by ułatwić mieszkańcom kontakt z parkiem, przy okazji zachęcając do 

korzystania z obiektu.”
90

  

 

Il. 59. Służewski Dom Kultury. Makieta, źródło: www.archinea.pl, odczyt z dnia 16.07.2018 r. 

 

 

Ad. B SPÓJNOŚĆ ZAŁOŻEŃ AUTORSKICH ZE ZREALIZOWANYM 

OBIEKTEM. 

Ad. B1. Odniesienia do historii miejsca. 

  Forma nowej zabudowy – dachy dwuspadowe i drewno na elewacji - nawiązuje do 

archetypów domów siedliskowych dawnej wsi Służew. 
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 Architektura – murator, nr 5/2013, s. 111. 
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Ad. B2. Odniesienia do kontekstu kulturowego - stosunek do miejscowych 

zwyczajów, nawyków, upodobań społecznej lokalności.  

 Wieś Służew – jeden z najstarszych ośrodków osadniczych. Projekt bazuje na 

założeniu, że architektura domu kultury ma ogromne znaczenie edukacyjne i 

kulturowe, kształtując świadomość, m.in. estetyczną i ekologiczną. Stąd też decyzje o 

wprowadzeniu zwierzęciarni i jej wybiegu w centralnym punkcie zespołu. 

 

Ad. B3. Stosunek do przyrody. 

  Poszanowanie zieleni – teren biologicznie czynny stanowi 92% działki, na której 

powstał obiekt – projekt krajobrazu opracowało biuro AgroKultura (projekt zieleni 

był kontynuacją idei architektów: budowy wioski na warszawskim Mokotowie).
91

 

 

Il. 60. Służewski Dom Kultury, plac zabaw dla dzieci, fot. Małgorzata Wijas. 
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 Architektura – Murator, nr 10/2013, s. 38. 
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 Projektantom udało się zachować zielony wąwóz wzdłuż potoku, mimo planów 

przeznaczenia terenu pod zabudowę jednorodzinną. Dziś ta strefa jest cennym dla 

mieszkańców i ekosystemu stolicy pasem zielonej, otwartej przestrzeni.  

 Otwory okienne zaprojektowane z myślą o kadrowaniu widoków na dolinę. 

 Obiekt, który nie tylko przyciąga bogatą ofertą kulturalną, artystyczną i edukacyjną. 

Kluczową rolę odgrywa tu bowiem ekologia i troska o otaczającą nas naturę. I to nie 

tylko w teorii. Wokół budynku rozpościerają się tereny sprzyjające relaksowi: 

porośnięty roślinnością wodną Potok Służewiecki z pomostami do spacerowania i 

leniuchowania, stanowiska lęgowe i budki dla ptaków, park z drewnianymi ławkami i 

wieżyczką do obserwacji ptaków, dwupiętrowy domek dla wolno żyjących kotów 

oraz zagroda z 3 kozami. Są tu prawdziwe ule i dzika łąka – w założeniu „pastwisko” 

dla pszczół. Jest też duży „Wspólny ogród” kwiatowo – warzywno –ziołowy, 

uprawiany przez społeczność lokalną, gdzie odbywają się warsztaty, wykłady i 

pikniki, podczas których degustowane są potrawy sporządzone z miejscowych 

płodów ogrodu. Sąsiadujący z ogrodem plac zabaw dla dzieci wybudowany został z 

ekologicznych materiałów, a całość tworzy przyjemną strefę rodzinnej aktywności i 

kreatywności.
92
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Il. 61. Służewski Dom Kultury, ogródek uprawny, fot. Małgorzata Wijas. 

 

 Zachowano większość istniejących drzew. Teren placu zabaw ukształtowano z mas 

ziemi pochodzących z wykopu. Zastosowano rodzime gatunki roślin, tj. jabłonie, 

lipy). 

 Całość powierzchni komunikacji kołowej wykonana jest z nawierzchni zielonej 

przepuszczalnej.
93

 

 

Ad. B4.   Kontekst architektoniczny. 

  Nowa forma została skontrastowana z sąsiednią zabudową – wieżowcami z 

wielkiej płyty. Sąsiedztwo stanowi osiedle mieszkaniowe Służew nad Doliną, 

składające się z kilkudziesięciu prefabrykowanych bloków o wysokości dochodzącej 

do 13 kondygnacji. Szklano – drewniane pawilony nowej zabudowy swoją skalą 

stanowią przeciwwagę dla socjalistycznego osiedla. 
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 Miesięcznik Architektura – murator, 10/2013, s. 47. 
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Il. 62. Służewski Dom Kultury, fot. Małgorzata Wijas. 

 

Ad. B5.  Kreatywne podejście do sąsiedniej zabudowy – nowa forma  

a sąsiedztwo. 

 Nowa forma została skontrastowana z sąsiednią zabudową – wieżowcami z wielkiej 

płyty. 

 Choć architektura na pozór kontrastuje z wysokimi blokami i Aleją Ken, to 

wszystkie pomysły i rozwiązania odnoszą się do tego konkretnego miejsca i jego 

historii, a podyktowane są chęcią otwarcia SDK na zieleń i zintegrowania go w 

maksymalnym stopniu z parkiem i osiedlem. 
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Il. 63.  Schematy, źródło: wwaa.pl, odczyt z dnia 10.04.2018 r. 

 

 

 

Il. 64.  Schematy, źródło: wwaa.pl, odczyt z dnia 10.04.2018 r. 
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Ad. B6. Kontekst urbanistyczny. 

 

 

Il. 65. Służewski Dom Kultury Warszawa, źródło: skan z Architektura Murator, 10/2013, s. 44. 

Oznaczenia na rysunku: 1-pracownie plastyczne; 2-wybieg dla zwierząt; 3-zwierzyniec; 4-amfiteatr; 5-

sala spotkań; 6-administracja; 7-sala widowiskowa; 8-budynek techniczny; 9-parking; 10-warzywnik; 

11-plac zabaw; 12-kładka. 

 

  Kształtowanie zabudowy na planie siedliska, jako etyczne i szanujące kontekst 

podejście do urbanistyki. 
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Il. 61. Służewski Dom Kultury, żródło: www.wwaa.pl, odczyt z dnia 16.04.2019 r. 

 

  Połączenie zielonego parku z osiedlem – pomiędzy budynkami ukształtowano 

amfiteatralne schody wiodące od placu, pełniące formę sceny dla plenerowych 

przedstawień. Posadzka schodów – tak jak elewacje budynków – wykonana jest z 

drewna, dzięki czemu zachęca do odpoczynku i zabaw. 
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Il. 62. Służewski Dom Kultury, żródło: www.wwaa.pl, odczyt z dnia 16.04.2019 r. 

 

Ad. C. WYSOKA JAKOŚĆ ARCHITEKTURY.  

Ad. C1. Nowoczesne rozwiązania technologiczne i materiałowe. 

 Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii - elektrownia wiatrowa oraz solary na 

dachach. 

 Elewacje budynków oraz przestrzeń dziedzińca pokryte są modrzewiowym 

drewnem, które nie zostały zaimpregnowane i z czasem spatynowały w naturalny 

sposób, nadając obiektom skandynawskiego charakteru. Nie brakuje tu również 

rozwiązań indywidualnych, tj. ciemny tartan pokrywający ściany Sali 

wielofunkcyjnej czy też widoczne na zewnątrz świetliki o nieregularnej geometrii. 

 

Ad. C2. Nowoczesna i niebanalna forma architektoniczna będąca wyrazem 

kreacji architekta. 

Forma zabudowy nawiązuje do archetypu domów jednorodzinnych dawnej osady. 

Budynki są bryłami na planie prostokąta z dachami dwuspadowymi – nadano im 



 Kontekst w polskiej architekturze XXI wieku. Wybrane przykłady.   

115 
 

jednak nowoczesny i minimalistyczny wyraz. Dachy bez okapów, duże przeszklenia 

– szczególnie w ścianach szczytowych, które zostały przeszklone w całości. 

Zastosowano drewno na elewacjach oraz na amfiteatralnych schodach. 

 

Il. 63. Służewski Dom Kultury, żródło: www.wwaa.pl, odczyt z dnia 16.04.2019 r. 

 

Ad. D.   RELACJE ZREALIZOWANEGO OBIEKTU Z NAJBLIŻSZYM 

OTOCZENIEM. 

Ad. D1. Odbiór i postrzeganie architektury. Akceptacja lokalnej społeczności.  

  Ukształtowanie budynku pozwoliło na maksymalne powiązanie jego wnętrza z 

otoczeniem. Dzięki temu przestrzeń obiektu staje się niejako przestrzenią publiczną 

miasta, pozwala na rozszerzenie jego działalności poza granice budynku.  

  Architektura obiektu z założenia jest powściągliwa i przyjazna, stara się w 

możliwie współczesny sposób łączyć ze sobą tradycyjne elementy układu 

urbanistycznego i naturalnych, prostych wykończeń.  
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 Kameralny budynek zatopiony w zieleni jest tłem dla wydarzeń, które zadzieją się 

w jego przestrzeni.
94

 

 

Ad. D2. Funkcjonowanie obiektu. 

 

Il. 64. Źródło: skan z Architektura Murator, 10/2013, s. 42. 

 

Cały obszar dzieli się na trzy strefy o różnych funkcjach. Współczesna wioska 

położona jest w środkowej części, pomiędzy pasmem miejskim oraz otwartym 

krajobrazem Doliny Służewskiej. W kolejnym paśmie usytuowane sa wszystkie 

obiekty kubaturowe i główne funkcje terenów zewnętrznych: ogród warzywny, place 

zabaw, ścianka wspinaczkowa.  
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 www.wwaa.pl, odczyt z dnia 16.07.2018 r. 
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Il. 65. Służewski Dom Kultury. Rzut kondygnacji -1, skala 1:400, źródło: skan z Architektura Murator, 

10/2013, s. 45. Oznaczenia: 1-amfiteatr, 2-hol, 3-foyer, 4-sala widowiskowa, 5-galeria, 6-kawiarnia, 7-

bar, 8-zaplecze, 9-pom. techniczne, 10-garderoba, 11-szatnia, 12-sala taneczna, 13-ochrona, 14-toaleta, 

15-studio fotograficzne, 16-pracownia plastyczna, 17-pracownia multimedialna, 18-sala „Gawędy”. 

 

 

 

Il. 66. Służewski Dom Kultury. Rzut parteru, skala 1:400, źródło: skan z Architektura Murator,  

10/2013, s. 45. Oznaczenia: 1-amfiteatr, 2-kawiarnia/klub literacki, 3-reżyserka, 4-pustka, 5-pom. 

Biurowe, 6-pokój socjalny, 7-zwierzyniec, 8-prac. Plastyczna, 9-pom. Techniczne, 10-zaplecze, 11-

toaleta, 12-wybieg dla zwierząt. 
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Il. 68. Służewski Dom Kultury. Rzut piętra 1, skala 1:400, źródło: skan z Architektura Murator,  

10/2013, s. 45. Oznaczenia: 1-biuro, 2-zaplecze, 3-pom. techniczne. 

 

Il. 69. Służewski Dom Kultury. Przekrój A-A, skala 1:400, źródło: skan z Architektura Murator,  

10/2013, s. 44. 

 

 

Ad. E. ZDOBYTE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA. 

Ad E1. Odniesienia do kontekstu miejsca. 

 Finalista konkursu Życie w architekturze. 

Ad E2. Za wysoką jakość architektury. 

 Nagroda architektoniczna POLITYKI, 2013. 
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Ad. F. OPINIE SĄDÓW KONKURSOWYCH, KRYTYKÓW 

PODKREŚLAJĄCE WPŁYW KONTEKSTU NA WYSOKĄ JAKOŚĆ 

ARCHITEKTURY. 

„Autorzy projektu wyczuli, iż nawiązywanie do otoczenia, nawet poprzez 

architektoniczną polemikę z jego tępymi formami, byłoby nieporozumieniem. W 

zamian postanowili oswoić kawałek miasta, tworząc przestrzeń o innej jakości, 

nastroju, skali i sposobie funkcjonowania. Przy czym nie jest to oderwana historia. 

Inspiracją dla architektów stały się tradycyjne, rolnicze siedliska, które 40 lat temu 

stanowiły o tutejszym krajobrazie. Autorzy wybrali tamtą opowieść o tym miejscu. 

Efekt jest intrygujący, przeskok dwóch sąsiadujących ze sobą światów i przestrzeni – 

radykalny.”
95

 

 

Podsumowanie przykładu. 

Powyższa analiza jest przykładem poznania przez twórcę kontekstu miejsca i 

świadomej oceny otoczenia, jako bezwartościowe. Architekci postanowili stworzyć 

przestrzeń o innej jakości, nastroju, skali i sposobie funkcjonowania. Odnieśli się do 

historii miejsca – ich inspiracją stała się forma zabudowy dawnej wsi Służew. 

Analiza wykazuje, iż ważnym aspektem, przy projektowaniu nowej zabudowy i 

przestrzeni, był kontekst historyczny oraz urbanistyczny. Powstały obiekty 

nowoczesne, ale kreatywnie nawiązujące do archetypu domu jednorodzinnego 

dawnej osady. Nowa zabudowa w rezultacie jest bardzo powściągliwa, a mimo tego 

wyróżnia się na tle otoczenia. Przykład obrazuje mieszankę wiejskości i miejskości, 

postępu i tradycjonalizmu. Nowa forma potrafi pogodzić kilkunastopiętrowe bloki i 

betonowe estakady z resztkami wiejskiej zabudowy, kanały miejskiej infrastruktury, 

które wymusiły fizyczny podział budynku na dwie części. O atrakcyjności domu 

kultury zadecydowały otwarta relacja z otoczeniem i ogólnodostępność. Obie zostały 

wyrażone przez architekturę.  
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 Wywiad z Krzysztofem Macielskim - architektem i krytykiem architektury, źródło: Architektura 

Murator, 10/2013, s. 50. 
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12.4.5. MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI. KRAKÓW. 

