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BUDYNEK INTELIGENTNY

Pomalowany koń
to jeszcze nie zebra.
Louis Kahn
Budynki nie będą długo funkcjonowały, jeśli brakuje im piękna.
Budynki nie będą spełniały swojej roli bez logicznych
rozwiązań, adekwatnych do rosnących wymagań społecznych.
Życie upływa nam w przestrzeni ograniczonej ścianami.
Egzystując we współczesnym świecie, za naturalne uważamy
przebywanie w pomieszczeniach. Ludzie tym różnią się od
innych stworzeń, że zaakceptowali przestrzeń wewnętrzną jako
najbardziej typowe środowisko, w którym przebywają: pracują,
relaksują się, po prostu żyją. Nadawanie wnętrzu określonego

of stone. estetyka betonu i kamienia do nowoczesnych wnętrz

wyglądu i komfortu, wyposażanie go jest procesem, od

of stone. mineralna warstwa 1.5 mm na różnych substratach
(MDF, topan, aluminium, inne)

i wygody przyczynia się do lawinowej konsumpcji surowców

of stone. produkt ekologicznie przyjazny

następuje – całe szczęście – logiczny zwrot w stronę takiego

którego nie można uciec. Nasze uzależnienie od technologii
i nieustannego zwiększania zapotrzebowania na energię.
Jednak w miarę wyczerpywania się zasobów naturalnych
projektowania, które skierowane jest bardziej na oszczędność

of stone. unikalna powierzchnia mebli i elementów
architektury wnętrz
of stone. bogaty program odcieni i struktur powierzchni

niż konsumpcję. Rozwiązania coraz częściej bazują na
ograniczaniu zużycia materiałów i minimalizowaniu uzależnienia
od pożerających energię systemów.
Choć trudno znaleźć konsensus i spełnić potrzeby zarówno
człowieka, jak i środowiska, to architektura podejmuje
wyzwanie: podlega zmianom, staje się ekonomiczna, mniej
agresywna wobec środowiska. Pojawiają się nowe idee i pomysły
na ekologiczne życie.
Oprócz odczuwania potrzeby ochrony, konserwowania
i zagospodarowywania architektury historycznej pojawiła się
potrzeba ochrony środowiska naturalnego przez świadome
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i ekonomiczne projektowanie.
Przyjemnej lektury

Różnorodna funkcja poszczególnych pomieszczeń wymagała optymalnego doboru
stolarki drzwiowej. W realizacji wykorzystano
drzwi marki Porta KMI Poland w okleinie z laminatu CPL HQ (Continuous Pressure Laminate
High Quality) – Dąb Milano 1.
W salach dydaktycznych oraz w sali audytoryjnej zastosowano rozwiązanie kontraktowe:
stolarkę o izolacyjności akustycznej Rw=42 dB
oraz 30- i 60-minutowej odporności ogniowej.
Dla podniesienia estetyki zastosowano ościeżnice PROJEKT. Specjalnie zaprojektowany profil
metalowy ościeżnicy pozwala na łatwy montaż
nakładek Porta SYSTEM, zapewniających estetyczne wykończenie dopasowane do wystroju

wnętrz i elewacji. Ponadto, firma Porta dostarczyła na tę realizację skrzydła dostosowane
technologicznie do zamontowania elementów
technicznych typu elektrozaczepy. Ich montaż
odbywał się już po spasowaniu stolarki na
budowie.
Pomieszczenia administracyjno-biurowe
oraz lekcyjne wyposażono natomiast w stolarkę
w klasie akustycznej Rw=27 dB w zestawie
z regulowaną ościeżnicą. Skrzydła wykonano

UŻYTECZNA
STOLARKA

w wersji przylgowej, a ich oba boki wzmocniono taśmą brzegową ABS. Kolekcja jest dostępna również w okleinie naturalnej Satin.
Producent wspiera projektantów dokładną
dokumentacją techniczną, bibliotekami CAD
oraz wiedzą doradców technicznych przez
cały proces inwestycyjny.

Centrum Kształcenia Ustawicznego we
Wrocławiu jest kolejnym obiektem na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego
oddanym do użytku w 2012 roku. Trzykondygnacyjny budynek ma prostą bryłę o ponadczasowym charakterze. Fasadę utrzymano
w kolorach szarości, jedynie strefę wejściową
zaakcentowano kolorem czerwonym. Gmach
doskonale wpisuje się w zabudowę rejonu
ulicy Kamiennej.
W obiekcie mieści się duża sala audytoryjna
na około 400 osób, 10 sal dydaktycznych, sale
lekcyjne, pomieszczenia administracyjno-biuro-

www.portacad.eu

Wszystkie pytania dotyczące oferty
niestandardowej prosimy

we, sala konferencyjna oraz szatnie, zaplecze

kierować do Działu Kontraktów:

sanitarne i techniczne. Wnętrza są utrzymane

tel. (+48) 58 67 78 140

w żywych kolorach. Aby ułatwić komunikację,

e-mail: kontrakt@porta.com.pl

każdą z kondygnacji wykonano w odmiennej
kolorystyce.
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Nowości produktowe

USZCZELNIANIE I ŁĄCZENIE
W JEDNYM

DREWNO ZAMKNIĘTE W KAMIENIU

IZOLACJA NISKODYMOWA

MAPEFLEX PU 45 może być alterna-

Warto zwrócić uwagę na nowy kamień

Firma Armacell wprowadziła na rynek

tywnym rozwiązaniem dla tradycyjnych

dekoracyjny Albero z serii Relief od firmy Bruk-

nową serię izolacji dobrze sprawdzających

silikonów i sztywnych klejów. Dzię-

Bet. Sekretem jego urody jest wyjątkowa faktura

się podczas pożaru – Armaflex Ultima.

ki wysokiemu stopniowi sprężystości

i naturalna kolorystyka. Pojedyncze elementy

Produkt jest elastycznym rozwiązaniem,

preparat dobrze uszczelnia, a wysoka

przypominają układane w stos szczapy drewna.

powstałym na bazie spienionego kauczuku

przyczepność do szkła, kamienia, cera-

Wygląd surowych polan nadaje wyrazisto-

syntetycznego. W odróżnieniu od tradycyj-

miki, metalu, drewna i betonu pozwala

ści klasycznym aranżacjom. Kamień Albero

nych, pozwala nie tylko na spowolnienie

łączyć różne materiały. Produkt służy

może być stosowany również na zewnątrz

rozprzestrzeniania się ognia (klasa spalania

także do wypełniania szczelin dylata-

– na elewacjach lub jako okładzina murków

BL dla otulin oraz B w przypadku płyt), ale

cyjnych wewnątrz i na zewnątrz. Pre-

ogrodowych. Produkt jest dostępny w trzech

również charakteryzuje się niewielką ilością

parat jest dostępny w kolorach białym,

naturalnych kolorach o odcieniach latte, cap-

wydzielanego podczas spalania dymu.

szarym, beżowym i czarnym.

puccino i mlecznej czekolady, które pozwalają
zachować proporcje pomiędzy bijącym od
nich ciepłem a naturalnym chłodem kamienia.

www.bruk-bet.pl

NOWOCZESNA FASADA
Panele kompozytowe mogą być stosowane nie
tylko jako zewnętrzne ściany budynku, ale również
okładziny ścian wewnętrznych, zwłaszcza w obiektach, gdzie hale produkcyjne i biuro umieszczone

www.mapei.pl

są w jednym budynku. Dźwiękochłonne produkty

www.armacell.com

Yawalbond mogą być wykorzystywane jako zew-

W POZYCJI HORYZONTALNEJ

nętrzne i wewnętrzne okładziny ścian, a także jako

ECO-FIX

warstwy elewacyjne i wypełnienie lekkich ścian

Dzięki Horizontal Shower po raz

osłonowych o konstrukcji szkieletowej. Płyty te

Eliminacja mostków cieplnych jest możliwa

pierwszy można rozkoszować się ką-

stanowią połączenie dwóch materiałów: blachy

dzięki elementom montażowym Eco-Fix. Pro-

pielą pod prysznicem na leżąco. Prysznic

aluminiowej i wewnętrznego rdzenia polietylenowe-

dukty z tej linii są wykonane z twardej pianki

horyzontalny wyposażony został w sześć

go. Taka konstrukcja zapewnia korzystny stosunek

poliuretanowej (PU) o dużej gęstości, dzięki

dysz WaterBars, umieszczonych na du-

wytrzymałości do wagi – ciężar panelu to 5,8 kg/m .

temu charakteryzują się dobrymi właściwościa-

2

żej powierzchni prysznicowej powyżej

mi izolacyjnymi, a równocześnie odpornością
www.yawal.com

miejsca do leżenia. Różne rodzaje strumieni tworzą wstępnie zaprogramowane
choreografie o działaniu relaksującym.

SALON POD SZKŁEM

na obciążenia ściskające i wyrywające oraz nie
odkształcają się pod wpływem nacisku. Montaż
powinien następować podczas wykonywania

Szkło marki Pilkington sprawdza się

ocieplania budynku lub po jego zakończeniu,

go panelu obsługowego eTool, który

w przeszkleniach ogrodów zimowych.

ale przed położeniem tynku. Dlatego też miejsca

zainstalowano nad głową. Prysznic jest

Wysokoefektywne szyby przeciwsłoneczne

ich wbudowania powinny zostać uwzględnio-

przeznaczony zarówno do użytku pry-

Pilkington Suncool™ gwarantują wysoką

ne w projekcie, natomiast w trakcie realizacji

watnego, jak i do salonów SPA.

przepuszczalność światła, redukcję prze-

wyznaczone przed wykonaniem ocieplenia.

Steruje się nimi za pomocą centralne-

puszczalności energii słonecznej i wysoką
izolacyjność cieplną. Zadaszenie powinno być
wykonane ze szkła hartowanego, odpornego
na uderzenia, oraz bezpiecznego szkła laminowanego, które po stłuczeniu nie rozsypuje
się na drobne kawałki. Takie właściwości ma
bezpieczne szkło laminowane Pilkington Optilam™. Użycie szkła Pilkington Optiphon™
gwarantuje izolacyjność dźwiękową.

www.dornbracht.com
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www.pilkington.pl

www.stahlton.com.pl

Wydarzenia

New Vision
of the Loft

W klinkierowej
oprawie

EKOBIUROWIEC
Na terenie Górnośląskiego Parku Przemysłowego oddano w sierpniu

Grupa kilkudziesięciu architektów oraz

do użytkowania jeden z najnowocześniejszych biurowców w Europie

gliny oraz historyczne obiekty wzniesione

dziennikarzy spotkała się w październiku

Środkowo-Wschodniej. Po przeprowadzonej niedawno wstępnej

z cegieł skłaniają do stosowania tego mate-

w Muszynie. W weekendowej konferencji

ocenie projektu według brytyjskiego systemu certyfikacji BREEAM

riału także w nowych inwestycjach, czego

zorganizowanej z inicjatywy firmy Fakro

okazało się, że budynek może ubiegać się o najwyższe z możliwych

przykładem jest oddany do użytku basen

wzięli udział przedstawiciele wielu krajów,

poziomów oceny - „outstanding”. Niemożliwa byłaby tak wysoka

miejski. Projekt został opracowany przez

m.in. Niemiec, Bośni i Hercegowiny, Serbii,

ocena obiektu bez odpowiedniego doboru rozwiązań materiało-

Hiszpanii, Grecji, Węgier i Holandii.

wych. Istotne były tu nie tylko jak najlepsze parametry produktów

architektów Piotra Dominiczaka i Mariusza
Szczuraszka, którzy nawiązali do skarbu

fot. Röben

Położenie Środy Śląskiej przy złożach

Powodem zorganizowania spotkania

czy wygląd, ale nawet historia produkcji i późniejszy ich wpływ na

średzkiego. Na elewacji zastosowano cegły

było zakończenie trzeciej edycji Między-

środowisko w całym cyklu życia produktu, tzw. LCA - life-cycle-as-

klinkierowe firmy Röben. Inspiracją dla ich

narodowego Konkursu dla Architektów

sessment. Wszystko odbywało się po konsultacjach z audytorem.

wykorzystania była również lokalizacja

pod nazwą New Vision of the Loft. Zakła-

budynku, który jest położony na wzgórzu,

dał on zaprojektowanie poddasza z wy-

skąd roztacza się widok na teren rekre-

korzystaniem produktów Fakro – okna

acyjny ze stawem. Ukształtowanie terenu

balkonowego Galeria i okien dachowych

sprawiło, że budynek jest usytuowany na

z serii proSky. W skład jury weszli archi-

spadku i opada w stronę jeziora. Zastoso-

tekt i krytyk architektury Hans Ibelings,

wanie naturalnego materiału pozwoliło nie

architekt Powerhouse Company Nanne

tylko na skuteczne rozwiązanie problemów

de Ru oraz przedstawiciel Fakro – Sabina

technicznych, ale także na nawiązanie do

Sujew. Niedługo rozpocznie się kolejna

naturalnego krajobrazu.

edycja konkursu.

www.roben.pl

Armstrong
ekoinnowacyjny

www.fakro.com

Arturo Flooring
w sieci
Nowa marka na rynku designerskich

9-10 października br. w Warszawie

posadzek żywicznych uruchomiła polską

odbyło się kolejne sympozjum Polskiego

stronę internetową. Witryna pozwala śledzić

Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicz-

nowości w ofercie firmy, a także zawiera

nego. Podczas wydarzenia ogłoszono

szereg informacji o samej technologii. Strona

wyniki konkursu na najbardziej ekolo-

opiera się na przejrzystym i funkcjonalnym

giczne rozwiązania w budownictwie.

projekcie, który uzupełnia galeria kolorowych

Wśród laureatów znalazła się m.in. fir-

zdjęć z przeprowadzonych realizacji. Treści

ma Armstrong. Jej najnowszy system

wypełniające witrynę zostały umieszczone

sufitów podwieszanych CoolZone został

w kilku tematycznie podzielonych zakład-

nagrodzony statuetką Green Product of

kach. Na przykład informacje o zastosowaniu

the Year. CoolZone pozwala stabilizować

posadzek żywicznych w przemyśle, placów-

temperaturę oraz kształtować warunki

kach opieki zdrowotnej, produkcji napojów

komfortu cieplnego w pomieszczeniach.

i żywności, przestrzeni publicznej, garażach

Polityka proekologiczna i dbałość o naj-

i domach mieszkalnych odnajdziemy w dziale

wyższą jakość produktów w tym zakresie

Zastosowanie. Szerokie opisy produktów

jest stałym elementem strategii rozwoju

oraz przegląd dostępnej kolorystyki znajduje

firmy. Najlepszym tego dowodem jest

się w sekcji Produkty. Warte zobaczenia są

Platynowy Certyfikat LEED, który uzyskał

także koncepcje studia projektowego Arturo

budynek głównej siedziby przedsiębior-

Flooring oraz powiązania marki ze sztuką,

stwa znajdujący się w Lancaster (USA).

które zostały opisane w dziale Studio.

www.armstrong.pl
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www.ArturoFlooring.pl

W inwestycji wykorzystane zostały liczne produkty z oferty firmy ROCA Polska.
W łazienkach znalazła się ceramika ROCA
(pisuary, miski wc i umywalki) oraz przegrody łazienkowe, uchwyty i lustra. Wśród
wykorzystanych przez inwestora produktów
ROCA pojawiły się między innymi miski
Meridian-N i Victoria, umywalki Neo Selene, pisuary Chich oraz nowość z portfolio
ROCA – umywalki Sofia oraz pisuary Euret.
Umywalka nablatowa Sofia idealnie
podkreśla nowoczesny charakter wnętrz
biurowca. Model stanowi połączenie sztuki
i funkcjonalności, które widać w każdym jego
szczególe. Sofia urzeka elegancją i minimalizmem. Do umywalki Sofia dedykowane są
baterie podtynkowe Thesis.
W inwestycji wykorzystano również pisuary Euret, wyposażone w automatyczny
elektrozawór spustowy, który pozwala na
oszczędność wody i energii. Model posiada
nowoczesny, opływowy kształt, który zdobi
wnętrze łazienki, a także umożliwia szybkie
i dokładne czyszczenie pisuaru. Inwestor
użył również pisuarów Chic dostępnych
w dwóch wersjach – z dopływem z tyłu lub

z góry, które można kompletować baterią
czasową z serii Sprint-N oraz przegrodami
Wing. W ofercie ROCA dostępne są stelaże podtynkowe do pisuarów oferowane
w atrakcyjnej cenie.

Łazienki wyposażono ponadto w miski
podwieszane Meridian-N. Meridian-N to
model bardzo uniwersalny, który pasuje do
różnorodnych przestrzeni łazienkowych.
Miska posiada zamknięty kołnierz ułatwiający
dokładne i równomierne spłukiwanie. Montowana jest na stelażu podtynkowym PRO
firmy ROCA. Zestawy – miski i stelaże ROCA
są dostępne w bardzo atrakcyjnych cenach.
W obiekcie wykorzystano także zaokrąglone umywalki Neo Selene, które są oferowane w wersji na – i podblatowej. Ich
atutem jest szeroki wybór kolorów, w jakich
występują – od bieli przez pergamon, beżowy, edelweiss, jaśmin, aż do grafitu oraz
korzystna cena umywalki.
Pliki CAD są dostępne
na http://cad.roca.pl/
Więcej informacji na www.roca.pl

Autorem projektu jest pracownia Tumas Radzyński Architekci sp.j.,
F.U.H. AT ARCHITEKTURA Tomasz Tumas, projekt wnętrz: Group-Arch sp. z o.o.





Wydarzenia

Patio KBC z drzewami
W październiku br. odbyła się niecodzienna operacja sadzenia

EXTA FREE pozwala na sprawne sterowanie

DesignEL – spotkanie sztuki,
designu i przemysłu

ogrodowymi systemami nawadniającymi
oraz fontannami.

Bramy wjazdowe

drzew w dwóch wewnętrznych dziedzińcach Konstruktorska Business
Center, budowanego biurowca klasy A. Jego właściciel, deweloper

W ubiegłym roku CS Galeria EL otrzymała niezwykły dar Ge-

HB Reavis, wykorzystał do tego celu 25-letnie brzozy i klony drzewa

rarda Kwiatkowskiego, jej założyciela i wieloletniego komisarza,

Brama wjazdowa to jeden z najchętniej

o wysokości 10 m. Budynek, który jest obecnie w trakcie precertyfikacji

jakim jest ponad 200 dzieł sztuki geometrycznej ze zbiorów jego

automatyzowanych elementów, co podykto-

BREEAM, będzie zasilany wyłącznie energią elektryczną z odna-

kolekcji zgromadzonej w Museum Modern Art w niemieckim

wane jest zarówno względami bezpieczeń-

wialnych źródeł (farmy wiatrowe), a do dyspozycji najemców, poza

Heunfeld, która liczy ponad 4 tys. prac.

stwa, jak i komfortu. Odbiorniki bramowe

parkingiem podziemnym na 1050 pojazdów, będą 33 naziemne

W odniesieniu do zbioru prezentowanego od maja ub.r. na

ROB-01/12-24V umożliwiają nie tylko kon-

stacje ładowania samochodów elektrycznych. Biurowiec KBC będzie

specjalnie zbudowanej w gotyckiej kościelnej architekturze Galerii EL

trolę napędu bramy, ale także sterowanie

dysponował największą w Polsce powierzchnią piętra biurowego

stalowo-szklanej emporze, jak i w nawiązaniu do tradycji elbląskiego

oświetleniem zewnętrznym. W przypadku,

– 7341 m2. Oddanie obiektu do użytku jest planowane na pierwszy

Biennale Form Przestrzennych, w lutym bieżącego roku narodziła

gdy do budynku prowadzi kilka bram wjaz-

kwartał 2013 r. Projekt architektoniczny wykonała pracownia Epstein.

się myśl realizacji eksperymentalnej wystawy przywołującej idee

www.hbreavis.com

sojuszu sztuki i pracy w zupełnie nowym kontekście. Prawie pół
wieku po tym, jak na ruinach zniszczonego wojną Elbląga wizje
artystów połączyły się z wysiłkiem robotników Zakładów Mechanicznych Zamech, Galeria EL po raz kolejny stała się przestrzenią

BEZPRZEWODOWEGO STEROWANIA
AUTOMATYKĄ BUDYNKOWĄ

SYSTEM EXTA FREE

dowych, jeden pilot EXTA FREE będzie służył
do otwierania każdej z bram.

Domowa sala kinowa
– multiroom EXTA FREE

spotkania sztuki, designu i przemysłu.
Wybrane ze stałej kolekcji EL prace przedstawicieli sztuki

System EXTA FREE to propozycja

geometrycznej stały się inspiracją do powstania obiektów desi-

bezprzewodowego sterowania, która

gnerskich, mających nie tylko walor estetyczny czy artystyczny,

pozwala na realizację nowoczesnych

lecz również użytkowy.

instalacji elektrycznych niskim kosz-

Sterowanie za pomocą systemu EXTA
FREE – przykłady zastosowania:

Translator podczerwieni RTI-01 to jeden
z ciekawszych elementów pozwalających na
sterowanie oświetleniem oraz roletami za

Rolety zewnętrzne

pośrednictwem pilotów podczerwieni. Ten

Geometryczne kompozycje dzieł, m.in.: Ryszarda Winiarskiego,

tem. Dzięki bezprzewodowej strukturze

Jerzego Kałuckiego, Maxa Billa, Adama Marczyńskiego, Jana Chwał-

system można zainstalować niemalże

Dzięki sterownikom rolet systemu EXTA

podczerwieni, a następnie po odebraniu

czyka, znalazły swe odbicie w zaprojektowanych przez Adrianę

w każdym budynku i to bez konieczności

FREE możliwe jest sterowanie każdą z rolet

sygnału z urządzenia (np. pilot TV) generuje

Kotyńską i biuro Atelier Hoffman (pomysłodawca wystawy) oraz

modyfikacji istniejącego okablowania.

indywidualnie za pomocą łączników dowol-

sygnał radiowy uruchamiający zadaną scenę

wykonanych przez lokalne firmy obiektach: lampach, lustrach,

Duży zasięg działania oraz niezawod-

nego producenta (przewodowo). Możliwe jest

świetlną. Z systemem EXTA FREE za pomocą

Ergonomia i design leżanki do wanien SPA, umywalka hotelo-

regałach, wyrobach kowalstwa artystycznego lub przedmiotach

ność to cechy bezprzewodowej instalacji

także sterowanie indywidualne, bezprzewo-

pilota TV można uruchomić kino domowe,

wa z materiałów kompozytowych oraz projekt kabiny prysznicowej

powstałych w wyniku obróbki kamienia. Tym sposobem autorami

pracującej na częstotliwości 868 MHz.

dowe z każdego z nadajników systemu EXTA

zasunąć rolety w pomieszczeniu oraz załączyć

to tematy trzech prac dyplomowych, które powstały w tym roku

prezentowanych dzieł zostały lokalne przedsiębiorstwa produkcyj-

FREE. Jeżeli pojedynczy nadajnik zostanie wpi-

podświetlenie progowe wykonane w tech-

dzięki współpracy firmy Roca i Akademii Sztuk Pięknych w Ka-

ne, studia meblowe, zakłady szklarskie i inne firmy nie związane

sany do grupy urządzeń, będzie on powodował

nologii LED.

towicach. Ewa Leśniak, Barbara Łyko i Piotr Bzdura obronili się

dotychczas ze sztuką wystawienniczą.

