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Plastikowa 
Przystań

N

Lokalizacja na Kanale Gliwickim

Zagospodarowanie terenu

Widok od strony południowo-zachodniej

Beczka na wodę o pojemności 1000 l

Europaleta do platform i mola

Wiadro z liną jako balast platformy

Beczka jako balast mola

Zasuwa do drzwi w kabinach

Widok od strony południowej 

Autor: Paweł Furgalski

Wydział Architektury
Politechniki Śląskiej

Katedra Projektowania
Architektury Mieszkaniowej
i Użyteczności Publicznej

PrPrzedmiot:
Detal architektoniczny

Prowadzący przedmiot:
dr hab. inż. arch. Jerzy Cibis

PPochodzę z Rębielic Królews-
kich, małej miejscowości nie-
daleko Częstochowy. Uczest-
niczyłem w międzynaro-
dowych warsztatach projek-
towych w Seifhennersdorfie. 
Interesuję się kolarstwem 
oraz fotografią. 
e-mail: pawel.furgalski@o2.pl

Projekt zakłada wykorzysta-
nie 1000-litrowych beczek na 
wodę jako kabin, zloka-
lizowanych na kilku 
poziomach, umożliwiających 
odpoczynek podczas postoju 
w czasie podróży kanałem 
Gliwickim. Projekt przewiduje 
siatki na nieczystości, dzięki 
czemu woda w okolicy 
przystani jest zawsze czysta, 
ruchomą platformę oraz 
panele słoneczne generujące 
prąd.



Detal siatki na zanieczyszczenia płynące kanałem

Widok od strony południowej

Widok na siatkę na zanieczyszczenia kanału



R E  patchwork

Autor: Małgorzata Graczyk

Wydział Architektury
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Przedmiot:
Detal architektoniczny

Prowadzący przedmiot:
dr hab. inż. arch. Jerzy 
Cibis

Choć studiuję architekturę, 
chętnie projektuję wnętrza. 
Czas wolny spędzam 
aktywnie lub z biografią 
słynnego architekta w ręku. 
Lubię wędrówki po górach 
oraz sporty wodne.
e-mail: graczyk.mal@g-
mail.com

Proponowane rozwiązania 
zakładają ponowne użycie 
materiałów. Przeplatanie 
się obiektów antropogeni-
cznych i naturalnych tworzy 
mozaikę – patchwork tego, 
co daje nam przyroda oraz 
tego, co wytworzył
człowiek. W kontekście 
Kanału Gliwickiego można 
to zinterpretować jako 
nowoczesne oraz 
eko-odpowiedzialne   
nawiązanie do industrialne-
go charakteru terenu.





Autor: Maciej Czechowski

Przedmiot:
Detal architektoniczny
Prowadzący przedmiot:
dr hab. inż. arch. Jerzy Cibis

Katedra Projektowania
Architekury Mieszkaniowej
i Użyteczności Publicznej

Wydział Architektury
Politechniki Śląskiej

Projekt zakłada
wykorzystanie powszechnie 
dostępnych materiałów 
takich jak stalowe
czy polietylenowe beczki 
oraz drewniane palety.
Elementom Elementom tym można 
ponownie nadać znaczenie
poprzez wykorzystanie
ich do nowych celów dzięki 
prostym zabiegom
estetycznym. Łatwa 
dostępność materiałów
wyjściowwyjściowych pozwala
na dowolne modyfikowanie 
założenia w przyszłości
jak i łatwą naprawę 
elementów.

MACIERZE

TYCZKI BAMBUSAPALETA DREWNIANA (EURO/ISO)BECZKA STALOWA (200 L)

SUROWIEC

DREWNO KORTENSTAL NIERDZEWNA

TARNINA BAMBUS

ELEMENTY WYPOSAŻENA

1. STACJA ŁADOWANIA Z PANELEM
 FOTOWOLTAICZNYM

2. ŚCIANKA PRZECIWSMOGOWA
Z MCHU

3. DONICE 4. MINITĘŻNIA 6. MINIWĘDZARNIA

MEBLE

1. DULCE

2. EVITA

3. ABELLA

4. IDOYA

5. CANDE

Pochodzę z Kędzierzyna- 
Koźla. Do moich pasji należą: 
deskorolka, filmy, muzyka 
elektroniczna, podróże i góry 
oraz ukochany pies.