Il. 70. Małopolski Ogród Sztuki, fot. Małgorzata Wijas. 

 

Małopolski Ogród Sztuki pełni funkcję centrum kultury w Krakowie i jest to projekt 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego za lata 2007 – 2013. Obiekt zlokalizowano w Krakowie przy 

ulicy Rajskiej 12. Inwestycja została zrealizowana w 2012 r. Autorami projektu są 

Ingarden & Ewy Architekci. MOS łączy w jednym miejscu różnorodną ofertę usług 

w zakresie kultury, sztuki i edukacji, mających rozwijać kompetencje kulturowe 

społeczności miasta i regionu. Oferta ta skierowana jest do zróżnicowanych grup 

odbiorców: dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób starszych, a ponadto 

także do zainteresowanych profesjonalistów, artystów i twórców. Dzięki 
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swojej architekturze i wnętrzom stanowi obiekt nowoczesnych przestrzeni 

stwarzających możliwość prezentacji projektów artystycznych łączących rozmaite 

dziedziny sztuki. Obiekt posiada scenę teatralną, a także mediatekę, będącą 

oddziałem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. 
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RYS HISTORYCZNY 

Obiekt stoi w miejscu XIX-wiecznej hali służącej pierwotnie jako ujeżdżalnia 

koni, później jako budynek techniczny z pracowniami Teatru Słowackiego, a także 

jako okazjonalna sala prób.  

 

OTOCZENIE 

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią kamienice mieszkalne i przedszkole. Dominują 

kamienice z przełomu XIX i XX wieku. Sąsiedztwo określają także budynki 

mieszkalne o stylistyce typowej dla XIX- i XX-wiecznej zabudowy kwartałowej.  

 

ANALIZA WEDŁUG PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW. 

 

Ad. A  ZAŁOŻENIA AUTORSKIE UWZGLĘDNIAJĄCE OTOCZENIE. 

  Głównym założeniem projektowym było wypracowanie kontekstualnej 

metody projektowej pozwalającej na stworzenie swobodnej formy, która miałaby 

indywidualny, współczesny wyraz, a jednocześnie nie zaburzałaby charakteru 

miejsca i prowadziła swoisty dialog z historycznym sąsiedztwem. 

  Kontekst historyczny. Kontekst urbanistyczno-architektoniczny. 

 

Ad. B SPÓJNOŚĆ ZAŁOŻEŃ AUTORSKICH ZE ZREALIZOWANYM 

OBIEKTEM. 

Ad. B1. Odniesienia do historii miejsca. 

   Zachowano podstawowa skalę XIX wiecznej hali, jej wysokość i świetlik 

dachowy oraz wykorzystano materiały nawiązujące do poprzedniego budynku - 

cegła ceramiczna. 

   We fragmencie kompozycji utrzymano zasadnicze cechy formy hali, dzięki 

czemu nastąpiła kontynuacja formy architektonicznej. 



 Kontekst w polskiej architekturze XXI wieku. Wybrane przykłady.   

124 
 

Il. 71. Małopolski Ogród Sztuki, fot. Małgorzata Wijas. 

 

Ad. B2. Odniesienia do kontekstu kulturowego - stosunek do miejscowych 

zwyczajów, nawyków, upodobań społecznej lokalności.  

Brak danych na temat odniesień do kontekstu kulturowego. 

 

 

Ad. B3. Stosunek do przyrody. 

Zaprojektowano zadaszony zielony dziedziniec, służący rekreacji. Zachowano 

istniejące drzewo. Porośnięty jest ozdobną wysoką trawą i zlokalizowano w nim 

elementy małej architektury – nowoczesne, betonowo-drewniane siedziska. 
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     Il. 72. Małopolski Ogród Sztuki, fot. Małgorzata Wijas. 
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Ad. B4.   Kontekst architektoniczny. 

   Sąsiedztwo określają także budynki mieszkalne o stylistyce typowej dla XIX- i 

XX-wiecznej zabudowy kwartałowej. Mają od dwóch do pięciu kondygnacji, dachy 

płaskie i dwuspadowe o kącie nachylenia  ok. 5 – 30 stopni. Elewacje w większości 

są eklektyczne, z artykulacją gzymsów i podziałów międzykondygnacyjnych oraz 

kalenicami równoległymi do ulic. 

   Dialog z historycznym sąsiedztwem osiągnięto poprzez kontynuację cech 

otoczenia – funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, zachowanie wysokości wyznaczonych przez budynki, z 

którymi się styka. 

  Za szklaną fasadą można zobaczyć odtworzony fragment muru dotychczasowego 

budynku. 

 

 

Il. 73. Małopolski Ogród Sztuki, fot. Małgorzata Wijas. 
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Ad. B5.  Kreatywne podejście do sąsiedniej zabudowy – nowa forma a 

sąsiedztwo. 

   Obiekt zachowuje wysokości wyznaczone przez budynki, z którymi się styka – 

zarówno kalenice, jak i gzymsy są przedłużeniem sąsiednich.  

   Ponadto wykorzystano podobne materiały (cegła ceramiczna); elewacja z paneli w 

kolorze jasnej cegły jest ukłonem w stronę historii miejsca oraz do sąsiedniej 

zabudowy; 

   Obiekt wykazuje także kontynuację formy architektonicznej – zasadnicze cechy 

formy hali zostały generalnie utrzymane we fragmencie kompozycji.  
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  Il. 74. Małopolski Ogród Sztuki, fot. Małgorzata Wijas. 
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  Nowy budynek ma gabaryt o zmiennej wysokości, która jednak nie wykracza poza 

skalę sąsiadów.  

  Załamanie linii gzymsu jest wynikiem formalnego nawiązania do skali i kątów 

spadków okolicznych dachów.  

  Podziały elewacyjne także odnoszą się do okolicznych budynków, pomimo iż 

forma elewacji ma charakter ciągłej i otwartej kompozycji pasmowej. Przyjęta 

metoda projektowa opiera się na dwóch przeciwstawnych zasadach interpretacji 

sąsiedztwa. 

 

Ad. B6. Kontekst urbanistyczny. 

 

 

Il. 75. Małopolski Ogród Sztuki, wizualizacja, żródło: www.wwaa.pl, odczyt z dnia 20.04.2019 r. 
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Il. 76. Małopolski Ogród Sztuki. Rzut parteru z zagospodarowaniem, źródło: Architektura Murator. 

 

Działka, na której zlokalizowano budynek, jest w narożniku kwartału zabudowy i ma 

kształt litery T. Budynek wkomponowano w przestrzeń, tak że posiada dwie 

elewacje, wychodząc na dwie strony kwartału zabudowy. 

 

Ad. C. WYSOKA JAKOŚĆ ARCHITEKTURY.  

Ad. C1. Nowoczesne rozwiązania technologiczne i materiałowe. 

Szkło, metal i ceramika w kolorze jasnej cegły. 

 

Ad. C2. Nowoczesna i niebanalna forma architektoniczna będąca wyrazem 

kreacji architekta. 

   Okazuje się, że można pozostać w zgodzie z obowiązującymi przepisami i 

ustaleniami (w tym przypadku dotyczącymi ścisłej kontynuacji wielu cech otoczenia 

– funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
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zagospodarowania terenu),  a jednocześnie wykazać się swobodą twórczą tworząc 

obiekt o abstrakcyjnym wyrazie. 

 

Ad. D.   RELACJE ZREALIZOWANEGO OBIEKTU Z NAJBLIŻSZYM 

OTOCZENIEM. 

Ad. D1. Odbiór i postrzeganie architektury. Akceptacja lokalnej społeczności.  

   Obiekt zarówno skalą, jak i  geometrią oraz podziałami idealnie wpisuje się w 

istniejącą zabudowę, w której dominują kamienice z przełomu XIX i XX wieku, 

zachowuje jednak przy tym oryginalny, autorski wyraz.  

  Powstał obiekt doskonale wpisujący się w XIX i XX-wieczne otoczenie, a 

jednocześnie ‘świeży’, wyrazisty, nowoczesny i odzwierciedlający czasy obecne.  

 

Ad. D2.  Funkcjonowanie obiektu. 

Małopolski Ogród Sztuki, jestskrzyżowaniem dwóch instytucji: Teatru im. Juliusza 

Słowackiego i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. W skrzydle od ul. Szujskiego 

powstała nowoczesna mediateka-arteteka, gromadząca multimedialne zasoby książek 

i muzyki. Natomiast od ul. Rajskiej funkcjonować będzie teatr - powstała tam 

wielofunkcyjna sala widowiskowa. Charakterystyczny element głównej sali to 

olbrzymi świetlik, wyposażony w automatycznie zasuwane żaluzje. W nowej sali 

realizującej funkcje teatru i studio, sali konferencyjnej, koncertowej i bankietowo-

wystawowej, znajdują się rozsuwane estrady na 300 osób. Nad głowami, pod 

stalowym stropem inspirowanym starymi dźwigarami dawnej ujeżdżalni, 

przymocowane do punktowych wyciągarek wiszą najnowocześniejsze urządzenia 

techniczne. Odbywają się tam spektakle, koncerty, wystawy, seanse filmowe, 

sympozja, konferencje, aukcje sztuki, pokazy mody itp. W sumie na powierzchni 4,2 

tys. m kw. zmieściła się sala teatralna oraz kameralna sala kinowa na 98 miejsc, 

kawiarnia oraz pomieszczenia, w których organizowane są zajęcia edukacyjne 

związane ze sztuką. 
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Il. 77. Małopolski Ogród Sztuki, fot. Małgorzata Wijas. 

 

Ad. E. ZDOBYTE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA. 

Ad. E1. Odniesienia do kontekstu miejsca. 

 Finalista VII edycji konkursu Życie w architekturze; 

  Laureat nagrody im. Prof. Janusza Bogdanowskiego za Najlepszy obiekt 

architektoniczny Krakowa zrealizowany w 2012r.; 

  Nominacja do prestiżowej Europejskiej Nagrody Architektonicznej im. Miesa van 

der Rohe 2015; 

  Nagroda Międzynarodowej Unii Architektów „Przyjazne przestrzenie UIA”; 

 Tytuł “Obiekt Roku 2012” w kategorii architektury kubaturowej w plebiscycie 

internetowej “Grupy Sztuki Architektury”;  

  Nagroda ” Najpiękniejszy Obiekt z Ceramiki” – według użytkowników profilu 

ARCHITEKTURA INSPIRACJI na portalu Facebook. 
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Ad E2. Wysoka jakość architektury. 

 Nagroda “Architizer A+ Popular Choice Award 2013” w kategorii kultura: 

Theaters and Performing Art Centers – Nowy Jork, USA – portal Architizer.com; 

 Nagroda „Building of the Year 2012”, w kategorii kultura – przyznawaną przez 

internetowy serwis architektoniczny ArchDaily.com; 

  Nagroda miesięcznika BUILDER : Budowlanej Firmy roku w 

kategorii Architekci; 

 Tytuł „Lider Małopolski 2012” – przyznany przez Stowarzyszenie Gmin i 

Powiatów Małopolski za najlepsze przedsięwzięcie 2012 roku; 

 Nagrodę im. prof. Janusza Bogdanowskiego dla najlepszego obiektu 

architektonicznego zrealizowanego w Krakowie w roku 2012;  

 “Brick Award 2013”, edycja polska,  w kategorii Budynek użyteczności 

publicznej; 

 Nagroda Architektoniczna Polityki  za rok 2012 – laureat; 

 Nagroda “Kraków Mój Dom” 2013 – w kategorii obiektów użyteczności 

publicznej (Gazeta Dziennik Polski i Urząd Miasta Krakowa). 

 

Ad. F. OPINIE SĄDÓW KONKURSOWYCH, KRYTYKÓW 

PODKREŚLAJĄCE WPŁYW KONTEKSTU NA WYSOKĄ JAKOŚĆ 

ARCHITEKTURY. 

Krzysztof  Bień, architekt, członek jury Nagrody im. J.Bogdanowskiego, 

uzasadniając werdykt stwierdził, że „(…)Takt i wyczucie miejsca, użycie właściwych 

materiałów budowlanych oraz poszanowanie zastanej architektury – wszystko to 

przyczyniło się do uporządkowania zaniedbanych dawniej ulic Rajskiej i Szujskiego, 

wzbogaciło zastaną przestrzeń miejską i - mam taką nadzieję a nawet pewność, że 

miejsce to stanie się jeszcze jedną ikoną Krakowa.”
96
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 Źródło: www.architektura.info, odczyt z dnia. 03.04.2019 r.  
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Podsumowanie przykładu. 

