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SPIS  
TREŚCI



Książka, na którą patrzysz, nie jest 
podręcznikiem. Traktuj ją jak towarzyszkę 
w odkrywaniu architektury — sztuki 
organizowania przestrzeni wokół Ciebie.

Budynki projektują architektki i architekci, ale współtworzysz je 
Ty. Przebywając w różnych miejscach i urządzając je, uzupełniasz 
ich dzieła ważnym elementem — swoimi odczuciami. Czytając 
naszą książkę poznasz nie tylko metody wznoszenia architektury, 
ale sprawdzisz, jaka jest w dotyku, a być może odkryjesz nawet 
jej zapach. Zastanowimy się również nad tym, co sprawia, że 
w niektórych miejscach czujesz się dobrze, a w niektórych źle 
oraz czyja właściwie jest przestrzeń wspólna i dlaczego jest tak 
ważna.
 Z ćwiczeń korzystaj jak Ci wygodnie: samodzielnie, z kolegami 
i koleżankami, rodziną, nauczycielkami i nauczycielami. Czasem 
przydadzą Ci się proste przedmioty jak linijka czy ołówek. Spis 
potrzebnych rzeczy znajdziesz przy danym ćwiczeniu.
 Zapraszamy zatem do Laboratorium Architektury — miejsca, 
gdzie będziemy wspólnie badać Twoje otoczenie oraz eksperymen-
tować z różnymi jego elementami. Mamy nadzieję, że poznając 
architekturę i bawiąc się z jej formami lepiej poznasz siebie 

— swoje potrzeby, upodobania i emocje. 

Autorki

WSTĘP







Codziennie obserwujesz swoje otoczenie. Wzrok 
pozwala Ci dojść do domu, sklepu, wziąć do 
ręki rzecz, którą chcesz. Jest tak oczywistym 
zmysłem, że zdajemy się go… nie widzieć. 
A gdyby tak na moment… zauważyć swój wzrok?

Udaj się w pobliże wybranego budynku. Może to być Twój dom, 
dom kolegi, szkoła. Nie podchodź jednak zbyt blisko.  
 Jak Ci się wydaje, jaki jest ten budynek? Podkreśl wybrany 
przymiotnik. Możesz dopisać własne określenia.

ZOBACZ

LEKKI / CIĘŻKI

PROSTY / KRZYWY

MIĘKKI / TWARDY

GŁADKI / CHROPOWATY
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Zaproś do eksperymentu koleżankę, kolegę, kogoś dorosłego.
Czy dostrzegli to samo co Ty?

Czy zauważasz jeszcze jakieś szczegóły? Może ten budynek nie 
jest wcale taki, jaki wydawał się z daleka? A może właśnie jest 
taki sam? Zanotuj swoje obserwacje.
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DOTKNIJ



Dotknij różnych powierzchni, które widzisz: ściany, drzwi, podło-
gi. Najpierw czubkami palców, potem całą dłonią. Jeżeli chcesz, 
zdejmij buty i przejdź się po podłodze. Najpierw w skarpetkach, 
później boso. Co czujesz? Ciepło? Zimno? A może coś jeszcze? 
Wpisz poniżej swoje wrażenia.

Spójrz jeszcze raz na powierzchnie wokół. Czy potrafisz rozpo-
znać, z jakiego materiału wykonana jest podłoga? Jak myślisz, 
dlaczego użyto akurat takiego materiału? Zapisz swoje przemy-
ślenia poniżej.
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To, co czujesz po dotknięciu powierzchni, to jej FAKTURA. 
W architekturze (w środku i na zewnątrz) stosowane są materia-
ły o różnej fakturze. Nie tylko z powodu ich wyglądu, ale też ze 
względu na ich właściwości. Właściwością materiału może być 
to, jak zachowuje się w kontakcie z wodą lub jaką ma temperatu-
rę, gdy go dotykamy. Niektóre są miłe w dotyku, a niektóre 
wręcz przeciwnie.

Czy masz rzecz, którą lubisz szczególnie dotykać? Czy wiesz, 
z jakiego materiału jest wykonana? Narysuj ją.
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MYDŁO 
 
 
KAWA 
 
 

Każde miejsce ma swój zapach. Las, piekarnia, 
łazienka w domu czy stołówka w szkole — na 
pewno możesz przywołać w pamięci to, jak 
pachną. Wspomnienia związane z danymi 
miejscami są często przede wszystkim 
wspomnieniami ich zapachów.

Spróbuj odnaleźć w domu rzeczy z poniższej listy. Połóż je 
przed sobą na stole. Zamknij oczy i powąchaj każdą z nich. Czy 
ich zapach z czymś lub kimś Ci się kojarzy? Zanotuj!
 Jeżeli zapach z niczym Ci się nie kojarzy, nie martw się — 
z wiekiem zbierzesz więcej zapachowych wspomnień.

POCZUJ

CYNAMON 
 
 
KSIĄŻKA
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Idź w wybrane przez siebie miejsce. Czy czujesz jakiś zapach? 
Jeżeli tak, to powodów może być kilka. Pachnieć może materiał 
użyty do budowy lub wykończenia wnętrza, a także rzeczy 
znajdujące się w nim.
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NA

ZW
A POMIESZCZENIA

Teraz sporządź mapę zapachową swojego domu. Wpisz w wolne 
miejsca w kółkach nazwę pomieszczenia, które odwiedzasz, 
oraz zapachy, które czujesz.

 Zaznacz kierunek poruszania się. Jeżeli pokoi jest wię-
cej, dorysuj kolejne kółko.

 Podkreśl nazwy tych pomieszczeń, w których 
zapach Ci się nie podoba. Jak myślisz, co mogło-
by zmienić zapachy, które są nieprzyjemne?
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USŁYSZ Dźwięk może powiedzieć Ci bardzo dużo 
o miejscu, w którym jesteś. Dzięki możliwości 
słuchania wiesz, że tramwaj się zbliża, ktoś 
idzie po klatce schodowej, a na podwórku bawią 
się Twoi koledzy i koleżanki. Cisza to również 
ważna informacja o przestrzeni.

