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Sztuka pełna ciepła
tekst: Hanna Adamkowska; zdjęcia: serwisy prasowe firm

W naszym klimacie nie sposób obejść się zimą bez ogrzewania. 
Ale minęły już czasy, gdy grzejnik był złem koniecznym, skwa-
pliwie zasłanianym wymyślną zabudową lub przynajmniej ob-
fitymi zasłonami. Okazuje się bowiem, że popularny kaloryfer 
może także zdobić, a  nawet stanowić szczególnie atrakcyjny 
element wnętrza. Z  takiego założenia wyszła belgijska firma 
VASCO, decydując się na wypuszczenie na rynek linii grzej-
ników dekoracyjnych. Ideą, która przyświecała założycielowi 
firmy, Josowi Vaessenowi i jego współpracownikom, było pod-
niesienie projektowania grzejników do rangi sztuki. Niewątpli-
wie ten element, nieodzowny w każdym domu czy mieszkaniu  
(chyba że zdecydujemy się na ogrzewanie podłogowe), za-
sługuje na to, by stać się przedmiotem designerskiej kreacji. 
Ogromną rolę, jako pośrednicy między producentem a  użyt-
kownikami, odgrywają architekci. To oni mogą uświadomić 

swoim klientom, że grzejniki – tak jak meble, tkaniny czy kolo-
rystyka ścian – mogą stać się szczególnym atutem urządzane-
go wnętrza. Dlatego VASCO od sześciu lat organizuje konkurs 
skierowany właśnie do architektów.
Konkurs VASCO Integracja odbywa się w  dwóch kate-
goriach: „Projekt zrealizowany” i  „Projekt koncepcyjny”.  
Ta pierwsza obejmuje istniejące i  oddane do użytku wnętrza 
prezentowane na fotografiach, druga zaś – pomysły przed-
stawione za pomocą wizualizacji i rysunków. W obu przypad-
kach liczy się koncepcja całości i wizualna rola zastosowanych  
grzejników. W  tegorocznej, VI edycji konkursu VASCO  
Integracja, po główne nagrody sięgnęli Stanisław Deńko 
i  Małgorzata Deńko z  Biura Architektonicznego WIZJA  
z  Krakowa („Projekt zrealizowany”) oraz Grzegorz Pik 
z Wrocławia („Projekt koncepcyjny”).

Biuro Architektoniczne WIZJA ma już prawie dwudziestoletnią tradycję – powstało w 1993 roku, a jego założycielem 
był Stanisław Deńko. Dziś prowadzi je razem z córką, Małgorzatą Deńko. Firma może się poszczycić wieloma osią-
gnięciami. Stąd wyszły projekty wielu prestiżowych budynków Krakowa, jak choćby Auditorium Maximum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, tu też powstają koncepcje dzielnic mieszkaniowych i biurowców, które decydują o współczesnym 
obliczu stolicy Małopolski. Architekci WIZJI słyną ze swoich śmiałych koncepcji – ich projekty bywają bezkompromiso-
we, lecz zawsze u ich podstaw leży komfort użytkowników i szacunek dla środowiska, w którym mają zaistnieć.

 30 |  czas na wnętrze

Gazeta _OK.indd   30 2012-08-03   13:26:16



Zdobyli Państwo pierwszą nagrodę w kategorii projektów zrealizo-
wanych. Dlaczego w  swojej pracy wykorzystali Państwo grzejniki 
VASCO? Jednym z istotnych elementów, szczególnie w projektowa-
niu wnętrz, są urządzenia grzewcze bądź chłodnicze, a ich funkcja 
użytkowa, materiał, z jakiego są wykonane, i forma, stanowią głów-
ne kryteria wyboru. W projekcie tego domu wykorzystaliśmy grzej-
niki firmy VASCO, ponieważ najlepiej spełniały nasze wymagania.

Jakie były podstawowe założenia tego projektu?
W  zakresie formy preferujemy i  staramy się stosować zasadę  
minimalizmu. Prostota formy architektonicznej, przy zastosowaniu 
odpowiedniej skali i  dobrych proporcji, stanowi dla nas wartość 
ponadczasową, która zachowa swoje właściwości niezależnie  
od zmieniających się trendów czy mody.