Powstał obiekt doskonale wpisujący się w XIX i XX-wieczne otoczenie, a 

jednocześnie ‘świeży’, wyrazisty, nowoczesny i odzwierciedlający czasy obecne. To 

właśnie dlatego budynek ten jest wspaniałym i niezwykle pouczającym przykładem 

tego, jak odważnie i z klasą łączyć stare z nowym. To dowód na to, iż projektowanie 

architektury to nie tylko stworzenie nowej bryły i rozrysowanie funkcji, to także 

troska o to, by ‘po drodze’ uszanować kontekst miejsca i wpisać nowy obiekt w 

istniejące otoczenie, krajobraz – zarówno ten naturalny, jak i zbudowany. To świetny 

przykład na to, iż projektowanie z odnoszeniem się do otoczenia pozytywnie wpływa 

na wysoką jakość architektury. MOS należy do najbardziej udanych osiągnięć 

kulturalnych i architektonicznych w Krakowie ostatnich lat. Łączy kontekst 

historyczny z nowoczesną formą architektury, wprowadzając nowy porządek 

przestrzenny do XIX wiecznego kwartału zabudowy. Architekci poprzez oryginalną i 

innowacyjną ideą osiągnęli indywidualną formę, która jednocześnie nie niszczy 

historycznego charakteru miejsca. Forma budynku jest wyrazistym znakiem 

współczesności w kontekście historycznym. Czerpie inspirację poprzez odniesienie 

do geometrii dachów i materiału (cegły) sąsiednich domów. I przetwarza je w 

kierunku abstrakcyjnych kompozycji geometrycznych ceramicznych fasad. Z jednej 

strony respektuje morfologiczną ciągłość, wykorzystując istniejące znaki i formy 

ikoniczne, a także skalę sąsiedztwa, z drugiej strony interpretuje kontekst w celu 

osiągnięcia nowej, współczesnej formy i ekspresji. Całość sprawia wrażenie czegoś 

lekkiego, ale nie tymczasowego. Efekt ten pogłębia szklana elewacja, spod której 

wyziera wzniesiony ze stuletnich cegieł budynek. To, co nowe, stanowi jedynie 

opakowanie. Udane, ale pozbawione aspiracji do bycia czymś więcej. Ta skromność 

ujmuje. Architektom udało się stworzyć architekturę ikoniczną, ale nie nachalną, 

świadomą własnej wartości, ale nie przerysowaną. To budynek spektakularny, który 

jednak nie wychodzi przed szereg, jakby jego twórcy wiedzieli, że wcale nie musi. I 

tak zostanie zauważony. Jedna z wielu nagród została przyznana za wyczulony słuch 
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przestrzenny prowadzący do kreacji budynku ikony, która nie ulega wpływom 

współczesnej mody architektonicznej. 
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12.4.6. DOM JEDNORODZINNY Z PRACOWNIĄ ARTYSTÓW. 

WARSZAWA. 

 

Il. 78. Dom jednorodzinny z pracownią artystów, żródło: www.architektura.muratorplus.pl, odczyt z 

dnia 01.05.2019 r. 
 

Jest to prywatna inwestycja zrealizowana w latach 2006 – 2009, zaprojektowana 

przez architektów  Piotra  Brzozę   i  Marcina  Kwietowicza. Obiekty  pełnią  funkcję  

domu jednorodzinnego  wraz  z  pracownią  artystów –  właścicieli budynków.  

Inwestycja znajduje się w Warszawie, w dzielnicy Targówek.
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OPIS 

Obiekt zlokalizowany jest w Warszawie, na Targówku. Pełni funkcję domu 

jednorodzinnego z pracownią artystów. Jest to prywatna inwestycja zrealizowana w 

latach 2006 – 2009, zaprojektowana przez architektów Piotra Brzozę i Marcina 

Kwietowicza. 

 

OTOCZENIE 

Najbliższe otoczenie działki o powierzchni zaledwie 565 m
2
 stanowi chaotyczna, 

rozdrobniona zabudowa jednorodzinna – budynki mocno zapuszczone, wolnostojące, 

ale przede wszystkim usytuowane w granicach działek, przeważnie z dachami 

pulpitowymi. Procesy urbanistyczne najbliższej okolicy skupiają się na stopniowym i 

chaotycznym doklejaniu dobudówek do już istniejących struktur. Z każdej strony 

(oprócz drogi) w granicy działki stoją budynki sąsiadów. Przepisy pozwalały na 

zabudowę w granicy jedynie w gabarytach istniejących już tam sąsiednich budynków. 

XIX-wieczny Cmentarz Bródnowski, drobna zabudowa jednorodzinna, liczne 

warsztaty kamieniarskie i rzemieślnicze. 

 

ANALIZA WEDŁUG PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW. 

Ad. A  ZAŁOŻENIA AUTORSKIE UWZGLĘDNIAJĄCE OTOCZENIE. 

  Mamy tu do czynienia z kontekstem architektoniczno – urbanistycznym. 

  Projekt jest reakcją na kontekst przestrzenny. 

   Jak mówi sam autor, przy tworzeniu koncepcji  „za punkt wyjścia przyjęliśmy 

program oraz kontekst miejsca, zatem nasze podejście było dość tradycyjne. To, że 

rezultat może wydawać się nietypowy, nie było wynikiem silenia się na oryginalność, 

lecz faktu, że przesłanki te dały nam pewne możliwości, których gdzie indziej byśmy 

nie mieli.” „Stworzona przez nas architektura stara się być oczywistą częścią tego 

kontekstu, nie tracąc przy tym jednak swojej suwerenności. Jest w swoim założeniu 
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czymś na wzór abstrakcyjnego odbicia dla sąsiadującej z nią codzienności, 

porządkując ją i ukazując jej pierwotna strukturę i wartość.”
 97

 

 

Ad. B SPÓJNOŚĆ ZAŁOŻEŃ AUTORSKICH ZE ZREALIZOWANYM 

OBIEKTEM. 

 

Ad. B3. Stosunek do przyrody. 

Rozbicie ‘domu’ na cztery odrębne budynki pozwoliło na wykształcenie 

wewnętrznycho, zielonych dziedzińców. Nie zostały one zaprojektowane. Porośnięte 

są trawą, niskimi krzewami i drzewami w sposób nieuporządkowany, raczej 

spontaniczny. Nadaje to zielonym wnętrzom bardzo naturalny charakter. 

 

 

Il. 79. Widok dziedzińca między budynkami, źródło: www.architektura.info, odczyt z dnia 

16.06.2017r. 
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 Magazyn Architektoniczny Architektura – Murator, nr 1/2013, s. 24. 
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Il. 80. Widok zielonego dziedzińca między budynkami, źródło: www.architektura.info, odczyt z dnia 

16.06.2017 r. 

 

Ad. B4.   Kontekst architektoniczny. 

Otoczenie stanowią budynki jednorodzinne, na ogół z dachami dwuspadowymi. 

Budynki mają charakter małomiasteczkowej zabudowy. Zabudowa okolicy 

powstawała bez reguł, spontanicznie.  

 

Ad. B5.  Kreatywne podejście do sąsiedniej zabudowy – nowa forma  

a sąsiedztwo. 

Spontaniczna, powstająca bez reguł zabudowa okolicy stała się inspiracją 

świadomego gestu projektantów: zamiast zwartego domu, architekci stworzyli 

kompozycje czterech brył, minimalistycznych rzeźb tworzących urbanistyczne 

założenie wokół wspólnego dziedzińca. Układ budynków powtarza w skali działki 

rozdrobnienie pobliskiej tkanki architektoniczno-urbanistycznej i najważniejsze 
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cechy stylu okolicznej, nawiązującej do małomiasteczkowej, zabudowy. 
98

 Ciągi 

komunikacyjne meandrują między poszczególnymi budynkami, podobnie jak ma to 

miejsce wśród okolicznych zabudowań. Kod kontekstu miejsca został 

przetłumaczony na język współczesnej architektury. Widoczne są tu także nawiązania 

do powściągliwej estetyki holenderskiej i japońskiego przenikania się przestrzeni 

wewnętrznej i zewnętrznej.
99

 Budynki powtarzają cechy stylu okolicznej zabudowy – 

ściany szczytowe i dachy pulpitowe, natomiast poprzez zminimalizowanie detalu, 

stonowaną i ujednoliconą kolorystykę elewacji, dachu, stolarki drzwiowej i okiennej, 

ukrycie rur spustowych i zlokalizowanie okien w licach ścian zewnętrznych, nadano 

architekturze nowoczesny i niebanalny wyraz architektoniczny. 

 

Il. 81. Dom jednorodzinny na tle otoczenia, źródło: www.architektura.info, odczyt z dnia 16.06.2017 r. 
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 Magazyn Architektoniczny Architektura – Murator, nr 7/2010, s. 47. 
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 Magazyn Architektoniczny Architektura – Murator, nr 7/2010, s. 49. 
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Ad. B6. Kontekst urbanistyczny. 

  Okolica jest tkanką rozdrobnioną. 

  W projekcie dom rozerwano na cztery oddzielne kubatury, mieszczące w sobie 

poszczególne funkcje.  

  Przybrał on postać zamkniętej kompozycji brył, w której wszystkie elementy 

tworzą jasny i przejrzysty układ. Taka kompozycja naśladuje otoczenie.  

 

 

Il. 82.   Opracowanie własne na podstawie materiałów z czasopisma Architertura Murator, Nr 

4/2015, s. 4. Oznaczenia na rysunku:   1-dom gościnny;   2-pracownia;   3-dom;   4-budynek 

gospodarczy. 

 

  Układ budynków powtarza w skali działki rozdrobnienie pobliskiej tkanki 

architektoniczno-urbanistycznej – budynki są usytuowane w granicach działek 

(wszystkie cztery budynki co najmniej jedną ścianą przylegają do sąsiednich posesji). 
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Wewnątrz działki tworzą się dziedzińce, urbanistyczne wnętrza, odpowiadające skalą 

i kształtem towarzyszącym im kubaturom. Ciągi piesze meandrują między nimi, 

podobnie jak ma to miejsce wśród okolicznych zabudowań, jednak wyraźnie 

zaznaczona jest wewnętrzna oś łącząca wszystkie budynki. Kompozycja planu 

projektu czerpie z otoczenia.  

 

 

Il. 83. Dom jednorodzinny z pracownią artystów, żródło: www.architektura.muratorplus.pl, odczyt z 

dnia 01.05.2019 r. 
 

Ad. C. WYSOKA JAKOŚĆ ARCHITEKTURY.  

Ad. C1. Nowoczesne rozwiązania technologiczne i materiałowe. 

   Zastosowano nowoczesne rozwiązania: beton, duże przeszklenia bez podziałów. 

   Zastosowano tanie technologie budowlane – bloczki Ytong, dach kryty papą.   

   Zredukowano też detal do granic możliwości – rynny i rury spustowe ukryto, a 

okna, pomalowane na ten sam co elewacja, ciemnoszary kolor, zlicowano ze 

ścianami. 

 Pompa ciepła oraz ogrzewanie podłogowe. 
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Ad. C2. Nowoczesna i niebanalna forma architektoniczna będąca wyrazem 

kreacji architekta. 

   Ostateczna forma i gabaryty poszczególnych budynków są reakcją na jej kontekst 

przestrzenny.  

   Powstał szereg wnętrz o spójnej logice geometrycznej, jednak zróżnicowanych 

proporcjach i wysokościach.  

  Budynki powtarzają cechy stylu okolicznej zabudowy – ściany szczytowe i dachy 

pulpitowe, natomiast poprzez zminimalizowanie detalu, stonowaną i ujednoliconą 

kolorystykę elewacji, dachu, stolarki drzwiowej i okiennej, ukrycie rur spustowych i 

zlokalizowanie okien w licach ścian zewnętrznych, nadano architekturze nowoczesny 

i niebanalny wyraz architektoniczny. 

 Otwory okienne – ich lokalizację i wielkość dobrano tak, aby przestrzeń zewnętrzna 

przenikała się z wewnętrzną.  

   Wszystkie cztery bryły wchodzące w skład kompozycji, mimo różnych gabarytów 

są do siebie podobne, charakteryzują je te same cechy wynikające w dużej mierze z 

niwelowania wysokiego budżetu budowy czterech osobnych brył i zminimalizowania 

kosztów utrzymania domu.  
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il. 51. Dom jednorodzinny z pracownią artystów, żródło: www.architektura.muratorplus.pl,  

odczyt z dnia  01.05.2019 r. 
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Ad. D.   RELACJE ZREALIZOWANEGO OBIEKTU Z NAJBLIŻSZYM 

OTOCZENIEM. 

Ad. D1. Odbiór i postrzeganie architektury. Akceptacja lokalnej społeczności.  

   Niewiele jest w Polsce nowo wybudowanych domów prywatnych, w których 

zamiast inspiracji modą lub okolicznymi trendami, widoczne są tak silne nawiązania 

do otoczenia, świadomie zinterpretowanego i przełożonego na współczesne środki 

architektonicznego wyrazu.
100

  

   Rozciągając dom po całej działce, projektanci spowodowali, że cała parcela stała 

się domem otwierającym się do wewnątrz działki na zewnątrz zaś zwartym i 

zamkniętym, izolującym intymność mieszkańców od świata zewnętrznego. Jest to 

odniesienie do niematerialnego kontekstu – obrazu inwestora, jako artysty 

oddzielającego eksponowanie własnej sztuki od eksponowania własnego życia.
101

 

 

Ad. D2.  Funkcjonowanie obiektu. 

Wątpliwości może budzić nieustanne przemieszczanie się między budynkami, 

zwłaszcza zimą, ale okazuje się – jak mówią sami lokatorzy - jest to kwestią 

przyzwyczajenia. Problem stanowić też może kwestia energooszczędności. 

Zastosowano wydajne ogrzewanie podłogowe i nowoczesną pompę ciepła. Wnętrza 

emanują prostotą, nawiązując tym samym do prostej i oszczędnej formy brył. 

                                                           
100

 Miesięcznik Architektura – murator, Nr 04/2015, s. 31. 
101

 Magazyn Architektoniczny SARP, Nr 17/ARCH, s. ….. 
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Il. 84. Wnętrze budynku, źródło: www.architektura.info, odczyt z dnia 16.06.2017 r. 

 

Posadzki są betonowe, a stropy wykończone naturalnym drewnem jako element 

równoważący zimny, surowy beton. Duże przeszklenia pogłębiają kontakt wnętrza  

z zewnętrzem. 
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Il. 85. Wnętrze budynku – widok na dziedziniec,  źródło: www.architektura.info, odczyt z dnia 

16.06.2017 r. 

 

Ad. E. ZDOBYTE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA. 

   Nagroda główna w konkursie Życie w Architekturze za Najlepszy budynek 

jednorodzinny w Polsce w latach 2000 – 2012. 
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Ad. F. OPINIE SĄDÓW KONKURSOWYCH, KRYTYKÓW 

PODKREŚLAJĄCE WPŁYW KONTEKSTU NA WYSOKĄ JAKOŚĆ 

ARCHITEKTURY. 