Czasem architektura jest tworzona z myślą o wzmacnianiu 
przenoszonego dźwięku, a czasem wręcz przeciwnie. Jej wnę-
trza wówczas wykłada się materiałami, które tłumią hałas. Na 
przykład gąbką lub korkiem.
 Jak myślisz, w jakich budynkach dźwięk powinien być dobrze 
słyszany przez wszystkich?
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Zauważ, że ten sam dźwięk brzmi inaczej w różnych miejscach. 
Wpływ na to mają materiały użyte do jego budowy oraz wielkość 
przestrzeni. Głos inaczej brzmi w ceglanym kościele, inaczej 
w drewnianej chacie, a jeszcze inaczej — na scenie teatru.
 Udaj się do jakiegoś pomieszczenia w domu lub szkole. Klaśnij 
w dłonie. Zawołaj. Odpowiada Ci echo czy cisza?

W jakich pomieszczeniach powinno być cicho?
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Zastukaj w ścianę drewnianym przedmiotem (na przykład linijką). 
Następnie zastukaj metalowym (na przykład kluczami). 
Jaki wydobył się dźwięk z tej powierzchni? Głośny? Cichy? 
Przyjemny? Zapisz swoje obserwacje.
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Powtórz tę samą czynność na podłodze. Czym te dźwięki się 
różnią?

A teraz połóż na podłodze kawałek grubej tkaniny (na przykład 
stary ręcznik lub wycieraczkę). Stuknij w niego przedmiotami 
użytymi poprzednio. Czy dźwięk się zmienił? Jest głośniejszy 
czy cichszy?

TERAZ JUŻ WIESZ, DLACZEGO NA PODŁOGACH KŁADZIE SIĘ 
DYWANY.

1 9







Podejdź do drzwi. Zastanów się, dlaczego 
klamka znajduje się właśnie na tej, a nie na 
innej wysokości? Czy łatwo do niej sięgasz? 
Spróbuj przejść przez drzwi.

Czy masz wystarczająco dużo miejsca, aby zrobić to swobodnie? 
Teraz wyobraź sobie, że jesteś Olbrzymem. Czy zmieścisz się 
w tych drzwiach? A co by było, gdyby jakiś czarodziej zmniej-
szył Cię do wielkości mrówki? Czy udałoby Ci się dosięgnąć do 
klamki?
 Jak widzisz, każdy budynek oraz jego poszczególne elementy 
muszą pasować swoją wielkością do osoby, która z nich korzy-
sta. Muszą być wybudowane w odpowiedniej SKALI.
 W architekturze większy wymiar stosowany jest czasem, aby 
podkreślić ważność jakiegoś budynku, na przykład ratusza, 
kościoła czy pałacu. Zastanów się, czy znasz może taką budowlę, 
w której drzwi lub schody są nienaturalnie duże.

SKALA

POTRZEBNE MATERIAŁY:

·kredki

·kartka papieru

·centymetr krawiecki 

lub miarka

Dodatkowo możesz

wykorzystać plastelinę.
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Spójrz na rysunek przedstawiający fragment miasta. Dorysuj 
brakujący budynek ratusza. Spraw, aby było widać, że to BAR-
DZO WAŻNY BUDYNEK. Zastosuj większą skalę.
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Skalą posługujemy się też na mapach. Pomyśl, jak wielki musiał-
by być rysunek, przedstawiający Twoją ulicę, gdyby wszystkie 
domy zostały na nim narysowane w takiej wielkości, jakiej są 
w rzeczywistości. Dlatego na mapach wszystkie elementy są 
pomniejszone. Dołączona do mapy skala pokazuje, o ile wszyst-
ko jest mniejsze. Skalę stosują też architektki i architekci w swo-
ich projektach. Zwykle wykonywane są one w skali 1:100 czyli 
1 centymetr na planie odpowiada 100 centymetrom 
w rzeczywistości.
 Spróbuj teraz wykonać model swojej postaci w skali 1:10 czyli 
pomniejszonej 10 razy. Zmierz swój wzrost i zapisz wynik 
w odpowiednim miejscu w tabelce. Teraz podziel go przez 10. 
Liczba, którą otrzymasz to wysokość, jaką powinien mieć Twój 
model. To samo zrób z długością rąk i nóg oraz wielkością głowy 
(od brody do czubka). Zapisz w tabelce wszystkie otrzymane 
wyniki.

JA W SKALI 1:1 JA W SKALI 1:10 (MODEL)

WZROST

DŁUGOŚĆ 
RĄK

DŁUGOŚĆ 
NÓG

WIELKOŚĆ 
GŁOWY

:10=

:10=

:10=

:10=
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PLAN Zanim powstanie budynek, architektka lub 
architekt musi sporządzić jego projekt. Dzięki 
projektowi wiadomo, gdzie w trakcie budowy 
postawić ściany, którędy poprowadzić rury 
doprowadzające wodę do łazienki, jak duże mają 
być okna i drzwi. Każdy projekt 
architektoniczny składa się z rzutów 
poziomych, przekrojów pionowych, widoków 
elewacji oraz opisu technicznego.

RZUT POZIOMY 
Rzut poziomy to inaczej plan budynku. Czy widziałaś/widziałeś 
w lesie lub parku pień po ściętym drzewie? Zostało ono przecięte 
poziomo, dlatego możesz zobaczyć, jak jest zbudowane w środ-
ku. Podobnie jest z rzutem poziomym budynku. To tak, jakby 
został on przecięty poziomo. Uwaga! Każde piętro ma swój 
własny rzut!
 A teraz wyobraź sobie, że jesteś dronem i unosisz się nad 
swoim pokojem. Jak wyglądałby jego rzut? Spróbuj go 
narysować.

POTRZEBNE MATERIAŁY:

·kartka papieru

·kredki
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PRZEKRÓJ PIONOWY 
W przekroju pionowym przecinamy budynek od góry do dołu, tak 
jakbyśmy kroili chleb. Dzięki temu widzimy biegnącą przez 
wszystkie piętra budynku klatkę schodową oraz wysokość 
pomieszczeń.

WIDOKI ELEWACJI 
Rysunki elewacji przedstawiają wygląd zewnętrzny budynku ze 
wszystkich stron. Dzięki nim możemy sobie wyobrazić, jak 
będzie wyglądał dom po wybudowaniu. Najważniejszą elewacją 
jest FASADA będąca jakby twarzą budynku. To na niej zwykle 
znajduje się główne wejście.
 Narysuj „portret” swojego wymarzonego domu, czyli widok 
jego fasady.