Roca podpowiada studentom

Struktura systemu

32-kanałowy nadajnik uczy się kodów pilotów

pracę grupową zaprogramowanych odbiorni-

na początku lipca br., a ich promotorem był prof. Jerzy Wuttke,

Wernisaż tej niecodziennej wystawy przyciągnął 31 sierpnia

Wymiana informacji pomiędzy modułami

ków SRP-02. Dodatkowo każdy ze sterowników

Więcej informacji na temat systemu

kierownik Katedry Projektowania Form Przemysłowych na Wy-

br. do Galerii EL tłumy. Wystawa trwała zaledwie trzy dni, ale

odbywa się zawsze w kierunku od nadajnika

rolet posiada tryb pracy centralnej oraz dwa

można znaleźć na stronie producenta

dziale Projektowym ASP. Studenci mieli możliwość konsultacji

jest szansa, że w całości zostanie zachowana i być może wkrótce

do odbiornika. Dany kanał nadajnika jest

tryby ustawień komfortowych. Sprzęgając

www.zamelcet.com.
w.za

swoich pomysłów z pracownikami Roca. Dlatego stworzone

znajdzie się nowe miejsce na jej prezentację.

wpisywany do odbiornika. W systemie EXTA

w rozdzielnicy nadajnik modułowy RNM-10

projekty są nie tylko kreatywne i ciekawe, ale również użyteczne

FREE istnieje możliwość wpisania do wielu

z programatorem czasowym dwukanałowym

odbiorników tego samego nadajnika. Takie

ZCM-12, możliwe jest automatyczne sterowa-

nia producenta.

nie wszystkimi roletami w budynku zgodnie

nych scenariuszy pracy urządzeń zasilanych

z zadaną godziną w cyklu tygodniowym.

wom adepci projektowania

elektrycznie. Pojedynczy odbiornik może

uczą się zasad rynku, pracy

być kontrolowany z 32 różnych nadajników.

w zespole profesjonalistów,

Dzięki np. rozmieszczonym w całym korytarzu

poruszania w świecie bizne-

nadajnikom klawiszowym można z dowol-

Dzięki nadajnikom w formie ergonomicz-

nego miejsca z łatwością zapalać i gasić

nych pilotów radiowych sterowanie oświe-

oświetlenie. System EXTA FREE ma pełną

tleniem zainstalowanym w ogrodzie staje się

gamę nadajników i odbiorników radiowych

naprawdę łatwe. Uniwersalność odbiorników

ZAMEL CET, ul. Zielona 27

cechujących się unikalnymi właściwościami.

systemu EXTA FREE pozwala na budowanie

43-200 Pszczyna, tel.: (32) 210 46 65

Urządzenia instalowane są do puszki 60, na

efektownych scen świetlnych z wykorzy-

e-mail: marketing@zamel.pl

szynę TH35 lub natynkowo.

staniem różnych źródeł światła. Ponadto,

www.zamelcet.com

skonfrontowania swoich
wizji i pomysłów z przedstawicielami branży.
www.roca.pl

 Fot. Łukasz Kotyński

rozwiązanie umożliwia realizację różorod-

Dzięki takim inicjaty-

su, a także mają możliwość

12

Karina Dzieweczyńska (Centrum Sztuki Galeria EL)

i atrakcyjne z punktu widze-

Oświetlenie w ogrodzie

SYLWETKI
stycznego. Należy dodać, że w tamtych czasach praktycznie nie

there was no statutory planning authority for London as a whole.

RENESANS MIASTA

było organu władzy odpowiadającego statutowo za planowanie

Raymond Unwin is often regarded as the person who introduced

przestrzenne w Londynie. Raymondowi Unwinowi przypisuje się

the concept of the green belt into the planning process and led to

również wprowadzenie założenia „zielonego pierścienia” (green

legislation in 1938 to actually stop the urban sprawl. The next was

URBAN RENAISSANCE

belt) oraz przeciwdziałanie nadmiernemu „rozlewaniu się” miasta

Patrick Abercrombie and his plans: the County of London Plan in

(urban sprawl) poprzez odpowiednią legislację z 1938 r. Następny

1943 and the Great London Plan in 1944. The plans were based

był Patrick Abercrombie i jego dwa najważniejsze plany: the County

primarily on two components. Firstly, the need to actually recon-

of London Plan z 1943 r. oraz the Great London Plan z 1944 r. Oba

struct London following the bombing during Second World War,

projekty opierały się na dwóch głównych założeniach. Pierwsze do-

especially large parts of East London and South London. Secondly,

tyczyło odbudowy Londynu po bombardowaniach podczas II wojny

an intention to reduce overcrowding in London by a conscious

światowej, które szczególnie dotknęły dużą część wschodniego

policy of dispersal. The Abercrombie plans effectively became the

i południowego Londynu. Drugim postulatem było zmniejszenie

statutory guidance for local authorities. Throughout the Unwin

O Londynie jako globalnej metropolii oraz jego urbanistycznych i planistycznych
problemach opowiada Duncan Bowie z Uniwersytetu Westminster.
Duncan Bowie from the University of Westminster talks about London as a global metropolis
and its urban design and planning issues.

przeludnienia Londynu dzięki świadomej polityce rozproszenia za-

and the Abercrombie plan periods, there was very much a focus on

Duncan Bowie jest wykładowcą w dziedzinie planowania prze-

Duncan Bowie is a senior lecturer in spatial planning at the

budowy. Plany Abercrombiego stały się przewodnikiem dla lokalnych

reducing overcrowding and controlling planning through density.

strzennego na Uniwersytecie Westminster w Londynie. Był członkiem

University of Westminster in London and was previously a principal

władz Londynu. Przez cały okres realizacji planów Raymond Unwina

The significant focus on introducing transport routes, including

zespołu burmistrza Londynu do spraw planowania strategicznego

strategic planning officer for the Mayor of London and is the author

i Patricka Abercrombiego dominowała tendencja do zmniejszania

ring roads, was also observed. That debate effectively dominated

oraz jest autorem książki o planowaniu strategicznym w stolicy

of a study of strategic planning in London: Politics, planning and

przeludnienia miasta i kontroli zabudowy poprzez jej intensywność.

London. As Peter Hall put it, the focus of planning in England in the

Anglii: „Politics, planning and homes in a world city”.

homes in a world city.

Obserwowano również znaczący nacisk na wprowadzanie korytarzy

last 70 or 80 years has been on the containment of urban sprawl

transportowych, w tym „zielonego pierścienia”. Tematyka ta zdecy-

and the protection of the green belt.

Anna Bocian: Czy może Pan wskazać najbardziej znaczące projekty rozwoju przestrzennego Londynu w jego najnowszej historii?

Anna Bocian: Can you indicate the most significant master plans
or development ideas in the latest history of London?

dowanie zdominowała ówczesny Londyn. Jak podkreślał Peter Hall,

What we have seen in recent years is a much greater focus on

planowanie przestrzenne w Anglii w latach 70. i 80. ubiegłego wieku

urban renaissance, especially with the Urban Renaissance Task Force

było ukierunkowane głównie na wstrzymywanie niekontrolowanego

led by Richard Rogers. He was very influential in the development of

rozrostu miasta i ochronę „zielonego pierścienia”.

the London Plan in 2004, which introduced much more explicitly the

Duncan Bowie: Pierwsze, decydujące dla Londynu były plany

Duncan Bowie: The first important critical plans were those of

Raymonda Unwina w 1929 i 1933 r., sporządzone dla the Greater

Raymond Unwin in 1929 and 1933 for the Greater London Regional

London Regional Planning Committee. To on wprowadził koncep-

Planning Committee. Unwin introduced the concept of strategic

W ostatnich latach jest zauważalne ukierunkowanie na „rene-

cję planowania strategicznego do londyńskiego systemu plani-

planning into the London government’s context. At that time,

sans miasta” (urban renaissance ), co widać między innymi w Urban

 Widok na katedrę św. Pawła i sylwetkę londyńskiego City

concept of compact city and the containment of London through
the intensification of development.

Fot. Anna Bocian

Fot. Anna Bocian

Fot. Tomasz Biegun

 Przestrzeń publiczna przed budynkiem 1 Canary Wharf
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Renaissance Task Force Richarda Rogersa. Ten architekt miał duży
wpływ na projekt London Plan z 2004 r., który wprowadził o wiele

AB: What can say about new development and the historical
context of London? How well do they work together?

Jednak moja największa obawa nie dotyczy historycznych relacji
pomiędzy różnymi budynkami. Fundamentalnym problemem jest

personal view, some of these design interests have actually taken
over from other important considerations.

bardziej wyraźną koncepcję „miasta kompaktowego” (compact

DB: There is little relationship between new development and

fakt, że wiele nowych inwestycji nie służy celowi publicznemu, a my

city) oraz chronił Londyn przed nadmierną intensyfikacją zabudowy.

the historical context. For many years the City of London resisted

nie wykorzystujemy przestrzeni inwestycyjnej w najlepszy z możli-

DB: We have a hierarchy of the planning system, with three scales:

AB: Co może Pan powiedzieć na temat nowych realizacji w Londy-

high-rise development in the central area. When the Canary Wharf

wych sposobów. Moim zdaniem niektóre realizacje są nastawione

the national scale, the regional scale and the local scale. There has

nie i jego historycznego kontekstu? Czy są to prawidłowe inwestycje?

development proceeded in 1980s and early 1990s, the City of London

na czerpanie innych ważnych dla nich korzyści.

been historically strong national planning guidance, which under

DB: Niestety występuje niewiele prawidłowych relacji pomię-

needed to realize that to survive independently of Canary Wharf and

dzy nowymi realizacjami a historyczną tkanką miasta. Przez wiele

not lose out to the competitive development, it had to change its

lat rozwój londyńskiego City opierał się głównie na budynkach

approach. The city corporation, politicians and the planners became

DB: Mamy hierarchiczny system planowania przestrzennego, który

gland since 2004. That system was abolished by the new government.

wysokościowych. W wyniku rozwoju Canary Wharf w latach 80.

very supportive of the new developments. We have also got a very

funkcjonuje na trzech poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym.

London is the only region in England which now actually has a re-

i wczesnych latach 90. City musiało sobie uświadomić, że aby być

dramatic change in the London skyline. A lot of people, not just the

W przeszłości istniały wytyczne do planowania przestrzennego na

gional plan. It is arguable that there now no effective sub-national,

konkurencyjnym i przetrwać niezależnie od Canary Wharf, potrzebna

heritage lobby, would regard many new developments as ahistorical

szczeblu krajowym, które straciły na znaczeniu podczas kadencji

regional or sub-regional planning elsewhere in England. The reason

była zmiana podejścia. Władze miasta, politycy oraz planiści zaczęli

and bearing no relationship to London’s traditional built form. The

aktualnie sprawującego władzę rządu.

I stress ‘England’ is that Wales, Scotland and Northern Ireland have

być przychylni nowym inwestycjom. Nastąpiła również bardzo wy-

main control over the skyline is actually through the London View

Określona struktura regionalnego systemu planowania przestrzen-

their own national plans. So England, beyond London, is unusual

raźna zmiana w panoramie miasta. Wielu mieszkańców, nie tylko

Management Framework which limits the height of buildings you

nego obowiązywała w Anglii przez ostatnie 15 lat, jednak została

and certainly unusual in comparison to various countries in Europe.

specjalistów związanych z ochroną zabytków, zaczęło uznawać

can develop within specified viewing corridors, which is an attempt

zniesiona przez nowy rząd. Co ciekawe, Londyn jest jedynym regio-

We have a government that does not actually believe in strategic

nowe realizacje za całkowicie niehistoryczne i niemające żadnego

to protect views of the Houses of Parliament, St. Paul’s Cathedral or

nem w Anglii, który aktualnie ma system planowania przestrzennego

planning at a regional level and arguably not at sub-regional level

związku z londyńską tradycją. W tej chwili główną kontrolę nad

the Tower of London. But there have been many controversies over

na poziomie regionalnym. Innymi słowy, efektywnego planowania

either. London becomes somewhat of an anomaly.

linią zabudowy stanowi dokument London View Management

the years that some of the developments which had been consented

makroregionalnego, regionalnego ani subregionalnego nie ma teraz

The whole relationship between the scales has shifted dramatically

Framework. Istnieją określone limity wysokości nowej zabudowy,

have actually seriously constrained the vision and the appearance of

nigdzie indziej w Anglii. Przyczyną, dla której podkreślam słowo

indeed. Also, there is the context where the government actually

które mają chronić korytarze widokowe takich obiektów, jak bu-

some of these historical buildings.

„Anglia”, wynika z faktu, że Walia, Szkocja i Irlandia Północna mają

sees planning as an obstacle to growth rather than an enabler of

AB: Jak skonstruowany jest system planowania przestrzennego
w Wielkiej Brytanii?

AB: How is the spatial planning system of the UK constructed?

the new government has been seriously weakened.
The structure of regional planning had been in force across En-

dynek Parlamentu, katedra św. Pawła i Tower. Jednak w ostatnich

However, my concern is not so much the historical relationships

własne plany krajowe. Zatem Anglia, poza Londynem, jest wyjątko-

growth. This of course coincides with the perspective of many ne-

latach powstało wiele kontrowersji wokół już istniejących budynków

of various building forms. The fundamental issue is that many of

wa, nawet w porównaniu z innymi krajami w Europie. Mamy rząd,

ighbourhood groups, who are not that enthusiastic about growth

wybudowanych pomiędzy historyczną zabudową i zaprzeczających

the new developments are not serving the public purpose and we

który praktycznie nie wierzy w planowanie strategiczne na poziomie

happening in their area. So neighbourhood planning is used as

wizji ochrony linii widokowej.

are not utilizing the space in the most appropriate manner. In my

regionalnym i niewątpliwie również na poziomie subregionalnym.

a tool for obstructing growth rather than enabling growth, which
 Panorama centrum Londynu wzdłuż Tamizy

Fot. Anna Bocian

Fot. Anna Bocian

 Przykład zagospodarowania przestrzeni publicznej wzdłuż
starych doków w dzielnicy biznesowej Canary Wharf
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gives national government problems in terms of its overall objective

dotyczą między innymi terenów mieszkaniowych, intensywności

of supporting economic growth.

zabudowy bazującej na zrównoważonej jakości mieszkalnictwa,

AB: How does spatial planning work in London?

połączenia inwestycji z infrastrukturą techniczną itd. – muszą być

DB: We have the Mayor of London making the strategic plan

uwzględniane w lokalnych planach.

and the individual local authorities making their own plans for

Najbardziej nietypowym elementem w systemie planistycznym

their own areas. But their plan has to be in conformity with the

Londynu jest fakt, że burmistrz Londynu ma możliwość interwencji

strategic plan of London. So there is a relationship: any local plan

w poszczególne projekty. Może zatrzymać realizację inwestycji,

that ignores the London plan would not be approved or adopted.

nawet jeśli lokalne władze wyraziły na nią zgodę, przejąć bezpośred-

Some of the principles within the London plan have also been

nio inwestycję lub wydać strategiczną decyzję planistyczną. Mamy

fed into individual authority plans. The principles, for example

zatem znaczący przepływ władzy przy decyzjach planistycznych do

residential, density policy based on the principle of sustainable

rąk burmistrza Londynu.

infrastructure have to be adopted.
The most unusual element of London planning is actually the

DB: Główne problemy związane są ze wzrostem populacji, co
wynika z faktu, że Londyn jest zaliczany do miast typu world cities

or take over a scheme directly and make a strategic planning deci-

oraz jest atrakcyjny nie tylko dla mieszkańców Anglii, ale również

sion. Therefore, there is a significant transfer of power to the mayor.

innych krajów. Muszę przyznać, że pozycja Londynu w pierwszej

AB: What kind of issues does an international metropolis like

trójce world cities (dokładne miejsce zależy od przyjętego rankingu),

Fot. Anna Bocian

London’s world city role and the fact that London has attracted

pod względem rynku finansowego, pracy, możliwości zdobycia
doświadczenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego, wywiera
ogromny wpływ na nietrwały charakter relacji społecznych.

significant population not just from the rest of England, but also

Ponadto występuje znaczne niedofinansowanie systemu trans-

internationally. I have to say that London’s role as one of the top

portowego w mieście. Infrastruktura techniczna w Londynie i Greater

three (depending on your ranking system) world cities as far as fi-

South East są na niskim poziomie. W mieście występują poważne

nancial markets, jobs, professional expertise and higher education

niedobory wody. Pomimo faktu, że pozostała część Anglii uważa, że

are concerned, has put phenomenal pressures on London in terms

większość pieniędzy trafia do Londynu, inwestycje w infrastrukturę

of the transient nature of the communities.

miasta w ostatnich 30-40 latach były znacznie poniżej realnych

Moreover, there is still a significant underfunded transport system.

planistycznym.

nistycznych?

schemes proceeding, even if the local authority supports the scheme

DB: Clearly, the pressure is the population growth, rising from

Londyn pozostaje zatem pewnym wyjątkiem w angielskim systemie

jaką jest Londyn w kontekście trudności architektonicznych i pla-

Mayor’s power to intervene in individual cases. The Mayor can stop

London have in terms of architecture and spatial planning?

 Tereny zielone w dzielnicy biznesowej Canary Wharf

AB: Jakiego typu problemy ma międzynarodowa metropolia,

Fot. Anna Bocian

residential quality, linking new development to social and transport

 Kładka piesza w dzielnicy biznesowej Canary Wharf

potrzeb.

London’s utilities infrastructure is poor. We are short of water in parts

Miały również miejsce znaczące cięcia w finansach publicznych, co

of London and the Greater South East. Despite the fact the rest of

skutkuje dużym niedoborem mieszkań socjalnych. Zapotrzebowanie

becomes reactive to what investors are prepared to do. Local au-

England thinks that London gets all the money, the infrastructure

na mieszkania zawiera międzynarodowy popyt, więc nowe londyńskie

thorities should be more explicit about what should be built on

investment in London in the last 30 or 40 years has been seriously

inwestycje często sprzedawane są na rynku międzynarodowym, co

that site, based on the evidence of needs. If low-income housing,

deficient in terms of meeting existing needs.

niekoniecznie jest zgodne z faktycznym zapotrzebowaniem miasta.

a school or a health facility are needed, we should not just allow

There is also been a very significant cutback in public funding,

Obecnie mamy sytuację, w której ceny nieruchomości pomimo kryzysu

the development to be undertaken by whatever generates the

Wszystkie relacje pomiędzy różnymi skalami planowania prze-

so we have an acute housing shortage. The demand for housing

rosną, przez co mieszkania stają się nieosiągalne, natomiast środki

greatest profit return for the developer.

strzennego zostały zmienione w sposób dramatyczny. W tym kon-

includes a significant international demand. So much of London’s

publiczne na mieszkania socjalne są bardzo ograniczone. Finalnie popyt

tekście rząd postrzega planowanie raczej jako przeszkodę w rozwoju,

new development is sold in the international market, and therefore

powoduje wzrost cen gruntów i niedostępność cenową mieszkań.

a nie jako bodziec do jego wzrostu. Problem ten dotyczy również

may not meet London’s needs. We have got a situation, where even

Zdecydowana większość masterplanów jest projektowana bez

remember that most of these services are no longer controlled by

punktu widzenia wielu grup sąsiedzkich, które nie są tak entu-

post-recession house prices have climbed, housing is unaffordable,

uwzględnienia fizycznych uwarunkowań terenu, na jakim mają być

the government. The Water Board and the Electricity Board used to

zjastycznie nastawione na to, co dzieje się na ich terenie. Zatem

public funding for housing provision is very limited but obviously

zrealizowane. W ten sposób otrzymujemy wizje, które dobrze wyglą-

be public authorities. Even health service and the education service

„planowanie sąsiedzkie” (neighbourhood planning) jest używane

that demand builds up land prices and increases the unaffordability

dają na komputerze, ale w rzeczywistości mają niewiele wspólnego

are primarily outside the local authority control. The real challen-

jako narzędzie do hamowania rozwoju, a nie jego umożliwiania,

of housing.

z terenem, na którym się znajdują, i z realnymi potrzebami. Moim

ge is not the planning, it is the implementation without control,

zdaniem wiele propozycji inwestycji nie jest dostosowanych do danej

because the public authorities have no control over the nature of

lokalizacji i zapotrzebowania.

the development and no ability to provide the services to make the

co oczywiście przysparza wielu problemów organom sprawującym
władzę w sensie wspierania wzrostu gospodarczego.

Much of the master planning has actually been design conceptled with little relationship to the physicality of the area. So we end

Serious problems are on housing, transport, infrastructure,
land ownership and a range of utility services. We also have to

AB: Jak funkcjonuje planowanie przestrzenne w Londynie?

up with visions which look very good in computer graphics, but

Dużym problemem jest fakt, że mała część gruntów stanowi

development sustainable. In my view, more public sector control is

DB: Burmistrz Londynu opracowuje plan strategiczny, a poszcze-

which really bear no relationship to the site or the needs in the

własność publiczną. Lokalne władze nie mają odpowiednich zasobów,

needed over the key core services to achieve sustainable communi-

gólne lokalne władze tworzą swoje własne plany dla mniejszych tere-

area concerned. In my view a lot of development proposals are not

żeby kontrolować zapotrzebowanie miasta na nowe inwestycje. Pla-

ties what means transport, housing, utilities infrastructure, and the

nów. Należy pamiętać, że lokalne plany muszą być zgodne z ogólną

appropriate for the location and its needs.

nowanie stało się relatywne do tego, co inwestorzy są gotowi zrobić.

ability to support and fund new parks.

strategią Londynu. Zatem istnieje zależność: jeśli jakikolwiek lokalny

What is one of the biggest issues, is that most of land is not

Władze Londynu powinny wyraźniej decydować o tym, co powinno

AB: It is said that London is a global city or a world city. How

plan zignoruje ustalenia ogólnego planu Londynu, zostanie odrzucony.

in public ownership. Local authorities do not actually have the

zostać zbudowane w nawiązaniu do realnego zapotrzebowania.

does global economy influence architecture and spatial planning

Niektóre ustalenia wynikające z ogólnej strategii Londynu – które

resources to control the land they need for development. Planning

Jeśli jest popyt na tanie mieszkania, szkoły czy usługi zdrowia, to

in the city?
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nie powinniśmy pozwalać budować wyłącznie tego, co przyniesie
największy zysk tylko inwestorom.

DB: I think the economic impacts have been dramatic in the

zamiast jakiemukolwiek planowaniu lub zarządzaniu przestrzenią.

drinking on the pavements, which are quite lively on 2 o’clock on

sense that it is largely international demand which has generated

W rzeczywistości mamy sytuację, w której balans pomiędzy plano-

a Sunday morning. Well, if we have a family and we are trying to

Najważniejsze problemy dotyczą mieszkalnictwa, transportu,

the intensity of the development that we have. It is international

waniem a gospodarką jest fundamentalnie zły.

get our kids to school, that is different. In that way, we have a real

infrastruktury, własności oraz zakresu usług socjalnych. Ponadto

finance, especially post-recession, that is supporting this. We have

AB: Jaki jest Londyn jako miejsce do życia i pracy?

musimy pamiętać, że większość z tych aktywności nie jest już kon-

investments because London is relatively secure to investments in

DB: To zależy, kim jesteś i jak bardzo bogaty jesteś, prawda?

If you ask Richard Rogers or people coming from that perspective,

trolowana przez rząd. Wodociągi miejskie i dostawca energii były

comparison to certain other countries, especially in terms of other

Musimy pamiętać, że duża część ludzi pracuje w Londynie tylko

they will defend the urban renaissance as a great success. London is

kiedyś publiczne. Nawet usługi zdrowia i edukacji są już w większości

some southern European countries in the last year. A lot of interna-

czasowo. Są to najczęściej obcokrajowcy. Wiele osób pracuje rów-

now a much more lively place than it used to be. But other house-

poza kontrolą władz. Faktycznym wyzwaniem jest nie planowanie,

tional money is coming to London, which is often welcomed without

nież w swoich domach raz lub dwa razy w tygodniu, więc mogą

holds with lower income do not have access to those opportunities.

a niekontrolowane realizacje, podczas gdy władze nie mają kontroli

thinking about the consequences.

problem about the impacts of 24-hour city living.

być one na przedmieściach miasta. Również wielu pracowników,

I think that is a fundamental problem. As London has become an

nad charakterem inwestycji ani możliwości zapewnienia usług, które

It is locking us into a situation, where development is for invest-

podobnie jak w innych światowych metropoliach, mają drugi dom

improved quality for some, the quality of life for a lot of others has

uczynią rozwój zrównoważonym. W mojej opinii silniejsza kontrola

ment rather than for the use. So we get buildings being built, which

w swoich rodzinnych krajach, gdzie prowadzą zupełny inny styl

actually seriously worsened and will worsen considerably further.

sektora publicznego jest konieczna w przypadku takich kluczowych

are not occupied. We are clearly building homes, which are not being

życia. Oznacza to, że ich londyńskie mieszkanie lub dom nie musi

dziedzin, jak transport, mieszkalnictwo, infrastruktura techniczna

built for occupation. There is also a fundamental difficulty with the

być wcale takie duże.

oraz tworzenie nowych i utrzymanie istniejących terenów zielonych

amount of significant capital around, which is actually looking for

Z drugiej strony, zdecydowana część ludności Londynu miesz-

DB: Well... the difficulty with a question like that is that the

w mieście.