Państwa Biuro Architektoniczne WIZJA działa niemal od dwudziestu 
lat. Co w tej pracy sprawia Wam największą satysfakcję?
Cieszymy się, że zarówno duże, jak i  małe obiekty, jak Audito-
rium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego czy dom w Burowie,  
a także budynki mieszkaniowe przy ulicach Kazimierza Wielkiego 
czy Fabrycznej w Krakowie, znalazły uznanie w oczach użytkowni-
ków i profesjonalistów.
Architektura domu i jego forma, zarówno zewnętrzna, jak i każdego 
wnętrza, jest wynikiem analizy właściwości miejsca i całej posesji 
wraz z jej otoczeniem. Rozmieszczenie poszczególnych przestrze-
ni funkcjonalnych, otworów okiennych, traktów komunikacyjnych  
jest tym, co zapewnia komfort psychiczny użytkowników. Ważne  
jest także piękno otoczenia, atrakcyjne widoki – te bliskie i  te od-
ległe. Dzięki takiemu podejściu do architektury udało się nam wy-
grać lub uzyskać wyróżnienia dla około czterdziestu naszych pro-
jektów będących przedmiotem konkursów. Dla nas jednak ważne  
jest uznanie nie tyle jurorów, co przede wszystkim użytkowników.

Czy jest dziedzina, w której się Państwo specjalizują?
Projektujemy i realizujemy bardzo różne obiekty, począwszy od do-
mów jednorodzinnych, poprzez zabudowę mieszkaniowo-usługo-
wą, biura, obiekty użyteczności publicznej, handlowe, a skończyw-
szy na projektowaniu urbanistycznym i planowaniu przestrzennym. 

Integralną częścią wielu obiektów są także projekty i  realizacje 
obejmujące wnętrza. Mówiąc ogólnie, specjalizujemy się w  two-
rzeniu przestrzeni, w  której człowiek czuje się dobrze, zarówno 
w sensie fizycznym, jak i psychicznym. Wykorzystujemy w tym celu 
wszystkie podstawowe atrybuty architektury, takie jak funkcja, trwa-
łość i piękno. Aby zrealizować te zamierzenia na możliwie najwyż-
szym poziomie, dbamy o każdy detal, najdrobniejszy szczegół.

Projekty architektoniczne Biura Architektonicznego WIZJA są śmia-
łe i odbiegają od utartych trendów. Czy łatwo do takich koncepcji 
namówić inwestorów?
Wszystkie nasze obiekty powstają w  ścisłej współpracy ze zlece-
niodawcami. W tej współpracy najważniejszą sprawą i zadaniem 
dla architekta jest przedstawienie mocnych argumentów uzasad-
niających wybór danego rozwiązania. Architektura i pomysł na nią  
to pewne logiczne konsekwencje rozumienia celu, jakiemu ma słu-
żyć, sposobu rozwiązań konstrukcyjnych i  materiałowych. Forma 
jest poniekąd rezultatem intuicyjnie podejmowanych decyzji, wery-
fikowanych potem drogą analizy, rozumowania i dialogu.

W 2010 roku zdobyli Państwo nagrodę Województwa Małopolskiego 
im. Stanisława Witkiewicza w kategorii „Architektura mieszkalna”  
za dom jednorodzinny w Burowie. Co było inspiracją tego projektu?
Burów to wioska leżąca w strefie otuliny Parku Jurajskiego, nieda-
leko Krakowa. Wymogiem decyzji administracyjnych było utrzyma-
nie charakteru domów występujących na tym obszarze. Dom stoi  
na wzgórzu, z którego roztacza się piękny widok w kierunku Balic 
i lotniska. Widać stąd, jak lądują i startują samoloty. 
Wybór formy był zatem podyktowany tymi wszystkimi uwarunkowa-
niami, walorami widokowymi, a także zastosowaniem drewna jako 
materiału tradycyjnie tu używanego. Proporcje i czytelne krawędzie 
bryły definiujące formę prostopadłościanów, to czysta geometria. 
Panoramiczne okno o  wymiarach ok. 4,5 m × 2,6 m jest niczym 
kadr, w  którym zakomponowany został widok lotniska i  przelatu-
jących samolotów. Z  kolei tarasy wokół domu tworzą kameralne 
miejsca widokowe, z których można podziwiać okoliczne wzgórza 
i  sady. Zapewne te walory projektu zadecydowały o  przyznaniu  
mu nagrody im. Stanisława Witkiewicza.

Kompleks sal
Auditorium Maximum o powierzchni 4200 m2 stanął u zbiegu ulicy Krupniczej 
i alei Mickiewicza w Krakowie. „Pęknięcie” po wschodniej  
stronie budynku pozwoliło uratować rosnący tu stuczterdziestoletni  
dąb szypułkowy.

Wnętrze nagrodzone
w konkursie VASCO Integracja. Ciągi 
komunikacyjne w tym domu niemal  
unoszą się w przestrzeni, w niczym  
jej nie ograniczając.
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Grzegorz Pik od 10 lat jest związany z  Wrocławiem, 
gdzie pięć lat temu ukończył studia na wydziale Archi-
tektury i  Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej. Nale-
ży do zespołu Pracowni Projektowej Roberta Wójciaka 
z grupy Archipelag, a jednocześnie współpracuje z wie-
loma polskimi i  zagranicznymi firmami (m.in. austra-
lijskimi). Specjalizuje się w  architekturze kubaturowej 
oraz grafice 3D. Nagroda w konkursie VASCO Integra-
cja rozpoczęła jego przygodę z architekturą wnętrz...