OPIS TECHNICZNY 
Nie wszystko da się pokazać na rysunkach, dlatego każdy pro-
jekt zawiera także opis techniczny. Można z niego dowiedzieć się 
między innymi, z jakich materiałów i w jaki sposób ma być zbu-
dowany dom.
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KONSTRUKCJA

POTRZEBNE MATERIAŁY:

·parasol

·sznurek

Od wieków architektki i architekci stosują 
różne sposoby na to, by wznosić budynki 
wytrzymałe i bezpieczne dla przebywających 
w nich osób. Wykorzystują przy tym wiedzę 
matematyczną, znajomość praw fizyki 
i właściwości różnych materiałów budowlanych.

Konstrukcja budynku to sposób łączenia jego poszczególnych 
części. Każdy budynek składa się z ELEMENTÓW NOŚNYCH, czyli 
takich, dzięki którym on stoi, oraz ELEMENTÓW WYPEŁNIAJĄ-
CYCH, których usunięcie nie spowoduje zawalenia się domu.
 Budowę rozpoczyna się od wykonania FUNDAMENTÓW. Stano-

wią one „stopy budynku”, „kotwicę”, która przytwierdza 
go do ziemi. Z nich wyrastają elementy pionowe (ściany, 
kolumny, filary), które podtrzymują poziome belki, na 
których opierają się następne piętra i dach.

4

21

3
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Innym typem konstrukcji jest KONSTRUKCJA SZKIELETOWA. 
 Weź parasol. Przyjrzyj się uważnie jego budowie. Składa się on z metalowego 
szkieletu stanowiącego konstrukcję i rozpiętej na nim tkaniny — wypełnienia. 
Bez połączenia tych dwóch elementów nie spełniałby on swojej funkcji. Parasol 
przypomina budowlę o konstrukcji szkieletowej. W architekturze szkielet może 
być wykonany z różnych materiałów — z drewna, stali, żelbetu (czyli betonu 
wzmocnionego stalowymi prętami). Może też mieć różne kształty. Jako wypełnie-
nie stosuje się cegłę, szkło, metal, beton, tworzywa sztuczne.

Istnieje wiele SYSTEMÓW KONSTRUKCYJNYCH. Poznaj kilka z nich.
 Spójrz na rysunek antycznej greckiej świątyni. Porównaj jej konstrukcję 
z budową stołu. Co sprawia, że jest on stabilny? Na czym opiera się blat? Na 
przykładzie stołu dobrze widać, które elementy pełnią funkcje podpierające. 
W greckiej świątyni tę samą rolę, co nogi stołu, pełnią kolumny. To one są ele-
mentami nośnymi.
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Jednym z nowoczesnych rozwiązań, stosowanym między innymi w budowie 
mostów, hal sportowych i wieżowców, jest KONSTRUKCJA SPRĘŻONA.

Weź sznurek i przywiąż luźno jego końce do dwóch krzeseł. Jak widzisz, możesz 
go swobodnie wyginać w różne strony. Teraz naciągnij go mocniej. Zauważ, że 
im bardziej go naciągasz, tym staje się sztywniejszy. W podobny sposób działa 
konstrukcja sprężona. Beton lub żelbet wzmacnia się przez wprowadzenie do 
jego środka naprężonych stalowych lin. Dzięki temu nie wygina się on tak łatwo 
i jest mocniejszy.

Tam, gdzie konieczne jest wzniesienie budynku w bardzo krótkim czasie, stosuje 
się zwykle KONSTRUKCJĘ MODUŁOWĄ. Przypomina to budowanie z klocków Lego. 
Na placu budowy łączy się ze sobą gotowe, przygotowane wcześniej w fabryce 
elementy zwane PREFABRYKATAMI. Jeden budynek powstaje z wielu modułów.
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MODUŁ

POTRZEBNE MATERIAŁY:

·taśma miernicza lub 

centymetr krawiecki

·kartka papieru

·ołówek

·kredki

Przypomnij sobie zabawę klockami. Budowanie 
z nich jest możliwe dzięki temu, że wszystkie 
elementy pasują do siebie. Osoba projektująca 
ustaliła wymiary jednego podstawowego klocka 
— modułu. Jak możesz to zobaczyć na rysunku, 
pozostałe klocki są tej samej wielkości lub 
stanowią jego wielokrotność.

Podobnie jest w budownictwie, gdzie stosuje się MODUŁ KON-
STRUKCYJNY. W Polsce wynosi on 10 centymetrów. To znaczy, 
że wielkość wszystkich elementów budowlanych — okien, drzwi, 
elementów konstrukcyjnych stanowi wielokrotność 10 centyme-
trów. Na przykład szerokość drzwi może wynosić 70, 80 lub 90 
centymetrów czyli 7, 8 lub 9 modułów. Dzięki zastosowaniu 
modułu możliwe jest dopasowanie do siebie poszczególnych 
części, z których buduje się dom.

TO JEST MODUŁ…

…A TO KLOCEK
TRZYMODUŁOWY.
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Weź centymetr lub linijkę. Zmierz szerokość drzwi oraz okien 
w swoim domu. Sprawdź, czy zastosowano w nich polski moduł 
konstrukcyjny. Z ilu modułów składa się okno? A z ilu drzwi?
 Czy wiesz, że dawniej stosowano w budownictwie miary oparte 
na wymiarach części ciała ludzkiego? Były to łokieć wynoszący 
około 59,5 cm oraz stopa o długości około 29,7 cm. W Japonii do 
dziś miarą powierzchni jest wielkość tradycyjnej maty tatami 
(90 x 180 cm). Wyplatano ją ze słomy ryżowej oraz trawy i ukła-
dano na podłodze. Na przykład wielkość pomieszczenia do 
ceremonii picia herbaty wynosi zwykle 4 tatami. 
 Stwórz własną miarę długości (na przykład odpowiadającej 
długości Twojego palca wskazującego). Zaprojektuj drzwi i okno 
stosując wymyślony przez siebie moduł.
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SYMETRIA

POTRZEBNE MATERIAŁY:

·ołówek

·lusterko

·kilka par identycznych 

przedmiotów

·kawałek wstążki 

lub sznurka

Przy projektowaniu budynków często stosuje się 
symetrię. To znaczy, że gdybyśmy przez środek 
elewacji budynku przeprowadzili linię (to tak 
zwana oś symetrii), to wszystkie elementy po 
jej obu stronach byłyby identyczne.