AB: What can you say about a modern architecture in London?
Is it good?

somewhere to be invested in. People are looking for assets, which

ka na przedmieściach. Przekłada się to na dużą ilością czasu

opinions are entirely subjective, because generally we all focus on

AB: Londyn kwalifikowany jest jako global city lub world city.

basically means that whole housing market, property market more

potrzebną na dojazd do miejsca pracy. Średni czas spędzony

different elements of design.

Jak globalna gospodarka oddziałuje na architekturę i planowanie

generally, including commercial retail sectors, are actually driven by

w środkach transportu wynosi w Londynie około 1-1,5 godziny.

Most of the debates are about the external appearance. The major

przestrzenne w mieście?

investment requirements and investment speculation rather than by

Zatem przemieszczanie się zajmuje nam bardzo dużo czasu. Jed-

developments, some of them have now been built, focus on image

DB: Uważam, że wpływ ekonomiczny, rozumiany w ten sposób,

actually any town planning and land use decision-making. So we

nak są ludzie, którzy tracą go jeszcze więcej. Kiedy byłem młody,

rather than on use, what is a fundamental problem. There is also

że międzynarodowy popyt kształtuje intensywność rozwoju, jaki

have actually a situation, where the balance between planning and

spędzałem cztery godziny dziennie na dojazd z domu do pracy

very little focus on internal standards. We can argue that does not

mamy, jest ogromny. Międzynarodowe finanse, szczególnie po kry-

market is fundamentally wrong.

w centrum Londynu i z powrotem. Takie podróżowanie pochła-

matter too much for offices. Offices can be fitted to the structure

zysie, wspierają ten stan rzeczy. Mamy wiele inwestycji, ponieważ

AB: What is London like as a place to live and work?

nia nie tylko dużo czasu, ale również energii. Jestem pewny, że

of buildings. But in terms of housing, the issue of space standards

Londyn jest relatywnie bezpieczny dla inwestycji w porównaniu

DB: It depends on who you are and how rich you are, doesn’t it?

korzystała Pani z londyńskiej komunikacji miejskiej, która czasami

is absolutely fundamental. We are building smaller units and higher

z innymi państwami, ostatnio zwłaszcza Europy Południowej. Wiele

What we have to remember is that quite a number of people

jest przetłoczona i nieprzyjemna.

buildings, so the issue of environmental standards is important.

środków ze źródeł międzynarodowych pojawia się w Londynie,

only work part-time in London. In the sense of international business

co najczęściej jest mile widziane, ale bez zastanowienia się nad

people who are only London based part of the time . A number of

konsekwencjami.

people work from home one or two days a week and their home

Jesteśmy postawieni w sytuacji, w której nasz rozwój jest ukierun-

may be in the suburbs. A lot of professional people, just as profes-

kowany na inwestycje, a nie na użytkowanie. Finalnie mamy budynki,

sional people in other major capital cities, have second homes in

które zostały wybudowane, żeby powstać, a nie być użytkowanymi.

the country, where they have quite different lifestyles. So it means

Budujemy mieszkania, które są budowane tylko po to, żeby zostały

that their London home does not have to be that big.

kupione. Mam na myśli to, że istnieje pewna trudność ze znaczą-

On the other hand, most of the working population of London

cym kapitałem obecnym wokół nas, który jest inwestowany. Ludzie

lives in the suburbs or outside London. It means long commuting

szukają inwestycji, co w konsekwencji oznacza, że cały rynek miesz-

times. The average commute time is 1-1,15 hours each way. So you

kaniowy oraz rynek nieruchomości w ogóle, zawierający również

spend a lot of the day travelling. There are people who will commute

usługi, poddane są dyktatowi oczekiwań i spekulacji inwestycyjnych

even longer. When I was younger, I spent 4 hours travelling to work

 Aquatic Center w parku olimpijskim
w Londynie projektu Zahy Hadid

in London and back again. That takes quite a lot of not just time, but
also energy. I am sure you have tried to use the London transport
system, which at times gets overcrowded and very unpleasant.
It is necessary to add that London is a very expensive place for
live. There are people who will be spending 50 % of their income
źródłó: http://www.london.gov.uk

on housing and 20-30 % of their income on travel to work. Now,
Fot. Anna Bocian

they are left with 20% of their income for everything else. This is not
sustainable in my view and does not help quality of life. So I think
that London has become a lot harder place to live for a lot of people.
On the other hand, Central London has very positive elements that
we have not had before. We can argue that the urban renaissance has
been very successful, if our lifestyle is going to restaurants or clubs.
The Central London is not just the clubs, but some of the peripheral
centres are 24-hour cities. My main street in south London used to
have a few traditional pubs and a couple of cafes. Now it has 20
or so clubs, pubs and gourmet restaurants, with people dining and
 Plan rozwoju Londynu z 2011 r.
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There are a few architects, who are exceptional. They actually look

DB: Trudności w tego typu projekcie polegały na osiągnięciu

Niektórzy ludzie wydają około 50% swoich dochodów na mieszkanie

at the internal design: who is actually going to a building, what they

dwóch celów. Pierwsze poszukiwanie dotyczyło krótkoterminowego

i około 20-30% na komunikację miejską. Zatem zostaje im około 20%

can use it for, how much of the day is going to be for what facility.

celu, którym było spełnienie wymagań związanych z organizacją

środków na inne wydatki. Z pewnością nie jest to kwota zapewniająca

It is also the fact that a lot of the high-rise developments, which

olimpiady. W tym samym czasie przykładano dużo uwagi do roz-

zadowalający poziom życia. Uważam, że Londyn stał się miejscem

are the ones getting all the attention, are acceptable on their own.

poznania długoterminowych planów regeneracji tej części miasta.

drogim, a przez to trudnym do życia dla wielu ludzi.

But they do not have any relationship to the surrounding area. Iconic

Pierwotnym argumentem dla projektu obejmującego tereny

Mimo to centrum Londynu zyskało wiele pozytywnych aspektów,

buildings, such as the Gherkin (the Swiss Re building) or 1 Canary

olimpijskie nie była organizacja imprezy sportowej. Priorytetowym

których nie było wcześniej. Należy przyznać, że „renesans miasta”

Wharf, are surrounded by other towers, which have no relationship

celem był fakt, że Londyn jako world city ma poprawiać swój wize-

odniósł duży sukces, oczywiście jeśli nasz styl życia polega na chodze-

to them at all.

runek i przyciągać inwestycje do miasta. Interesujące jest to, że nic

niu do restauracji czy klubów. Centralny Londyn nie jest oczywiście
tylko nocnym klubem, ale niektóre centra są jak 24-godzinne miasta.

AB: London is after the Olympic Games 2012. What can you say
about the project of the Olympic Park and the Olympic Village?

w Anglii nie zostało wybudowane tak szybko, efektywnie i z taką
jakością, jak obiekty olimpijskie. To niewiarygodne osiągnięcie dla

Na mojej ulicy, jednej z głównych w południowym Londynie, do

DB: The difficulty with a project of this kind is to achieve two

planistów, budowlańców i inżynierów. Również dlatego, że niektóre

niedawna było kilka tradycyjnych pubów i kawiarni. Teraz jest około

purposes. It has been seeking to achieve an immediate purpose,

przepisy planistyczne zostały zmienione, przenosząc decyzyjność

20, otwartych nawet o godzinie drugiej w sobotnią noc. Jeśli mamy

which is set in terms of the sporting requirement. At the same time,

z władz lokalnych na nowy rząd, i cała lokalna demokratyczna

rodzinę i rano odprowadzamy dzieci do szkoły, wtedy jest inaczej.

there has been much recognition that this has to be regeneration

odpowiedzialność projektowa została usunięta z projektu.

W ten sposób mamy prawdziwy problem z negatywnym wpływem

for the long term.

24-godzinnego życia w mieście.

Fot. Anna Bocian

Należy dodać, że Londyn jest bardzo drogim miejscem do życia.

Muszę przyznać, że plan i analiza jego skutków są wyśmienite. Jest

The original argument for the Olympic project was not a sporting

to jeden z najlepszych masterplanów, jakie widziałem. To nie tylko

Jeśli zapytamy Richarda Rogersa lub ludzi o poglądach pochodzą-

argument. It was about London as a world city, branding and getting

czysto teoretyczne i koncepcyjne rozwiązania. Faktycznie oceniono,

cych z tego środowiska, to z pewnością zdefiniują „renesans miasta”

investment into the city. What is interesting, nothing else in England

dla kogo budujemy i czego potrzebujemy w tej konkretnej lokalizacji.

jako największy sukces. Londyn jest teraz o wiele bardziej żywym

has been built as quickly, efficiently and to the kind of quality as the

miastem, niż był wcześniej. Jednak niektóre gospodarstwa domowe

Olympic site. This is an amazing achievement for the planners, the

z niskimi dochodami nie mają dostępu do tych rozrywek i udogodnień.

builders and the engineers. Also because the planning rules were

DB: Interesujące jest to, że Londyn czerpie korzyści z kryzysu

Uważam, że to jest znaczący problem. W Londynie jakość życia została

changed, with transfer of planning powers from the local authorities

względem reszty Wielkiej Brytanii. Różnica w stopie bezrobocia

podniesiona tylko dla niektórych, jednak dla wielu grup społecznych

to a new government agency, the local democratic accountability

i aktywności gospodarczej przesunęła się na korzyść Londynu, który

jest gorsza. I będzie, jeśli rozważymy nadchodzącą przyszłość.

was taken out of the development.

funkcjonuje coraz bardziej niezależnie od reszty Wielkiej Brytanii.

DB: What is interesting is that London has benefited from the

AB: Co może Pan powiedzieć o współczesnej architekturze
w Londynie? Czy jest dobra?
DB: Cóż, trudność tego pytania polega na tym, że odpowiedzi
są całkowicie subiektywne i najczęściej skupiają się na różnych

AB: Jaka jest Pańska opinia na temat przyszłości Londynu jako
globalnej metropolii?

 Przykład zagospodarowania przestrzeni wzdłuż Tamizy

AB: What in your opinion is the future of London as a global
metropolis?

The legacy plan is excellent, I have to say - one of the best master

W aspekcie bycia centrum wzrostu gospodarczego i przyciągania

recession relative to the rest of the UK. In the sense that the differen-

plans I have seen. It is not just a theoretical and conceptual solution.

ludzi z reszty Wielkiej Brytanii i innych krajów, przepaść pomiędzy

tiation of unemployment rates and the economic activity in London

It actually has an assessment of who we are building for and what

Londynem a takimi miastami, jak Sheffield, Manchester czy Birming-

and most of the UK has swung even more in London’s favour. In

we need in certain locations.

ham, powiększa się.

other words, London is operating increasingly independently from

elementach designu.

Jeśli weźmiemy pod uwagę długoterminowe zmiany klimatyczne

the rest of the UK. In terms of being a centre of economic growth

Większość debat o architekturze koncentruje się na jej zewnętrz-

i związane z nim problemy, to Londyn jest zagrożony pod pewnym

and still attracting people from other countries and the rest of the

nym wyglądzie. Najważniejsze projekty, spośród których część już

względem, ale na pewno nie w takim stopniu, jak Tokio czy Nowy

UK, the gap between London’s strength and strengths of for example

powstała, skupiają się raczej na nim niż na użytkowaniu, co stanowi

Jork. Uważam, że najważniejszym zagadnieniem jest to, że Londyn

Sheffield, Manchester or Birmingham is getting greater.

fundamentalny problem. Niewiele uwagi poświęca się również

będzie kontynuował swój rozwój i będzie nadal atrakcyjny. Jednak

If we look in terms of long-term climate change issues, London

standardom wewnętrznym. Można przyznać, że w przypadku biur

prawdziwym zagrożeniem dla londyńskiej gospodarki jest całkowite

is under threat in some ways, but not nearly as much as Tokyo or

nie ma to takiego znaczenia. Powierzchnie biurowe mogą być łatwo

uzależnienie się od swojej pozycji w globalnej gospodarce w aspekcie

New York. I think the fundamental issue is that London will continue

dopasowane do struktury budynku, w którym się znajdują. Jednak

sektora finansowego i innych związanych z nim usług. Oczywiście

to grow and be attractive. But a real danger is that London’s eco-

w przypadku zabudowy mieszkaniowej problem ze standardem

Londyn odgrywa inne znaczące role, które mogą być nazwane „kre-

nomy will be entirely dependent on the continuation of its role in

przestrzeni jest absolutnie podstawowy. Budujemy mniejsze jed-

atywnymi usługami”. To jest branża IT, media, produkcja filmowa

the global economy, in terms of financial services and all the related

nostki mieszkaniowe i wyższe budynki, więc problem środowiska

albo sztuka. Niektóre z nich są bardzo dochodowe, dlatego Londyn

services. Obviously London has its critical role in what is called the

jest ważny. Można powiedzieć, że jest tylko kilku architektów, którzy

jest atrakcyjnym inkubatorem przedsiębiorczości.

creative services. It is the IT, the media, film-making or just general

są wyjątkami. Zwracają faktycznie uwagę na wewnętrzny design

Uważam, że poważne problemy mogą wydarzyć się w kwe-

budynku: dla kogo jest budowany, jak będzie użytkowany, przez

stii mieszkaniowej. Życie w Londynie staje się coraz droższe dla

jaki czas i jakie funkcje powinny się w nim znaleźć.

creative art, some of which is highly profitable. Therefore, London
has acted as an incubator.
I think the fundamental issue is what is happening on the housing

młodzi i wykształceni ludzie będą zmuszeni do akceptowania

side. Living in London is becoming unaffordable for a significant

oczywiście przyciągają najwięcej uwagi, same w sobie są akcepto-

faktu, że nigdy nie staną się właścicielami mieszkania lub domu.

proportion of the population. We have also got a situation, where

walne. Jednak w żaden sposób nie odnoszą się do kontekstu miejsca,

Rynek wynajmu będzie rósł, a nowe mieszkania dla wielu grup

more young professional people will be forced to accept that they

w jakim się znajdują. Ikony architektoniczne, takie jak the Gherkin

społecznych i zawodowych będą zapewniane na podstawie ryn-

will never own a home. The rental sector will continue to grow and

ku najmu, ale jednocześnie wynajmowanie mieszkań dla osób

new houses are provided on a rental basis for a range of income

o niższych dochodach będzie mniej przystępne. Z pewnością nie

groups, but with fewer affordable rented homes for those on lower

jest to zrównoważone.

incomes. This is not sustainable.

czy 1 Canary Wharf, są otoczone przez inne budynki, z którymi
w żaden sposób nie korespondują.
AB: Londyn zorganizował letnią olimpiadę w 2012 r. Co może Pan
powiedzieć o projekcie parku olimpijskiego i wioski olimpijskiej?
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Fot. Anna Bocian

znaczącej większości jego populacji. Mamy sytuację, w której

Również faktem jest, że wiele wysokościowych budynków, które

 The Scoop – amfiteatr przy londyńskim ratuszu

AB: Dziękuję za wywiad.

AB: Thank you for an interview.
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PROJEKT Z OKŁADKI

Fot. Bartosz Makowski

 Pierzeje utworzone przez budynki kompleksu
i integracyjna przestrzeń forum

Fot. Bartosz Makowski

ARCHITEKTURA
WSPÓŁCZESNEJ UCZELNI
Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej,
Naukowo-Dydaktyczne Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii,
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego

Kompleks rozbudowanego Uniwersytetu
Rzeszowskiego manifestuje językiem
architektonicznym nową wartość estetyczną
i funkcjonalną uczelni z poszanowaniem
kontekstu istniejących obiektów i krajobrazu.
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 Strefa wejściowa – ujęcie nocne

„Na drodze doświadczeń, obserwacji i analiz doszliśmy do wnio-

że o wartości projektu decyduje atmosfera przestrzeni publicznej

sku, że o wartości projektu uczelni decyduje atmosfera przestrze-

– to ten czynnik stał się priorytetem w naszych działaniach. Oczywi-

ni publicznej – to ten czynnik stał się priorytetem w naszych dzia-

ście, właściwa oprawa wnętrz jest również ważna, ale ten element

łaniach” – mówi Edward Lach, autor projektu i właściciel Studia EL.

projektu ma już szereg wypracowanych i sprawdzonych rozwiązań
godnych naśladowania, więc skupiliśmy się na kreowaniu przestrzeni

Patrycja Fabiańska: Jak rodził się pomysł na koncepcję tego
kompleksu?

publicznych.
Zostało zapoczątkowane nasze myślenie o istocie nowo kreowa-

Edward Lach: Od lat próbowaliśmy zbudować wizję nowoczesnej

nej przestrzeni dedykowanej setkom studentów. Chcieliśmy pro-

uczelni. Poszukiwaliśmy jej, analizując istniejące rozwiązania na

jektować obiekty z duszą, którą uznaliśmy za rzecz najważniejszą

świecie oraz obserwując polskie próby inwestowania w szkolnic-

– ona była osią główną, na której oparliśmy kolejne wyzwania. Na-

two wyższe w latach 90. Nowe uczelnie w naszym kraju zaczęły

stępnym projektem uczelnianym był Wydział Dziennikarstwa i Ad-

energicznie powstawać dopiero w XXI wieku, kiedy pojawiły się

ministracji w Poznaniu. Tę koncepcję też oparliśmy na przestrzeni

fundusze unijne. Pierwszym konkursem na wyższą uczelnię, w któ-

integracyjno-rekreacyjnej, wokół której zostały skupione pozosta-

rym wzięliśmy wówczas udział, była Europejska Akademia Ekonomii

łe funkcje, w tym najważniejsza – naukowo-dydaktyczna. Podob-

w Poznaniu. Chcieliśmy, aby przestrzeń komunikacyjna w tym

nie jak w poprzednim konkursie, wysoko oceniono rozwiązania ar-

projekcie pełniła również funkcję uczelnianego miejsca integracji

chitektoniczne, ale szczodre rozdysponowanie powierzchni prze-

i rekreacji. Niestety, w tamtych czasach takie rozwiązania były

znaczonej na komunikację przestrzeni wspólnych nie pozwoliło się

niedoceniane. Zarzucono nam rozrzutność w potraktowaniu strefy

temu projektowi przebić.

komunikacyjnej, budżet inwestora też był na to zbyt ograniczony.
Zdobyliśmy drugą nagrodę.

PF: Z jakimi projektami Państwo przegrywali?
EL: W tamtych latach wygrywało projektowanie oszczędne, będą-

PF: Później były kolejne konkursy i dalsze studia nad tym tematem.

ce kalką tradycyjnych rozwiązań, nawet historycznych. Jednak takie

EL: Tak, od tego momentu rozpoczęliśmy budowanie koncepcji

propozycje nie szły z duchem czasu i nie odpowiadały potrzebom

na optymalną i najlepszą przestrzeń współczesnej uczelni wyższej.

młodych osób. Klasyczne rozwiązania, oparte na korytarzu i komuni-

Na drodze doświadczeń, obserwacji i analiz doszliśmy do wniosku,

kacji pionowej w postaci klatek schodowych, to za mało na wymogi
 Kompleks z perspektywy
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Z reguły polskie realizacje placówek uczelnianych operują zew-

ponad kapsułą musieliśmy przekryć i zaprojektowaliśmy nowoczesne

potrzeby dotyczące oferty i jakości przestrzeni. Wykłady i ćwiczenia

nętrznym dziedzińcem, który my zaaranżowaliśmy wewnątrz. Wyko-

jednopowłokowe struktury przestrzenne. Nasze analizy na etapie

odbywają się o różnych porach, zatem studenci powinni mieć miejsca

naliśmy pierwszy krok w nowym kierunku, ale trzeba zrobić kolejne

projektowania wskazały, że drewno będzie droższe niż tradycyjnie

do spędzania czasu między nimi. Proszę zwrócić uwagę, że świadome

i uświadomić wszystkim, jak ważna jest wspólna przestrzeń integracji

robiona konstrukcja stalowa, więc ze względu na budżet zdecydo-

myślenie architektów o konieczności budowania przestrzeni wspólnych

i rekreacji, oferująca wysoki poziom rozwiązań architektonicznych

waliśmy się na to drugie rozwiązanie. Jednak w trakcie konsultacji

w obiektach uczelnianych pojawiało się już dużo wcześniej.

i estetycznych, inspirujących studentów i naukowców do ciężkiej,

z wykonawcą, firmą Skanska, znaleźliśmy podwykonawcę klejonych

kreatywnej pracy poznawczej i naukowej.

konstrukcji drewnianych, który zaoferował korzystną cenę. Natych-

PF: Przykładem może być wrocławski Wydział Architektury
Politechniki Wrocławskiej przy ulicy Prusa: z tradycyjnym układem
korytarza i dwustronnym układem sal po obu stronach.
EL: Są tam wystarczająco szerokie i piękne klatki schodowe.

PF: Ciekawym akcentem wnętrza holu wejściowego jest kapsuła

miast z tej oferty skorzystaliśmy i dokonaliśmy zmiany w projekcie.

głównego audytorium. Ze względu na nietypowy sposób podparcia

Powstało interesujące zadaszenie – drewno przykrywa cały główny

mam wrażenie, że wisi w powietrzu.

hol. Pozostałą część poszycia dachowego stanowią tradycyjnie

To się doskonale sprawdza. Stworzenie i ukształtowanie wspólnej

EL: Kapsuła ma tradycyjną konstrukcję żelbetową. Wysięg zo-

przestrzeni komunikacyjno-rekreacyjnej jest odpowiedzią na wy-

stał uzyskany poprzez różne starania nasze i konstruktora. Jej bu-

zwania nowoczesnej uczelni, dlatego tę ideę zawarliśmy już w na-

dowa była również uciążliwa dla wykonawcy, ponieważ szalunek

EL: Do dyspozycji otrzymaliśmy działkę, która pełniła wcześniej

szym pierwszym projekcie.

musiał być wręcz robiony na sposób okrętowy, niemalże jak szkielet

funkcje sportowe. Zastana zieleń była chaotyczna i przypadkowa.

jachtu. Aby uzyskać wspornik, kapsuła została zazbrojona i wylana

Budynki, które zastaliśmy, to wybudowana w latach 90. ubiegłego

na miejscu na mokro, ale żeby to zrobić i uzyskać właściwą formę,

wieku biblioteka oraz budynki z lat 70. o typowej architekturze

EL: Obiekt wyróżniają otwarte przestrzenie publiczne – zewnętrz-

trzeba było wykonać ten niesamowity szalunek. Następnie ułożo-

PRL-u. W założeniu budynek biblioteki miał stanowić jedną z pierzei.

na oraz dwie wewnętrzne zamknięte dachem. Powstały przekryte

no zbrojenie, a potem żelbet. Kapsuła rzeczywiście robi wrażenie.

PF: Czy trudno było wpisać się w zastany kontekst miejsca?

PF: Co odzwierciedla ideę „przestrzeni z duszą” w zrealizowanym kompleksie w Rzeszowie?

świetlikiem przestrzenie atrium o funkcji komunikacyjnej, integracyjnej

PF: A jak rozwiązano konstrukcję samego budynku?

membrany wodoodporne z fakturami grysowymi.
PF: Jak wyglądał teren przeznaczony na inwestycję?