   Uzasadnienie jury w konkursie Życie w Architekturze:  

„(…)gra brył - elementów domu, w trudnym kontekście. Uzyskany kształt 

przestrzeni wyróżniający obiekt z otoczenia decyduje o jego oryginalności.” 

 

Podsumowanie przykładu. 

Przykład pokazuje silne nawiązania do otoczenia, świadomie zinterpretowanego i 

przełożonego na współczesne środki architektonicznego wyrazu. Dzięki 

odniesieniom do kontekstu i kreacji twórczej architekta, powstał obiekt jednocześnie 

mający cechy otoczenia, tradycji, kultury, tj. wielkość zabudowy i jej geometria, a 

także charakterystyczny na tle otoczenia poprzez zminimalizowanie detalu i 

materiałów. 
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12.4.7. MUZEUM TADEUSZA KANTORA I SIEDZIBA OŚRODKA 

DOKUMENTACJI SZTUKI CRICOTEKA. KRAKÓW. 

 

Il. 86. Muzeum Kantora. Kraków, fot. Małgorzata Wijas. 

 

Obiekt zlokalizowano w Krakowie przy ulicy Nadwiślańskiej, nad brzegiem Wisły, w 

poprzemysłowej dzielnicy. Projekt wyłoniono na drodze międzynarodowego 

konkursu w 2009 r. Zwycięzcą jest IQ2 KONSORCJUM  (Biuro Wizja i 

nsMoonStudio, Kraków). Inwestycję zrealizowano w 2014 r. Jest placówką 

kulturalną poświęconą sztuce współczesnej. W budynku znajduje się Muzeum 

Tadeusza Kantora i siedziba Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora 

CRICOTEKA (wcześniej Ośrodek istniał na ul. Szczepańskiej 2 w Krakowie). 

Placówka łączy funkcje ekspozycyjne, naukowo-archiwalne i dydaktyczne, a także 

miejsce żywych wydarzeń artystycznych. 
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RYS HISTORYCZNY  

Tereny, na których zlokalizowany jest analizowany obiekt, zamieszkane były przez 

ludność żydowską. W 1942 r. znaczna część ludności żydowskiej została tu 

przesiedlona, wśród nich znalazł się Tadeusz Kantor. Podczas II wojny istniało tutaj 

krakowskie getto. 

 

OTOCZENIE 

Teren zlokalizowany jest nad samym brzegiem Wisły, w poprzemysłowej dzielnicy 

Podgórze. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się nieczynna, zabytkowa XIX-

wieczna elektrownia. 

 

 

Il. 87. Zabytkowa elektrownia. Kraków, żródło: www.gazetakrakowska.pl, autor: Wojciech Matusik, 

odczyt z dnia 02.05.2019 r. 
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ANALIZA WEDŁUG PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW. 

Ad. A  ZAŁOŻENIA AUTORSKIE UWZGLĘDNIAJĄCE OTOCZENIE. 

   Kontekst historyczny.  „Skontrastowanie nowego ze starym, żywego z martwym, 

detaliczności z prostotą” – most łączący historię ze współczesnością.
102

 

 Odnalezienie tego, co będzie towarzyszyło, tworzyło całość.
103

 

  Forma budynku została zainspirowana twórczością Kantora - charakterystycznym 

rysunkiem Kantora przedstawiającym człowieka niosącego na plecach stół. 

 

 

Il. 88. Muzeum Kantora. Kraków, żródło: www.dronestagr.am, odczyt z dnia 02.05.2019 r. 

 

 

 

 

                                                           
102

 Wykład Piotra Nawary, architekta z nsMoonStudio, autora projektu – prezentacja w ramach 

otwartych obrad jury towarzyszących konkursowi Innowacje w Architekturze 2017, źródło: 

architekturamuratorplus.pl, z dnia 18.12.2017 r. 
103

 Wykład Piotra Nawary, architekta z nsMoonStudio, autora projektu – prezentacja w ramach 

otwartych obrad jury towarzyszących konkursowi Innowacje w Architekturze 2017, źródło: 

architekturamuratorplus.pl, z dnia 18.12.2017 r. 
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Ad. B SPÓJNOŚĆ ZAŁOŻEŃ AUTORSKICH ZE ZREALIZOWANYM 

OBIEKTEM. 

Ad. B2. Odniesienia do kontekstu kulturowego - stosunek do miejscowych 

zwyczajów, nawyków, upodobań społecznej lokalności.  

Autorzy projektu chcieli w architekturze kontynuować ideę kantorowskiego teatru. 

Poprzez zastosowanie lustrzanego ‘podbrzusza’ (spodu) budynku, można odczuć 

bezpośredni kontakt z budynkiem, być jednocześnie aktorem i widzem, tego co się 

wydarzyło i ma miejsce.  

 

Ad. B3. Stosunek do przyrody. 

Budynek zlokalizowany jest na samym brzegu rzeki. Dla autorów, kreowanie bryły z 

perspektywy drugiego brzegu rzeki, było istotnym punktem w procesie projektowym, 

gdyż poprzez odbicie bryły budynku w wodzie uwydatnia się jego kontakt z naturą. 

 

 

Il. 89. Muzeum Kantora. Kraków, fot. Małgorzata Wijas. 

 

 



 Kontekst w polskiej architekturze XXI wieku. Wybrane przykłady.   

155 
 

Ad. B4.   Kontekst architektoniczny. 

Nowy budynek oraz istniejący, zabytkowy budynek XIX-wiecznej latarni 

współtworzą przestrzeń, nie konkurują ze sobą. Można nawet stwierdzić, że nowy 

budynek podkreślił znaczenie istniejącej elektrowni. Oba budynki nie stykają się ze 

sobą. 

   Obiektowi nadano przemysłowy charakter poprzez wykończenie elewacji 

panelami z blachy kortenowskiej. 

 

 

Il. 90. fot.: Marcin Czechowicz, źródło: architektura.muratorplus.pl, odczyt z dnia 02.05.2019 r. 

Ad. B6. Kontekst urbanistyczny. 

   Zadaszony nowym budynkiem Muzeum betonowy plac to zewnętrzny teatr i 

miejsce spotkań. Teren działki pozostaje nieogrodzony i wolnodostępny, aby 

rozszerzyć pole działań artystycznych także na pobliskie bulwary wiślane. 
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Ad. C. WYSOKA JAKOŚĆ ARCHITEKTURY.  

Ad. C1. Nowoczesne rozwiązania technologiczne i materiałowe. 

   Stalowo – betonowa rama.   

 Elewacja z paneli z blachy kortenowskiej. 

 

Ad. C2. Nowoczesna i niebanalna forma architektoniczna będąca wyrazem 

kreacji architekta. 

   Nowa budowla ponad starą, w kształcie litery V (stalowo – betonowa rama), 

wspiera się zaledwie na dwóch filarach, 15 metrów nad ziemią – most łączący 

historię ze współczesnością. 

   Architekci zaproponowali usytuowanie nowoczesnej budowli ponad istniejącą 

zabudową. Spora, nieregularna bryła, w planie zbliżona do litery „V” i zawieszona 

blisko 15 metrów nad ziemią, jest wsparta zaledwie na dwóch filarach.  

 

Ad. D.   RELACJE ZREALIZOWANEGO OBIEKTU Z NAJBLIŻSZYM 

OTOCZENIEM. 

 

    Il. 91. Muzeum Kantora. Kraków, fot. Małgorzata Wijas. 
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Ad. D1. Odbiór i postrzeganie architektury. Akceptacja lokalnej społeczności.  

   Na pierwszy rzut oka, bryła nie integruje się z otoczeniem, stwarza potrzebny w tej 

części miasta, wyraźny akcent przestrzenny. W taki sposób twórcy zinterpretowali 

myśl Tadeusza Kantora, że potrzeba konfliktu, ‘spięcia’, aby wyzwolić dalszą energię 

twórczą (nowy kontekst).  

 

 

Il. 92. Muzeum Kantora. Kraków, fot. Małgorzata Wijas. 
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   Il. 93. Muzeum Kantora. Kraków, fot. Małgorzata Wijas. 
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Ad. D2.  Funkcjonowanie obiektu. 

  Wewnątrz obiektu jest miejsce na stałą ekspozycję twórczości Kantora, 

nowoczesne centrum wystawiennicze, kompleks teatralno – konferencyjny z salą na 

150 osób, czytelnię, bibliotekę, księgarnię, ośrodek dokumentacji historii teatru i 

sztuki wizualnej oraz centrum konserwacji sztuki współczesnej z ośrodkiem 

konserwacji video.  

 

            Il. 94. Muzeum Kantora. Kraków, fot. Małgorzata Wijas. 

 

            Il. 95. Muzeum Kantora. Kraków, fot. Małgorzata Wijas. 
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   Il. 96. Muzeum Kantora. Kraków, fot. Małgorzata Wijas. 



 Kontekst w polskiej architekturze XXI wieku. Wybrane przykłady.   

161 
 

Ad. E. ZDOBYTE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA. 

Ad E2. Wysoka jakość architektury. 

   Główna nagroda Życie w Architekturze za Najlepszy budynek użyteczności 

publicznej. 

 

Ad. F. OPINIE SĄDÓW KONKURSOWYCH, KRYTYKÓW 

PODKREŚLAJĄCE WPŁYW KONTEKSTU NA WYSOKĄ JAKOŚĆ 

ARCHITEKTURY. 

   Uzasadnienie jury konkursowego Życie w Architekturze: 

 „odpowiada duchowi i skali tej postindustrialnej części Krakowa”. 

  „dzieło rzeźbiarskie, w którym możemy odczytywać wiele znaczeń”
104

 „Powstał 

budynek wybitny, konsekwentny i stylistycznie jednorodny, spójny z osobowością 

artysty, któremu jest poświęcony”. 

 

Podsumowanie przykładu. 

Powstał budynek rekwizyt, w subtelny sposób nawiązujący do twórczości artysty, 

który starał się nadawać rangę sztuki przedmiotom codziennym, starym i 

zniszczonym. Dawna, zapomniana elektrownia zyskała dzięki projektowi nowe życie, 

a postindustrialna dzielnica, gdzie podczas II wojny znajdowało się krakowskie getto, 

formę przestrzenną tworzącą jej nową tożsamość i radykalnie zmieniającą panoramę. 

 

 

 

 

 

                                                           
104

 Architektura – murator, nr 09/2014, s.34. 
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12.4.8 MUZEUM KATYŃSKIE. WARSZAWA. 

 

Il. 97. Muzeum Katyńskie. Warszawa, autor: Juliusz Sokołowski, żródło: metrowarszawa.gazeta.pl, 

odczyt z dnia 02.05.2019 r. 

Muzeum jest zlokalizowane w Warszawie. Obejmuje południową część Cytadeli 

Warszawskiej
105

 z trzema zabytkowymi budynkami. Całość założenia ma charakter 

parku z centralnie umieszczonym symbolicznym Lasem Katyńskim. Obiekt 

wzniesiono w 2015 roku ze środków publicznych. Wejście znajduje się w Bramie 

Nowomiejskiej, na przedłużeniu Traktu Staromiejskiego, u wylotu ul. 

Zakroczyńskiej. Ekspozycja muzealna została zaprojektowana na dwóch poziomach 

Kaponiery – zabytkowej budowli artyleryjskiej. Trzeci budynek – arkadowa budowla 

                                                           
105

 Cytadela Warszawska – rosyjska twierdza w Warszawie, zbudowana po Powstaniu Listopadowym 

w latach 1832 – 1834. 
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działobitni w pięciu dużych, przeszklonych arkadach mieści tablice z nazwiskami 

pomordowanych oficerów.  
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Rys historyczny – Muzeum Katyńskie. 

Muzeum Katyńskie jest pierwszą na świecie placówką martyrologiczno – muzealno – 

badawczą, dokumentującą zbrodnię katyńską popełnioną na 22 tysiącach jeńców i 

więźniów przetrzymywanych w latach 1939 – 1940 w sowieckich obozach i 

więzieniach. Jest placówką publiczną. Służy całemu społeczeństwu świadcząc, że 

pamięć o zbrodni trwa w narodzie, mówi przeszłości i kształtuje pamięć przyszłych 

pokoleń. To upamiętnienie zbrodni na polskich oficerach i policjantach, 

zamordowanych przez Sowietów. Pierwsza ekspozycja związana ze zbrodnią 

katyńską miała miejsce w siedzibie Muzeum Wojska Polskiego. Od tego czasu 

Muzeum Katyńskie funkcjonowało jako filia Muzeum Wojska Polskiego. W ….. 

roku zostało przeniesione do nowej siedziby na terenie Cytadeli Warszawskiej – 

zabytkowej rosyjskiej twierdzy wzniesionej po powstaniu listopadowym w 1830 r. 

Projekt adaptacji budowli dla muzeum został wyłoniony drogą konkursu w kwietniu 

2010 r. Wygrała programowo – przestrzenna koncepcja zespołu pracowni Maksa Sp. 

Z o.o.
106

 

 

Rys historyczny – Cytadela. 

Cytadela jest rosyjską twierdza w Warszawie, zbudowana po Powstaniu 

Listopadowym w latach 1832 – 1834. Decyzja o wzniesieniu twierdzy podjął car 

Mikołaj I po upadku powstania listopadowego. Została zbudowana z zamysłem 

kontroli nad miastem, będącym ośrodkiem polskiego ruchu niepodległościowego. 