Poszukaj w domu lusterka, a następnie przyłóż je prostopadle 
do przerywanej linii na rysunku obok. Czy widzisz, że rysunek 
odbity w lusterku jest identyczny, jak ten na kartce? Stanowi 
jego lustrzane odbicie. Spróbuj uzupełnić brakującą połowę 
budynku w taki sposób, aby była symetryczna.

Stwórz symetryczną kompozycję. Poszukaj w domu kilku par 
przedmiotów, które są identyczne, na przykład 2 szklanki, 
2 widelce, 2 łyżeczki, 2 małe talerzyki. Poprowadź przez środek 
stołu linię. Możesz do tego wykorzystać wstążkę lub sznurek. 
Teraz rozstaw pary przedmiotów po obu stronach linii, tak aby 
były symetryczne względem siebie.
 Skoro już wiesz, co to jest symetria, wybierz się na spacer 
i znajdź przykłady budynków, w których ją zastosowano. Które 
domy podobają Ci się bardziej: symetryczne czy asymetryczne 
(czyli takie, w których nie ma symetrii)?
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POTRZEBNE MATERIAŁY:

·ołówek lub kredka

Słowo „rytm” kojarzy się zwykle z muzyką. 
I słusznie. Tak nazywamy podstawowy element 
utworu muzycznego bez którego nie powstałaby 
żadna melodia. Rytm odpowiada za to, w jakiej 
kolejności występują dźwięki tworzące melodię 
i jak długo trwa cisza między nimi.

Ale z rytmem spotkamy się nie tylko w muzyce. Przyłóż rękę do 
serca. Czy czujesz, w jakim rytmie bije Twoje serce?
 Rytmicznie powtarzają się także pory roku (wiosna, lato, jesień, 
zima, wiosna, lato, jesień, zima…). Może znasz jeszcze inne 
przykłady rytmu w naturze?
 Rytm można odnaleźć też w architekturze. Przyjrzyj się uważ-
nie narysowanym poniżej domkom. Ich układ jest rytmiczny. Na 
przemian powtarza się czarny i biały domek.
 Spróbuj wystukać ich rytm. Jedno klaśnięcie oznacza czarny 
domek, uderzenie o stół biały domek: klaśnięcie — uderzenie 
w stół — klaśnięcie — uderzenie w stół — klaśnięcie…

RYTM
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STATYKA  
I  
DYNAMIKA

Jak myślisz, co to znaczy, że coś jest 
statyczne lub dynamiczne? Przyjrzyj się 
uważnie postaciom obok. O której z nich można 
powiedzieć, że jest dynamiczna? Dlaczego? 
Spróbuj ustawić się najpierw w statycznej, 
a potem w dynamicznej pozie.

Jak już pewnie zauważyłaś/zauważyłeś, dynamika wiąże się 
z ruchem. Jak myślisz, czy budynki mogą także być dynamicz-
ne? Czy mogą się „ruszać”?

POTRZEBNE MATERIAŁY:

·pisak



S
pójrz na rysunki przedstaw

iające kilka znanych budynków
. 

Które z nich spraw
iają w

rażenie, jakby się „ruszały”? Jakie linie 
w

 nich dom
inują? Poziom

e czy pionow
e? S

kośne, łam
ane czy 

faliste? A
 m

oże spiralne? Przyłóż do rysunku folię. Za pom
ocą 

pisaka zaznacz kierunek ruchu przedstaw
ionych budynków

.

CENTRUM HEYDARA ALIYEVA W BAKU (AZERBEJDŻAN)
ARCHITEKTKA: ZAHA HADID
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SPIRALNY MINARET W MIEŚCIE SAMARRA (IRAK)

ARCHITEKT NIEZNANY

KATEDRA MATKI BOŻEJ Z APARECIDY W BRASÍLII (BRAZYLIA)

ARCHITEKT: OSCAR NIEMEYER
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ŚWIATŁO

POTRZEBNE MATERIAŁY:

·ołówek

·pudełko tekturowe średniej 

wielkości 

(na przykład 30 x 40 x 30 cm)

·nożyczki

·kawałek czarnego papieru 

·latarka

Trudno wyobrazić sobie nasze życie bez światła. 
Dzięki niemu możemy zobaczyć otaczający nas 
świat, dostrzec kształty, kolory. Nic więc 
dziwnego, że architektki i architekci 
projektując budynki starają się zapewnić 
przebywającym w nich ludziom odpowiednią ilość 
światła dziennego. Dlatego też położenie 
poszczególnych pomieszczeń powinno być 
odpowiednio dopasowane względem stron świata.

Zastanów się, przez okna z której strony świata dostaje się 
najwięcej światła? Które pomieszczenie w domu powinno być 
najlepiej oświetlone w ciągu dnia? 
 Architekt może w różny sposób operować światłem: na przy-
kład równomiernie (czyli tak samo we wszystkich miejscach) 
rozjaśnić wnętrze promieniami słonecznymi wpuszczanymi 
przez duże okna. Może też oświetlić pomieszczenie punktowo, 
jak reflektorem samochodowym, czyli za pomocą światła wpada-
jącego przez niewielki otwór.
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Sprawdź, jak zmienia się wnętrze pokoju w zależności od 
wielkości okna i jego usytuowania.
 Przygotuj tekturowe pudełko. Wytnij na bokach i górze 
pudełka kilka otworów różnej wielkości. Przód pudełka 
zostaw otwarty. Wyobraź sobie, że to wnętrze pokoju. 
Jak będzie ono wyglądać, gdy oświetlisz je latarką przez 
otwór z góry? A jak, gdy z boku? Dla większego efektu 
przesłoń czarnym papierem pozostałe otwory.
 Eksperyment powtórz na dworze ustawiając odpo-
wiednio pudełko do słońca. Zwróć uwagę, że światło 
naturalne nigdy nie jest takie samo. W zależności od pory 
dnia i zachmurzenia zmienia się jego barwa i natężenie (czyli 
czasem jest bardzo mocne, a czasem słabe). Porównaj, jak 
wnętrze pudełka będzie wyglądać w południe, a jak wieczorem.

Kiedy brakuje światła dziennego, na przykład nocą, stosuje się 
światło sztuczne. Przyjrzyj się uważnie lampom w swoim domu. 
Zaobserwuj, które miejsca są oświetlone silnym, jasnym świa-
tłem, a które pogrążone w mroku. Jak myślisz, dlaczego inaczej 
oświetla się blat kuchenny, a inaczej sypialnię? Przy jakim świe-
tle odrabiasz lekcje?
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KOLOR Wokół nas jest tyle barw! Błękit nieba, zieleń 
drzew, różne kolory ubrań przechodniów na 
ulicach… Ale czy wiesz, skąd się biorą kolory? 
Widzimy je dzięki światłu. Przypomnij sobie, 
jak wygląda tęcza na niebie. Światło słoneczne, 
nazywane białym, w kroplach deszczu rozdziela 
się na 7 kolorów. Występują one zawsze w tej 
samej kolejności.