EL: Prezentujemy myśl architektury kontekstowej. Kontekst jest

i rekreacyjnej, które rzeczywiście są duszą obiektu – przestrzenią

EL: Z dwóch powodów przyjęliśmy konstrukcję modułową – chęć

istotny i to on często decyduje o tym, w jakim kierunku podąża kon-

otwartą ku niebu. W jednym z atriów zaprojektowaliśmy amfiteatralne

elastycznego kształtowania wnętrz oraz zrealizowania parkingu

cepcja. Uważam, że integracji trzeba szukać, czasami można się prze-

schody z zielenią, wygodne do rekreacyjnego przesiadywania. Sale

podziemnego (na poziomie -1). Szkieletowa, monolityczna, wyle-

ciwstawić, ale tylko jeśli można dzięki temu coś poprawić. Do zapro-

wykładowe zwróciliśmy ku atrium i dzięki temu doświetla je światło

wana konstrukcja pozwoliła na swobodne prowadzenie instalacji

jektowania mieliśmy trzy instytuty. Intencją zamawiającego było też

dzienne. W przestrzeniach atriów znajdzie się wkrótce egzotycznie

wewnętrznych. Korpus budynku to tradycyjna konstrukcja żelbetowa

stworzenie zewnętrznej przestrzeni integrującej: forum. Szkicując

rozwiązana zieleń, która jest teraz w trakcie aranżacji.

słupowo-płytowa. Niemal całą przestrzeń holu głównego oraz część

plan zagospodarowania, szukaliśmy sposobu jego ukształtowania.
Ponieważ na obszarze objętym projektem znajdowała się bibliote-

 Kompozycja fasady i zestawienia materiałowe. Spokój, prestiż i minimalizm

ka oraz inne obiekty, ułożyliśmy program dydaktyczny wzdłuż istniejących budynków uczelni, tworząc forum naprzeciw biblioteki.
Jeden z instytutów, ten najmniejszy, zlokalizowaliśmy tak, aby zamykał pierzeję i forum od strony zachodniej jako zwieńczenie rzeźbiarskie tej kompozycji.
PF: Na jakich założeniach oparto nową kompozycję urbanistyczną?
EL: Zaprojektowany kompleks znajduje się w centrum kampusu uniwersyteckiego. Zajmując tak eksponowaną i prestiżową
lokalizację, musieliśmy uwzględnić wątki układu istniejącego założenia, które uporządkowaliśmy w celu stworzenia jednorodnej
kompozycyjnie całości, o nowych, dynamicznych oraz ekspresyjnych
wartościach przestrzennych i funkcjonalnych. Priorytetem była
właściwa lokalizacja i utworzenie wewnętrznego placu, czyli
wnętrza urbanistycznego, które zdefiniuje przestrzeń wspólną
całego uniwersytetu i będzie miejscem realizacji różnorodnych
aktywności studentów. Ten plac zdecydowaliśmy się zaprojektować przy ul. Cegielnianej, naprzeciw budynku biblioteki, uznając,
że tak prestiżowy budynek kampusu powinien stanowić jedną
z jego pierzei. Wschodnią i południową pierzeję placu utworzyły
dwa skrzydła zabudowy nowego kompleksu w kształcie litery L,
złożoną z dwóch dużych instytutów, zaś pierzeję zachodnią budynek trzeciego. Tak ukształtowana przestrzeń placu, o wymiarach
około 50x50 m, różnych poziomach amfiteatralnych schodów,
atrakcyjnym rysunku posadzki i aneksach dla różnych aktywności,
jest odpowiedzią na oczekiwaną rolę integracyjną, rekreacyjną,
kulturalną i rozrywkową.
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współczesnej uczelni, którą cechuje ciągły ruch studentów i ich rosnące
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 Kondygnacja +1, skala 1:1000
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 Przekrój K-K, skala 1:1100

Rys. archiwum Studio EL Pracownia Projektowo-Realizacyjna

 Parter, skala 1:1000
 Przekrój N-N, skala 1:1100

 Kondygnacja +4
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W Y P OW I E DŹ E K S P E R TA

Michał Jastrzębski – menedżer ds. technicznych, Beghelli-Polska sp. z o.o.
W oddanym właśnie do użytku Uniwersyteckim Centrum Innowacji

DALI. Wszystkie oprawy oświetleniowe marki Beghelli, zarówno te

i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej w Rzeszowie całość

z produkcji seryjnej, jak i tworzone w krótkich seriach na specjalne

oświetlenia (zarówno podstawowego, jak i awaryjnego) została

zamówienia klienta, mogą być przystosowane do pracy w tym no-

zaprojektowana oraz dostarczona przez firmę Beghelli. Zastosowane

woczesnym systemie ściemniania.

oświetlenie bazuje na rozwiązaniach energooszczędnych (oprawy

W tak dużym obiekcie akademickim, gdzie jednorazowo może

ściemniane, diody LED itp.) oraz na oprawach o wysokiej estetyce

przebywać nawet kilkaset osób, bardzo ważną kwestią są sprawy

i nietuzinkowym wyglądzie. Najlepszy przykład stanowią tu atrium

bezpieczeństwa. Aby w razie zaistniałej konieczności zapewnić

oraz hol wejściowy. Zastosowane tam oprawy wyróżniają się swo-

sprawną ewakuację studentów oraz kadry akademickiej, zapro-

im wyglądem, będąc jednocześnie uzupełnieniem wizji architekta

jektowane oświetlenie awaryjne musi być oparte na urządzeniach

dotyczącej wystroju wnętrz.

najwyższej jakości. Szczególnie gdy na obiekcie znajduje się ponad

Sale wykładowe to również jedne z najbardziej reprezentacyjnych

1200 opraw oświetlenia awaryjnego, które cały czas muszą być

miejsc na Uniwersytecie. Jednak, w odróżnieniu od holu wejścio-

w 100-procentowej gotowości. Do tego celu został zastosowany

wego i atrium, oświetlenie tam zaprojektowane musi mieć, oprócz

system monitoringu oświetlenia awaryjnego – Logica. Zarządzanie

estetycznego wyglądu, również specjalne właściwości użytkowe.

ogranicza się do obsługi polskojęzycznego programu Logica Visual,

Zaliczają się do nich: możliwość płynnego ściemniania, podział na

w którym zainstalowano plany wszystkich kondygnacji obiektu. Dzięki

oddzielnie załączane strefy, możliwość grupowania opraw oraz

temu użytkownik widzi na planach zainstalowane oprawy awaryjne

zapamiętywania tych ustawień w scenach świetlnych. Wszystkie te

oraz ich aktualny stan (czy oprawa ma naładowany akumulator,

wymogi zostały osiągnięte za pomocą cyfrowego systemu ściemniania

sprawne źródło światła etc.).

 Otwarta przestrzeń publiczna (forum)

 Schody amfiteatralne – iluminacja

Architectural & Emergency Lighting from Beghelli Group
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PF: Udało się poprowadzić studentów bezkolizyjnie i płynnie
pomiędzy tymi wszystkimi obiektami?
EL: Najbardziej uczęszczany kierunek spacerowy stanowią dojścia do biblioteki. Uznaliśmy, że to jest środek geometryczny ciążenia ruchu studentów. Uformowaliśmy tranzyt do forum poprzez
przekątniowe przejście przez nowo projektowany obiekt. W ten
sposób powstała wejściowo-przejściowa otwarta przestrzeń publiczna, spinająca pod dachem holu wejściowego instytuty. Ona
była podstawą kolejnych rozwiązań. Otwarcie jej wnętrza pozwoliło
„wciągnąć” nasz obiekt w klimat miasta. Oś biegnąca od głównego
wejścia spina ruch studentów, integruje ruch między budynkami
i doprowadza do forum – centralnego punktu przestrzeni zewnętrznej kompleksu.
PF: Jak rozwiązano parkingi na terenie kampusu?
EL: Znajdują się w podziemiu, podobnie jak strefa dostaw. Dodatkowe miejsca parkingowe zostały przewidziane przy ulicach wewnętrznych. Większość instytutów nie wymagała organizacji dużych
ruchów dostawczych i jedynie dla „nanoelektroniki” zrobiliśmy
odrębne dostawy na parterze i własny dziedziniec z dojazdem gospodarczym pod częścią ogrodową.
PF: Inwestycja wygląda na kosztowną.
EL: Uniwersytet miał niewiarygodne szczęście. W momencie prze Rozwiązania przestrzeni komunikacyjno-rekreacyjnych

targu był akurat dołek na rynku budowlanym, więc nasz budżet,
który wyliczyliśmy na koniec projektu wykonawczego, robiliśmy „na

 Kapsuła głównego audytorium

górce”. Nasi kosztorysanci nie mogli zejść poniżej 157 milionów zło Szerokie i piękne klatki schodowe

tych. Koszt inwestorski wykonano, gdy robocizna była najdroższa.
Obiekt jednak został wybudowany za 107 milionów złotych. Dzięki skokom na rynku budowlanym udało się wrócić do oryginalnego
budżetu. Była to przygoda i duży stres.
PF: Czy z powodu finansów konieczne było obniżenie standardu niektórych rozwiązań?
EL: Byłem niedawno w Szwajcarii. W Lucernie zwiedzałem
centrum koncertowo-kongresowe, którego 1 m2 kosztował 16 tys.
złotych. W projektowanym przez nas obiekcie ta kwota wynosiła
4 tys. złotych. Dla architektów pracujących w Polsce to jest czasem
poważny problem. Zapatrzeni na działalność naszych kolegów
z Europy czy Ameryki chcielibyśmy uzyskać podobną jakość, ale nie
bardzo możemy, bo nie mamy takiego budżetu.
PF: I ze względu na te realia budżetowe konieczne są kompromisy.
EL: Jeśli z czegoś rezygnowaliśmy, to w aspekcie marki. Nigdy
jednak nie obniżyliśmy standardu. Przez dwa lata pełniliśmy ścisły
nadzór, momentami nawet uciążliwy dla wykonawcy. Długo upieraliśmy się, żeby zastosować rodzimy piaskowiec, ale niestety polskie firmy przegrywały cenowo z ofertą chińską. Szukaliśmy rozwiązań, aby się zmieścić w budżecie. Na przykład koszt świetlika
między budynkami został zredukowany brakiem ocieplenia ścian
atrium, które nie było konieczne, oraz zastosowaniem okien o wyższym współczynniku K.
PF: Wzorowali się Państwo na rozwiązaniach zagranicznych?
EL: W przeglądaniu projektów i czytaniu literatury chodzi o to,
aby poznać sposób myślenia kolegi architekta, który wcześniej
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ceramiczne. Główny trakt przechodzący przez środek kompleksu i plac

kolejnych pomieszczeń. W celu uzyskania możliwości podłączeń do

wyłożony są kostką brukową, na tyle schludną, że mogła być użyta

sieci niskoprądowych (komputerowej i telekomunikacyjnej) zapro-

również wewnątrz. W piwnicach zastosowaliśmy beton przemysłowy

jektowaliśmy podniesioną podłogę w salach wykładowych, semina-

malowany żywicami.

ryjnych, pracowniach komputerowych oraz pokojach pracowników

PF: W jakie technologie wyposażone są wnętrza?

naukowych i administracji. System ten wykorzystany będzie też do

EL: Duże sale wykładowe, oprócz klimatyzacji, są wyposażone w in-

wentylacji pomieszczeń.

stalacje audiowizualne, nagłośnienie oraz instalacje automatycznego
zaciemniania. Średnie i małe mają opcję zaciemniania i wyposażone

EL: Zautomatyzowane i zespolone jest tylko ogrzewanie i schła-

będą w ekrany oraz tablice. Zapewnione są też możliwości zastoso-

dzanie. Oświetlenie sterowane będzie przez główną sterownię.

wania rzutnika multimedialnego oraz podłączenia komputerów do

Zautomatyzowana klimatyzacja została przewidziana wyłącznie

sieci ogólnouczelnianej, co funkcjonuje też w pokojach pracowników

w ważniejszych pomieszczeniach, takich jak audytoria czy pomiesz-

naukowych i administracji. Hol wejściowy wraz z recepcją, szatnią,

czenia dla dziekanów, natomiast sale wykładowe i ćwiczeń mają

bufetami, przestrzeniami ekspozycyjnymi i foyer ma reprezentacyjny

wentylację mechaniczną, z wstępnie schłodzonym, przygotowanym

charakter dzięki zastosowaniu trwałych materiałów wykończeniowych

powietrzem. Na kompleksowy system zautomatyzowanej klimatyzacji

o wysokiej estetyce. Przestrzenie te zostaną wzbogacone ogrodami

nie było pieniędzy. Instalacje są jednak tak przygotowywane, żeby

rekreacyjnymi atriów wewnątrz dwóch skrzydeł.

można było zrobić upgrade, więc nawet jeśli na dziś system nie jest

Wszystkie pomieszczenia techniczne zostały zaprojektowane
w piwnicy, z wyjątkiem tych, w których znajdują się tablice rozdzielcze
elektryczne i telekomunikacyjne. Na poziomie -1 znalazły się: węzeł
cieplny, przyłącza, centrala klimatyzacyjno-wentylacyjna, rozdzielnia

 Duża sala wykładowa

 Widok na atrium i przeciwległą fasadę

mierzył się z podobnym wyzwaniem. I to było naszym celem, a nie

tlenie holu głównego i ogrodów wykonała jedna z najlepszych firm

powielanie, które się nigdy nie udaje. Zawsze jest inny program,

w Europie, austriacki Zumtobel, która badała nawet aspekty psycho-

inna treść, inny kontekst.

logiczne w oświetlanych miejscach.

PF: Z kim konsultowali Państwo najtrudniejsze rozwiązania
funkcjonalno-przestrzenne?

PF: Fasady kompleksu to zestawienia piaskowca, drewna, szkła
i aluminium.

EL: Ze specyfiką projektowania dla potrzeb budynku nanoelek-

EL: Te materiały miały komponować się z wnętrzem budynku

troniki zapoznawaliśmy się po raz pierwszy i był to dla nas niemal

i otoczeniem. Swoją formą w sposób abstrakcyjny i czytelny zarazem

świat science fiction. Cleaning roomy, czyli pomieszczenia, gdzie

obrazują główne funkcje budynku. Materiałem dominującym jest

powietrze jest idealnie czyste, są najbardziej istotnym elementem

piaskowiec chiński, pozostałe to: blacha miedziana, stal chromowana,

dla prowadzenia badań w tym zakresie. Mieliśmy zadane gabaryty,

szkło, aluminium (fasady aluminiowo-szklane). Zachowaliśmy pewną

czyli musieliśmy zrobić taką jakby kopertę, zostały nam przekaza-

powściągliwość, ponieważ minimalizm w zastosowaniu materiałów

ne niezbędne informacje na ten temat. Potem, pracując z dostaw-

powoduje, że wygląda to schludnie i prosto.

cą, wpisywaliśmy określone pakiety w obiekt – niemal jak w klockach Lego, gdzie składa się gotowe elementy.

Kolor piaskowca jest ciepły, komponuje się z zielonym kontekstem otaczającego krajobrazu. Neutralne szkło i jasno stalowa ślu-

Najbardziej szczegółowe założenia programowe konsultowali-

sarka aluminiowa nie rzucają się w oczy. Chcieliśmy utworzyć spokój

śmy z naukowcami, asystentami profesorów i przyszłymi użytkow-

i nadać prestiż, aby było wiadomo, że mamy do czynienia z obiek-

nikami. Już na początku, na etapie koncepcji pokonkursowej, zostali

tem użyteczności publicznej wysokiej jakości.

nam przydzieleni opiekunowie poszczególnych instytutów. W pro-

PF: Jak kształtowali Państwo wnętrza?

jekcie budowlanym rozstrzygały się pozostałe aspekty funkcjonalne,

EL: Wartość architektury nie polega na użyciu dużej ilości materia-

inżynieryjne, techniczne, technologiczne. Ostateczne zdefiniowanie

łów, wręcz odwrotnie. Zastosowany we wnętrzach beton architekto-

projektu również podlegało kontrolom. Niezbędne było także pro-

niczny jest poszukiwaniem surowej prostoty. Korytarze dydaktyczne

fesjonalne doradztwo z zakresu akustyki i oświetlenia. Całe oświe-

pokrywa marmoleum, a przestrzenie publiczne – gresowe płytki
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PF: Którymi instalacjami można sterować?

rozwinięty, to przewidzieliśmy miejsce, aby można było dostawić
kolejne pakiety.
PF: Jak wygląda rozkład funkcjonalno-przestrzenny całego
założenia?

energetyczna, urządzenia łączności telekomunikacyjnej. Na dachu

EL: Program był zdefiniowany na etapie konkursu. Nastąpiła jednak

zlokalizowaliśmy wieże chłodzące system klimatyzacji. W stropie

istotna zmiana: na początku kompleks miały tworzyć tylko wydziały

podwieszonym korytarzy znajdują się instalacje doprowadzone do

humanistyczne i nanoelektroniki, ale wprowadzono w trakcie pro-

 Ogród w atrium

W Y P OW I E DŹ E K S P E R TA

Jarek Borecki – specjalista ds. produktu
folie techniczne, Gamrat SA
Od roku 1996 firma Gamrat SA rozpoczęła prace związane z wprowadzeniem do produkcji wyrobu służącego do krycia dachów płaskich. Przeprowadzono wiele prób technologicznych, testów i badań
laboratoryjnych, które zakończyły się sukcesem i pozwoliły nam na
uruchomienie w roku 2000 produkcji membran dachowych z PVC
o nazwie handlowej DachGam, którą prowadzimy do dziś.
Obecnie membrana dachowa DachGam to materiał wielowarstwowy, otrzymywany ze zmiękczonego polichlorku winylu, plastyfikowany
kauczukami (EVA), produkowany w oparciu o jedną z najnowocześniejszych metod – prasowania.
Membrana DachGam w wersji prasowanej została wprowadzona do
oferty w roku 2007. To nowatorska technologia, niestosowana do tej
pory nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Dzięki jej zastosowaniu materiał
charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi.
O wysokiej jakości membrany świadczy przyznanie w 2011 r. prestiżowego wyróżniania, jakim jest godło „Teraz Polska”, oraz nagrodzenie
produktu Złotym Medalem MTP Budma 2010.
Podstawowe kolory tego rozwiązania to szary, biały i zielony.

 Przestronny dziedziniec wewnętrzny. Foyer

Nowa generacja
pokryć dachowych
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 Świetliki nad atrium

W Y P OW I E DŹ E K S P E R TA

Wojciech Filipowicz – dyrektor ds.
inwestycji, Ceramika Nowa Gala
Nowy gmach Uniwersytetu Rzeszowskiego to jedna z ciekawszych realizacji
architektonicznych 2012 r. W niedawno
oddanym do użytku obiekcie zastosowano
płytki ceramiczne Nowa Gala. Z szerokiej
oferty naszych produktów wybrano oryginalne płytki z kolekcji Concept i Quarzite.
Kolekcję Concept wyróżniają unikalne,

 Wejście do auli. Rozwiązania materiałowe

delikatnie kontrastujące odcienie, nawiązujące
barwą do naturalnych pokładów piasku, pia-

w strefach intensywnego użytkowania,

Kolekcje Concept i Quarzite spełniają

skowca i lessu. Wyjątkowa grafika powierzchni

m.in. w głównych ciągach komunikacyjnych

również wszelkie wymogi norm dla płytek

gresu nadaje niepowtarzalny nastrój elegancji

obiektów użyteczności publicznej czy stre-

nieszkliwionych, co jest udokumentowa-

i czystości formy nawet w najbardziej wyszu-

fach narażonych na zwiększone obciążenia.

ne stosownymi atestami i certyfikatami.

kanych aranżacjach, zarówno niewielkich
obiektów, jak i tych o dużych kubaturach.
Dostępne w gamie ośmiu kolorów płytki
z kolekcji Quarzite idealnie sprawdzają się

Innowacyjny proces technologiczny pro-

Cechują się niską nasiąkliwością, wytrzy-

dukcji Ceramiki Nowej Gali oraz zastosowane

małością na zginanie, mrozoodpornością

surowce, jak kwarc czy skalenie, gwarantują

i współczynnikiem antypoślizgowości

trwałość i najwyższą jakość produktów.

R-10.

Rys. archiwum Studio EL Pracownia Projektowo-Realizacyjna

 Hol. Rozwiązania technologiczne i materiałowe

 Układ urbanistyczny – idea
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 Parking podziemny

jektowania zmiany i instytuty humanistyczne
zastąpione zostały przez Centrum Innowacji
i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej
oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego. Jednak nie zburzyło
to koncepcji całości kompleksu.
Na kompleks składa się czterokondygnacyjny budynek w kształcie litery L, ze skrzydłami dwóch instytutów, położonymi wzdłuż
wschodniej i południowej granicy działki, oraz
budynek jednego instytutu – po zachodniej
stronie placu. Dwa główne wejścia znajdują
się na przekątniowej osi komunikacyjnej, biegnącej od narożnika południowo-wschodniego
do placu centralnego. Na tej osi wewnątrz
kompleksu znajduje się hol wejściowy z towarzyszącymi pomieszczeniami. W nim krzyżują
się osie skrzydła południowego i zachodniego.
W obu skrzydłach sale wykładowe duże znajdują się na pierwszym piętrze.
W skrzydłach południowym i wschodnim
znajdują się ogrody wewnętrzne jako strefa
bierna klimatycznie, które stanowią zarazem
oryginalną „duszę” obiektu. Piwnice zostały
przeznaczone na parking i pomieszczenia
techniczne. W obu skrzydłach przy holu
wejściowym zlokalizowano blok komunikacji pionowej złożony z klatki schodowej
i dwóch wind panoramicznych poruszających
się w atrium z ogrodem rekreacyjnym. W każ-

Lokalizacja/adres

Rzeszów, ul. Pigonia 8

Pracownia projektowa

Studio EL Pracownia Projektowo-Realizacyjna

Autor projektu

Edward Lach

Architekt prowadzący

Jan Matkowski

a co najwięcej satysfakcji podczas projek-

Architekci

Elżbieta Orłowicz, Agnieszka Ksycka, Bartosz Narożny,
Sylwia Dymek, Ewa Fydrych-Hułyk, Paweł Gołka,
Katarzyna Kunka, Gaweł Tyrała, Piotr Żuraw,
Klaudia Mikrut, Karol Gonera, Patrycja Papińska,
Anna Horbaruk, Joanna Staniszewska, Anna Gross,
Tomasz Pawiński, Wojciech Matkowski, Magdalena Bezdel,
Małgorzata Kocima

Data opracowania

2007-2009

obiektu do użytku. Po drodze jest jeszcze

Data realizacji

2010-2012

kilka fajnych etapów: uzyskanie pozwolenia

Inwestor

Uniwersytet Rzeszowski

na budowę, kamień węgielny. Mam sygnały,

Powierzchnia całkowita

49 362 m2

że obiekt jest dobrze odbierany przez lokal-

Powierzchnia zabudowy

9561 m2

ną społeczność, będzie jej służył, stanie się

Kubatura brutto

541 150 m3

Generalny wykonawca

Skanska SA

Membrana dachowa oraz wykładziny PVC

Zakład Tworzyw Sztucznych Gamrat SA

Grzejniki kanałowe

VERANO Ryszard Miazga

Producent blachy cynkowo-tytanowej

ZM Silesia SA

dostępną dla mieszkańców Rzeszowa, wspartą

Oświetlenie

BEGHELLI-POLSKA sp. z o.o.

architekturą skromną, ale wyrazistą w sensie

System Jet Thrust – strumieniowa
wentylacja i oddymianie garaży

Flakt Bovent sp. z o.o.