Cytadela składała się z trzech bastionów i dwóch półbastionów z suchą fosą. Dnem 

fosy poprowadzono Mur Carnota, który do dziś poza niewielkimi fragmentami 

zachowany jest w dobrym stanie. Fortyfikacje Cytadeli były częściowo ziemne, a 

częściowo murowane. 
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 Źródło: www.muzeumkatynskie.pl, odczyt z dnia 31.03.2019 r. 
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Il. 98. Plan Cytadeli, źródło: folder promocyjny. 1-Brama Nowomiejska – wjazd; 2-Kasa, sklep; 3-

Instalacja Blizna i Warta; 4-Plac Apelowy; 5-Wejście do Muzeum; 6-Kaponiera; 7-Aleja 

Nieobecnych; 8-Epitafium Katyńskie; 9-Przejście 

 

Położona na najwyższym wzgórzu miasta miała pełnić podwójną rolę. Z jednej strony 

zabezpieczać wojskom carskim przeprawę na drugi brzeg, a z drugiej była obliczona 

na trzymanie w szachu zbuntowanego miasta. Do pracy ściągnięto i zatrudniono 

ogromne ilości ludzi. Rekordowe tempo budowy pozwoliło ukończyć ją już w 1834 

roku. W czasie pokoju garnizon liczył 5 tysięcy żołnierzy, choć w czasie powstania 

styczniowego było nawet czterokrotnie liczniejszy. W tym czasie w Cytadeli 

umieszczono aż 555 dział, z czego blisko 300 było bliskiego zasięgu. Wewnątrz 

twierdzy znajdowało się także więzienie, owiany złą sławą X Pawilon. Pierwsi 

więźniowie trafili tam już w 1834 roku. Byli to partyzanci, resztki oddziałów 

walczących w lasach w czasie powstania listopadowego. 
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Na stokach Cytadeli Warszawskiej tracono bojowników o niepodległość, m.in. 

Romualda Traugutta, Marcina Kasprzaka, Stefana Okrzeję, czy Michała 

Ossowskiego. Symboliczne groby zamordowanych znajdują się na cmentarzu przy 

Bramie Straceń.
107

 Budowa Cytadeli z jednej strony spowodowała zniszczenie 

fragmentu stolicy: malowniczego wzgórza żoliborskiego, części Nowego Miasta, 

Marymontu i Pragi, z drugiej zahamowała naturalny rozwój miasta w kierunku 

północnym.  

 

 

 

Il. 99. Plan Cytadeli Warszawskiej. Warszawa, źródło: wikipedia.pl, odczyt z dn. 03.02.2019 r. 
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 Źródło: www.polskieradio.pl, odczyt z dnia 02.04.2019 r. 
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ANALIZA WEDŁUG PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW. 

Ad. A. ZAŁOŻENIA AUTORSKIE UWZGLĘDNIAJĄCE OTOCZENIE. 

 Założeniem autorskim było przede wszystkim odniesienie się do tragicznej historii 

wydarzeń. 

 Motyw drogi, na której ustawione są wszystkie przestrzenie muzealne. 

 Miejsce nasycone symbolami. 

 Muzeum miało łączyć w sobie wrażliwość dwóch pokoleń, zawierać zarówno 

podręcznikowy przekaz i elementy martyrologiczne, jak i współczesne abstrakcyjne 

przestrzenie odwołujące się do indywidualnej wyobraźni.  

 Uwzględnienie kontekstu miejsca. Płynne połączenie nowego ze starym i 

zrezygnowanie z wyrazistych, współczesnych dodatków. 

 

Ad. B. SPÓJNOŚĆ ZAŁOŻEŃ AUTORSKICH ZE ZREALIZOWANYM 

OBIEKTEM. 

Ad. B1. Odniesienia do historii miejsca. 

Nowe muzeum wpisane jest w XIX – wieczne budynki carskiej fortecy. W 

analizowanym przypadku mamy do czynienia z odniesieniami nie tyle do historii 

miejsca, co do historii wydarzeń prezentowanych w całym założeniu projektowym.  

Muzeum nasycone symbolami. Całe założenie jest nawiązaniem do tragicznej historii 

opisującej zbrodnię katyńską. Od pierwszych kroków zwiedzania architektura 

wspiera narrację muzeum, które opowiada o drodze bohaterów na miejsce kaźni, jak 

również o drodze do poznania prawdy o zbrodni. W głębi muzeum zlokalizowano 

zielony dziedziniec z lasem – jako symbol Lasu Katyńskiego – miejsca mordu. 

Trzeba przez niego przejść, aby móc kontynuować wycieczkę. Po wejściu do niego 

okazuje się, że drzewa nie rosną przypadkowo, tak jak w naturalnym lesie. Tutaj 

posadzono je w równych rzędach. Stoją niczym żołnierze na warcie. Dziedziniec 

zaprojektowano, tak aby nie był przyjemnym spacerem. Nawierzchnia ścieżki jest 

szorstka, nierówna. Ścieżka miejscami wrzyna się w teren, są wzdłuż niej szczeliny. 
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Wszystko po to, aby zmusić zwiedzającego do ciągłego skupienia uwagi na każdym 

kroku. Odbiorca czuje niepokój.  

 

Il. 100.  Muzeum Katyńskie, „Las Katyński”, fot. Małgorzata Wijas. 

 

Główną wystawę zlokalizowano w Kaponierze – w jednym z zabytkowych 

budynków Cytadeli. Trzeba zejść w głąb budynku po rampie prowadzącej w dół. 

Wędrówce towarzyszy scenografia wyświetlona na ścianach, przedstawiająca tłum 

idących skazańców. Widz czuje, że idzie w tym tłumie. W muzeum nie ma 

pomieszczeń czysto technicznych, użytkowych, funkcjonalnych. Wszystkie 

przestrzenie zaprojektowane są z myślą o tragicznej historii, tworząc opowieść, np. 

winda jako klatka z odgłosami w tle. Windą zjeżdżamy do Sali, która jest dowodem 

zbrodni. Wypełniona jest ścianami, jako regałami w kolorze cegły, w których 

usytuowano przedmioty z dołów śmierci. Wychodząc z muzeum trafiamy na wąską, 

ciasną ścieżkę, tzw. ścieżkę nieobecnych. Została zaaranżowana pomiędzy wałem a 

murem cytadeli. Symbolizuje cmentarz. Wzdłuż niej rytmicznie rozmieszczono 

kamienne puste postumenty z nazwami zawodów zamordowanych. Na końcu ścieżki 
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znajduje się epitafium – ściana z metalowymi tabliczkami z nazwiskami 

zamordowanych. Ostatnim akordem w całej opowieści są wąskie schody wycięte w 

wale cytadeli. Wygląda, jakby brutalnie został przerwany – tak, jak brutalnie zostało 

przerwane życie zamordowanych żołnierzy. Wąska szczelina z żelbetowymi ścianami 

w kolorze gliny dramatycznie rozcina ziemny wał. Drewniany szalunek pozostawił 

rysunek słoi. Efekt wzmocniony jest przez odciśnięte w betonie przedmioty należące 

do żołnierzy – symbolizuje to odciśnięte w katyńskiej ziemi rzeczy należące do ofiar 

pogrzebanych w dołach śmierci.  

 

Ad. B3. Stosunek do przyrody. 

Całość założenia ma charakter parku z centralnie umieszczonym symbolicznym 

Lasem Katyńskim. Dziedziniec zagospodarowano jako zielony skwer z drzewami 

rosnącymi w równych rzędach. Założenie to ma charakter symboliczny – lasek jako 

Las Katyński, drzewa jako żołnierze stojący na warcie. 
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     Il. 101.  Muzeum Katyńskie, „Las Katyński”, fot. Małgorzata Wijas. 
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Il. 102. Muzeum Katyńskie. Warszawa, autor: Juliusz Sokołowski, źródło: 

www.metrowarszawa.gazeta.pl, odczyt z dnia 25.04.2019 r. 

 

 

Ad. B4.   Kontekst architektoniczny. 

Muzeum wykorzystuje część XIX-wiecznej Cytadeli. Budowla jest w stylu 

klasycystycznym. Budynki są z czerwonej cegły. Wykorzystując obiekty wchodzące 

w skład Cytadeli, zaproponowano rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne łącząc 

poszczególne budynki w spójną całość. 
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Il. 103. Muzeum Katyńskie. Warszawa, autor: Juliusz Sokołowski, żródło: 

www.metrowarszawa.gazeta.pl, odczyt z dnia 02.05.2019 r. 
 

Ad. B5.  Kreatywne podejście do sąsiedniej zabudowy – nowa forma a 

sąsiedztwo. 

Muzeum wykorzystuje część XIX-wiecznej Cytadeli. Budowla jest w stylu 

klasycystycznym. Budynki są z czerwonej cegły. Adaptacja budowli na cele muzeum 

płynnie połączył nowe ze starym, m.in. poprzez zrezygnowanie z wyrazistych, 

współczesnych dodatków. Zastosowano nowoczesny beton architektoniczny ze 

wzorem drewnianego szalunku, ale zabarwiono go w kolorze obecnej tam, 

zabytkowej cegły. Całość współtworzy przestrzeń, nie konkuruje ze sobą.  

Ad. B6. Kontekst urbanistyczny. 

Cytadela znajduje się na wzgórzu żoliborskim i zajmuje teren 36 ha. Ma plan 

zbliżony do pięcioboku, którego najdłuższy bok przylega do skarpy wiślanej, której 

wysokość jest różna na poszczególnych odcinkach i wynosi od 6 do 12 m.
108

 

Kontekst urbanistyczny stanowi przestrzeń pięcioboku z trzema zachowanymi, 

zabytkowymi budynkami i suchą fosą z Murem Carnota. 
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 Skarpa Wiślana – najbardziej charakterystyczny, naturalny element ukształtowania terenu 

Warszawy, kształtujący krajobraz i strukturę przestrzenną miasta; biegnie zgodnie z brzegiem Wisły z 

południowego wschodu na północny zachód. 
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Il. 104. Sytuacja, źródło: Architektura Murator, 12/2015. 

 Oznaczenia: 1-Muzeum (dawna Kaponiera), 2-Epitafium Katyńskie (dawna Działobitnia),  

3-„przejście” (schody pomiędzy arkadami działobitni a placem apelowym), 4-Brama Nowomiejska,  

5-Plac Warty, 6-dawny magazyn amunicji, 7-plac apelowy, 8-Aleja Nieobecnych (dawna ścieżka 

straży). 

Cytadela Warszawska zachowała czytelny układ jako zabytek architektury obronnej. 

Przy adaptacji Cytadeli wykorzystano obiekty wchodzące w jej skład, 

zaproponowano rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne łącząc poszczególne 

budynki w spójną całość. Wolną przestrzeń między bastionami zagospodarowano 

jako zielony dziedziniec. Architektura i przestrzeń tworzą opowieść o katyńskiej 

zbrodni. 

Ad. C. WYSOKA JAKOŚĆ ARCHITEKTURY.  

Ad. C1. Nowoczesne rozwiązania technologiczne i materiałowe. 

Zastosowano beton architektoniczny barwiony w kolorze cegły z odciskiem 

drewnianego szalunku.  
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Ad. C2. Nowoczesna i niebanalna forma architektoniczna będąca wyrazem 

kreacji architekta. 

Przy adaptacji obiektów i przestrzeni wprowadzono współczesny materiał, jakim jest 

beton. Jednak nawiązano do zabytkowego otoczenia – budynków z czerwonej cegły – 

barwiąc beton na kolor ceglany. Beton stał się motywem narracji. Odciśnięto w nim 

przedmioty wydobyte z dołów śmierci. Nowa forma architektoniczna nie dominuje, 

jest tłem dla historycznych wydarzeń. Elementy małej architektury są 

minimalistyczne, pozbawione detalu. Budynki, wąskie przejścia i starannie 

zaprojektowane tereny zielone tworzą opowieść, wywołują emocje, tworzą 

skojarzenia i stanowią symbole. 
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    Il. 105. Muzeum Katyńskie, Epitafium Katyńskie, fot. Małgorzata Wijas. 
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   Il. 106. Muzeum Katyńskie, Epitafium Katyńskie, fot. Małgorzata Wijas. 
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    Il. 107. Muzeum Katyńskie, Epitafium Katyńskie, fot. Małgorzata Wijas. 
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Ad. D.   RELACJE ZREALIZOWANEGO OBIEKTU Z NAJBLIŻSZYM 

OTOCZENIEM. 

 

Ad. D1. Odbiór i postrzeganie architektury. Akceptacja lokalnej społeczności.  

Architektura budzi duże emocje. Zwiedzający – nie tylko członkowie rodzin – są 

wzruszeni, niektórzy płaczą. Sama architektura stanowi tło, pozostaje w cieniu.  

Obiekt został pomyślany tak, by na emocje i wyobraźnię oddziaływała cała przestrzeń 

łącznie ze starannie zaprojektowanymi terenami zielonymi, które mają wywoływać 

skojarzenia z katyńskim lasem. Tragiczną historię architekci przełożyli na sposób 

doświadczania przestrzeni. Zastosowano zabiegi mające potęgować wrażenie 

osaczenia, takie jak: szczeliny, wąskie przejścia. Najbardziej "dramatycznym" 

punktem w doświadczaniu zaprojektowanej przestrzeni jest rozcięcie wału Cytadeli. 

Znajdujące się wewnątrz schody prowadzą z części podziemnej, w której znajdują się 

pamiątkowe tablice z imiona i nazwiskami zamordowanych, w górę na teren placu 

apelowego.
109
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     Il. 108. Schody, szczelina w wale ziemnym, fot. Małgorzata Wijas. 
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Ad. D2.  Funkcjonowanie obiektu. 

 

Il. 109. Muzeum Katyńskie. Rzut parteru, źródło: Architektura Murator, 12/2015. Oznaczenia: 1-

ekspozycja, 2-hol, 3-przestrzeń wielofunkcyjna, 4-pochylnia. 

 

 

 

 

Il. 110. Muzeum Katyńskie. Rzut piętra muzeum, źródło: Architektura Murator, 12/2015.  

Oznaczenia: 1-ekspozycja, 2-hol. 