Czerwony, żółty i niebieski to kolory podstawowe. Mieszając je ze 
sobą w odpowiedni sposób możesz otrzymać wszystkie pozostałe 
barwy tęczy.
 Sprawdź to. Weź farby i pędzel. Pokoloruj tęczę zgodnie ze 
wskazówkami na rysunku poniżej.

POTRZEBNE MATERIAŁY:

·farby plakatowe lub 

akwarelowe (wystarczy 

kolor czerwony, 

niebieski i żółty)

·pędzel

·kartka papieru

·kolorowe kredki

1: CZERWONY
2: CZERWONY + ŻÓŁTY
3: ŻÓŁTY
4: ŻÓŁTY + NIEBIESKI
5: NIEBIESKI
6: NIEBIESKI + CZERWONY

1

2

3

4

5 6
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Czy wiesz, że kolor odgrywa ważną rolę w architekturze? Budyn-
ki swój kolor mogą zawdzięczać naturalnej barwie materiałów, 
z których zostały wzniesione, lub odcieniom farby użytej do ich 
pomalowania. W zależności od tego, jaki kolor wybierzemy, ten 
sam dom lub jego wnętrze może wyglądać zupełnie inaczej.
 Dobór odpowiedniego koloru w pomieszczeniu wpływa na 
nasze samopoczucie. Przyjrzyj się uważnie kolorom w Twoim 
mieszkaniu. Zwróć uwagę nie tylko na ściany czy podłogę, ale 
także na meble i dodatki. Które z pomieszczeń wydaje Ci się 
najcieplejsze, najprzytulniejsze? Jaki kolor w nim dominuje?
 Jakich Twoim zdaniem kolorów należy użyć, aby pomieszczenie 
wydawało się bardziej:

Pokoloruj domek odpowiednim kolorem kredki.
 Czy wiesz, że za pomocą odpowiednio dobranego koloru można 
optycznie powiększać lub zmniejszać przestrzeń? Można też 
sprawić, że jakiś element stanie się bardziej widoczny lub prze-
ciwnie — „zniknie” i podobnie jak kameleon upodobni się do 
otoczenia. 
 Rozejrzyj się po swojej okolicy. Spróbuj znaleźć budynek lub 
jego element, który został ukryty za pomocą koloru, lub taki, 
który został w ten sposób wyeksponowany.

CIEPŁE CHŁODNE
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Za pomocą koloru można pozornie łączyć lub dzielić pewne 
części budynku, podkreślać jego fragmenty. Sprawdź to.
 W rysunku nr 1 pokoloruj całą fasadę budynku tylko jednym 
kolorem kredki.

1
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W rysunku nr 2 pokoloruj fasadę dwiema kredkami w taki sposób, 
aby wyróżnić znajdujące się na niej okna i wejście. Czy widzisz 
różnicę?

2
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PRZESTRZEŃ Często się mówi, że architektura to sztuka 
kształtowania przestrzeni. Ale czym właściwie 
jest przestrzeń? Najprościej można powiedzieć, 
że przestrzeń to wszystko to, co nas otacza 
— niebo nad nami, ulica, park. Przestrzenią 
jest też wnętrze naszego domu. W zależności od 
naszych potrzeb możemy przestrzeń w różny 
sposób ograniczać i dzielić oraz nadawać jej 
różne kształty. Na przykład ścieżkę rowerową 
wydzielamy z przestrzeni miasta za pomocą 
czerwonego pasa na chodniku, a sklep za pomocą 
ścian.

Przygotuj długi sznurek. Zwiąż razem jego końce. Rozłóż go na 
podłodze i usiądź w środku powstałej pętli. W ten sposób 
wydzieliłaś/wydzieliłeś w miejscu, w którym się znajdujesz, trochę 
własnej przestrzeni. Jej granice na podłodze wyznaczył sznurek. 
Swoją przestrzeń możesz zmniejszyć skracając sznurek, możesz 
też nadawać jej różne kształty w zależności od tego, jak go 
ułożysz. Spróbuj teraz zmienić kształt swojej przestrzeni. Zwróć 
uwagę, że cały czas jest ona otwarta od góry. Bez problemu 
możesz przesuwać swoje ręce, głowę nad sznurkiem. Co się stanie, 
jeśli nad wydzieloną sznurkiem przestrzenią umieścisz otwarty 
parasol lub tekturowe pudło? Czy przestrzeń będzie tak samo 
otwarta, jak poprzednio? Pomyśl, w jaki jeszcze inny sposób 
można ją zamknąć. 

POTRZEBNE MATERIAŁY:

·długi sznurek (około 

2 metrów długości)

·parasol

·duże pudło tekturowe
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Wybierz się teraz na spacer. Przyjrzyj się 
mijanym budynkom. W jaki sposób została 
w nich zamknięta przestrzeń? Zobacz też, 
co dzieje się między budynkami. Jak wyglą-
da przestrzeń między nimi?
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ŁADNIE  
I SKŁADNIE 

Dom, szkoła, praca. W tych miejscach jesteś 
lub będziesz przez większość swojego życia. 
Muszą więc być dobrze zaprojektowane. Co to 
właściwie znaczy? Jest kilka rzeczy, o których 
musi pamiętać osoba projektująca budynki, ich 
wnętrza oraz każdy element, który będzie się 
w nich znajdował. Dotyczy to również parków 
i ogrodów.

PO PIERWSZE: ERGONOMIA 
Jest to nauka zajmująca się badaniem, w jaki sposób projekto-
wać wnętrza oraz przedmioty, aby wygodnie się z nich korzysta-
ło. Osoba projektująca bierze więc pod uwagę indywidualne 
potrzeby przyszłych użytkowników lub użytkowniczek — ich 
wiek, rodzaj wykonywanej pracy, stan zdrowia. Inne biurko 
zaprojektuje dla dziecka, a inne dla osoby dorosłej. Inna też 
będzie łazienka w domu, gdzie mieszka osoba poruszająca się 
na wózku, a inna tam, gdzie mieszka osoba niedowidząca.