Kolekcja Concept w 4 kolorach i dwóch
formatach 60x60 i 30x60 oraz Quarzite
w jednym kolorze i formacie 30x30

Ceramika Nowa Gala SA

dym ze skrzydeł znajdują się po cztery klatki
ewakuacyjne wraz z pionami instalacyjnymi.
PF: Co sprawiło największą trudność,
towania?
EL: Specyfiką naszego zawodu jest to, że
satysfakcja rozłożona jest w czasie: najpierw
wygrany konkurs, a wszystko wieńczy oddanie

estetycznym i funkcjonalnym lendmarkiem.
Mam nadzieję, że uczelni uda się wytworzyć
w kompleksie również przestrzeń publiczną,

jakości estetycznej, będącą wartością dodaną
w środowisku kulturowym miasta. Natomiast
nie potrafię wskazać czegoś, co zaszłoby mi
za skórę, dokuczyło, sprawiło trudność.
PF: Dziękuję za rozmowę.
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 Ujęcie nocne obiektu

REALIZACJE W POLSCE

ARENA OSTRÓDA
Centrum Targowo-Konferencyjne Warmii i Mazur

Fot. Bartosz Makowski

Projekt zakładał rozbudowę i modernizację zastanej
infrastruktury targowej. W efekcie powstał kompleks
wystawienniczy o znacznie większej powierzchni
i nowoczesnych rozwiązaniach technicznych
– wyjątkowy we wschodniej Polsce.
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 Iluminacja kompleksu

Obszar ekspozycji jest podzielony na trzy
części: dwie mniejsze hale o powierzchni

rozwoju turystyki kongresowej i targowej.

lami działek sąsiadujących, żeby maksymalnie

Poza targami meblowymi, w nowocze-

jedną główną – ponad 14 tys. m . Arenę

snym centrum znajdzie się miejsce na inne

Ostróda opracowało Biuro Projektowe Nowa

imprezy: wystawiennicze, rozrywkowe, spor-

Brama. Z jego właścicielem, Krzysztofem

towe. Inwestor myśli na przykład o organizacji

KK: Kompleks został zaprojektowany

Kiepuszewskim, rozmawia Patrycja Fabiańska.

targów innego asortymentu, m.in. jachtów.

jako zespół trzech hal wielkogabarytowych.

Arena Ostróda jest szansą na przyciągnięcie

Dwie z nich zostały adaptowane do funkcji

powiększyć teren pod realizację.
PF: Jakie elementy składają się na kompleks?

Patrycja Fabiańska: Czy ta realizacja

większej liczby producentów i handlowców

konferencyjno-targowych. Nowa hala jest

jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie

oraz na rozwój branży targowej w regionie.

z kolei budynkiem usługowym, w którym

regionu na tego typu obiekt?

Miasto dysponuje dużym potencjałem hote-

zaaranżowano strefę wejściową. Na piętrze

larsko-gastronomicznym.

znajduje się restauracja cateringowa oraz

Krzysztof Kiepuszewski: Tak, ma związek
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rozpoczął pertraktacje z miastem i właścicie-

wystawienniczej 2 tys. m2 i 3 tys. m2 oraz
2

 Fasada strefy wejściowej

było stworzenie warunków dla dynamicznego

przede wszystkim z rozwojem przemysłu

PF: Jak wyglądał początek zamierzenia?

pomieszczenia zaplecza, m.in. garderoby.

meblarskiego w województwie warmińsko-

KK: Najpierw pracowaliśmy nad projektem

Na trzeciej kondygnacji zaprojektowano po-

-mazurskim. Od 1994 r. w Ostródzie odby-

koncepcji zagospodarowania terenu, który

mieszczenia biurowe i sale konferencyjne.

wają się Międzynarodowe Targi Meblowe,

uwzględniłby docelową funkcję wszystkich

Cały kompleks stanowi zwartą bryłę i składa

które przyciągają wystawców oraz gości

obiektów. Projektowanie trwało długo: przed-

się z części trzy- i jednokondygnacyjnej.

z kraju i zagranicy. Targi na tym obszarze

stawiliśmy kilka koncepcji wstępnych. Należało

były więc organizowane przez wiele lat, ale

sprawdzić możliwości terenu: ile da się z niego

istniejące hale nie spełniały współczesnych

wyciągnąć. Naszym pierwszym zadaniem było

KK: Funkcje targowe w trzech obiektach

standardów. Beneficjentem był organizator

powiększenie ilości miejsc parkingowych, co

dzieli ściana ppoż. – w podłużnym pasie dy-

targów meblowych w Ostródzie, firma De-

wiązało się z niwelacją i projektowaniem mur-

latacji zaprojektowaliśmy oddzielenie części

muth Alfa. Inwestor postanowił wybudować

ków oporowych w postaci dwupoziomowych

trzykondygnacyjnej od jednokondygnacyj-

nowoczesny obiekt targowy i od tego się

ścian. Kiedy udowodniliśmy, że inwestycja

nej systemem bram przeciwpożarowych.

zaczęło. Celem naszych wspólnych działań

może powstać na tym obszarze, inwestor

Innowacyjnym rozwiązaniem są największe

PF: Czy te obiekty są od siebie oddzielone?

 Elewacja boczna hali adaptowanej
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 Rzut przyziemia, skala 1:1200

Rys. archiwum Biuro Projektowe Nowa Brama

 Przekrój A-A, skala 1:1200

 Przekrój B-B, skala 1:1200

 Przekrój C-C, skala 1:1200

w Polsce ruchome ściany ppoż., dostarczone

w jednym kompleksie i wydaje mi się, że to

przez firmę Małkowski-Martech, które mogą

wygodniejsze rozwiązanie.

zamykać przestrzeń między halami w pasie
dylatacji, a także być sterowane osobno na

w krótkim terminie, dlatego zdecydowaliśmy się na prefabrykację żelbetową całego

zie potrzeby funkcje na kondygnacjach, na

z koniecznością uzyskania przestrzeni dla

obiektu. Rozwiązanie takie było wskazane

przykład salę konsumpcyjną na pierwszym

inwestycji – inwestor chciał dysponować

również ze względów ppoż. Słupy i dach są

piętrze czy też salę konferencyjną na par-

powierzchnią do 20 000 m . Wyszło nawet

w konstrukcji stalowej, ściany prefabrykowa-

terze. Uzyskanie maksymalnego połączenia

trochę więcej, ponieważ w trakcie projekto-

ne, żelbetowe, warstwowe. Na fasadzie oraz

i mobilności kilkunastu bram ppoż. o szero-

wania stwierdził, że chciałby mieć też wyko-

wewnątrz obiektu pojawił się beton architek-

kości 15 m i wysokości 8 m było zadaniem

rzystane powierzchnie zewnętrzne.

toniczny, który pozwala ciekawie fakturować

i były dosyć emocjonalne, ale okazało się, że
wszystkie elementy sprawnie się zgrywają.
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uległy wyburzeniu.

KK: Obiekt musiał być zrealizowany

KK: Wyburzenie jednej z hal wiązało się

bram odbywały się z udziałem straży pożarnej

 Strefa wejściowa z systemem bramek automatycznych

strukcyjne i materiałowe?

PF: Niektóre z istniejących obiektów

parterze oraz na piętrze, wydzielając w ra-

wymagającym staranności i precyzji. Odbiory

 Wnętrze sali konferencyjnej

PF: Z czego wynikały rozwiązania kon-

2

PF: Na czym polegało dostosowanie zaadaptowanych obiektów?

bryłę. Elementy, które towarzyszą targom,
takie jak kolorowe ekspozycje wewnętrzne,

KK: Z tymi budynkami mieliśmy duży

oświetlenie, wrażenia akustyczne i muzyka,

problem. Adaptacji podległy dwie hale, które

będą równoważyły surowość wnętrza nada-

PF: Jaka jest komunikacja między prze-

wcześniej pełniły funkcję sklepów. Zdecydo-

ną przez beton. Przeszklona część fasad to

strzeniami hal? Jak powiązano część targową

waliśmy się na pozbycie starej „obudowy”,

system aluminiowy z zastosowaniem szkła

ze strefą konferencyjną?

więc zostały tylko słupy i konstrukcja dachu.

ograniczającego promieniowanie.

KK: Przejście między halami jest bezkoli-

Bryła została obłożona płytami grafitowymi

PF: Rzeczywiście, wnętrza i fasady są

zyjne. W tym obiekcie nie można się zgubić,

Euronit. W efekcie powstał nowy obiekt,

minimalistyczne, utrzymane w stonowanej

bo jest jednoprzestrzenny. Największa ze stref

pozostała tylko kubatura. Problemem było

kolorystyce. Przyglądam się sali konferencyj-

konferencyjnych mieści 1000 osób. Znajduje

pomieszczenie w zastanej kubaturze syste-

nej: dominuje szarość, ale jedna ściana jest

się na parterze, a dostęp do niej mamy od

mów wentylacji, biura ochrony, cateringu,

w drewnie, sufit też jest w ciepłym kolorze.

strony wejścia głównego. Zwiedzając targi

szatni i zaplecza sanitarnego. Obiekt jest

w Kolonii, przyglądaliśmy się, jak poradzono

widoczny z górnego poziomu zmodernizo-

sobie z komunikacją. System hal połączono

wanej drogi nr 7, usytuowanej 10 metrów

ze sobą jednym łącznikiem, ale na wejściu

wyżej od terenu posadowienia, dlatego ze

nie ma przestrzenności, hale są wydzielone,

względów estetycznych nie mogliśmy loka-

co zmusza do korzystania z pasażu łączą-

lizować wentylatorni na dachu. Musieliśmy

cego halę, a także krążenia po placu od

wszystkie elementy instalacyjne pomieścić

jednej hali do drugiej. U nas wszystko jest

wewnątrz budynku.

KK: Drewniana jest ściana mobilna. Nie

KK: Podczas projektowania kierowaliśmy

tycznych, co zapewni bezpieczny i szybki

KK: Każda hala ekspozycyjna ma zaplecze

hali H2 zaprojektowano klapy dymowe

nicznych. Przewidzieliśmy windy oraz sanitariaty

chcieliśmy tam wprowadzać różnorodnej

się głównie funkcjonalnością. Obiekt musiał

dostęp do obiektu. W gmachu Centrum moż-

sanitarne i techniczne, w którym są segmen-

(66 sztuk), które spełniają też funkcję do-

dla niepełnosprawnych. Zwykle jednak osoby

kolorystyki. W pozostałych wnętrzach prze-

być przystosowany do konferencji na 1000

na prowadzić działalność wystawienniczą,

ty sterowania niskoprądowego: internet,

świetlenia i mogą być sterowane w zależności

niepełnosprawne rzadko korzystają z targów.

ważają barwy żółte, ponieważ pozytywnie

osób. Istotnym elementem są mobilne ściany

konferencyjną, a także gale, kiermasze i fe-

zasilanie elektryczne, system BMS. W jed-

od potrzeb.

Może brak barier sprawi, że to się zmieni.

wpływają na emocje. Chcieliśmy zachować

na parterze i piętrze, które pozwalają na

styny. W centralnym miejscu Areny Ostróda

nej z hal znajduje się centrum dowodzenia

zrównoważoną powagę, a klimat ożywić

podział przestrzeni. Na trzeciej kondygnacji

usytuowaliśmy klub spotkań biznesowych,

poprzez ochronę i system informatyczny,

jedynie delikatnymi elementami barwnymi,

(drugie piętro) znajdują się pokoje konferencji

pozwalający na odpoczynek i negocjacje

czyli zarządzanie wejściami z automatycz-

KK: Nawiązaliśmy do istniejącej infrastruk-

bez mocnych uderzeń kolorystycznych, które

prasowych i pokoje do rozmów biznesowych,

w przyjaznej atmosferze. W nowej hali, za

nymi bramkami, systemem liczenia osób itd.

tury oraz przepisów ppoż. Parking jest zloka-

KK: Największą trudnością było wykoncy-

powodowałoby rozproszenie. Zastosowa-

które również można wydzielać.

pomocą ścian przesuwnych, będzie można

Technologia w zakresie obsługi obiektu jest

lizowany na terenie. Do hali mogą wjechać

powanie rozwiązań przestrzennych i progra-

dowolnie wykorzystywać powierzchnie sal

standardowa: system tryskaczy, SAP (stero-

pojazdy o dużym tonażu. Przeszklone bramy

mowych w krótkim czasie, tak by projektowany

wystawienniczych i konferencyjnych. Rucho-

wanie automatyką pożarową), zarządzanie

podnoszone są zintegrowane z witrynami

obiekt był jednocześnie zgodny z przepisami

me ściany dowolnie dzielą przestrzeń targo-

automatyką niskoprądową, sale konferencyj-

zapewniającymi dostateczne doświetlenie hal

ppoż., które nakazywały wydzielanie stref

natomiast przeważa grafitowa, stonowana
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stawiennicza o powierzchni ok. 15 000 m

wo-konferencyjną na kilka mniejszych sal

ne wyposażone w urządzenia audio-wideo

i służą jednocześnie jako bramy przeciwpo-

ogniowych. Dopuszczalny minimalny procent

kolorystyka, która została rozbita bordo-

i średniej wysokości 14,5 m, co pozwala

lub pozwalają na wygodne urządzenie open

najwyższej klasy. Z rozwiązań ekologicznych

żarowe uruchamiane automatycznie. Istnieje

otwarcia ścian według norm ppoż. wynosił 15,

wym, mocnym akcentem. Umeblowaniem,

na wydzielenie 500 stoisk targowych o po-

space nawet dla 1200 osób. Powierzchnię

mogę wskazać centrale wentylacyjno-kli-

także możliwość rozładunku towarów za

a my mieliśmy około 65. Niełatwa była więc

dizajnem oraz dopasowaniem elementów

wierzchni od 15 do 25 m2. Dodatkowo za-

przeznaczoną do konferencji także można

matyzacyjne z możliwością odzysku ciepła.

pomocą ruchomych podestów przeładunko-

interpretacja tych przepisów, tak żeby obiekt

oświetleniowych do wnętrz zajmowali się

planowano możliwość wjazdu i wyjazdu po-

dowolnie kształtować – np. jako jedną dużą

Od strony południowej i wschodniej ist-

wych. Dostawy odbywają się przed targami,

był i bezpieczny i funkcjonował zgodnie z pra-

państwo Beata i Radek Wiśniewscy. Dzięki

jazdów wielkogabarytowych oraz stworzono

salę na 1000 osób lub cztery mniejsze. Na

nieje możliwość redukcji ciepła słonecznego

więc parkingi mogą być wykorzystywane jako

wem. Wymagało to odwagi. Łatwiej byłoby

swoim aranżacjom i pomysłom ożywili suro-

zaplecze dla osób przygotowujących wysta-

ostatniej kondygnacji są pomieszczenia tech-

poprzez system rolet wewnętrznych, opusz-

drogi dostawcze. Bezkolizyjnie można wjechać

zamurować, postawić ściany stałe, niż potem

wość, którą wniósł beton architektoniczny.

wy. Strefa wejściowa to segment 11-metrowej

niczne i obsługi biurowej inwestora, a także

czanych i podnoszonych automatycznie.

pod dany boks hali i rozładować towar.

się stresować. Projektowanie było również

W celu zamarkowania infrastruktury wen-

szerokości o długości 90 metrów. Strefa ta

dwie sale konferencji prasowych i multime-

Wszystkie bramy podnoszone są wyposa-

tylacji nieco „rozrzeźbili” również sufity.

jest powiązana z możliwością wejścia do hal

dialnych oraz segment biurowy i techniczny.

żone w kurtyny powietrzne zapobiegające

istniejących. Wejście do obiektu odbywać

PF: Jakie rozwiązania technologiczne

nadmiernemu wychłodzeniu hali podczas

KK: Parter jest zaprojektowany na jednym

otwierania w okresie zimowym. W dachu

poziomie z terenem i nie ma barier architekto-

liśmy naturalne kolory lasu i przyrody otaczającej, która dzięki odwzorowaniu barw
„wchodzi” do środka obiektu. Na fasadzie

PF: Co było priorytetem w kreowaniu
przestrzeni wewnętrznych?
 Klub spotkań biznesowych
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PF: Na czym opiera się program użytkowo-funkcjonalny?
KK: Jego trzonem jest główna hala wy-

się będzie poprzez system bramek automa-

zastosowano w budynku?

PF: Jak rozwiązano strefę dostaw, parkingową i obsługi transportowej?

PF: Czy obiekt jest dostępny dla osób
niepełnosprawnych?

PF: Co sprawiało największą trudność,
a co najwięcej satysfakcji podczas projektowania?

uciążliwe w zakresie koordynacji, ponieważ
część branżystów miała siedziby w Bydgoszczy,
Ostródzie i w Gdańsku. Konsultowaliśmy się
drogą telefoniczną i e-mailową.
 Restauracja cateringowa
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 Restauracja cateringowa

WYWIAD Z EKSPERTEM

Rozmowa z Zenonem Małkowskim, prezesem spółki Małkowski-Martech SA
Czy to prawda, że byli Państwo jedyną
firmą, która zdecydowała się podjąć tego
zadania?
Byliśmy jedyną firmą, która zdołała

a z drugiej – są funkcjonalne i dostosowane

dej indywidualnej potrzebie naszego klienta,

do przepisów ppoż.

nie tylko jeśli chodzi o wymiar bram, ale

Zastosowali Państwo bramy o odporności
ogniowej EI 120. Dlaczego?

także o ich kolorystykę.
Co w tym projekcie było dla Państwa

spełnić wszystkie kryteria biura architek-

Nasze produkty zostały zamontowane

tonicznego projektującego to nowoczesne

w ścianie oddzielenia pożarowego obiektu.

W przypadku Areny Ostróda najwięk-

centrum konferencyjno-wystawiennicze

Zgodnie z projektem ściana ta powinna mieć

szym wyzwaniem, oprócz gabarytów

oraz inwestora podejmującego się tej bu-

odporność EI 120, a ponieważ nasze bramy

bram, były też trudne warunki zabudowy,

dowy. W przypadku tak złożonego projektu

zajmują pięćdziesiąt procent powierzchni

ograniczające możliwości montażu. Nasze

procesy planowania, szacowania kosztów,

tej przegrody (1400 m ), ich odporność

działy: techniczny i produkcyjny musiały

prac są dłuższe niż przy standardowym

ogniowa, musiała być taka sama. Wymóg

już na etapie projektu przewidzieć sze-

zamówieniu i tylko dzięki wieloletniemu

ten został zaznaczony w scenariuszu pożaro-

reg kwestii, z którymi będzie trzeba się

doświadczeniu naszej firmy byliśmy w stanie

wym, opracowanym przez rzeczoznawcę na

zmierzyć. Tak duże zlecenia, gdzie trzeba

podołać tego typu realizacji. Konstrukcja

potrzeby tego konkretnego obiektu. Każda

zaprojektować piętnaście bram opuszcza-

ściany przeciwpożarowej w Centrum Kon-

duża inwestycja wymaga określenia indy-

nych, 15-metrowych, połączonych jednym

ferencyjnym w Ostródzie, będącą według

widualnych założeń bezpieczeństwa ppoż.,

systemem sterowania, wymaga niezwykle

naszej wiedzy największą tego typu reali-

które określają klasę odporności ogniowej

indywidualnego podejścia. Nie jest to jednak

zacją w Polsce, wymaga indywidualnego

zabezpieczeń przeciwpożarowych.

pierwsza tak duża nasza realizacja. Mamy

2

największym wyzwaniem?

podejścia do projektu tych przegród i wyjąt-

Czy grafitowa kolorystyka bram, na któ-

na swoim koncie kilka innych tego typu.

PF: Czy obiekt ma możliwość rozbudowy?

kowo umiejętnego dobrania podzespołów.

rej zależało projektantom, dla zachowania

Możemy poszczycić się wykonaniem bramy

KK: Z myślą o rozbudowie zaprojektowa-

Współpracowali Państwo z architektem

wystroju wnętrz to rozwiązanie ze standar-

teatralnej o wymiarach 22 m szerokości

już od etapu koncepcji. Czy na początku brali

dowej Państwa oferty? Jak bogatą paletę

Państwo pod uwagę inny sposób wydzie-

kolorystyczną Państwo oferują?

Lokalizacja/adres

Ostróda, ul. Grunwaldzka 211

ny jest drugi obiekt o podobnej wielkości.

Pracownia projektowa

Biuro Projektowe Nowa Brama

i 15 m wysokości w operze w Białymstoku,

Mamy już nawet pozwolenie na budowę.

Architekt prowadzący

Krzysztof Kiepuszewski

wyposażeniem w bierne zabezpieczenia

Rozbudowa była możliwa jednie od strony

Nie jest to standardowy kolor naszych

ppoż. Stadionu Narodowego czy wypro-

największej powierzchni targowej. Etap drugi

Architekci

Martyna Data, Radosław Wiśniewski,
Beata Wiśniewska

wyrobów. Przychyliliśmy się jednak do wizji

dukowaniem wielkiej bramy autostradowej

uwzględnia nowe wejście w bardziej świa-

W przypadku tej realizacji nie zakła-

architekta, aby spójność planowanej prze-

w pobliżu Wrocławia. Każdą realizację trak-

towym standardzie, z holem, w przestrzeni

Data opracowania

2010

daliśmy innego układu bram. Takie roz-

strzeni została zachowana. Jesteśmy i w tym

tujemy jak wyzwanie, z którym staramy się

którego będzie można kupić bilet i przejść do

Data realizacji

2012

wiązanie było założone przez architekta

aspekcie elastyczni – możemy sprostać każ-

zmierzyć razem z naszym klientem.

każdej hali. Nowy obiekt nie będzie kubaturą

Inwestor

Demuth Alfa

Powierzchnia całkowita

Budynek adaptowany – Hala nr 1 – 6214 m2
Budynek projektowany – Hala nr 2 – 22 461 m2

Powierzchnia zabudowy

Budynek adaptowany – Hala nr 1 – 5709 m2
Budynek projektowany – Hala nr 2 – 16 324 m2

Kubatura

Budynek adaptowany – Hala nr 1 – 35 028 m3
Budynek projektowany – Hala nr 2 – 291 122 m3

Generalny wykonawca

Mirbud SA

Bramy opuszczane teleskopowe Marc-O
(jedno-, trzy- i czteroskrzydłowe);
drzwi (jedno- i dwuskrzydłowe
– z kratkami wentylacyjnymi)

Małkowski-Martech SA

Aluminiowe suﬁty rastrowe OPEN CELL
150x150x40 mm, 200x200x40 mm
oraz 200x200x50 mm szary mat RAL
7005 łącznie ok. 7200 m2

Barwa System

Oświetlenie

LUG Light Factory sp. z o.o.

lenia stref pożarowych, np. pracy bram nie
w układzie pionowym, a poziomym?

i staraliśmy się znaleźć kompromis między

dominował nad istniejącym.

projektem a możliwościami technologicz-

PF: Jak ocenia pan współpracę z inwe-

nymi naszych produktów. Zaproponowa-

storem?

liśmy bramy opuszczane Marc-O, które są

KK: Inwestor był otwarty na innowacje,

z dwóch względów idealnym wyborem:

sam nawet podpowiadał niektóre rozwiązania.

podczas codziennego użytkowania nie

I chociaż w projekcie poczyniono oszczędności,

zajmują dużo miejsca, a także są mało

to były one sensowne. Nie było cięć, które

problematyczne w eksploatacji. Te zalety

sprowadzają architekturę do niskiego poziomu.

zyskują na znaczeniu szczególnie na takich

Właściciel, pan Demuth, był zaangażowany

przestrzeniach, jak hale wystawiennicze,

w cały projekt, wystój, sam przykładał próbki

gdzie każda dodatkowa przestrzeń jest

kolorystyczne do ścian. Uważam, że nie ma

niezwykle ważna.

dobrej architektury bez współpracy z inwesto-

Zawsze gdy biuro architektoniczne zgła-

rem. Mielibyśmy w Polsce zdecydowanie lepszą

sza się do nas z prośbą o pomoc przy do-

architekturę, gdyby inwestorzy współdziałali

borze bram do jakiejś realizacji, bierzemy

z architektami, byli bardziej otwarci na ich

pod uwagę wiele wariantów. Z reguły pro-

propozycje i umieli znaleźć konsensus.

jekt ewoluuje w trakcie realizacji i wspólnie
wybieramy produkty, które z jednej strony
wpisują się w specyfikę tworzonej budowli,
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PF: Dziękuję za rozmowę.
Małkowski–Martech SA, ul. Kórnicka, 4, Konarskie, tel. +48 61 222 75 00
e-mail: technika@malkowski.pl, marketing@malkowski.pl

55

 Ujęcie fasady frontowej. Stonowana kolorystyka
i kontekst urbanistyczny

REALIZACJE W POLSCE

SIŁA PROSTYCH
ROZWIĄZAŃ
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Fot. Lech Kwartowicz

Ten trzykondygnacyjny budynek o prostej bryle
ma pionowy podział okien. Wejście główne zostało
zaakcentowane szklaną fasadą, którą połączono ze
ścianą w kolorze czerwonym z logo UE.
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Barbara Konieczny-Young: Decyzja

na celu uniknięcie dysonansu z otaczającymi

chcieliśmy osiągnąć, posługując się precyzją

narzuciła gabaryty: wysokość, szerokość

budynkami – różnorodnych architektonicznie

i detalem.

właścicielem, Piotrem Renke, oraz architektem

i powierzchnię zabudowy, która mieści się

i kolorystycznie. Dzięki temu udało się ładnie

prowadzącym, Barbarą Konieczny-Young,

w parametrach działki. Jak powiedział Piotr,

wpisać obiekt w klimat miejsca.

rozmawia Patrycja Fabiańska.

została ona niestety uzyskana przed ogłoszeniem przetargu i stanowiła jego załącznik.