Jakie przyjął Pan założenia, przystępując do projektowania swojego 
nagrodzonego projektu w kategorii „Projekt koncepcyjny”? 
Na potrzeby konkursu wykorzystałem projekt domu rekreacyjnego 
naszej pracowni, realizowany w malowniczej okolicy Żywca. Dlate-
go, przystępując do projektowania wnętrz, starałem się zachować, 
wręcz wyeksponować, widoki z okien w poszczególnych pomiesz-
czeniach. Stanowią one główny element w każdym z nich, a sam 
projekt wnętrza harmonijnie je uzupełnia.

Jakie możliwości stwarza wykorzystanie grzejników VASCO?
VASCO ma w  swoim asortymencie szeroką gamę estetycznych 
grzejników. Pozwala to na wkomponowanie ich we wnętrza o różno-
rakim charakterze. W razie potrzeby można zastosować grzejniki, 
które wtopią się w tło, zejdą na drugi plan, a w innych projektach 
takie, które będą stanowić mocny akcent bądź motyw dekoracyjny.

Na co chciałby Pan zwrócić szczególną uwagę naszych Czytelni-
ków w swoim nagrodzonym projekcie?
Na uwagę zasługują duże, jednolite przeszklenia, które wyjątkowo 
atrakcyjnie wyglądają w zestawieniu z malowniczym krajobrazem 
w tle. Ościeżnice okien (w łazience w intensywnym kolorze) odbie-
rane są jako swoista rama obrazu, okular – tytułowy monokl . Sta-
nowią najważniejszy akcent we wnętrzu. Pozostałe elementy stano-
wią jedynie dopełnienie. Nie konkurują, a uzupełniają się, nadając 
pomieszczeniom jednolity charakter.

Jakie są Pana główne zainteresowania zawodowe?
Architektura w szerokim rozumieniu tego słowa (kubaturowa oraz 

wnętrz). W projektach staram się eksperymentować z bryłą – w mo-
ich koncepcjach czysta, bryłowa forma łączona jest z tradycyjnymi 
elementami, np. naturalnym materiałem. Wzorcem, do którego się 
odnoszę, jest czysta forma, charakterystyczna np. dla architektury 
japońskiej.

Co mógłby Pan doradzić osobom wybierającym projekt domu?  
Na co powinny zwrócić uwagę?
Wybór projektu domu to decyzja, która rzutuje na długie lata, a nie-
kiedy na całe życie. Dlatego zdecydowanie optuję za projektem 
indywidualnym, który będzie skrojony na miarę potrzeb inwestora 
i dostosowany do jego możliwości. Architekt pomoże  przeanalizo-
wać podstawowe kryteria i podsunie najlepsze rozwiązania. Warto 
zwrócić uwagę na zapisy w  miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego, a  jeśli nie jest uchwalony – wytyczne w  de-
cyzji o  warunkach zabudowy. Determinują one bowiem np. bryłę 
planowanego obiektu. Gruntownie przemyślany schemat funkcjo-
nalno-przestrzenny to również jeden z  ważniejszych elementów 
wpływających na komfort przyszłego domu. Szczegółowa analiza  
pozwoli dostosować liczbę, rodzaj pomieszczeń oraz ich rozlo-
kowanie do indywidualnych potrzeb. Nie mniej istotną kwestią  
jest powierzchnia i  kształt działki oraz jej usytuowanie względem 
stron świata. Od tego zależy, czy można się zdecydować na par-
terowy, rozłożysty projekt czy raczej trzeba myśleć o  domu pię-
trowym lub z  poddaszem użytkowym. Warto również naradzić  
się w  sprawie wyboru technologii, która ma wpływ na wygląd,  
izolację termiczną i  akustyczną, czas budowania domu i, co naj-
ważniejsze, koszt całego przedsięwzięcia.
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Połączenie tradycji z nowoczesnością
W tym projekcie zastosowano stromy dwuspadowy dach,  
a jednocześnie duże geometryczne płaszczyzny okładzin  
z naturalnego kamienia. Atutem projektu są także duże przeszklenia 
od strony ogrodu i oszczędne – gwarantujące prywatność – od ulicy.

Projekt nagrodzony w konkursie VASCO Integracja. Umieszczony  
w sypialni grzejnik w intensywnym pomarańczowym kolorze stanowi  
istotny element dekoracyjny pomieszczenia.
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