PO DRUGIE: FUNKCJONALNOŚĆ 
Pomyśl o rzeczy, którą masz, ale nie do końca ją lubisz. 
Na przykład sweter, który jest ładny, ale niewygodny. Dizajnerka 
lub dizajner, czyli osoba, która projektuje przedmioty 

POTRZEBNE MATERIAŁY:

·kartka papieru

·ołówek

·kredki
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codziennego użytku, stara się tworzyć je tak, aby spełniały jak 
najlepiej swoją funkcję. Na krześle ma się wygodnie siedzieć, 
z kubka dobrze pić, a ubranie z przyjemnością nosić. O takich 
rzeczach mówimy, że są funkcjonalne. 

PO TRZECIE: PARTYCYPACJA 
Osoba projektująca przed przystąpieniem do pracy powinna 
zapytać Cię o Twoje oczekiwania. Kiedy już wie, czego potrzebu-
jesz, może stworzyć taki budynek lub przedmiot, który będzie Ci 
dobrze służyć. Dlatego tak ważna jest partycypacja, czyli udział 
przyszłych użytkowników i użytkowniczek w procesie projekto-
wania. Przed stworzeniem miejsc publicznych (czyli dostępnych 
dla wszystkich, takich jak park, skwer czy parking) władze 
miasta powinny zapytać o opinię mieszkanki i mieszkańców. 
Takie spotkanie nazywamy KONSULTACJAMI SPOŁECZNYMI. 
Udział w nich jest bardzo ważny dla naszego wspólnego 
otoczenia.
 Pamiętając o omówionych tu zasadach stwórz poniżej projekt 
pokoju dla bliskiej Ci osoby.
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KIM JEST 
TEN BUDYNEK?

Każdy człowiek jest inny. Tak samo budynki. 
Różnią się wyglądem, pochodzeniem, 
budową. Ich wygląd i materiał, z jakiego 
zostały wzniesione, często wynikają z tego, 
w jakim kraju się znajdują i do czego służą.

Spójrz na poniższe obrazki i przeczytaj ich opisy. To przykłady 
domów mieszkalnych z różnych regionów świata. Zastanów się, 
gdzie mogą się znajdować. Swoje propozycje wpisz w wolne 
miejsca.

Ten dom jest wykonany z drewna. Jego stromy 
dach sprawia, że często padający tu śnieg 
łatwiej z niego spada.

To jest kamienica. Od średniowiecza do 
dwudziestego wieku w tego typu budyn-
kach żyła większość mieszkańców 
europejskich miast.
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Ten dom z ciekawym dachem pochodzi z kraju, 
w którym często występują trzęsienia ziemi. 
Dlatego jego lekka drewniana konstrukcja 
odporna jest na wstrząsy.

Palafit to dom stojący na wysokich 
drewnianych palach. Znajdziesz go 
przede wszystkim w krajach, gdzie 
występuje pora deszczowa lub często 
wylewają rzeki.

Wielopiętrowy blok mieszkalny jest 
zbudowany z odpornego na każdą 
pogodę żelbetu i szkła.
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Czy wiesz, że architektura, tak jak ludzie, ma swój charakter? 
Różne obiekty, podobnie jak Ty, posiadają cechy, które sprawiają, 
że są wyjątkowe. Nazywa się je duchem miejsca, czyli GENIUS 
LOCI.
 Pamiętaj, że żaden budynek nie istnieje samodzielnie. Na jego 
charakter składa się także otoczenie. Równie ważne jest to, co 
czujesz przebywając obok i w środku. O atmosferze miejsca 
decydują także jego historia oraz wspomnienia mieszkanek 
i mieszkańców.

NA ZEWNĄTRZ:

JAKIE ZAPACHY 
CZUJESZ?

JAKIE ODGŁOSY 
SŁYSZYSZ?

JAKIE INNE 
ODCZUCIA 
CI TOWARZYSZĄ?

CO SPRAWIA, ŻE TO 
MIEJSCE JEST 
RÓŻNE OD INNYCH?

CO PODOBA CI SIĘ 
W WYGLĄDZIE 
DOMU?
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 Spróbuj uchwycić atmosferę miejsca, w którym mieszkasz.
 Jak się czujesz stojąc przed swoim domem? Co podoba Ci się 
najbardziej w jego wyglądzie? Czy coś słyszysz? A może czu-
jesz? Czy te odczucia są przyjemne?
 Zapisz swoje obserwacje w tabeli. Powtórz doświadczenie 
wchodząc do środka.

JAKIE ZAPACHY 
CZUJESZ?

JAKIE ODGŁOSY 
SŁYSZYSZ?

JAKIE INNE 
ODCZUCIA 
CI TOWARZYSZĄ?

CO SPRAWIA, ŻE TO 
MIEJSCE JEST 
RÓŻNE OD INNYCH?

CO PODOBA CI SIĘ 
W WYGLĄDZIE 
DOMU?

W ŚRODKU:
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W starożytności, czyli bardzo dawno temu, naprawdę wierzono, 
że różnymi miejscami opiekują się dobre duchy. Jak wyglądałby 
ten, który strzeże Twojego domu? Narysuj go poniżej.
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MOJE, 
WASZE 
CZY ICH?

Twój kontakt z architekturą to nie tylko 
poznawanie samych obiektów, ale także ich 
otoczenia. Zazwyczaj jest ono otwarte dla 
każdego. Mówimy wówczas, że jest to przestrzeń 
wspólna.

WSPÓLNA

CZYLI

CZYJA

?
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Wyjdź na swoje podwórko lub na ulicę, przy której mieszkasz. 
Napisz, kto może z nich skorzystać i w jaki sposób (na przykład 
dzieci mogą grać w piłkę, dorośli spacerować).

