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RECENZJA WYDAWNICZA 

prof. zw. dr hab. inż.arch. Adam Lisik 
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej 

Praca dra inż.arch. Przemysława Markiewicza pt. "Budownictwo ogólne 
dla architektów" jest najobszerniejsza, pozycja, z serii wydawniczej 
"Vademecum projektanta", kierowana, przede wszystkim do dysponujących 
odpowiednim wykształceniem i wiedzą z zakresu architektury i budownict-
wa ogólnego architektów. 
Tematyka poszczególnych rozdziałów, obejmuja,cych kolejne etapy 
budowy, dotyczy doboru współczesnych materiałów budowlanych i techno-
logii. Autor książki zwraca szczególna, uwagę na wpływ stosowanych 
rozwiązań budowlanych na wyraz struktury architektonicznej. 

Przez ponad pół wieku podstawowymi książkami w zakresie problematyki 
budownictwa ogólnego było wielotomowe "Budownictwo Ogólne" 
autorstwa W. Żenczykowskiego i "Poradnik budowlany dla architektów" 
autorstwa Z. Małżeńskiego. Porównując te podręczniki z niniejsza, pozycja, 
można dostrzec właściwie rozumiana, ciągłość i twórcze rozwinięcie 
dorobku poprzednich pokoleń. Nowe uwarunkowania wymagaja, nowych 
rozwiązań technologicznych i materiałowych. Powiązanie nowoczesności 
z odniesieniem do tradycji osadza współczesne rozwiązania budowlane 
w określonym kręgu cywilizacyjnym i chroni przed sztucznym importem 
rozwiązań obcych kulturowo. 

Książka "Budownictwo ogólne dla architektów" stanowi przejrzyście 
usystematyzowane opracowanie nt. praktycznego stosowania dostępnych 
na rynku technologii i materiałów budowlanych. Należy podkreślić wysoki 
poziom graficzny ilustracji, który dzięki opisom nie pozostawia niejasności. 

W procesie kreacji obiektu architektonicznego ważną rolę odgrywają 
zagadnienia proekologiczne, w tym energooszczędne. Dotyczą one nie 
tylko doboru materiałów i technologii budowlanych, ale nade wszystko 
struktury architektonicznej obiektu. 

nnowacje techniczno-budowlane ostatnich lat dotyczą, w dużej mierze 
części składowych budynku tj. warstwy osłonowej i jej elementów struktu-
ralnych. Znaczenie tych zmian uzasadnia podjęcie przez dra Markiewicza 
cróby analizy tzw. styków technologicznych w budynku i wyboru metod 
-ozwiazań budowlanych, maja,cych wpływ na określenie żądanej formy 
architektonicznej. Dotyczy to przede wszystkim styku ścian zewnętrznych 
z zolacjami w rejonie przyziemia budynku, styku ścian zewnętrznych 
z otworami okiennymi, ze stropami i ścian zewnętrznych z dachem lub 
stropodachem. 

Recenzent wysoko ocenia stronę merytoryczną pracy, jej przydatność 
/. praktyce projektowej architekta, a także w procesie dydaktycznym 
studentów Wydziałów Architektury, w przeświadczeniu o jej znaczeniu dla 
a<ości architektury. 

Adam Lisik 

3 wice, dnia 5.05.2006 r. 



WSTĘP 

„Vademecum Projektanta" jest serią książek skierowaną do ludzi zwią-
zanych profesjonalnie z budownictwem - architektów, inżynierów i przed-
siębiorców budowlanych, jak również ludzi wyłącznie budownictwem 
zainteresowanych - inwestorów, pragnących zdobyć jak najwięcej wiedzy 
budowlanej i rozeznania rynku. 
Książki opracowane sat przez zespół architektów, zawierają autorskie 
rysunki rozwiązań architektoniczno-budowlanych i starannie dobrane infor-
macje techniczne. 
Rysunki zawarte w książkach wykonane są przez profesjonalistów i repre-
zentują wysoki poziom merytoryczny i graficzny, który pozwala na wygodne 
korzystanie z nich w pracy projektowej. 

"Budownictwo ogólne dla architektów" jest syntetycznie opracowanym 
podręcznikiem budownictwa. Rozwiązania budowlane przedstawiono jako 
fragmenty większej całości - funkcjonujące tylko w powiązaniu z innymi 
częściami budynku i razem z nimi dopiero tworza.ee całość budowli. 
Zadaniem architekta jest wykonanie dokumentacji projektowej, która 
w jednoznaczny sposób precyzuje rozwiązania architektoniczno-budowla-
ne zastosowane w budynku. Tak wykonany projekt jest gwarancją wysoki ej 
akości realizacji, nie narażonej w trakcie użytkowania na powstawanie 

szkód budowlanych. 