 

 

W budynku dawnej Kaponiery, na dwóch poziomach zaaranżowano przestrzenie 

ekspozycyjne. Dokumentują one zbrodnię katyńską popełnioną na 22 tysiącach 

jeńców  

i więźniów przetrzymywanych w latach 1939 – 1940 w sowieckich obozach i 

więzieniach. Jest to ekspozycja o charakterze militaris – w skali globalnej, będącą – 

swoistym dowodem zbrodni i upamiętniającą martyrologię oficerów rodzimej armii.  
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Il. 111. Muzeum Katyńskie. Wnętrze. Ekspozycja. Fot. Małgorzata Wijas. 
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Il. 112. Muzeum Katyńskie. Wnętrze. Ekspozycja. Fot. Małgorzata Wijas. 
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Il. 113. Muzeum Katyńskie. Wnętrze. Ekspozycja. Fot. Małgorzata Wijas. 
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Il. 114. Muzeum Katyńskie. Wnętrze. Ekspozycja. Fot. Małgorzata Wijas. 
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 Il. 115. Muzeum Katyńskie. Warszawa, fot. Małgorzata Wijas. 
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Ad. E. ZDOBYTE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA. 

Ad E1. Odniesienia do kontekstu miejsca. 

 Nagroda Stowarzyszenia Architektów Polskich za najlepszy obiekt 

architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych w 2015 roku.  

Ad E2. Wysoka jakość architektury. 

 Nagroda Stowarzyszenia Architektów Polskich za najlepszy obiekt architektoniczny 

wzniesiony ze środków publicznych w 2015 roku.  

 

Ad. F. OPINIE SĄDÓW KONKURSOWYCH, KRYTYKÓW 

PODKREŚLAJĄCE WPŁYW KONTEKSTU NA WYSOKĄ JAKOŚĆ 

ARCHITEKTURY. 

Uzasadnienie jury konkursowego – Nagroda Stowarzyszenia Architektów Polskich: 

„Nagrodę przyznano za wyjątkowo wrażliwą, autorską interpretację szczególnego i 

ważnego symbolicznie miejsca oraz tematu, umiar w stosowaniu środków wyrazu, 

spójność estetyczną i odwagę w konsekwentnym wprowadzaniu nowej architektury w 

historyczną substancję.”
110

 „Ten skromny – współcześnie traktujący zabytkowe 

otoczenie projekt, będący jednocześnie budynkiem i  założeniem pomnikowym – 

stwarza atrakcyjną przestrzeń zarówno w historycznych wnętrzach, jak i na 

otaczającym go terenie  - fragmencie Cytadeli Warszawskiej.”
111

 „Śmiałe i 

jednorodne propozycje materiałowe, tektonika, faktura i kolorystyka założenia oraz 

spójność z autorskim scenariuszem ekspozycji, czynią je jednocześnie założeniem 

monumentalnym i kameralnym.”
112 

Podsumowanie przykładu. 

Architektura założenia jest tłem dla refleksji, skupienia – jednocześnie oddziałuje na 

wyobraźnię widza budząc silne emocje. Jest to architektura ponadczasowa, bazująca 
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na autorskim detalu i przemyślanym wykorzystaniu współczesnych technologii. Jest 

to architektura, gdzie nowe splata się ze starym w spójną harmonijną całość.
113

 

Przeanalizowany przykład pokazuje, że świadome odnoszenie się do konkretnych 

czynników kontekstu, pozytywnie wpływa na proces projektowy i ostateczną postać 

architektury. Studiowanie otoczenia daje wiele inspiracji, odkrywa to, co dla regionu 

ważne lub tego co w danej przestrzeni brakuje. Analiza pokazuje, że szukanie 

związków z otoczeniem podczas procesu myślowego pozytywnie wpływa na proces 

projektowy. W rezultacie nowy obiekt integruje się z otoczeniem, uzupełnia lub 

nadaje przestrzeni nowy charakter. Poszukiwanie odniesień do kontekstu i umiejętne 

wykorzystywanie ich prowadzi do optymalnych rozwiązań i prowokuje do działań na 

wielu dodatkowych płaszczyznach. Stwarza „dobry grunt” do projektowanie. „Kiedy 

skupiam uwagę na określonym miejscu, w którym mam projektować (…), wynurza się 

wielopłaszczyznowy, mający dużą głębię ostrości obraz tego, co miejscowe, który 

odsłania związki, pozwala odkryć linie działania sił, buduje napięcia, powstaje 

podkład malarski dla projektowania, ujawnia się sieć różnych dróg zbliżenia do 

miejsca (…)”.
114
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IV. OCENA ANALIZY PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ 

ARCHITEKTURY. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ. 

 

13.1 Ocena analizy przykładów polskiej architektury XXI wieku. 

Ocena założeń współczesnej architektury kontekstu, na podstawie przyjętych w pracy 

kryteriów, pogrupowanych od A do F, w zakresie zagadnień determinujących lub 

wpływających na wysoką jakość polskiej architektury XXI wieku, została 

przedstawiona w ujęciu tabelarycznym. Analizę przeprowadzono na podstawie ośmiu 

przykładów budynków polskiej architektury XXI wieku. Obiekty różnią się od siebie 

pod wieloma względami, tj. funkcji, lokalizacji, rodzaju kontekstu miejsca, itd. 

Wyniki analizy przedstawiono także w ujęciu procentowym.  

Poddanie analizie ośmiu przykładów polskiej architektury XXI wieku pozwala na 

dokonanie ich oceny. Przyjęte kryteria w wyczerpujący sposób określają pozytywny 

wpływ oddziaływań poszczególnych czynników kontekstu na wysoką jakość 

architektury i przestrzeni. Wpływ kontekstu na architekturę i przestrzeń określono na 

podstawie przyjętych kryteriów, a także opierając się na materiałach źródłowych 

zawartych w literaturze i internecie, a także na podstawie wizji lokalnych, 

sporządzonej dokumentacji fotograficznej i własnych obserwacji i spostrzeżeń 

dokonywanych podczas pracy badawczej. Z przeprowadzonych analiz można 

wysunąć wniosek, że w procesie projektowym, kreatywne podejście do kontekstów 

architektoniczo-urbanistycznego, historycznego, kulturowo-przyrodniczego, itd. 

pozytywnie wpływa na wysoką jakość architektury i efekt przestrzenny.  

Z przeprowadzonych badań wynika, iż przyjęte kryterium A jest spełnione w 100%, 

co świadczy, że już w założeniach projektowych, autorzy każdego z ośmiu 

analizowanych obiektów, odnieśli się do kontekstu miejsca. Świadczą o tym 

wypowiedzi autorów, materiały źródłowe dokumentujące odniesienia do konkretnych 

czynników otoczenia. Poszukiwanie związków z otoczeniem jest powszechnie 

stosowane.  

Bardzo istotnym elementem analizy jest spójność założeń autorskich ze 

zrealizowanym obiektem. W tym przypadku w 100% zostały spełnione: 
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- kryterium B1 - obrazujące odniesienia do historii miejsca, wcześniejszej funkcji, 

nawiązania do detalu, pozostawianie charakterystycznych elementów lub ich 

zaakcentowanie, są ważnym elementem wpływającym na wysoką jakość architektury 

i efekt przestrzeni; 

- kryterium B5 – uwidaczniające kreatywne podejście do sąsiedniej zabudowy; 

- kryterium B6 – pokazujące odniesienia do kontekstu urbanistycznego; 

stosunkowanie się do kształtu działki, odniesienia do osi widokowych i 

kompozycyjnych, zamknięć i otwarć. 

Kolejnym kryterium analizy, spełnionym w 100% jest kryterium C. Na wysoką 

jakość architektury wpływają nowoczesne rozwiązania technologiczne i materiałowe, 

a także niebanalna forma będąca wyrazem kreacji architekta. 

Na podstawie wyników badań, kolejnym kryterium spełnionym na poziomie 100% 

jest kryterium D obrazujące relacje zrealizowanego obiektu z otoczeniem. Pozwala to 

na stwierdzenie, iż prawidłowy odbiór i postrzeganie architektury oraz prawidłowe 

funkcjonowanie obiektu, wpływa na akceptację lokalnej społeczności.  

Ostatnim kryterium spełnionym w 100% jest kryterium E. Każdy z analizowanych 

obiektów zdobył nagrody i wyróżnienia w odniesieniu do kontekstu i wysokiej 

jakości architektury. Jest to potwierdzeniem, że kontekst miejsca jest ważnym 

czynnikiem na drodze do uzyskania wysokiej jakości architektury i przestrzeni. 

Dodatkowym potwierdzeniem są pozytywne opinie sądów konkursowych, krytyków, 

podkreślające wpływ kontekstu na architekturę. 

Na podstawie wyników oceny analizy, kryterium B3, opisujące stosunek do przyrody, 

zostało spełnione w 87,5 %. Oznacza to, iż powszechne jest poszanowanie terenów 

zielonych, zastanej roślinności czy elementów wodnych, itd. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że kryterium B4, nawiązujące do odniesień do 

kontekstu architektonicznego, zostało spełnione w 75%. Bardzo ważnym czynnikiem 

otoczenia, często branym pod uwagę podczas projektowania nowej bryły, jest 

kompozycja i estetyka sąsiedniej zabudowy oraz odniesienia do stylu miejscowego 

lub poszczególnych detali architektonicznych. 
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Najmniej wymierne okazuje się kryterium B2, traktujące o odniesieniach do 

kontekstu kulturowego. Zostało spełnione na poziomie 62 %. Stosunek do 

miejscowych zwyczajów, nawyków i upodobań społeczności jest rzadziej widoczny 

w realizacjach dotyczących polskiej architektury XXI wieku. 

Przeprowadzenie szczegółowej analizy ośmiu przykładów polskiej architektury XXI 

wieku, pozwoliło na dokonanie oceny wpływu otoczenia na wysoką jakość 

architektury oraz efekt przestrzenny. Ocenę przeprowadzono według przyjętych 

kryteriów. Wyniki oceny przedstawiono w poniższych tabelkach. 
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X
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A Założenia 

autorskie 

odnoszące się 

do kontekstu 

miejsca. 

 Odniesienia do konkretnych 

czynników kontekstu – 

prognozowane efekty.  

Wypowiedzi autorów, materiały 

źródłowe dokumentujące 

uwzględniające kontekst miejsca 

w założeniach projektowych. 

+ + + + + + + + 
 

100 

 

0 

 

0 
 
0 

B Spójność 

założeń 

autorskich ze 

zrealizowany

m obiektem. 

B1 Odniesienia do historii miejsca - 

wcześniejsza funkcja, nawiązanie 

do detalu, pozostawienie 

charakterystycznych elementów 

lub ich zaakcentowanie. 

+ + + + + + + + 

 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

B2 Odniesienia do kontekstu 

kulturowego - stosunek do 

miejscowych zwyczajów, 

nawyków, upodobań lokalnej 

społeczności.  

+ - + + + + - - 
 
62,5 

 
37,5 

 
0 

 
0 

B3 Stosunek do przyrody – 

poszanowanie terenów zielonych, 

zastanej roślinności, elementów 

wodnych, itd. 

+ + + + - + + + 
 

87,5 

 

12,5 
 
0 

 
0 

B4 Kontekst architektoniczny – 

odniesienia do stylu miejscowego, 

kompozycja i estetyka. 
+ + - + - + + + 

 
75 

 
25 

 

0 
 
0 
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  B5 Kreatywne podejście do 

sąsiedniej zabudowy – niebanalna 

forma. Kompozycja i estetyka. 

 

+ + + + + + + + 
 
100 

 
 0 

 
0 

 
0 

 

B6 

 

Kontekst urbanistyczny - 

ustosunkowanie się do układu 

urbanistycznego – działka oraz 

jej najbliższe otoczenie. Warunki 

urbanistyczne, gdzie lokalizacja 

projektowanego obiektu w 

strukturze urbanistycznej 

powinna być wkomponowana w 

otoczenie. Osie widokowe i 

kompozycyjne – zamknięcia 

otwarcia. 

 

+ + + + + + + + 
 

100 

 

0 
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C Wysoka 

jakość 

architektury 

 

C1 

 

Nowoczesne rozwiązania 

technologiczne i materiałowe. 

 

+ + + + + + + + 
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 0 
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Nowoczesna i niebanalna forma 

architektoniczna będąca 

wyrazem kreacji. 

 

+ + + + + + + + 
 
100 

 
 0 
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D Relacje 

zrealizowane

go obiektu z 

najbliższym 

otoczeniem. 

D1 Akceptacja lokalnej społeczności. 

Odbiór i postrzeganie 

architektury.  

 

+ + + + + + + + 
 
100 

 
 0 

 
0 

 
0 

D2 Funkcjonowanie obiektu. 

+ + + + + + + + 
 
100 

 
 0 

 
0 

 
0 

E Zdobyte 

nagrody 

i wyróżnienia 

 

E1 

 

Odniesienia do kontekstu 

miejsca. 

 

+ + + + + + + + 
 
100 

 
 0 

 
0 

 
0 

 

E2 

 

Wysoka jakość architektury. + + + + + + + + 
 
100 

 
 0 

 
0 

 
0 
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F Opinie sądów 

konkursowyc

h, krytyków, 

podkreślające 

wpływ 

kontekstu na 

wysoką 

jakość 

architektury. 

  
+ + + + + + + + 

 
100 

 
 0 

 
0 

 
0 

    14/14 13/14 13/14 14/14 13/14 14/14 13/14 13/14     

 

 

„+”   ocena polskiej architektury kontekstu spełniająca przyjęte kryterium 

„-”   ocena polskiej architektury kontekstu niespełniająca przyjęte kryterium 

„0”   ocena polskiej architektury kontekstu niewpływająca na przyjęte kryterium 
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13.2  Podsumowanie wyników badań. 