Czy jest ktoś, kto nie mógłby skorzystać z wybranego przez Ciebie 
miejsca? Przyjrzyj się. Czy osoba pchająca wózek z dzieckiem może 
poruszać się bez problemów? Czy osoba starsza znajdzie miejsce na 
odpoczynek? Jeżeli nie, mówimy wówczas, że przestrzeń taka posia-
da BARIERY ARCHITEKTONICZNE. 
 Co można zrobić, aby to miejsce było bardziej dostępne? Zapisz 
swoje propozycje. 
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Przestrzeń wspólna powinna być zatem dostępna 
dla każdej osoby. Nieważne, w jakim jesteś 
wieku, ile masz pieniędzy, jaki jest twój stan 
zdrowia, pochodzenie czy wyznanie. 
DOSTĘPNOŚĆ to jeden z warunków 
dobrego projektowania 
miast.
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Kolejnym z nich jest ŁAD PRZESTRZENNY.
 Na pewno Twoi opiekunowie często mówią Ci, że w Twoim 
pokoju powinien panować porządek, czyli ład. Łatwiej wtedy 
skupić się na zabawie i pracy. Łatwiej również znaleźć rzeczy, 
których się szuka. W posprzątanym pokoju nie potkniesz się 
o porzuconą zabawkę i nie nabijesz sobie guza. Podobnie jest 
z ulicami miast.
 Krzykliwe i wielkie reklamy utrudniają podziwianie architektury 
oraz krajobrazów. Nadmiar szyldów i bilboardów żartobliwie 
nazywa się REKLAMOZĄ. Problem jednak jest poważny. Nie ma 
nic złego w reklamie, ale musi być dobrze zaprojektowana 
i pasować do otoczenia.
 Niektóre miasta tworzą więc UCHWAŁY KRAJOBRAZOWE. Jest 
to zestaw przepisów mówiących o tym, jak umieszczać nie tylko 
reklamy, ale także MAŁĄ ARCHITEKTURĘ: kosze na śmieci, ławki, 
wiaty przystankowe. Mówi także, na jaki kolor można malować 
elewacje budynków. Zasady te utrzymują w mieście ład. Gdy 
nie ma takiej uchwały, ludzie sami muszą ostrożnie dobierać 
wzory i kolory. Warto wtedy poprosić o opinię PLASTYKA 
MIEJSKIEGO lub zamówić projekt u grafika lub graficzki.

MA
 ZN

ACZ
ENI

E DL
A ŁAD

U PRZESTRZENNEGO!

TW
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Sprawdź, czy Twoja najbliższa okolica jest objęta uchwałą 
krajobrazową. Jeżeli tak, to porównaj, czy to co widzisz, zgadza 
się z tym, co jest w niej zapisane. 
 Jeżeli nie, to zaproponuj, jak w tym miejscu powinny wyglądać 
reklamy, kolory budynków i mała architektura. Jeżeli chcesz, 
możesz skonsultować swój pomysł z rodzicami i sąsiadami. 
Może okaże się, że zmienicie swoje otoczenie na lepsze? Zapisz 
swoje propozycje.

UWAGA! ZNALEZIENIE UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ ORAZ JEJ 
TREŚĆ MOGĄ BYĆ TRUDNE. JEŻELI CHCESZ, POPROŚ O POMOC 
KOGOŚ DOROSŁEGO.
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O porządek w mieście dbają specjalne firmy sprzątające zatrud-
niane przez miasto. Grabią liście z chodników, koszą trawniki, 
czyszczą popisane ławki, opróżniają śmietniki. Dużo z tym 
porządkiem zachodu!
 Czasem miasta chcą oszczędzić na sprzątaniu. Decydują się na 
wycinkę drzew lub likwidację trawnika. Wszystko zalewają 
łatwym do sprzątania betonem. Nawet ławki robią z betonu. Po 
prostu BETONOZA!
 Nie jest to dobre rozwiązanie. Na placu jest wówczas pusto, 
nudno, a w lecie na dodatek strasznie gorąco. Czy pozbycie się 
wszystkich mebli, zasłon i zabawek z Twojego pokoju, po to, 
żeby było łatwiej go sprzątać, jest dobrym wyjściem? Gdzie 
spać, na czym rysować, czym zasłonić okno, gdy razi słońce? 
Podobnie jest z miastem. Drzewa i trawa to klimatyzatory, a ław-
ki, wiaty — miejskie meble. O nie również należy dbać, tak jak 
o te domowe. Nie wolno ich niszczyć, siadać na nich w nieodpo-
wiedni sposób, zaśmiecać.

BO PRZECIEŻ PODWÓRKO, ULICA I PLAC
  SĄ RÓWNIEŻ TWOJE. 
   TWOJE I NAS WSZYSTKICH!
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POSŁOWIE

„Architekturę tworzą zwykli ludzie dla 
zwykłych ludzi, a zatem powinna być łatwo 
zrozumiała dla wszystkich.”

– pisał duński architekt Steen Eiler Rasmussen w swojej znakomi-
tej książce Odczuwanie architektury_1. Architektura nadaje ramy 
naszemu życiu codziennemu. Mieszkamy, uczymy się, pracujemy, 
wypoczywamy w architekturze. Ale czy zdajemy sobie sprawę, 
w jaki sposób zaprojektowana wokół nas przestrzeń wpływa na 
komfort naszego życia fizycznego, emocjonalnego, społeczne-
go? W jakim stopniu możemy ją sami przekształcać?
 Aby stać się świadomą użytkowniczką i użytkownikiem otacza-
jącej nas architektury, warto zacząć jej poznawanie od lat naj-
młodszych. Ta myśl przyświecała nam przy pisaniu książki 
Laboratorium architektury. 
 W środowisku osób związanych z architekturą i projektowa-
niem przestrzennym coraz głośniej mówi się o konieczności 
wprowadzenia powszechnej edukacji architektonicznej do pro-
gramów szkolnych. Zapewne nie stanie się to szybko, ale warto 
podejmować próby tworzenia podstaw takiego właśnie programu 
i wdrażania go na mniejszą skalę. 
 Od kwietnia 2021 roku, dzięki finansowemu wsparciu Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizujemy w Muzeum 
Architektury we Wrocławiu projekt z zakresu edukacji architek-
tonicznej pt. Laboratorium architektury. Jest on naszą próbą 
odpowiedzi na to wyzwanie. W jego ramach powstała również 
niniejsza książka. Przeznaczona jest ona dla czytelniczek i czy-
telników od 7 lat. Głównym jej celem jest uwrażliwienie dzieci na 
otaczającą je przestrzeń, pokazanie, że architektura to nie tylko 
wznoszenie konstrukcji, ale przede wszystkim swoista oprawa 
naszego życia codziennego, mająca bezpośredni wpływ na to, 
jak się czujemy. Chciałyśmy zwrócić też uwagę na to, że archi-
tektura z jednej strony jest blisko związana ze środowiskiem, 
miejscem, w którym powstaje, a z drugiej — przemawia do nas 