"Budownictwo ogólne dla architektów" jest książką omawiającą poszcze-
gólne działy budownictwa na zasadzie konkretnych przykładów projekto-
wych, które mają zadanie inspirować do projektowania ze świadomością 
ogromnego wpływu rozwiązań budowlanych na wyraz architektoniczny 
całości budynku. 

Zawarta w książce wiedza jest obszerna i obiektywna. Pozwala na szybkie 
:rafne podjęcie decyzji przy wyborze konkretnej technologii budowlanej. 

Wybór jednej technologii na danym etapie budowy pociąga i jednocześnie 
narzuca wybór kolejnych, najlepiej pasujących w danej sytuacji i będących 
• onsekwencjąpierwszego wyboru. 
Książka pozwala na poznanie i zrozumienie, dlaczego tak się dzieje i jedno-
:ześnie daje możliwość zapoznania się z alternatywnymi rozwiązaniami 
architektoniczno-budowlanymi. 
Syntetyczne objaśnienia zilustrowane są przejrzystymi rysunkami, które 
-kazują modele perspektywiczne przedstawianych fragmentów budynku. 
Poglądowe rysunki perspektywiczne uzupełniaja, wykonane w skali rzuty 
p-zekroje gotowych do zastosowania w projekcie detali architektoniczno-

budowlanych. 

Przedstawione szczegóły rozwiązań ilustrująjak zastosowana technologia 
.vpływa na wybór konkretnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych. 
Za eżność ta przejawia się w sposobie rozwiązywania charakterystycznych 
st> ków technologicznych w budynku (przyziemie, styk ścian zewnętrznych 
z otworami na okna i drzwi, styk ścian zewnętrznych z okapem dachu lub 
stropodachu) oraz w dostępnych sposobach wykańczania elewacji i kształ-
towania detalu. 

Podane informacje są rzetelnym inżynierskim opisem rozwiązań budo-
wlanych. Część z opisywanych rozwiązań ma odniesienie do konkretnych 
:roduktów. Wynika to z prostego przełożenia teoretycznej wiedzy 
inżynierskiej na standardowe rozwiązania oferowane przez rynek 

jowlany. Projektowanie architektoniczno-budowlane nie jest dziedziną 
a~ atrakcyjną i nie sposób omówić wszystkich rozwiązań bez odniesienia ich 
:: konkretnych technologii i produktów. 
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Poszczególne rozdziały książki "Budownictwo ogólne dla architek-
tów" ułożone są zgodnie z kolejnymi etapami budowy, co umożliwia 
łatwe wyszukiwanie potrzebnych informacji: 

4. Okna, drzwi, bramy, przeszklone ściany osłonowe - rozdział 
omawiający przede wszystkim dostępne typy rozwiązań dla styku 
ścian zewnętrznych z otworami na stolarkę i podstawowe 
wiadomości na temat przeszklonych ścian osłonowych. 

7. Wykończenie wnętrz - rozdział omawiający technologie suchej 
zabudowy wnętrz z płyt gipsowo-kartonowych - okładziny ścian, 
ściany działowe, okładziny sufitowe i sufity podwieszane. 

5. Dachy skośne - rozdział omawiajajcy rozwiązania budowlane 
dachu; konstrukcję więźby dachowej, rozwiatzania izolacji połaci 
dachowych, technologie zabudowy poddasza i konkretne 
przykłady poddaszy nieużytkowych i użytkowych wykonanych 
w różnych technologiach. 

1. Fundamenty i przyziemie budynku - rozdział omawiający 
rozwiązania fundamentów, ścian piwnicznych i cokołu budynku 
w różnych technologiach oraz zabezpieczenia i izolacje stoso-
wane w strefie przyziemia budynku. 

2. Technologie budowy i termoizolacji ścian zewnętrznych -
rozdział zawierający systematykę i opis dostępnych technologii 
budowy ścian zewnętrznych, począwszy od różnych typów ścian 
murowanych a na technologiach szkieletowych skończywszy. 

3. Stropy, podłogi i schody - rozdział omawiający najczęściej 
stosowane stropy, styk stropu ze ścianami wykonanymi w różnych 
technologiach, rozwiązania podłóg oraz konstrukcje schodów. 

6. Stropodachy, tarasy, balkony - rozdział omawiający rozwiąza-
nia budowlane stropodachów - od najprostszych stropodachów 
pełnych, przez wentylowane stropodachy dwudzielne, do skom-
plikowanych stropodachów tarasowych i balkonów. 
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