Dla zweryfikowania tezy postawionej w niniejszej pracy doktorskiej, a brzmiącej: na 

wysoką jakość zrealizowanej architektury oraz na efekt przestrzeni miejskiej wpływa 

także kreatywny stosunek do kontekstów przestrzennego, architektonicznego, 

urbanistycznego, kulturowego, przyrodniczego i innych, udokumentowany licznymi 

nagrodami oraz zrozumieniem akceptacją społeczną (kontekst jest jednym z 

elementów na drodze do uzyskania wysokiej jakości architektury i przestrzeni), 

autorka dokonała analizy reprezentatywnych dla architektury kontekstu ośmiu 

współczesnych przykładów architektury kontekstu, na które składa się analiza 

przedmiotu, otoczenia, historii miejsca, założeń autorskich odnoszących się do 

kontekstu, odniesień do konkretnych czynników otoczenia, spójności założeń 

autorskich z ostateczną postacią architektury, opinii krytyków i członków sądów 

konkursowych oraz zdobytych nagród i wyróżnień. Przeprowadzona analiza 

wykazała, że poszukiwanie odniesień do otoczenia i uwzględnianie czynników 

kontekstu miejsca w procesie projektowym, w połączeniu z kreacją architekta, 

wpływa na wysoką jakość architektury i efekt przestrzenny. Według wyników analizy 

każdy z 8 badanych obiektów, przynajmniej w 70% spełnia kryteria analizy, a tylko 1 

obiekt w 50% spełnia kryteria. Analiza została przeprowadzona według określonych 

wcześniej kryteriów. Taki dobór kryteriów pozwala konkretnie stwierdzić, że 

postawiona teza została udowodniona. Wyniki badań odnoszą się również do trendów 

w projektowaniu. Stwierdzić można, że w procesie projektowym dąży się do 

poszukiwania powiązań z otoczeniem i uwzględniania ich w procesie kreacji. Na 

podstawie wyników można stwierdzić, że tendencją w projektowaniu polskiej 

architektury XXI wieku jest szukanie powiązań z otoczeniem. Współczesna polska 

architektura jest nośnikiem mądrych idei, bardzo często wywodzących się z 

kontekstów: historycznego, kulturowego, przyrodniczego, itd. Tendencją staję się 

bardziej przekształcać niż niszczyć.  
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Tabela pokazuje tendencje w projektowaniu. 

Kryteria (14 kryteriów) Obiekty (8 obiektów) 

wszystkie kryteria spełnione 3  

13/14 spełnionych kryteriów 5  

 

Z powyższej tabeli wynika, że trzy z ośmiu poddanych analizie obiektów spełniają 

każde z czternastu kryteriów, natomiast pięć na osiem obiektów nie spełnia tylko 

jednego z czternastu kryteriów, co świadczy o tym, że tendencją w projektowaniu jest 

szukanie odniesień do otoczenia i uwzględnianie ich w twórczym procesie kreacji 

architektury. Przedstawiona analiza pokazuje, że kontekst jest jednym z elementów 

podnoszących jakość architektury i przestrzeni i pozytywnie wpływającym na 

postrzeganie obiektu oraz jego akceptowanie. 

Cele pracy zostały spełnione. 

1. Wykazano pozytywne znaczenie kontekstu miejsca dla wysokiej jakości 

architektury i prestiżu. 

2. Wskazano, iż kontekst jest nieoderwalnym czynnikiem wpływającym na 

wysoką jakość architektury. 

3. Kreatywne podejście do kontekstu pozytywnie wpływa na jakość architektury 

i przestrzeni. 

4. Otoczenie ma wpływ na postrzeganie architektury. 

5. Autorka wskazała, że odniesienia do kontekstu nie skazują architektury na 

bycie kopią otoczenia. 

6. Obiekt może jednocześnie uwzględniać kontekst (pasować do otoczenia) i być 

wyrazisty na jego tle.  

7. Szukanie powiązań z otoczeniem i uwzględnianie ich w procesie twórczym 

doprowadza do sytuacji, gdzie nowa bryła idealnie pasuje do miejsca, w którym 

przyszło jej zaistnieć. 

8. Funkcja oraz wygląd zewnętrzny obiektu musi być zgodny z kontekstem 

miejsca, aby obiekt był społecznie akceptowalny. 
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V. WNIOSKI KOŃCOWE. 

Kontekst to zespół cech, jakie posiada dana lokalizacja, tj. dziedzictwo kulturowe, 

obiekty zlokalizowane w sąsiedztwie, wcześniejsza funkcja, tradycja lokalna, historia 

miejsca, ilość ludzi odwiedzających miejsce, kontekst architektoniczny i 

urbanistyczny, historyczny, itd. Kontekst miejsca ma ogromne znaczenie, gdyż 

wpływając na odbiór danego budynku powoduje, iż ten sam budynek będzie inaczej 

postrzegany w kontekście przyrody, a inaczej wśród gęstej zabudowy. Nie da się 

odbierać budynku bez patrzenia na jego tło. Literatura pokazuje, że kontekst miejsca 

skłaniał do podejmowania pewnych decyzji projektowych. Już w pierwszym znanym 

traktacie Witruwiusza, jeszcze z czasów antycznych, można doszukać się odniesień 

do kontekstu miejsca. Dowiadujemy się, że już w czasach starożytnych kontekst 

miejsca miał znaczenie przy znajdowaniu optymalnego miejsca dla osiedlenia się. Już 

wtedy kontekst wywierał wpływ na lokalizację miast i postać architektury. Tyle 

tylko, że w starożytności odniesienie do otoczenia polegało na znalezieniu 

odpowiedniego kontekstu. Obecnie mówimy o sytuacji, gdy mamy wskazaną 

lokalizację w konkretnym kontekście i projektujemy architekturę, która ma pasować 

do istniejącej sytuacji. Utożsamianiu budynku z danym miejscem sprzyja 

uwzględnianie czynników składających się na kontekst miejsca. Im więcej 

odkrywamy kontekstów, tym łatwiej się projektuje. Negatywnym dla architektury 

skutkiem jest globalizacja, ale także pogoń za modą i chęć projektowania na 

poziomie światowym. Globalizacja prowadzi do kształtowania wspólnej kultury 

architektonicznej, ale wywołuje także obawy i zagrożenia dla tożsamości architektury 

regionalnej, poprzez propagowanie (wyrażanie) wzorców nie liczących się z 

kontekstem miejsca. Zagrożeniem wysokiej jakości architektury jest też dążenie do 

obniżania kosztów (ograniczony budżet inwestora), katalogowe modele, moda, trendy 

światowe, zasady typu i powtarzalności. Wpływ globalizacji doprowadza do 

jednakowych środków wyrazu. Doprowadza to do sytuacji, gdy każde dzieło bez 

względu na lokalizację (odmienny kontekst), wyraz architektoniczny budynków o 

danej funkcji staje się bardzo podobny. Dostęp do informacji i środków transportu 

powoduje, że budynki na całym świecie są do siebie podobne bez względu na 
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lokalizację. Coraz częściej zapomina się o tym, że projektuje się w konkretnym 

miejscu, klimacie, topografii miejsca (krajobraz przyrodniczy), kulturze, zwyczajach, 

upodobaniach społeczeństwa i jego oczekiwaniach. Moda na projektowanie bez 

uwzględniania kontekstu miejsca oraz  obsesja do idealnych geometrii, modeli 

matematycznych i uniwersalnych archetypów społecznych jest coraz większa. 

Projektowanie bez odniesień do kontekstu może nieść za sobą szereg komplikacji, tj. 

brak społecznej akceptacji i zrozumienia. Nawet jeśli budynek posiada wszystkie 

cechy dalece posuniętej techniki, nowoczesnych rozwiązań technologicznych i 

materiałowych na miarę współczesności, a nie będzie szanować kontekstu, jego 

‘sukces’ przeminie wraz z postępem technologicznym.  

Przy okazji weryfikowania tezy udało się poszerzyć zakres czynników wchodzących 

w skład otoczenia i mających wpływ na architekturę oraz wyciągnąć wnioski z 

kreatywnego podejścia do kontekstu miejsca podczas procesu projektowego. 

Przeanalizowane przykłady pokazują kreatywne podejście do otoczenia. W rezultacie 

nowy obiekt integruje się z otoczeniem, uzupełnia lub nadaje przestrzeni nowy 

charakter. Poszukiwanie odniesień do kontekstu i umiejętne wykorzystywanie ich 

prowadzi do optymalnych rozwiązań i prowokuje do działań na wielu dodatkowych 

płaszczyznach. Stwarza „dobry grunt” do projektowania. 

Można stwierdzić, że proces projektowy, oprócz pierwiastka twórczego, powinien 

zawierać poszukiwanie powiązań z otoczeniem. Ma to pozytywny wpływ na 

postrzeganie architektury, a co za tym idzie – na jej długotrwały sukces. Równolegle 

można też zauważyć, że powyższe przykłady pokazują, że świadome odnoszenie się 

do konkretnych czynników kontekstu pozytywnie wpływa na proces projektowy i 

postać ostateczną architektury, a także na efekt przestrzenny. Podkreślają, że proces 

projektowy, oprócz pierwiastka twórczego, powinien zawierać poszukiwania 

powiązań z otoczeniem. W projektach wielu polskich znanych architektów widać 

natomiast odniesienia do kontekstu miejsca. Wychodzą naprzeciw otoczeniu i 

zwracają się ku tożsamości miejsca. W realizacjach widać kreatywne podejście do 

kontekstu miejsca, co jednoznacznie wpływa na wysoką jakość architektury. 

Komponowanie formy architektonicznej oraz wydobywanie relacji pomiędzy 
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architekturą, naturą i człowiekiem – kontekstem - powinno współgrać. Współczesne 

budynki ze względu na możliwości technologiczne często zaskakują swoją 

nowoczesną formą, ale spośród wielu realizacji architektonicznych wyróżniają się 

najbardziej te, w których oryginalna bryła budynku doskonale współgra z 

otoczeniem. 
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SPIS ILUSTRACJI, SCHEMATÓW, TABEL 

Il. 1. Mapa Polski z lokalizacją obiektów poddawanych analizie. 

Il. 2. Budynek Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, źródło: 

ww.bryla.pl, odczyt z dnia 11.01.2018 r. 

Il. 3. Budynek  Domu  Koncertowego  Konzerthaus,  źródło: szczecin.wyborcza.pl, 

odczyt z dnia 12.02.2018 r. 

Il. 4. Budynek Filharmonii Szczecińskiej. Widok z lotu ptaka, źródło:  

szczecin.wyborcza.pl, odczyt z dnia 12.02.2018 r. 

Il. 5. Budynek Filharmonii Szczecińskiej, widok z ulicy Małopolskiej, fot. 

Małgorzata Wijas. 

Il. 6. Budynek Filharmonii Szczecińskiej, widok z Placu Centrum Dialogu Przełomy,  

fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 7. Budynek Filharmonii Szczecińskiej. Widok z placu Centrum Dialogu Przełomy, 

fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 8. Budynek Filharmonii Szczecińskiej. Widok z lotu ptaka, źródło: 

www.aeropix.pl, odczyt z dnia 12.02.2018 r.        

Il. 9. Budynek Filharmonii Szczecińskiej. Widok z Placu Centrum Dialogu Przełomy,  

fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 10.  Sytuacja, źródło: skan z Architektura Murator, 7/2014, s. 41. 

Il 11. Budynek Filharmonii Szczecińskiej. Elewacja od strony ulicy Matejki,  

fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 12. Budynek Filharmonii Szczecińskiej. Elewacja od strony ulicy Matejki,  

fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 13. Widok na Plac Centrum Dialogu Przełomy, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 14. Sala koncertowa w budynki Filharmonii Szczecińskiej, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 15.  Wnętrze budynku Filharmonii Szczecińskiej. Galeria na piętrze, fot. 

Małgorzata Wijas. 

Il. 16. Wnętrze holu w budynku Filharmonii Szczecińskiej, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 17. Wnętrze budynek Filharmonii Szczecińskiej. Foyer, źródło: 

architektura.muratorplus.pl, odczyt z dnia 02.05.2019 r. 



 Kontekst w polskiej architekturze XXI wieku. Wybrane przykłady.   

201 
 

Il. 18. Wnętrze budynku Filharmonii Szczecińskiej. Foyer. Koncert podczas Święta 

Muzyki, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 19. Filharmonia Szczecińska. Rzut parteru. Skala 1:400. Źródło: skan z 

Architektura, Murator,7/2014, s. 41. 

Il. 20. Filharmonia Szczecińska. Rzut piętra 1. Skala 1:400. Źródło: skan z 

Architektura, Murator,7/2014, s. 41. 

Il. 21. Filharmonia Szczecińska. Przekrój B-B. Skala 1:400. Źródło: skan z 

Architektura  Murator, 7/2014, s. 39.  

Il. 22. Filharmonia Szczecińska. Przekrój A-A. Skala 1:400. Źródło: skan z 

Architektura Murator, 7/2014, s. 38. 

Il. 23. Filharmonia Szczecińska. Przekrój A-A. Skala 1:400. Źródło: skan z 

Architektura Murator, 7/2014, s. 38. 

Il. 24. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Widok od ulicy Zamkowej, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 25. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Wygląd budynków przed rewitalizacją, źródło: 

www.zamkowa3.pl, odczyt z dnia 01.05.2019 r. 

Il. 26. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Wygląd budynków przed rewitalizacją, źródło: 

www.zamkowa3.pl, odczyt z dnia 01.05.2019 r. 

Il. 27. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Widok z dziedzińca. Zdjęcie sprzed rewitalizacji, 

źródło: www.zamkowa3.pl, odczyt z dnia 01.05.2019 r. 

Il. 28. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Dziedziniec, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 29. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Widok z ulicy Zamkowej, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 30. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Dziedziniec, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 31. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Widok z ulicy Zamkowej, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 32. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Widok z dziedzińca, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 33. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Widok z dziedzińca, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 34. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Widok z dziedzińca, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 35. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Widok z ulicy Zamkowej, źródło: 

www.zamkowa3.pl, odczyt z dnia 01.05.2019 r. 

Il. 36. Wzgórze Zamkowe. Kielce. Widok z lotu ptaka. 