PF: Z jakich materiałów została zaprojektowana fasada?

BKY: Parter Centrum Kształcenia Usta-

Na pierwszej i drugiej kondygnacji znaj-

wicznego jest dostępny z poziomu terenu

duje się po dziewięć sal lekcyjnych, każda na

PF: Nocna iluminacja podkreśla rytm

poprzez hol wejściowy z windą i scho-

50 osób, oraz pomieszczenia dodatkowe:

pionowych elementów fasady, przywołując

dami. Integrującą funkcję ogólną spełnia

techniczne, serwerownia i sanitariaty. Ze

skojarzenia z rzymskimi pilastrami. Czy in-

właśnie ten obszerny hol z szatnią i klu-

względu na przepisy ppoż. zostały również

spiracją dla kompozycji okien był porządek

bokawiarnią prowadzącą na taras rekre-

zaprojektowane dwie wydzielone klatki

antyczny?

acyjny, który w okresie letnim może pełnić

schodowe.

Patrycja Fabiańska: Działka Uniwersytetu

Musieliśmy zatem wpisać się w dane, które

BKY: W większej części jest to po prostu

Ekonomicznego, na której zrealizowano

zostały wcześniej określone. Było to lekkie

tynk cienkowarstwowy na ociepleniu. W nie-

BKY: Charakter fasady ukształtowało po-

funkcję ogródka. Na parterze znajduje się

Centrum Kształcenia Ustawicznego, znajduje

ograniczenie, ale też wyzwanie.

których fragmentach zastosowaliśmy płyty

łączenie dwóch aspektów: funkcji i estetyki.

również sala konferencyjna na 100 osób,

okładzinowe HPL, które nadają fasadzie nieco

Liczba i kształt okien wynikają z konieczności

z możliwością podziału na dwie mniejsze,

BKY: Na liczbę sal lekcyjnych i dydak-

bardziej wyrafinowany charakter estetycz-

doświetlenia sal lekcyjnych, natomiast ich rytm

pokoje kadry nauczycielskiej, pomieszcze-

tycznych oraz rozmiary sali audytoryjnej,
przewidzianej na minimum 400 osób.

się pomiędzy istniejącymi budynkami działu
technicznego i akademikiem. Co wpłynęło

PF: Na czym polegała integracja budynku
z istniejącym układem urbanistycznym?

PF: Na co inwestor kładł największy nacisk w programie użytkowym?

PR: Przede wszystkim na stworzeniu ko-

ny. W przeszkleniach zostało zastosowane

– z chęci nadania fasadzie uporządkowanej

nia administracyjne, biurowe, szatnie oraz

Piotr Renke: Była narzucona przez inwe-

munikacji z ul. Kamienną. Wykorzystany został

zwykłe szkło transparentne, a na fasadzie

formy, która miała odzwierciedlać naukowy

zaplecze sanitarne i techniczne. Z parteru

stora, który już przed ogłoszeniem przetargu

istniejący wjazd na działkę, zaprojektowaliśmy

od strony południowej, w celu zapewnienia

charakter obiektu, więc nie mogła być zbyt

i pierwszego piętra dostępne jest przejście,

gramie inwestora założenia, czyli 10 dużych

na prace projektowe miał decyzję o lokali-

także drugi wjazd i wyjazd. Kwestii dosto-

komfortu wewnątrz budynku, zamontowano

frywolna. Architektem, którego bardzo cenię,

łączące obiekt centrum dydaktycznego

sal dydaktycznych, z których jedna musiała

zacji celu publicznego z zatwierdzoną loka-

sowania do otoczenia podporządkowana

szyby o niskiej przenikalności cieplnej.

jest Pierre Luigi Nervi, włoski modernista, który

z salą audytoryjną.

być podzielna na dwie mniejsze. Wszystkie

lizacją budynku. Wcześniej w tym miejscu

została również kolorystyka fasad. Oprócz

PF: Jakie były priorytety estetyczne?

zwracał szczególną uwagę na prostotę, pre-

W centralnej części CKU znajduje się

sale miały mieć pojemność do 50 studentów.

istniały dwa budynki gospodarcze, które

strefy wejścia, gdzie pojawia się mocny ak-

BKY: Staraliśmy się uzyskać prostą i ele-

cyzję i oszczędność formy. Być może w jego

otwarta, reprezentacyjna klatka schodowa

Kolejnym punktem programu było zreali-

wyburzono. Na ich miejscu powstał obiekt

cent barwny (spójny z logo Uniwersytetu

gancką bryłę o ponadczasowym charak-

projektach można doszukać się nieco inspiracji.

ze świetlikiem dachowym, która scala i in-

zowanie części administracyjnej dla wykła-

dydaktyczny.

Ekonomicznego) w postaci czerwonej ścia-

terze, dzięki któremu będzie pozytywnie

PF: Proszę opowiedzieć o układzie funk-

tegruje cały budynek. Świetlik wprowadza

dowców oraz części gastronomicznej, połą-

ny, pozostała część obiektu ma kolor szary,

odbierana, zarówno dziś, jak i za kilkanaście

cjonalnym i lokalizacji najważniejszych po-

dodatkowe światło dzienne do obiektu i roz-

czonej z holem głównym na parterze, wraz

neutralny. Stonowana kolorystyka fasad ma

lat. Tę elegancję i reprezentacyjny charakter

mieszczeń.

jaśnia jego przestrzeń.

z uzupełniającymi funkcjami towarzyszącymi.

na wybór lokalizacji obiektu?

PF: Czy wymogi decyzji ograniczyły Państwu projektowanie?

 Iluminacja uwydatniająca rytm fasady. Wejście główne

58

PR: Projekt miał spełniać zawarte w pro-

 Fragment elewacji. Przeszklenia
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Fot. Przemysław Andruk

Projekt architektoniczny opracowała Pracownia Projektowa BAUREN z Rybnika. Z jej

 Rzut parteru, skala 1:600

E

Oprócz tego, w drugim etapie inwestycji,

głównym i otwiera na jego przestrzeń. Każdy

zaproponowaliśmy coś bardziej ekologiczne-

realizowanym równocześnie z pierwszym,

przychodzący jest więc od razu „zapraszany”

go i przyjemniejszego w odbiorze wizualnym

naszym zadaniem było zaprojektowanie dużej

do wnętrza. Na poszczególnych kondygna-

od szarej, smutnej przestrzeni płaskiego

sali audytoryjnej, o której wspomniała Barbara.

cjach znajdują się „kąciki wypoczynkowe”

dachu krytego papą.

Sala stanowiła dodatkową część kompleksu

o funkcji rekreacyjno-integracyjnej.

i musiała być zaopatrzona w pełną obsługę
socjalną, z szatniami i niezbędnym zapleczem.

w okresie letnim będzie pełnił funkcję ogródka.

BKY: Rzeczywiście, chcieliśmy uniknąć

BK: Taras ma być dla użytkowników czę-

o lokalizacji celu publicznego, było też zlo-

nieporozumień związanych z określeniem

ścią integracyjną. Zlokalizowany jest od strony

kalizowanie parkingu otwartego w części

miejsca pobytu. Wnętrza ogólnie wykoń-

południowej, z dala od ulicy Kamiennej,

podziemnej.

czyliśmy w jasnych i żywych kolorach, żeby

a dostępny z parteru: klubokawiarni, auli

były energiczne i radosne.

audytoryjnej oraz holu. Doskonale integruje

powierzchnie?

B

nicznym jest również taras rekreacyjny, który

Założeniem inwestora, zapisanym w decyzji

PF: Jak zaaranżowano najważniejsze
B

PF: Każdej kondygnacji jest podporządkowany inny kolor.

PF: Ciekawym rozwiązaniem architekto-

PF: Nad częścią dydaktyczną został

budynek z zielonym otoczeniem.

BKY: W pomieszczeniach dydaktycznych

położony zielony dach. Z jakiego powodu

PF: Jakie jest wyposażenie technologicz-

nie ma zaskakujących rzeczy. Aranżacja sal

urządzono na nim powierzchnię biologicznie

ne budynku? Czy zastosowano rozwiązania

lekcyjnych jest prosta, narzucona liczbą stu-

czynną?

energooszczędne?

dentów i charakterem miejsca – mamy po

PR: Zaprojektowaliśmy dach odwrócony

PR: Obiekt ma wentylację mechaniczną

prostu ławki studenckie. Podobnie w przy-

z zielenią ekstensywną, zamocowaną na

z odzyskiem ciepła i jest monitorowany. System

padku auli – funkcja determinuje charakter

żelbetowym stropie, która ma pełnić funk-

BMS monitoruje stan wszystkich urządzeń

aranżacji i rodzaj wyposażenia. Każda sala

cję czysto estetyczną. Nie przewidujemy

w obiekcie. Gdy pomieszczenie jest użytkowa-

ma zapewnioną audiowizualną obsługę. Na

wprowadzania osób nieupoważnionych w tę

ne, włącza on potrzebne komponenty (wen-

parterze w przestrzeni ogólnej zaprojektowa-

przestrzeń. Budynek nie jest wysoki i jego

tylacja, temperatura, oświetlenie itd.), a gdy

liśmy klubokawiarnię, która łączy się z holem

dach widać z budynków sąsiadujących, więc

nie jest – wyłącza. Oprócz tego, w każdej sali

 Przekrój E-E, skala 1:600

Rys. archiwum BAUREN Renke Piotr

E

 Sala audytoryjno-konferencyjna
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 Przekrój B-B, skala 1:600
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 Przestrzeń komunikacyjna

 Energiczna i pogodna kolorystyka holi

 Reprezentacyjna klatka schodowa ze świetlikiem dachowym

znajduje się panel sterowniczy do oświetlenia,

BKY: Zapewnienie obsługi parkingowej

z ulicy, gdzie mamy bramki wjazdowe umoż-

budowlańcy zamontowali nad salą dźwi-

projektora i żaluzji. Wszystkie oprawy oświe-

dla budynku o tej funkcji było dość pro-

liwiające wjazd studentom i wykładowcom,

gary ze świerkowego drewna klejonego

tleniowe są energooszczędne, w niektórych

blemowe. Liczba miejsc została narzucona

druga – do garażu podziemnego (przyziem-

o rozpiętości 21 metrów.

pomieszczeniach zastosowano ledy. Obiekt

w decyzji, o której wcześniej wspominaliśmy.

nego), która ma podobno być przeznaczona

został wyposażony również we wszystkie insta-

Działka nie mogła pomieścić wymaganej

tylko dla nauczycieli. Ilość miejsc parkin-

lacje niskoprądowe i system kontroli dostępu:

ilości miejsc, więc musieliśmy wykorzystać

gowych przewyższa zapotrzebowanie dla

BKY: Zazwyczaj przy projektowaniu

klucz elektroniczny w postaci karty dezaktywuje

części przyziemia (parterem nazwaliśmy część

wykładowców, więc teoretycznie można by

jest nim dostosowanie się do określone-

alarm i pozwala włączyć oświetlenie.

użytkową). Problem był również z gruntem,

część z nich udostępnić studentom.

go budżetu. I tak było w tym przypadku.

wyzwaniem?

PF: Sale wykładowe mają imponujące

dlatego nie mogliśmy „utopić” całkowicie

PR: To był zresztą wymóg zapisany w de-

Najłatwiej jest projektować z materiałów

tego parkingu pod ziemią. Równocześnie

cyzji o lokalizacji celu publicznego: współ-

z najwyższej półki, ale naszym zadaniem

wany ze specjalistami odpowiednich branż?

chcieliśmy, aby strefa wejścia do budynku

czynnik miejsc parkingowych przypisany do

jest robić to ekonomicznie. Ten budynek

PR: Aranżacje i wyposażenie leżały w na-

była zlokalizowana na poziomie terenu. To

ilości osób przebywających w tym obiekcie

nie ma okładzin z kamienia czy innych

szym zakresie. Projektowaliśmy każdy detal,

spowodowało konieczność stworzenia cokołu

– wykładowców i studentów. Obecnie władze

drogich materiałów, ale mimo ograniczeń

łącznie z tablicami, krzesełkami, kompletami

wokół budynku i w tej wydzielonej części

uczelni zastanawiają się, jak rozdysponować

finansowych zaproponowaliśmy ciekawą

mebli. Meble to branża, jak każda zresztą,

znalazły się miejsca parkingowe, a ich resztę,

parkingi.

architekturę.

która ma swoją specyfikę, więc w kwestii

w ramach możliwości, usytuowaliśmy na

PF: Jak przebiegała realizacja?

PF: Co sprawiło najwięcej satysfakcji?

ich doboru i aranżacji podpowiadali nam

terenie. Dla równowagi wizualnej, od strony

PR: Sprawnie, budynek został odda-

PR: Efekt końcowy. Uzyskaliśmy to, co

specjaliści.

południowej zaprojektowaliśmy taras i zieleń.

ny do użytkowania w terminie, ale myślę,

sobie założyliśmy. Centrum służy swoim użyt-

PF: Czy w obiekcie znalazły się miejsca

że był wyzwaniem dla wykonawców. Przy

kownikom już ponad dwa miesiące i nikt nie

betonowaniu schodkowej płyty sali audyto-

zgłasza problemów. Studenci i wykładowcy

BKY: Zaprojektowane zostały dwie strefy

ryjnej roboty budowlane trwały 12 godzin

są zadowoleni.

wjazdu na teren. Pierwsza – bezpośrednio

non stop. W ramach tego etapu realizacji

parteru (przyziemia), ale zostały zaprojektowane również miejsca parkingowe
na terenie.
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parkingowe również dla studentów?

Wrocław, ul. Kamienna 43-59

Pracownia projektowa

BAUREN Renke Piotr

Architekt prowadzący

Barbara Konieczny-Young

Architekci

Zbigniew Mazur

Data opracowania

2010

Data realizacji

2012

Inwestor

Uniwersytet Ekonomiczny

Powierzchnia całkowita

6665 m2

Powierzchnia zabudowy

1960 m2

Kubatura brutto

27 885 m3

Generalny wykonawca

Skanska SA Oddział we Wrocławiu

Kolekcja Concept w 4 kolorach i dwóch
formatach 60x60 i 30x60 oraz Quarzite
w jednym kolorze i formacie 30x30

Ceramika Nowa Gala SA

Stolarka drzwiowa

PORTA KMI Poland SA

PF: Co było dla Państwa największym

umeblowanie. Czy jego dobór był konsulto-

PF: Parking znajduje się na poziomie

Lokalizacja/adres

PF: Dziękuję za rozmowę.
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 Biurowiec w zrekultywowanym krajobrazie

REALIZACJE W POLSCE

BUDYNEK-INKUBATOR
Słupski Inkubator Technologiczny (SIT)

Fot. Lech Kwartowicz

Na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej powstał budynek,
który oferuje powierzchnię biurową
i technologiczno-produkcyjną dla
nowo powstałych firm. Opowiada
o nim autor projektu Mirosław
Zwolski, właściciel Pracowni
Projektowej „Colosseum”.
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Patrycja Fabiańska: Program unijny

MZ: To był mój pierwszy projekt, w któ-

foyer i audytorium konferencyjne. Po lewej

MZ: …a dokładnie na starym wysypisku

rozłożysty i niewysoki (dwie kondygnacje),

werowymi, biegnącą od ulicy Portowej, drogi

przewidywał organizację bazy dla nowo

rym wszystko musiało być wybudowane

i prawej stronie holu zostały zlokalizowane

śmieci. Jednym z głównych założeń projek-

który będąc niższy od otaczającej zieleni, nie

dojazdowe wewnętrzne, ogrodzenie i wiatę

powstających podmiotów gospodarczych,

według FIDIC – europejskiej procedury pro-

po dwa symetryczne segmenty części biuro-

tu było udrożnienie terenu dla dogodnego

tworzy zgrzytu kompozycyjnego.

rowerową. Parkingi i drogi dojazdowe zostały

głównie firm technologicznych. Jaką funkcję,

wadzenia inwestycji określającej ścisłe ramy

wo-usługowych. Po wejściu do przestrzeni

połączenia komunikacyjnego. Najpierw mu-

poza biurową, ma pełnić obiekt?

prawne przedsięwzięcia. Ramy te ograni-

wspólnej obiektu wchodzimy w gałęzie bocz-

sieliśmy dokonać rekultywacji wysypiska oraz

PF: Jakie pomieszczenia znalazły się
w SIT?

zaopatrzone w oświetlenie zewnętrzne.
PF: Dlaczego do budynku można dostać

Mirosław Zwolski: Produkcyjno-usługową.

czają możliwość zmian w trakcie budowy

ne, a z nich do działów bocznych. Działy są

wybudować około 500 m drogi, aby umoż-

MZ: Audytorium dla 295 osób, trójdzielna

Ten dwukondygnacyjny biurowiec ma trzy

odbiegających od specyfikacji projektowej.

w stosunku do układu komunikacyjnego

liwić dojazd do działki o wielkości 6,5 ha,

sala konferencyjna dla 100 osób, sale szkole-

MZ: Szukając pomysłu na projekt, zdecy-

główne części: Centrum Rozwoju Przedsiębior-

Wszelkie zmiany wymagałyby złożonego

ułożone poprzecznie i rozdzielone między

na której planowaliśmy budowę. W zakresie

niowe, pracownie specjalistyczne, sale narad,

dowaliśmy, że przed budynkiem powstanie

czości, Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz

procesu administracyjnego.

sobą wewnętrznymi i zazielenionymi prze-

naszych zadań leżały wszystkie aranżacje

laboratorium komputerowe (16 stanowisk),

staw, nad którym przeprowadzimy właśnie

strzeniami atrium. Zielone atria są dostępne

i kompozycje krajobrazowe wokół obiektu.

powierzchnia biurowa i technologiczno-

kładkę. Aby dostać się do budynku, trzeba

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne. Około
60% powierzchni jest zagospodarowane na

PF: Na co inwestor kładł główny nacisk

się przez kładkę?

bezpośrednio z poszczególnych działów i sta-

PF: Nie było konieczności nawiązywania

-biurowa, zaplecza kuchenne, pomieszcze-

przez nią przejść. Jest to również pewna idea,

funkcję biurową, mobilną i przystosowaną

MZ: Słupski Inkubator Technologiczny ma

nową przestrzeń relaksu dla pracowników.

do pobliskiej architektury, bo otoczenie to

nia administracyjne, pomocnicze, sanitarne

która stanowi metaforę: najemca otwierający

do adaptacji w zależności od potrzeb najem-

różnorodny profil użytkowy, ale główny na-

Chcieliśmy, aby wspólne dziedzińce sprzyjały

stawy, las i wolne przestrzenie (łąki), pozo-

i techniczne oraz cztery pokoje gościnne.

działalność pokonuje różne bariery, a most

ców oraz na powierzchnie do prowadzenia

cisk programowy został położony na branże:

integracji użytkowników.

stałe po likwidacji wysypiska.

działalności usługowo-produkcyjnej – hale

IT – technologia informatyczna, metalowo-

Ponieważ budynek jest usytuowany

montażowe. W inkubatorze zlokalizowane też

-spawalnicza, automatyka i robotyka, energie

w przestrzeni otwartej i nie ma zurbanizo-

będą m.in. laboratorium badań środowisko-

odnawialne.

wanego sąsiedztwa, ważne było stworzenie

że nie było sensu nawiązywać do nich. Tylko

i dostawczej.

iluzji wielkomiejskości. Kształtowaliśmy więc

przyroda była istotnym sąsiadem. Integracji

MZ: Atutem obiektu jest brak problemu

kompozycję w taki sposób, aby osoba pracu-

zastanej przestrzeni z projektowanym obiek-

z parkowaniem. Zadbaliśmy o dużą ilość

wych, firmy teletechniczne oraz zajmujące się
technologiami odnawialnych źródeł energii.

w programie użytkowo-funkcjonalnym?

PF: A co było dla Państwa najistotniejsze
w zakresie rozwiązań?

PF: Złożona funkcja budynku wymagała

prowadzący do przyjaznego nowoczesnego

MZ: Na dalekim planie można zobaczyć

oprócz nowych rozwiązań komunikacyjnych

budynku to inkubator przełamujący bariery

hale przemysłowe, lecz są one na tyle odległe,

zapewnienia sporej przestrzeni parkingowej

rozpoczęcia biznesu.
PF: Czy były jakieś źródła inspiracji dla
architektury i zastosowanych materiałów
wykończeniowych fasady?

Pozostała część obiektu została przeznaczona

MZ: Priorytetem było czytelne i estetycz-

jąca w pomieszczeniu biurowym, przykrytym

tem dokonaliśmy poprzez transparentność

miejsc postojowych (197 stanowisk), które

MZ: Rozwiązania materiałowe nie od-

na zespół mobilnych sal konferencyjnych oraz

ne wpisanie oraz rozplanowanie w tkance

szklaną fasadą, widziała z drugiej strony

i skalę. Transparentność architektury od strony

zostały zlokalizowane od frontu (tam mamy

biegają od standardowych – to materiały

audytoria do przeprowadzania szkoleń dla

obiektu wszystkich funkcji. Budynek otrzymał

atrium podobne biuro i miała wrażenie, że

zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej oka-

parking ogólnodostępny i pracowniczy) oraz

naturalne oraz nowoczesne, np. szkło, które

nowo powstałych podmiotów gospodarczych.

więc układ osiowy, duże foyer i hol wej-

pracuje w strefie miejskiej, a nie na odludziu.

zała się idealnym sposobem na wytworzenie

od zaplecza – dla części usługowej. W ramach

zostały powiązane z ceramiką klinkierową.