Skrzynia transportowa, 80x120 cm Skrzynia transportowa, 50x50x50 cm Europaleta, 80x120 cm
źródło grafiki: Leroymerlin.plźródło grafiki: certifiedpacking.comźródło grafiki: turbosquid.com

1. Wiata 3. Hamak

4. Kosz lądowy 5. Kosz pływający 6. Obudowa kontenerów 7. Stolik

2. Rowerowy generator prądu

Podstawowe 
moduły:

Propozycje mebli:

Autor: Joanna Golec

Wydział Architektury
Politechniki Śląskiej

Katedra Projektowania
Architektury Mieszkaniowej
i Użyteczności Publicznej

Przedmiot:
Detal architektoniczny

Prowadzący przedmiot:
dr hab. inż. arch. Jerzy 
Cibis

Pochodzę z Węgierskiej 
Górki. Czytam wiele książek 
kryminalnych, w wolnych 
chwilach jeżdżę na rowerze 
po górach, a także dużo 
podróżuję. 
e-mail: golec.asia12@
gmail.com

Projekt  został stworzo-
ny na bazie drewnianych 
skrzyń transportowych oraz 
palet, tworząc różne rodza-
je mebli. Zawiera w sobie 
także elementy nowocze-
snej technologii, takie jak 
rowerowy generator prądu, 
który pozwala na naładowa-
nie telefonu energią wytwo-
rzoną poprzez pedałowanie 
w miejscu na rowerze.



Widok pomostu Widok na kosze pływające

Zagospodarowanie terenu







Główną ideą projektu było 
stworzenie powtarzalnego 
modułu, łatwego w łączeniu 
i wytrzymałego. Tak powstał 
sześcian o boku 2,3m. 
Zbudowany za pomocą 
trójników i rur PVC o średni-
cy 50mm. Dzięki temu 
systemowi może zostać 
szybko i łatwo złożony i 
przeniesiony w inne miejsce 
. Można dowolnie aranżować 
i zmieniać funkcje “boxów” 
w zależności od potrzeb.

Jestem studentem architek-
tury na Politechnice 
Śląskiej. Często uczestniczę 
w różnego radzaju warsz-
tatch. Uwielbiam poszuki-
wanie ciekawych rozwiązań. 
Poza tym staram się dużo 
podróżować i eksplorować 
poznane miejsca. 

rmagiera1997@gmail.com

Autor: Robert Magiera

Schemat budowy: rura PVC  50mm, trójnik narożny 
PVC, płyta OSB 20mm, zbiornik na wodę 100l

Układ nr 1Podstawowe moduły z różnymi funkcjami

Polsl, Wydział Architektury
Katedra Projektowania 
Architektury Mieszkaniowej 
i Użyteczności Publicznej

Detal architektoniczny

Prowadzący przedmiot: 
dr hab. inż. arch. Jerzy Cibis

Autor: Robert Magiera

Wydział Architektury
Politechniki Śląskiej
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Architektury Mieszkaniowej
i Użyteczności Publicznej

Przedmiot:
Detal architektoniczny

Prowadzący przedmiot:
dr hab. inż. arch. Jerzy Cibis

Jestem studentem architek-
tury na Politechnice Śląskiej.
Często uczestniczę w różnego 
rodzaju warsztatach.
Uwielbiam poszukiwanie
ciekawych rozwiązań.
Poza tym staram się dużo
podróżować i eksplorować
poznane miejsca.
e-mail:
rmagiera1997@gmail.com

Główną ideą projektu było
stworzenie powtarzalnego
modułu, łatwego w łączeniu
i wytrzymałego. Tak powstał
sześcian o boku 2,3m.
Zbudowany za pomocą
trójników i rur PVC o średnicy
50 mm. Dzięki temu
systemowi może zostać
szybko i łatwo złożony
i przeniesiony w inne miej-
sce.
Można dowolnie aranżować
i zmieniać funkcje „boxów”
w zależności od potrzeb.



Widok z Kanału Gliwickiego

Widok z przeciwnego brzegu

Układ nr 2

Układ nr 3

Układ nr 4
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