Il. 37. Wnętrze budynku id Kielce, fot. Małgorzata Wijas. 
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Il. 38. Wnętrze budynku id Kielce, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 39. Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Katowice. Widok z lotu ptaka, źródło: 

www.konferencje.pl, odczyt z dnia 01.05.2019 r. 

Il. 40. Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Katowice, źródło: 

www.mckkatowice.pl, odczyt z dnia 02.05.2019 r. 

Il. 41. Szkic ideowy, autor rysunku: Jerzy Szczepanik-Dzikowski, źródło: skan z 

Architektura Murator, 08/2015, s. 43. 

Il. 42. Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Katowice, źródło: 

www.konferencje.pl, odczyt z dnia 01.05.2019 r. 

Il. 43. Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Katowice, źródło: Agencja Gazeta, 

odczyt z dnia 01.05.2019 r. 

Il. 44. Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Katowice, źródło: 

www.mckkatowoce.pl, odczyt z dnia 02.05.2019 r. 

Il. 45. Budynek MCK. Katowice. Sytuacja,  źródło: skan z Architektura Murator,  

8/2015, s. 42. 

Il. 46. Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Katowice, źródło: 

www.mckkatowoce.pl, odczyt z dnia 02.05.2019 r. 

Il. 47. Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Katowice, źródło: 

www.mckkatowoce.pl, odczyt z dnia 02.05.2019 r. 

Il. 48. Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Katowice, źródło: 

www.mckkatowoce.pl, odczyt z dnia 02.05.2019 r. 

Il. 49. Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Katowice. Wnętrze budynku, źródło: 

www.mckkatowoce.pl, odczyt z dnia 02.05.2019 r. 

Il. 50. Budynek MCK Katowice. Rzut piętra 1, skala 1:1600, źródło: skan z 

Architektura Murator, 8/2015, s. 42. 

Il. 51. Budynek MCK Katowice. Rzut piętra 2, skala 1:1600, źródło: skan z 

Architektura Murator, 8/2015, s. 42. 

Il. 52. Budynek MCK Katowice. Przekrój A-A, skala 1:600 , źródło: skan z 

Architektura Murator, 08/2015, s. 43. 



 Kontekst w polskiej architekturze XXI wieku. Wybrane przykłady.   

203 
 

Il. 53. Budynek MCK Katowice. Przekrój B-B, skala 1:600, źródło: skan z 

Architektura Murator, 08/2015, s. 43. 

Il. 54. Budynek MCK Katowice. Przekrój C-C, skala 1:600, źródło: skan z 

Architektura Murator, 08/2015, s. 43. 

Il. 55. Budynek MCK Katowice. Przekrój D-D, skala 1:600, źródło: skan z 

Architektura Murator, 08/2015, s. 43. 

Il. 56. Służewski Dom Kultury. Warszawa, źródło: www.warszawa.wyborcza.pl, 

odczyt z dnia 02.05.2019 r. 

Il. 57. Służewski Dom Kultury. Warszawa, źródło: www.archinea.pl, odczyt z dnia 

02.05.2019 r. 

Il. 58. Służewski Dom Kultury, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 59. Służewski Dom Kultury. Makieta, źródło: www.archinea.pl, odczyt z dnia 

16.07.2018 r 

Il. 60. Służewski Dom Kultury, plac zabaw dla dzieci, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 61. Służewski Dom Kultury, ogródek uprawny, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 62. Służewski Dom Kultury, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 63.  Schematy, źródło: wwaa.pl, odczyt z dnia 10.04.2018 r. 

Il. 64.  Schematy, źródło: wwaa.pl, odczyt z dnia 10.04.2018 r. 

Il. 65. Służewski Dom Kultury Warszawa, źródło: skan z Architektura Murator,  

10/2013, s. 44. 

Il. 61. Służewski Dom Kultury, żródło: www.wwaa.pl, odczyt z dnia 16.04.2019 r. 

Il. 62. Służewski Dom Kultury, żródło: www.wwaa.pl, odczyt z dnia 16.04.2019 r. 

Il. 63. Służewski Dom Kultury, żródło: www.wwaa.pl, odczyt z dnia 16.04.2019 r. 

Il. 64. Źródło: skan z Architektura Murator, 10/2013, s. 42. 

Il. 65. Służewski Dom Kultury. Rzut kondygnacji -1, skala 1:400, źródło: skan z 

Architektura Murator, 10/2013, s. 45. 

Il. 66. Służewski Dom Kultury. Rzut parteru, skala 1:400, źródło: skan z Architektura 

Murator, 10/2013, s. 45. 

Il. 68. Służewski Dom Kultury. Rzut piętra 1, skala 1:400, źródło: skan z 

Architektura Murator, 10/2013, s. 45. 
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Il. 69. Służewski Dom Kultury. Przekrój A-A, skala 1:400, źródło: skan z 

Architektura Murator, 10/2013, s. 44. 

Il. 70. Małopolski Ogród Sztuki, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 71. Małopolski Ogród Sztuki, źródło: www.archinea.pl, odczyt z dn. 03.04.2019 r. 

Il. 72. Małopolski Ogród Sztuki, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 73. Małopolski Ogród Sztuki, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 74. Małopolski Ogród Sztuki, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 75. Małopolski Ogród Sztuki, wizualizacja, żródło: www.wwaa.pl, odczyt z dnia 

20.04.2019 r. 

Il. 76. Małopolski Ogród Sztuki. Rzut parteru z zagospodarowaniem, źródło: 

Architektura Murator. 

Il. 77. Małopolski Ogród Sztuki, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 78. Dom jednorodzinny z pracownią artystów, żródło: 

www.architektura.muratorplus.pl, odczyt z dnia 01.05.2019 r. 

Il. 79. Widok dziedzińca między budynkami, źródło: www.architektura.info, odczyt z 

dnia 16.06.2017 r. 

Il. 80. Widok zielonego dziedzińca między budynkami, źródło: 

www.architektura.info,  odczyt z dnia 16.06.2017 r. 

Il. 81. Dom jednorodzinny na tle otoczenia, źródło: www.architektura.info, odczyt z 

dnia 16.06.2017 r. 

Il. 82.   Opracowanie własne na podstawie materiałów z czasopisma Architertura 

Murator, Nr 4/2015, s. 4. 

Il. 83. Dom jednorodzinny z pracownią artystów, żródło: 

www.architektura.muratorplus.pl, odczyt z dnia 01.05.2019 r. 

Il. 84. Wnętrze budynku, źródło: www.architektura.info, odczyt z dnia 16.06.2017 r. 

Il. 85. Wnętrze budynku – widok na dziedziniec,  źródło: www.architektura.info, 

odczyt z dnia 16.06.2017 r. 

Il. 86. Muzeum Kantora. Kraków, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 87. Zabytkowa elektrownia. Kraków, żródło: www.gazetakrakowska.pl, autor: 

Wojciech Matusik, odczyt z dnia 02.05.2019 r. 
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Il. 88. Muzeum Kantora. Kraków, żródło: www.dronestagr.am, odczyt z dnia 

02.05.2019 r. 

Il. 89. Muzeum Kantora. Kraków, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 90. fot.: Marcin Czechowicz, źródło: architektura.muratorplus.pl, odczyt z dnia     

02.05.2019 r. 

Il. 91. Muzeum Kantora. Kraków, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 92. Muzeum Kantora. Kraków, żródło: www.karnet.krakow.pl, odczyt z dnia 

02.05.2019 r. 

Il. 93. Muzeum Kantora. Kraków, fot. Małgorzata.  

Il. 94. Muzeum Katyńskie. Warszawa, fot. Małgorzata. Wijas. 

Il. 95. Muzeum Katyńskie. Warszawa, fot. Małgorzata. Wijas. 

Il. 96. Muzeum Katyńskie. Warszawa, fot. Małgorzata. Wijas. 

Il. 97. Muzeumeum Katyńskie. Warszawa, autor: Juliusz Sokołowski, źródło: 

www.metrowarszawa.gazeta.pl, odczyt z dnia 25.04.2019 r. 

Il. 98. Plan Cytadeli, źródło: folder promocyjny. 

Il. 99. Plan Cytadeli Warszawskiej. Warszawa, źródło: wikipedia.pl, odczyt z dn. 

03.02.2019 r. 

Il. 100.  Muzeum Katyńskie, „Las Katyński”, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 101.  Muzeum Katyńskie, „Las Katyński”, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 102. Muzeum Katyńskie. Warszawa, autor: Juliusz Sokołowski, źródło: 

www.metrowarszawa.gazeta.pl, odczyt z dnia 25.04.2019 r. 

Il. 103. Muzeum Katyńskie. Warszawa, autor: Juliusz Sokołowski, żródło: 

www.metrowarszawa.gazeta.pl, odczyt z dnia 02.05.2019 r. 

Il. 104. Sytuacja, źródło: Architektura Murator, 12/2015. 

Il. 105. Muzeum Katyńskie, Epitafium Katyńskie, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 106. Muzeum Katyńskie, Epitafium Katyńskie, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 107. Muzeum Katyńskie, Epitafium Katyńskie, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 108. Schody, szczelina w wale ziemnym, fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 109. Muzeum Katyńskie. Rzut parteru, źródło: Architektura Murator, 12/2015. 
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Il. 110. Muzeum Katyńskie. Rzut piętra muzeum, źródło: Architektura Murator, 

12/2015. 

Il. 111. Muzeum Katyńskie. Wnętrze. Ekspozycja. Fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 112. Muzeum Katyńskie. Wnętrze. Ekspozycja. Fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 113. Muzeum Katyńskie. Wnętrze. Ekspozycja. Fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 114. Muzeum Katyńskie. Wnętrze. Ekspozycja. Fot. Małgorzata Wijas. 

Il. 115. Muzeum Katyńskie. Warszawa, fot. Małgorzata Wijas. 
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STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

Imię i nazwisko autora rozprawy: mgr inż. arch. Małgorzata Wijas 

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga 

Temat rozprawy doktorskiej:  Kontekst w polskiej architekturze XXI wieku. 

Wybrane przykłady. 

 

     Tematem rozprawy doktorskiej jest  Kontekst we współczesnej polskiej 

architekturze XXI wieku. Wybrane przykłady. 

     Motywacją podjęcia tematu jest ważny współcześnie kontekst miejsca. 

Zamierzeniem autorki pracy jest próba oceny znaczenia kontekstu dla odbioru 

współczesnej architektury oraz podkreślenie znaczenia kontekstu miejsca w procesie 

twórczej kreacji, jako nieoderwalnego czynnika wpływającego na wysoką jakość 

zrealizowanej architektury i przestrzeni.  

      Biorąc pod uwagę fakt, iż współczesny człowiek żyje w erze płynnej 

nowoczesności – nieuchwytności, zmienności, pogoni za nowością, podążaniu za 

modą, dążeniu do osiągnięcia światowego poziomu w architekturze, architektura aby 

przetrwać próbę czasu, musi być zrozumiałym przekazem przestrzennym. Aby tak 

było, słuszne staje się analizowanie nowej formy w kontekście jej otoczenia, gdyż 

architektura nadaje miejscom cech tożsamości i odwrotnie.  

     Praca składa się z 5 części. Na podstawie dostępnej polskiej i zagranicznej 

literatury oraz badań własnych podczas wizji lokalnych, scharakteryzowano 

przykłady polskiej architektury XXI wieku. W pracy wykorzystano dostępne metody 

badawcze. Pierwszą z nich jest metoda logicznej argumentacji, czyli analizy i 



 Kontekst w polskiej architekturze XXI wieku. Wybrane przykłady.   

217 
 

konstrukcji logicznej. Opiera się ona na analizie 8 przykładów współczesnej polskiej 

architektury i syntezie płynącej z analiz, co pozwoliło na sformułowanie twierdzeń 

ogólnych na podstawie uznanych twierdzeń cząstkowych. Mając dane wyjściowe i 

warunki ograniczające oraz znając cel badań, przeanalizowano zależności i związki 

zachodzące pomiędzy konkretnymi budynkami a ich otoczeniem oraz skonstruowano 

ciąg logiczny, co pozwoliło wyciągnąć wnioski z zaistniałych faktów. (z analiz). 

Natomiast wykorzystanie metody ilościowej pozwoliło na sformułowanie wniosków 

dotyczących częstości stosowania odniesień do konkretnych czynników kontekstu i 

zależności pomiędzy nimi. Z uwagi na to, że architektura i całe środowisko 

zbudowane powstaje dla ludzi, jako metodę badań przyjęto również badania 

jakościowe. Dotyczą one kryteriów jakości architektury i poszukiwania związków 

pomiędzy środowiskiem zbudowanym a poczuciem zadowolenia jej użytkowników. 

W rozprawie wykorzystano następujące techniki badawcze:  

- opis, wyjaśnienia, interpretacja; 

- badania literaturowe, analiza i krytyka piśmiennictwa; 

- wizja lokalna, ogląd budynków; 

- zbieranie dokumentacji; 

- fotografowanie, szkicowanie; 

- obserwacje; 

- wywiady. 

     Przeprowadzony proces dowodowy potwierdził prawdziwość założonej tezy, która 

brzmi: Kontekst jest jednym z elementów wpływających na wysoką jakość 

współczesnych kreacji architektoniczno – urbanistycznych. 

Na wysoką jakość zrealizowanej architektury oraz na efekt przestrzenny, wpływa 

także kreatywny stosunek do kontekstów przestrzennego, architektonicznego, 

urbanistycznego, kulturowego, przyrodniczego i innych, udokumentowany licznymi 

nagrodami oraz zrozumieniem architektury, która tworzy jasny przekaz 

architektoniczny.  Kontekst jest jednym z elementów na drodze do uzyskania 

wysokiej jakości architektury i przestrzeni. 
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     Rozprawę kończą wnioski końcowe, w których nastąpiło ogólne podsumowanie 

wpływu kontekstu na wysoką jakość architektury i przestrzeni. 

 

 

 

 

 

 

 