PF: Na czym polegała specyfika pracy

ściowy z recepcją. Przy głównym wejściu

PF: Poruszył Pan kolejny wątek: budynek

symbiozy obiektu z przyrodą. W zakresie do-

zagospodarowania terenu wybudowano dro-

Elementy konstrukcji to w wielu przypadkach

stosowania skali zaprojektowaliśmy budynek

gę dojazdową z chodnikami i ścieżkami ro-

jednocześnie element dekoracji. Myślę, że

nad tego rodzaju inwestycją?

znalazły się funkcje ogólnodostępne, czyli

jest zlokalizowany na uboczu…
 Transparentność architektury
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 Zielone atria – przestrzeń relaksu i integracji
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 Przekrój C-C, skala 1:600

można doszukać się wątków zaczerpniętych

co wspomaga bilans energetyczny budynku.

z modernizmu niemieckiego oraz architektury

Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane

Skandynawii. Nurty te mają silny wpływ na

i wentylowane mechanicznie. Klimatyzacja

realizacje w północnej Polsce.

sterowana jest indywidualnie w każdym po-

PF: A we wnętrzu?

koju. Zastosowaliśmy ponadto system elewacji

MZ: Zawsze do wnętrza wprowadzam

dwupowłokowych, podwójnych (szklane wen-

materiały naturalne. Dominuje biała brzoza

tylowane podwójne i system elewacji wenty-

w połączeniu z ceramiką i szarymi barwa-

lowanych ceramicznych), które pozwalają na

mi. W stolarce drzwiowej oraz obudowach

ekonomiczne wykorzystanie energii zewnętrz-

korytarzy części wspólnych i w górnych czę-

nej, czyli zmniejszenie strat termicznych i lep-

ściach dekoracyjnych audytoriów również

szą wentylację. Oprócz tego wszystkie fasady

zastosowaliśmy naturalne laminaty z drzewa.

mają okna zaopatrzone w żaluzje. W systemie

PF: W jakim zakresie kompleks wyposa-

ogrzewania budynku zastosowano po raz

żono w nowoczesną infrastrukturę?

pierwszy w Polsce nowatorskie rozwiązanie

MZ: Jest w nim 170 pomieszczeń biuro-

oparte na absorpcyjnych pompach cieplnych.

wych, co oznacza, że liczba najemców wy-

PF: Na czym polega zasada działania

niesie od 40 do 50. Z tego powodu oraz ze

i nowatorskość tego systemu?

względu na sporą liczbę osób odwiedzających

MZ: Działanie kotłowni opiera się na tym,

zainstalowano system kontroli dostępu i mo-

że czynnikiem energetycznym nie jest energia

nitoringu. Kolektory słoneczne wspomagają

elektryczna, tylko gaz ziemny. W wyniku

podgrzewanie wody użytkowej. Część elewacji

spalania gazu ziemnego powstaje adsorpcja

została wyposażona w baterie fotowoltaiczne,

i uzyskujemy ciepło. Zasada działania absorp-

zamieniające energię słoneczną na elektryczną,

cyjnych pomp jest taka sama jak powszechnie

 Rozwiązania materiałowe

 Jedno z pomieszczeń konferencyjno-szkoleniowych

C C

C

Rys. archiwum Pracownia Projektowa „Colosseum”

C

 Rzut parteru, skala 1:600
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 Rzut piętra, skala 1:600
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stosowanych i w celu uzyskania ciepła należy

MZ: Przepisy nie wymagają, żeby wszyst-

świadczyło sobie usługi. Duża sala konfe-

było jednak niejasności, bo dokumentacja

podać energię, ale nasze rozwiązanie uzy-

kie pomieszczenia były dostosowane, ale

rencyjna pozwoli na organizowanie spotkań

była na tyle solidnie przygotowana, że wy-

skuje tę energię z gazu ziemnego. Pompy

zastosowana szerokość drzwi toalet oraz

biznesowych i szkoleń, także na przyciąganie

konawcy nie mieli problemów. Parametry

powietrzne umieszczone na dachu wyko-

dostosowanie dźwigu osobowego pozwalają

nowych kontrahentów.

określone na początku zostały spełnione,

rzystują temperaturę powietrza i dostarczają

tam pracować i przemieszczać się osobom

PF: Jakie branże są najbardziej zaintere-

zarówno w zakresie izolacyjności termicz-

ciepło oraz chłód do pomieszczeń.

niepełnosprawnym. Nie ma również pro-

sowane lokalizacją swoich siedzib w obiekcie

nej, jak i samej geometrii architektury oraz

blemów z wejściem do wielopoziomowego

SIT?

gabarytów.

PF: Atrakcyjność obiektu nocą podkreślają jedynie fontanny. Dlaczego obiekt nie
jest iluminowany?

audytorium.

MZ: Wśród pierwszych najemców znalazły

PF: Udało się zrealizować budynek zgod-

PF: Prasa podaje, że zainteresowanie

się firmy z takich branż, jak: IT, telekomuni-

MZ: Uznaliśmy, że nie ma sensu podświe-

wynajęciem lokalu na terenie inkubatora jest

kacja bezprzewodowa, produkcja elektrycz-

MZ: Nasza koncepcja została wybrana

tlać czegoś, czego nikt nie będzie oglądał

spore, a o atrakcyjności decydują stawki za

nego sprzętu oświetleniowego LED, budowa

jako najlepsza pod względem ekonomii oraz

w godzinach nocnych i wieczornych. Byłoby

wynajem. Co oprócz nowoczesnego wystroju

prototypów urządzeń i produkcja wyrobów

zaproponowanych rozwiązań architektonicz-

to niegospodarne i nieekologiczne.

i zachęcających czynszów da słupszczanom

medycznych.

nych w wyniku ogłoszonego przez inwesto-

PF: Czy aranżacja powierzchni i dobór
wyposażenia leżał również po stronie pracowni architektonicznej?

inkubator?
MZ: Najistotniejsza jest możliwość skon-

PF: Czy trudno było zamknąć inwestycję
w określonym budżecie?

nie z pierwotną koncepcją?

ra przetargu połączonego z pewną formą

MZ: Program funkcjonalno-użytkowy

naszym zamiarem było, aby obiekt sprawiał

MZ: Jedynie w zakresie aranżacji i wypo-

z pokrewnych branż. W żadnym innym

i zastosowane materiały musiały być w pełni

wrażenie prostej budowli, która z jednej

miejscu na terenie miasta nie ma podob-

kompatybilne z oczekiwaniami i założeniami

strony jest monumentalna, a z drugiej przy-

Pomieszczenia biurowe zostały wykończone

nej możliwości. To praktyczne rozwiązanie

finansowymi. Musieliśmy pilnować, aby

jazna i transparentna. Myślę, że ten zamysł

neutralnie w zakresie kolorystyki i dają moż-

da okazję nawiązania współpracy, nowych

rozwiązania oraz nakłady inwestycyjne nie

udało się wiernie zrealizować, co wynika

liwość adaptacji każdemu użytkownikowi.

kontaktów biznesowych pomiędzy różnymi

przerosły ustalonej puli i przyznam, że cza-

z pozytywnych komentarzy użytkowników

sektorami. Wiele firm, które znajdą swoje

sem wymagało to dokonania różnych cięć

funkcjonującego już obiektu.

miejsce w inkubatorze, będzie wzajemnie

i zmiany rozwiązań. W trakcie realizacji nie

PF: Dziękuję za rozmowę.

stosowany do osób niepełnosprawnych.

 Detal i kompozycja fasady

Słupsk, ul. Portowa 13B

Pracownia projektowa

Pracownia Projektowa „Colosseum”

Architekt prowadzący

Mirosław Zwolski

Architekci

Marek Rutkowski, Katarzyna Stawniak

Data opracowania

2009/2010

Data realizacji

2010-2012

Inwestor

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Powierzchnia całkowita

6990 m2

Powierzchnia zabudowy

4290 m2

Kubatura brutto

40 500 m3

Generalny wykonawca

Allcon Budownictwo sp. z o.o.

Żaluzje zewnętrzne: 300 szt. z napędem
elektrycznym E80A6 WAREMA 1327,90 m2
240 osłon typ BL06 WAREMA 277,44 mb.

Z.B.M. Tomasz Jasieński

konkursu. Od początku drogi projektowej

centrowania na jednym obszarze wielu firm

sażenia audytorium oraz sal konferencyjnych.

PF: Nowoczesny budynek musi być do-

Lokalizacja/adres

Systemy osłon
przeciwsłonecznych

FIRMA TOMASZ JASIEŃSKI
ul. I POPRZECZNA 10A
04-602 WARSZAWA
tel. 22 812 05 09
e-mail: jasienski@jasienski.com.pl
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www.markizy.pl

 Skrzydła budynku stanowiące
obudowę placu. Ujęcie nocne

REALIZACJE W POLSCE

KSZTAŁCENIE W CHMURZE
OBLICZENIOWEJ
Centrum Informatyki AGH w Krakowie

Fot. Thomas Lewandovski

Jeden z najlepiej wyposażonych
ośrodków kształcenia informatyków
w Europie otrzymał tytuł „Budowa Roku
2011” w konkursie Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa.
Jego projekt wykonała pracownia APA
Czech Duliński Wróbel.
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Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 7250 m2. Mieści się

komputerowej, niskoprądowej, wodno-kanalizacyjnej) oraz węzły

akustycznymi: Rw 53 dB, a w celu całkowitego uszczelnienia aku-

pogodowymi zysk ciepła w lecie jest ograniczony do minimum.

w nim 15 nowoczesnych laboratoriów o innowacyjnym modelu

sanitarne. Rozprowadzenie instalacji w poziomie przewidziano

stycznego ścian zewnętrznych wprowadzono dodatkowe słupki

Parametry izolacyjne przegród i przeszkleń zostały dobrane pod

organizacji, dwie sale amfiteatralne (dla 250 i 150 osób) oraz kil-

w przestrzeni międzystropowej korytarza.

żelbetowe międzyokienne, a wokół okien – „fartuchy” z grubej blachy.

kątem ograniczenia strat i zysków ciepła. Zastosowano naturalne

W całym budynku, zarówno w pomieszczeniach dydaktycznych, jak

materiały budowlane, w tym okładziny elewacyjne z betonu zbro-

i w korytarzach, zostały zastosowane wewnętrzne sufity i okładziny

jonego włóknem o grubości 13 mm. Pomieszczenia usytuowane

kanaście pomieszczeń dydaktycznych. Centrum jest wyposażone
w pięć systemów telekonferencyjnych, które umożliwiają bezpo-

KONSTRUKCJA

średnie połączenie z innymi uniwersytetami i organizację wykładów
wybitnych specjalistów.

KOMPOZYCJA
FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

dźwiękochłonne. Emisja hałasu od urządzeń wentylacyjnych jest

w głębokich traktach oraz korytarze są doświetlone poprzez świetliki

Centrum jest zespołem siedmiu oddylatowanych od siebie części,

minimalna dzięki zlokalizowaniu central i urządzeń w doskonale

wewnętrzne, co pozwala ograniczyć zużycie energii.

które zróżnicowano pod względem rozpiętości elementów kon-

odizolowanej piwnicy. Jedynie końcówki jednostek chłodzących

strukcyjnych. Każda część wymagała dostosowania do wymogów

znajdują się na pomostach dachowych odizolowanych od środowiska

funkcjonalnych i trudnej lokalizacji na działce w formie trójkąta.

zewnętrznego ekranami akustycznymi.

ZIELONE DACHY

Zasadnicza konstrukcja – słupy, rygle, stropy – jest żelbetowa,

Ze względu na usytuowanie na śródmiejskiej działce i ograniczoną

Zlokalizowany w centrum Krakowa obiekt składa się z trzech

wylewana w deskowaniach. Ze względu na rozpiętości, część kon-

powierzchnię, nad częścią parkingu podziemnego oraz nad zjazdem

elementów funkcjonalno-przestrzennych o jednolitym gabarycie.

strukcji została wykonana jako ramy stalowe ze stropami żelbetowymi

Główna część, na planie wydłużonego prostokąta, usytuowana

opartymi na stalowych belkach.

FORMA I ROZWIĄZANIA
ENEROOSZCZĘDNE

jest równolegle do ul. Nawojki i tworzy zwartą pierzeję zabudowy.
Od strony południowej budynek dzieli się na dwa skrzydła, które

zainstalowano dachy zielone. Takie rozwiązanie nie spełnia jedynie
funkcji towarzyszącej, ale powoduje również spowolnienie spływu
wody (dach jest zbiornikiem retencyjnym), a także jego ogranicze-

AKUSTYKA

stanowią obudowę placu przy ul. Kawiory i mniejszą skalą nawiązują

Architekci zaproponowali rozwiązania, które miały na celu ograniczenie negatywnego wpływu budynku na środowisko. Jego

nie poprzez proces „odparowania”, czyli akumulacji w warstwie
wegetatywnej.

do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Głównym

Od strony ulicy, gdzie występuje emisja hałasu, zostały zlokalizo-

usytuowanie i forma pozwalają na uzyskanie korzystnych efektów

założeniem kompozycji jest liniowa struktura budynku równoległego

wane pomieszczenia pomocnicze, techniczne, klatki schodowe, strefy

proekologicznych. Ze względu na trójkątny kształt obiekt nie ma

do ul. Nawojki, która ma stanowić oparcie dla dwóch równorzędnych

komunikacji i sanitariaty, które stanowią bufor, izolują akustycznie

elewacji północnej, a jedynie północno-wschodnią, co powoduje

skrzydeł południowych. Elementami wiążącymi części struktury są

pomieszczenia dydaktyczne.

zmniejszenie strat ciepła w zimie i brak wzrostu ciepła latem. Elewacja

Wyposażenie informatyczne budynku miało jak najlepiej spełniać

INFRASTRUKTURA

piony komunikacyjne (dźwigi osobowe i klatki schodowe), insta-

Architekci zaproponowali masywne ściany żelbetowe oraz izolację

południowa i zachodnia mają korzystną ekspozycję zimą, a poprzez

wymagania stawiane temu kierunkowi nauczania: na poziomach

lacyjne (piony do prowadzenia instalacji klimatyzacji, elektrycznej,

z wełny mineralnej. Przeszklenia cechują się wysokimi parametrami

zastosowanie żaluzji zewnętrznych automatycznych z czujnikami

inżynierskim, magisterskim i doktoranckim. Infrastrukturę skon-

 Zwarta pierzeja budynku od ul. Nawojki
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 Kompleks od strony placu wewnętrznego
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W rezultacie został utworzony system o unikatowej w skali
światowej koncentracji najnowszych technologii. Jedynym znanym
miejscem, obok Centrum Informatyki AGH, gdzie wszystkie opisane
technologie występują razem, jest CISCO Briefing Center w San Jose
w Kalifornii, w USA.
APA Czech Duliński Wróbel

WYWIAD Z EKSPERTEM

Wojciech Machowski
– dyrektor Regionu Południowego
Swegon sp. z o.o.
Jakie elementy dostarczali Państwo do realizacji budynku
Wydziału Informatyki AGH w Krakowie?
Obiekt został wyposażony w system central klimatyzacyjnych typu GOLD, z rotacyjnymi wymiennikami odzysku ciepła,
wyposażonych w fabrycznie montowany, kompletny układ
sterowania. Dodatkowo, dwa systemy klimatyzacyjne wymagały
zastosowania systemu central sekcyjnych typu Swegon SILVER.
Które z zastosowanych rozwiązań technologicznych oceniają
Państwo jako szczególnie istotne w tym obiekcie?
Argumenty przemawiające za zastosowaniem systemu GOLD
to przede wszystkim bardzo niski poziom hałasu i wibracji gene Strefa wejściowa

 Przestrzeń foyer i rozwiązania materiałowe

rowanych przez urządzenia oraz wielofunkcyjny układ sterowania,
który swoją innowacyjnością doskonale wpisuje się w charakter
obiektu. Precyzja wykonania wszystkich elementów systemu
GOLD, a w szczególności układów wentylatorowych, które są

Lokalizacja/adres

Kraków, ul. Kawiory 21

Pracownia projektowa

APA Czech Duliński Wróbel

Architekci prowadzący

Jacek Czech, Janusz Duliński,
Piotr Wróbel

Architekci

Artur Biel, Łukasz Korpet,
Romualda Piechowicz, Tomasz Zawisza,
Wojciech Kutrzeba, Jakub Kowalczyk

Data opracowania

2008

Data realizacji

2010/2011

figurowano w taki sposób, aby stanowiła żywe laboratorium.

rozwiązaniem skonstruowanym i produkowanym w fabryce

Zastosowano rozwiązania technologicznie, które doprowadziły

Swegon, zapewnia niezwykle cichą i wolną od wibracji pracę

do powstania:

urządzeń. W połączeniu z wysoką sprawnością rotacyjnych

–

skalowalnej trójwarstwowej sieci kampusowej wysokiej nieza-

wymienników odzysku ciepła, które również są opatentowaną

wodności,

konstrukcją firmy Swegon, układy central GOLD tworzą wyjątkowo

–

nowej generacji adaptacyjnych systemów komunikacji bezprze-

energooszczędny system. Układ automatycznej regulacji central

wodowej oraz systemów wrażliwych na kontekst, stanowiących

GOLD jest zaprojektowany w taki sposób, aby w pełni realizować

podstawę dla budowy Internetu Przyszłości,

wymagane przez użytkownika cele minimalizując jednocześnie

–

gromadzenia, udostępniania i przetwarzania strumieni multime-

zużycie energii. Minimalizowanie zużycia energii wspomagane jest

dialnych,

przez funkcje centrali, takie jak kompensacja gęstości powietrza

–

organizacji pracy grupowej w korporacjach,

zmieniającej się wraz ze zmianą temperatury, czy też funkcję

–

kompleksowych systemów wideokonferencyjnych wysokiej jakości,

nocnego chłodzenia pomieszczeń, bez wykorzystywania agre-

–

organizacji dostępu i budowy centrum przetwarzania danych,

gatów chłodniczych. Centrale Gold oferują szerokie możliwości

Inwestor

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. S. Staszica w Krakowie

Powierzchnia całkowita

10 592 m2

Powierzchnia zabudowy

2425 m2

–

realizacji zintegrowanych systemów telekomunikacji,

podłączenia do sieci MODBUS, BACNet/IP lub LONWORKS w celu

Kubatura brutto

55 000 m3

–

zintegrowanych systemów bezpieczeństwa sieci,

zapewnienia współpracy z nadrzędnym systemem zarządzania

Generalny wykonawca

Konsorcjum: Mostostal Warszawa SA
(lider), WPBP nr 2 Wrobis SA

–

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne GOLD i SILVER

Swegon sp. z o.o.

76

–

budowy zwirtualizowanej infrastruktury sprzętowej i programowej

budynkiem. Dodatkowo, centrale GOLD mogą być podłączone

dla realizacji usług w modelu chmurowym,

do sieci komputerowej TCP/IP, oferując możliwość pełnej kontroli

systemów wizualizacji danych i kreowania interakcji w przestrzeni

pracy za pomocą wbudowanego serwera, do którego dostęp

3D.

można uzyskać poprzez dowolną przeglądarkę internetową.

 Obiekt w korespondencji z otoczeniem

REALIZACJE W POLSCE

W NURCIE NARVILU
Hotel i Centrum Konferencyjne & SPA w Serocku

Fot. archiwum Narvil

Inspirowany naturą i jej witalnymi siłami Narvil
powstał 39 km od centrum Warszawy. Luksusowy
hotel komponuje się z zielonym otoczeniem, między
innymi dzięki krzewnym tarasom, organicznej ścianie
oraz przeszklonym, lustrzanym przestrzeniom,
w których odbija się las.

78
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„Przyroda, woda, drzewa, zieleń – to

wynosi ponad 270 metrów, ale widz nigdy

ogromne akwaria, które zaprojektowaliśmy,

śli dach ma być zielony, to z prawdziwą ro-

basenem z hydromasażem, wiszą świecące

świat, o którym w dobie szklanych biurowców

nie zobaczy jej długości w całości, chyba że

wykonaliśmy i opiekujemy się nimi. Przed

ślinnością. Podobnie z kamieniem na pod-

szklane sople. Konsultowaliśmy te pomysły

człowiek często zapomina, choć przecież sam

na zdjęciu lotniczym. Bryła przenika się z dę-

hotelem znajduje się staw z 25-metrowym

łodze – nie ma tam konglomeratu.

z wykonawcą, który jest specjalistą w branży

KR: Ograniczył wysokość obiektu, do 15

jest jego częścią. W wolnym czasie uciekamy

bowym lasem, a dwa wewnętrzne dziedzińce

przelewem, w którym od wiosny żyć będą

oświetleniowej, i praktycznie nie były one mo-

metrów, oraz powierzchnię zabudowy. Zaka-

właśnie do takich miejsc, jak Narvil” – mówi

– jeden z lipami, drugi ze stuletnim dębem

wielkie jesiotry. Celowym zabiegiem pro-

dyfikowane, lecz zamieniane w realne opra-

zał też budowania na skarpie – wielka szkoda,

autor projektu Konrad Rubaszkiewicz.

– stanowią jedność z budynkiem. Zewnętrze

jektowym było odcięcie obiektu od ziemi.

KR: Sala balowa, a konkretnie jej sufit,

wy oświetleniowe. Cieszę się, że prezes Eu-

bo tam architektura byłaby o wiele ciekaw-

PF: Który fragment projektu był największym wyzwaniem?

PF: Jaki wpływ na architekturę miał plan
miejscowy?

stało się wnętrzem, a przyroda architekturą.

Udało się to dzięki wodzie: uzyskaliśmy efekt

który ma 1600 m powierzchni i stanowi

rolight nie bał się wyzwań, podobnie jak my.

sza. Jednak ramy, w których trzeba się było

Patrycja Fabiańska: Projekt hotelu Nar-

Wnętrza ogólnodostępne są zestawieniami

„pływającej elewacji”, dzięki fosie okalającej

największą w kraju oprawę oświetleniową.

Współpraca i jej efekty miło nas zaskoczyły.

zmieścić, nie ograniczały, lecz precyzowały.

vil Conference & SPA cechuje spójna kon-

wzajemnie przenikających się przestrzeni, a for-

salę balową, która wraz ze stawem tworzy

Jest to raster sześciokątny, rozsiany po całym

PF: Czym kierowano się przy wyborze

PF: Jakie są elementy programu funk-

cepcja i filozofia budowana wokół natury.

my organiczne nawiązaniem do świata roślin.

zbiornik o powierzchni ponad 400 m . Są

suficie. Inspiracją był ład wszechświata, ma-

PF: Fosa otaczająca budynek, zarybiony

one przecięte drogą, w którą się „wlewają”.

tematyka – hexahedron. Gdyby z sufitu ścią-

KR: Gdy przystępowaliśmy do konkursu,

KR: W obiekcie znajduje się duża sala ba-

Jakie są jej główne założenia?
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lokalizacji?

cjonalnego?

Konrad Rubaszkiewicz: Zalążkiem do kon-

akwen, specyficzne nazewnictwo pomiesz-

PF: Skąd czerpał Pan inspiracje?

gnąć oprawę, nie będzie sufitu. Wykonawcą

działka była już przez inwestora zakupiona.

lowa (1600 m2), 32 sale konferencyjne, trzy-

cepcji były drzewa. Ich piękno, wiek i energia

czeń, kolorystyka, a nawet wkomponowane

KR: Głównie z natury i logiki. Uznaję, że

naszego projektu oraz dostawcą wszystkich

Obiekt znajduje się na pięknie zalesionym,

poziomowa restauracja (600 m2), kawiarnia,

zdeterminowały nasze myślenie o projekcie.

w wystrój wnętrz formy kropli – wszystko

opraw była firma Eurolight z Piaseczna.

siedmiohektarowym terenie, sąsiadującym

nocny klub, dyskoteka, VIP room z barem,

Wczesnowiosenny widok korony 30-letniej

jest powiązane z wodą.

bezpośrednio z Narwią. Na lokalizację miały

kręgielnia, bilard, kids play, basen ogólnodo-

też wpływ wytyczne planu zagospodaro-

stępny z szatniami i saunami, fitness, 12 ga-

wania przestrzennego i bliskie położenie

binetów SPA z częścią wypoczynkową, sau-

Warszawy.

nami i małym basenem. Do wynajęcia jest

architektura musi być logiczna.
PF: Priorytetem podczas projektowa-

lipy był inspiracją dla ściany organicznej, która

KR: Położenie nad rzeką Narew, jedną

towarzyszy klientowi od wejścia do hotelu,

z trzech na świecie – obok Amazonki i Kongo

KR: ...spełnienie życzenia inwestora, aby

KR: Dlatego staraliśmy się sami projekto-

poprzez lobby główne, okala całą salę balową

– rzek anastomozujących (warkoczowych),

powstał najładniejszy hotel w Polsce, i logicz-

wać wszystkie elementy. Inspiracją dla aran-

i wbija się przez akwarium ponownie do lobby,

dało nazwę obiektowi oraz jego przestrze-

ne rozwiązanie obiektu. Architektura mia-

żacji opraw wiszących w korytarzu i w re-

towarzyszy gościom hotelowym w restauracji

niom wewnętrznym. Woda jest powiązana

ła być konsekwentna i bliska jednej spójnej

stauracji była eksplozja. Nazwaliśmy je „Wiel-

na każdym jej poziomie, w kawiarni, kory-

z obiektem, ponieważ oznacza energię, zdro-

koncepcji, odnoszącej się do natury. Stąd

ki Wybuch”. Sufity w restauracji nawiązu-

KR: Wycięto kilkanaście, a przesadzono

tarzach hotelowych, tarasach i długą, dwu-

wie, życie. To znak rozpoznawczy wybrany

wynika zastosowanie naturalnych materia-

ją do wody, z kolei lampa jest jej metaforą.

kilkadziesiąt drzew, lecz przy tysiącach oka-

poziomową galerią podąża aż do jaccuzi na

przez inwestora. I słusznie. Woda jest rów-

łów, takich jak szkło, kamień, beton. Skoro

Udało się to zrealizować poprzez ukształto-

zów, które tam rosną, była to tylko kosme-

KR: Gdybyśmy projektowali hotel sie-

basenie. Jest niczym kręgosłup (konar), który

nież moją pasją i w architekturze o niej nie

założyliśmy elewację drewnianą, to rzeczy-

wanie kłębowiska drutów w gipsowych fa-

tyka. Zielone dachy zrekompensowały za-

ciowy, wszystkie rozwiązania i materiały

otacza, wnika i zespala budynek. Jej długość

zapominam. W obiekcie znajdują się trzy

wiście jest ona z drewna, a nie z plastiku. Je-

lach z ukrytymi ledami. W strefie SPA, nad

budowany teren.

byłyby narzucone. W tym przypadku dano

 Ujęcie części rekreacyjno-konferencyjnej kompleksu
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nia było…

PF: Oświetlenie i iluminacja to szczególnie potraktowana część w tym projekcie.