1� S. E. Rasmussen, 

Odczuwanie architektury,

Kraków 2015, s. 19. 
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uniwersalnym językiem, zrozumiałym na wszystkich 
kontynentach. 
 Na ostateczny kształt Laboratorium Architektury złożyły się 
przede wszystkim nasze osobiste przemyślenia i doświadczenia 
zdobyte podczas warsztatów architektonicznych prowadzonych 
przez nas na co dzień w Muzeum Architektury we Wrocławiu. 
Przy pisaniu książki korzystałyśmy też z doświadczeń innych 
osób zajmujących się szeroko pojętą edukacją architektoniczną. 
Na pierwszym miejscu należy wymienić tu przybornik do nauki 
architektury dla dzieci Architecture Toolkit opracowany przez 
międzynarodową organizację PLAYCE_2 oraz inspirowaną tą 
publikacją książkę Out of the Box — Ucieknij z pudełka! Osobisty 
przewodnik po nowoczesnej architekturze Gdyni Anny Wróbel-
-Johnson_3. Pomocny w tworzeniu koncepcji Laboratorium 
architektury okazał się również program edukacji architekto-
nicznej ArquiEscola stowarzyszenia katalońskich architektów 
COAC_4. Inspiracji do książki, zwłaszcza jej pierwszej części, 
dostarczyły nam także dwie publikacje: Oczy skóry. Architektura 
i zmysły Juhaniego Pallasmy_5 oraz oraz wspomniane wyżej 
Odczuwanie architektury Steena Eilera Rasmussena. Stanowią 
one same w sobie niemal gotowy scenariusz zajęć o zmysłowym 
postrzeganiu architektury. Poruszane przez autorów zagadnienia 
wymagały jednak przełożenia na język zrozumiały dla dziecka. 
Tytuł drugiej części książki zaczerpnęłyśmy z publikacji Witolda 
Rybczyńskiego Jak działa architektura: przybornik humanisty_6. 
Nie możemy też pominąć książki Alicji Szyguły i Jakuba Głaza 
Wspólne nie znaczy niczyje_7, jedynej znanej nam pozycji dla 
dzieci traktującej o zagadnieniach kształtowania przestrzeni 
publicznej. Źródłem niektórych pomysłów okazał się także 
internet, jak choćby w przypadku ćwiczenia z pudełkiem z roz-
działu Światło, wzorowanym na eksperymentach studentów 
architektury Uniwersytetu Veracruzana w Meksyku_8.
 Integralną część książki stanowią ilustracje Pawła Mildnera. 
Pozwalają one poprzez obraz płynnie wprowadzać dzieci 
w skomplikowany świat architektury. Ponadto ułatwiają zrozu-
mienie i zapamiętanie trudniejszych zagadnień.
 Mając na względzie wiek potencjalnych czytelniczek i czytelni-
ków starałyśmy się, aby zawarte w książce treści były przekazy-
wane w sposób przystępny. Podjęłyśmy również próbę 
zastosowania języka inkluzywnego, stąd w tekście pojawiają się 
formy męskie i żeńskie. Uważamy bowiem, że architektura jest 
dziedziną dla wszystkich, niezależnie od płci. 

2� Architecture Toolkit, 

praca zbiorowa, 

Helsinki 2008

www.playce.org 

3� A. Wróbel-Johnson, 

Out of the Box — 

Ucieknij z pudełka! 

Osobisty przewodnik po 

nowoczesnej architekturze 

Gdyni, Gdynia 2015 

4� L. Gomez Garcia, X. 

Rodriquez Soriano, 

ArquiEscola. ConstruÏm 

junts els entorns 

urbans, 2019

https://www.arquitectes.

cat/ca/coac/programa-

educatiu 

5� J. Pallasmaa, 

Oczy skóry. Architektura 

i zmysły, Kraków 2012

6� W. Rybczyński, 

Jak działa architektura. 

Przybornik humanisty, 

Kraków 2013 

7� J. Głaz, A. Szyguła, 

Wspólne nie znaczy 

niczyje, czyli 

o podwórkach i ulicach 

coś dla dziecka i rodzica,

Warszawa–Kraków 2018 

8� https://www.uv.mx/

orizaba/arquitectura/

eventos/cubo-de-luz/
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Książka Laboratorium architektury może służyć zarówno do 
rodzinnego poznawania architektury znajdującej się w najbliż-
szym otoczeniu, jak i stanowić inspirację dla nauczycielek 
i nauczycieli chcących wprowadzać elementy edukacji architek-
tonicznej do realizowanych przez siebie zajęć szkolnych. Mamy 
nadzieję, że zaproponowane w książce proste ćwiczenia ułatwią 
dzieciom zrozumienie języka architektury oraz zachodzących 
w niej procesów. 
 Na wiele postawionych w tej książce pytań nie dajemy goto-
wych odpowiedzi. Wszyscy bowiem inaczej postrzegamy i odczu-
wamy otaczający nas świat. Mamy nadzieję, że lektura 
Laboratorium architektury zachęci czytelniczki i czytelników do 
osobistego kontaktu z architekturą i wielozmysłowego jej 
poznawania. 

Autorki
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OCZYWIŚCIE, 
ŻE TAK!

NIE MA BLIŻSZEJ 
CZŁOWIEKOWI 

DZIEDZINY SZTUKI. 
W LABORATORIUM 

ARCHITEKTURY POKAŻEMY 
CI, ŻE INŻYNIERYJNA 

STRONA BUDOWNICTWA TO 
ZBIÓR PROSTYCH ZASAD, KTÓRYCH 
DZIAŁANIE MOŻESZ ZAOBSERWOWAĆ 
KAŻDEGO DNIA. ICH ODPOWIEDNIE 
WYKORZYSTANIE GWARANTUJE 
POWSTANIE PRZESTRZENI, W KTÓREJ 
DOBRZE SIĘ CZUJESZ. PRZEDE 
WSZYSTKIM JEDNAK ZOBACZYSZ, 
ŻE NAJWAŻNIEJSZĄ CZĘŚCIĄ 
ARCHITEKTURY JESTEŚ TY. 
BEZ CIEBIE ARCHITEKTURA 
NIE ISTNIEJE. W JEJ TWORZENIU?

CZY NIE BĘDĄC ARCHITEKTEM M
OŻN

A BA
DAĆ ARCHITEK

TURĘ I WSPÓŁUCZESTNICZ
YĆ
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