PF: Czy pierwotny ekosystem został naruszony dla potrzeb projektu?

328 pokoi, wraz z apartamentami. Do tego
dochodzi całe zaplecze hotelowe.
PF: Czy ten program został określony
przez inwestora na sztywno?

 „Konary” ściany organicznej

81

nam wolną rękę i zaufano, więc architektu-

KR: Zdecydowaliśmy się na nieco psycho-

ra i aranżacja przestrzeni otaczającej jest na-

logiczne i funkcjonalne rozcięcie stref hote-

szym dziełem.

PF: Czym dysponuje centrum konferencyjne?

rację Aruana, która jest miejscem à la carte,

danego koła. W każdej z sześciu par kapsuł

PF: Jak rozplanowane są: komunikacja

przede wszystkim dla gości indywidualnych.

jest pomieszczenie sanitarne z prysznicem

wewnętrzna, strefa parkingowa i strefa
dostaw?

lu. Wprowadziliśmy mocny element – ścia-

KR: Wspomniała pani na początku, że

Lokalizacja tej drugiej przy ogromnym akwa-

w kształcie… okręgu. Nie muszę dodawać,

Pierwsza koncepcja zmieniała się, rozwijała

nę organiczną, która jest widoczna niemal

nazewnictwo jest powiązane z wodą. Dotyczy

rium, gdzie pływa wielka arowana, oraz

że wpust prysznica jest okrągły i znajduje

KR: Obiekt ma cztery duże windy dla go-

i budowała od nowa. Powstawała przez rok.

z każdego miejsca wewnątrz i na zewnątrz

to sal konferencyjnych rozmieszczonych na

nazwa stanowią spójną całość z kreowaną

się w środku koła. Nazwa każdego gabi-

ści. Jedna z nich znajduje się przy kawiarni

Inwestor weryfikował ją z doradcami, których

hotelu. Owa ściana dzieli hotel na dwie czę-

trzech kondygnacjach. Na parterze znajduje

przez szefa kuchni propozycją karty dań.

netu pochodzi od kontynentu lub kraju, co

i restauracji, jest przeszklona, a podróż za-

niestety często należałoby wpisać w cudzysłów.

ści: konferencyjno-rekreacyjną i pokojową.

się Amazonka, która ma 1600 m² i wysokość 6

W strefie znajdują się trzy bary utrzymane

jest podkreślone odpowiednią stylizacją

czyna się pod wodą, a kończy w powietrzu.

Ostateczna wersja jest efektem wspólnej pracy.

Pierwsza z nich jest organiczna, druga – pro-

m. Jest wyposażona w szereg rozwiązań multi-

w odmiennym stylu.

– nie dosłownie, aby w razie potrzeby te

W przypadku kolejnej goście w szlafrokach

Na wystrój wnętrz i rozkład funkcjonalny miały

stolinijna. Główne lobby to otwarta prze-

medialnych, więc sprawdzi się jako miejsce na

Na terenie, oprócz hotelu, powstał kort

pomieszczenia można było wykorzystać

mogą bezpośrednio z korytarzy hotelo-

wpływ również trzy panie – właścicielka obiektu

strzeń spinająca dwie kondygnacje, na któ-

niestandardowy event, targi i dużą konferencję.

tenisowy, miejsca piknikowe, plaża, a w

na zabiegi niekojarzące się z danym kon-

wych dostać się do części basenowej i SPA.

oraz dyrektor hotelu, pani Grażyna Kowalczyk.

rych zlokalizowano strefę konferencyjną. Na

Można ją podzielić i uzyskać nawet sześć mniej-

przyszłości zaplanowano budowę mariny.

tynentem. Gabinet amazoński ma ściany

Windom towarzyszą klatki schodowe. Ze

Nasze gusta okazały się zbieżne.

parterze znajduje się sala balowa, która po

szych sal, m.in.: Nil, Missisipi, Kongo, Kolorado.

Bliskość rzeki stwarza możliwość uprawiania

zarośnięte roślinnością, egipski – ściany

względu na dwukondygnacyjne lobby nie

PF: Kim jest trzecia kobieta?

połączeniu z lobby (800 m2) daje nam prze-

Wszystkie sale charakteryzują się unikalnym

sportów wodnych.

z piasku. W projekt wnętrz włożyliśmy

mogło zabraknąć reprezentacyjnych schodów,

KR: KM rubaszkiewicz, to K jak Konrad i M

strzeń 2400 m .

ogrom pracy, chcieliśmy uzyskać spójny

które są ważnym akcentem architektury wnę-

wizualnie odbiór.

trza części ogólnodostępnej. Idąc nimi mijamy

dizajnem i mają zamontowane przemyślane

PF: Jakie hotel Narvil ma „smaczki” – nie-

jak Monika lub, jeśli ktoś woli przewrotność,

Po drugiej strony ściany zaplanowaliśmy

rozwiązania techniczne: wysokiej klasy sprzęt

powtarzalne miejsca, przestrzenie budują-

K jak kobieta i M jak mężczyzna. Tworzę ar-

część sypialnianą. Pokoje hotelowe zostały

AV, projektory multimedialne wyświetlające

ce klimat?

W części wypoczynkowej SPA znajduje

na ścianie labirynt. Nazwałem go „labiryntem

chitekturę razem z moją partnerką w życiu

skupione wokół dziedzińca zaprojektowa-

obraz w jakości Full HD, ekrany projekcyjne,

KR: Jest ich wiele. Na przykład strefa

się największa w Polsce i jedna z większych

oświecenia” i nie omieszkam wspomnieć, że

prywatnym i partnerem w pracowni – Mo-

nego na rzucie kwadratu.

2

niezawodne nagłośnienie. Powierzchnia cen-

SPA została zaaranżowana w konwencji po-

w Europie ściana zielona o powierzchni

osobiście go rzeźbiłem. Korytarze hotelowe są

niką Ambrożej. Myślę, że dzięki temu nasze

Na teren obiektu prowadzą dwa wjaz-

trum kongresowo-konferencyjnego wynosi

dróży dookoła świata. Wchodzi się do niej

ponad 200 m2 Zaczyna się na poziomie

ułożone po kwadracie, więc jest to układ dla

projekty są spójne, logiczne, mają pierwia-

dy – jeden dla gości, drugi dla dostaw. Od

około 4000 m . Ta przestrzeń przenika się

przez tunel, którego inspiracją były wnętrza

-1 i przez „pęknięty strop” (inspiracją było

gościa czytelny, utworzony wokół dziedzińca.

stek męski i kobiecy. Mam nadzieję, że będą

strefy wejściowej hotel sprawia wrażenie

z pozostałą strefą ogólnodostępną, zatraca

piramid w Meksyku. Symetria i fraktalność

pęknięcie tektoniczne) wlewa się w strefę

Obiekt jest zaopatrzony w dwie windy towaro-

ponadczasowe.

pustego: 350 samochodów stoi w garażu.

się jej czytelna granica.

przyrody nasunęły całą koncepcję. Wo-

relaksu. Woda, akwarium, ryby, sauny, zieleń,

we. Dostawy mają zorganizowany niezależny,

2

PF: Obiekt jest skomplikowany. Wokół

Widać elewację frontową, trawnik i zadrze-

PF: A strefa hotelowa?

kół jednego środka powstał układ sześciu

strumień płynący wzdłuż schodów, wysoka

niewidoczny dla gości wjazd na teren centrum.

jakiej idei rozplanowano układ funkcjonal-

wienia, a cały galimatias jest ukryty z tyłu

KR: Mamy tam trzypoziomową restau-

okręgów, w których znajdują się dwie elip-

temperatura i wilgotność powietrza. Jak na

Parkingiem jest niezależny budynek wielopo-

no-przestrzenny?

kompleksu.

rację bankietową na 450 osób oraz restau-

tyczne kapsuły, ułożonych wokół centrum

wakacjach.

ziomowy, który pomieści 350 samochodów.

 Sala balowa
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PF: Jedna z wind zaczyna się w akwarium?
KR: W hotelu znajdują się trzy akwaria. Ta winda zaczyna się niemal dosłownie

ble okrętowe, więc architektura organiczna

musieliśmy szukać alternatywy. Wymyślili-

nie jest im obca.

śmy okładzinę firmy STO, który przypomina

PF: Jakie jest wyposażenie technologiczne?

kamień i pumeks, a tym samym beton – to
gładki materiał, można go połączyć w jed-

w jednym z nich – o pojemności 9 tys. litrów.

KR: Zastosowano szybkie łącza interne-

nolitą płaszczyznę. Szkło licuje się idealnie

Jest przeszklona, po wejściu widzimy rybki.

towe, systemy interaktywnych urządzeń, po-

ze ścianą, która wydaje się porozcinana

Akwarium ma trzy szyby i stojąc przed każ-

zwalających na przeprowadzanie wideokon-

konarami i szkłem. Elewacja drewniana jest

dą z nich, odnosi się wrażenie, że to jest inne

ferencji, projektory multimedialne w jakości

tłem dla ściany organicznej i myślę, że wśród

akwarium. Jadąc do góry, mijamy wodę, po-

HD. Budynek jest podpięty do systemu BMS.

drzew wszystko razem fajnie brzmi. Budy-

tem ścianę zieloną – paludarium, a na końcu

Oświetlenie, na które częściowo składają

nek na zewnątrz jest również porośnięty

podróży z góry widzimy dziedziniec.

się ledy, jest sterowane przez system DALI.

roślinnością.

PF: Wspomniał Pan, że planuje się na
rzece restaurację...

W restauracji zainstalowano nasufitowe belki
chłodu. Nowoczesnym rozwiązaniem jest

PF: Jak układała się współpraca z inwestorem i generalnym wykonawcą?

KR: …i przystań portową. Ale jest to na

podziemny magazyn zasobników chłodu:

KR: To była operacja na żywym organi-

razie koncepcja, toczą się rozmowy z za-

magazynowany wykorzystuje się w ciągu

zmie, która trwała do ostatniego dzwonka.

rządcą wód, które są niełatwe. Myślę, że

dnia do klimatyzacji. Inwestor zrezygnował

Podczas budowy został wybrany dyrek-

w przyszłym roku zaczniemy działać w tym

więc z pomp ciepła, bo użycie ich w tak

tor hotelu i wprowadzono odgórnie kilka

kierunku.

dużym obiekcie jest nieopłacalne, może

istotnych zmian w zakresie funkcjonalno-

nawet ryzykowne.

przestrzennym i lokalizacji pomieszczeń.

PF: Kto zajmował się doborem umeblo-

PF: Fasada jest drewniana i organiczna.

Za nimi poszły zmiany instalacji i wystroju

KR: Meble były projektowane przez na-

KR: Struktura konarów ściany organicznej

wnętrz. Ich korelacja z budową i dotrzy-

szą pracownię i wykonane na zamówienie,

miała być elewacją betonową, ale niestety

manie terminów stawało się problemem.

poza paroma stolikami i fotelami w lobby.

nie udało się tego zrealizować. Wykonawca

Ale udało się. Dobra wola wszystkich stron

Wykonała je firma Fast, która produkuje me-

poddał się, budżet został okrojony, więc

wzięła górę.

wania?

 Jedno z pomieszczeń SPA
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 Strefa SPA

PF: Co sprawiło najwięcej satysfakcji
podczas projektowania i realizacji?
KR: Wizja, która rodziła się w głowie, po-

Lokalizacja/adres

Serock, ul. Czesława Miłosza

Pracownia projektowa

KM rubaszkiewicz sp. z o.o.

Architekci prowadzący

Konrad Rubaszkiewicz i Monika Ambrożej

Architekci

Anna Wilk, Rafał Piętoń, Rafał Świerczyński

Data opracowania

2008-2012

Data realizacji

2010-2012

Inwestor

Narvil sp. z o.o.

Powierzchnia całkowita
(bez garażu)

35 142 m2

Powierzchnia zabudowy

9495 m2, garaż – 2516 m2

Kubatura brutto (bez garażu)

120 000 m3

Generalny wykonawca

Budimex SA

Wykonawca wyposażenia wnętrz (mebli, zabudów,
barów, recepcji, okładzin ściennych, restauracji)

FAST SA

jawiła się na wizualizacjach, w końcu zaczęła się urzeczywistniać i nie odbiegała praktycznie niczym od tego, co założyliśmy. To
chyba było najfajniejsze.
PF: Bryła hotelu przenika się z dębowym
lasem, zespala z naturą. Dzięki temu przestrzeń pozwala na wysoki komfort wypoczynku i rekreacji. Czy trudno zaprojektować architekturę unikalną?
KR: Inwestor powiedział: „Jesteś tu teraz bogiem, tworzysz i nikt ci nie przeszkadza”. To były miłe słowa, ale wypowiedziane przewrotnie. Wiedziałem, jaka odpowiedzialność na mnie spoczywa. Zrozumiałem,
że ma być spójnie, logicznie, pięknie i ponadczasowo. Czy było trudno? Gdy odnajdziesz ducha miejsca, to zacznij z nim pracę – on za ciebie zaprojektuje.
PF: Dziękuję za rozmowę.

 Design i konsekwentne rozwiązania materiałowe
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 Recepcja i foyer
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 Fasada

REALIZACJE W POLSCE

MULTIFUNKCJONALNY
MONOLIT
Centrum Biznesu i Wspierania
Przedsiębiorczości „Grafit”
we Wrocławiu
Fot. archiwum Kuryłowicz & Associates

Budynek łączy w sobie trzy
poziomy nowoczesnych biur
i dwupoziomową przestrzeń dla
lokali handlowo-usługowych,
które tworzą halę kupiecką.

88
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 Kompozycje materiałowe

PF: Na czym polegała niedoskonałość
programu funkcjonalnego?

ce funkcji i pomieszczeń. Stanowił strategię

był trudnym projektem zarówno dla nas, jak

całego obiektu i musieliśmy go ściśle prze-

i innych branż. Nie boli nas to, że budynek

AC: Narzucając ustalone wcześniej roz-

strzegać. Wszystko było z góry narzucone:

pod kątem architektury jest nieco surowy,

wiązania materiałowe i funkcjonalne, pro-

system dróg komunikacji, sposób dostępności

lecz to, że ze względu na dezaktualizację

gram zabijał inne, ciekawsze i adekwatniejsze

dla części handlowo-usługowej, lokalizacja

programu nie wszystkie składowe funkcjo-

pomysły. Na przykład określił, że okna mają

i dostępność części kupieckiej, liczba, rodzaj

nują, jak zakładaliśmy. Rozłożenie funkcji

być siedmiokomorowe, tymczasem podczas

i wielkość (co do centymetra) pomieszczeń,

było zobrazowane na załączniku graficznym

realizacji okazało się, że nie ma już takich

ich rozłożenie na poszczególnych kondygna-

do programu funkcjonalno-użytkowego.

w sprzedaży. Były natomiast pięciokomoro-

cjach, a nawet to, które funkcje mogą ze sobą

Nie mogliśmy niczego zmienić. Tolerancja

we, o lepszych parametrach, lecz nie można

sąsiadować. Dla przykładu – część handlowa

błędu wynosiła 1-5% w skali pomieszczenia

było ich zastosować, ponieważ program

związana z sanepidem, czyli sklepy spożyw-

i całego obiektu. Gdy funkcje udało nam

tego nie przewidział. Podobnie było z funk-

cze, musiały mieć zaprojektowane osobne

się rozwiązać i rozmieścić, nie gubiąc przy

cją. W trakcie projektowania mieliśmy nowe

drogi komunikacji, a inne, np. kwiaciarnie,

tym czytelności komunikacyjnej, czuliśmy

przemyślenia dotyczące rozwiązania i lokali-

musiały być dostępne z zewnątrz obiektu.

satysfakcję.

zacji poszczególnych funkcji. Nie można było

PF: Skoro program się nie sprawdzał,

PF: Czy „mocna” bryła, ubrana w ciem-

ich jednak wprowadzić, ponieważ program

w jaki sposób poradziliście sobie z koniecz-

nografitową fasadę, nie będzie zbytnio do-

zbyt ściśle określał niektóre elementy, np.

nością spełnienia jego wymogów?

minować?

konkretną wielkość powierzchni sklepów
branżowych.
PF: Jakie jeszcze inne szczegóły projektu
były uwarunkowane w programie?

AC: Tworząc wstępne opracowania, nale-

AC: Raczej wtapia się w otoczenie, niż

ży mieć na uwadze, że projekt żyje i w miarę

dominuje. Ciemny kolor wbrew pozorom

upływu czasu niektóre jego założenia tracą

uszczupla gabaryt.

na aktualności. Budynek zawsze będzie pro-

PF: Kompozycja fasad i rozwiązania

AC: Program funkcjonalno-użytkowy

jektowany pod najemców i aktualny rynek.

materiałowe wynikają z programu funk-

określał szczegółowe rozwiązania dotyczą-

Sztywność programu powodowała, że Grafit

cjonalnego?

 Budynek w pejzażu sąsiadujących terenów kolejowych

O pracy projektowej i realizacji opowiada

zagospodarowania przestrzennego, wytycz-

określonym wymogom i pokonanie przeszkód.

Arkadiusz Chamielec, architekt prowadzący

ne inwestora, określony budżet inwestycji,

Czynnikiem ograniczającym tę inwestycję był

wrocławski oddział pracowni architekto-

położenie działki, kontekst miejsca, a także

niski budżet, skutkiem czego nasze prace pro-

nicznej Kuryłowicz & Associates, z którym

tereny kolejowe jako głośny sąsiad. Zadana

jektowe i nadzorowe musiały być wytężone,

rozmawia Patrycja Fabiańska.

funkcja obiektu również istotnie wpłynęła

aby osiągnęły przyzwoity poziom po zakoń-

na sposób wpisania budynku w przestrzeń.

czeniu realizacji. Zadowalający efekt finalny jest

Obowiązujące prawo miejscowe i przebieg

wynikiem pracy wszystkich zaangażowanych

Patrycja Fabiańska: Jaka była idea tego
projektu?
Arkadiusz Chamielec: Chcieliśmy stworzyć

nieprzekraczalnych linii zabudowy nieco zwe-

osób: inwestora, inwestora zastępczego, wy-

coś w rodzaju monolitu przeznaczonego

ryfikowały organizację całego budynku. Od

konawcy i poszczególnych inspektorów.

do handlu i pracy biurowej jednocześnie.

frontu powstały części usługowo-handlowo-

Największe jednak utrudnienie stanowił

Wymyśliliśmy sobie, że będzie to – mówiąc

-biurowe, z głównym wejściem i pasażem,

niefortunnie napisany program funkcjonalno-

w przenośni – taki multifunkcjonalny wielo-

natomiast z tyłu zorganizowana została część

-użytkowy, który na zlecenie inwestora był

ryb, który połknie handlarzy i biznesmenów,

hali kupieckiej z dostępem towarowym.

wykonany przez innego architekta i przed-

aby mieli w jego wnętrzu wygodne miejsce
do pracy.
PF: Wielofunkcyjność była więc priorytetem.

PF: Jakimi środkami dokonali Państwo

łożony nam w formie pisemnej. Inwestycja

integracji obiektu z zastanym kontekstem

miała się opierać na systemie „zaprojektuj

przestrzeni?

i wybuduj” i uważam, że to była największa

AC: Skalą i formą. Teren inwestycji znaj-

porażka tego projektu. Wszystkie działania

AC: Było ich kilka, a najważniejszy to

duje się w kwartale Wrocławia, który oferuje

– od projektowania po realizację – w du-

funkcjonalność obiektu wraz z zachowa-

przestrzeń publiczną dobrze uporządkowaną

żej mierze musiały obracać się według ele-

niem czytelności jego układu wewnętrznego.

i dostosowaną do skali miejskiej zabudowy.

mentów tego programu. W zakresie na-

PF: Czy pojawiły się jakieś ograniczenia

szej pracowni leżało wykonanie projektu

Wszystko z uwagi na niski budżet.
PF: Jak przy tym kształtowała się architektura?

utrudniające projektowanie?

koncepcyjnego, koncepcyjnego wielobran-

AC: Ramy trzymające na wodzy rozmach

żowego, projektu budowlanego, projektu

AC: Mocny wpływ na kształtowanie for-

projektantów to domena naszego zawodu.

wykonawczego, rysunków warsztatowych

my i funkcji obiektu miały miejscowy plan

Rolą architektów jest jak najlepsze sprostanie

i kompleksowego nadzoru nad inwestycją.
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CZĘŚĆ HANDLOWA

AC: W tym zakresie pozostawiono nam

owiane wstążką ciemnej płaszczyzny ele-

etapie wyboru projektu i wykonawcy nasza

dość dużą swobodę. Chcieliśmy, żeby główne

wacji, poprzebijanej miejscowo otworami

propozycja, oparta na czytelnym układzie

wejście do obiektu było otwartą strefą, więc

okiennymi. Okna i większe przeszklenia są

głównego wejścia i wielokondygnacyjnego

zastosowaliśmy w tej części dużo przeszkleń.

tam, gdzie zlokalizowano biura.

holu głównego z układem prostych schodów

Nasz partner, czyli główny wykonawca Alfa-

PF: „Tańcząca” linia rozłożenia okien

-Dach, nie był zadowolony, bo są to dodat-

budzi rozmaite skojarzenia. Pofalowany

kowe koszty. Udało się jednak utrzymać to

rytm był celowym zamierzeniem?

PF: Jaka jest ostatecznie zrealizowana
oferta funkcjonalna?

rozwiązanie w projekcie. Części kupiecka

AC: Ideą dla „tańczących okien” było

AC: Budynek jest mulitifunkcjonalny.

i handlowa otwierają się do środka obiektu.

dążenie do ich całkowitego zgubienia. Roz-

Może spełniać nie tylko funkcję biurową, ale

Fasadę tworzą dwa materiały – ciemny

strzelone na tak wielkiej przestrzeni elewacji

również handlową i usługową. Uważam, że

grafitowy tynk oraz szkło. W galeriach han-

nie miały swą wertykalną linią zaznaczać

gdyby ktoś chciał świadczyć usługi z zakresu

dlowych światło dzienne często przeszkadza

typowego układu piętrowego budynku.

produkcji perfum, to również znalazłby tam

w sprzedaży, bo jest zmienne, co wpływa na

Chcieliśmy, aby raczej były składową całości

dla siebie miejsce. Na kondygnacji -1 jest

ekspozycję towaru. Dlatego w takich obiek-

elewacji, z której wycięto miejsce dla fasad

parking, na +1 i +2 – w części hali kupców

tach większy nacisk kładzie się na kreowanie

szklanych.

zlokalizowano stoiska. Handel znalazł się

fasad wewnętrznych. Fasady zewnętrzne są
ważne z punktu widzenia architekta, nie han-

 Kondygnacja 0 – parter, skala 1:700

zewnętrznych, była największym atutem.

PF: A co wpłynęło na stonowaną aranżację strefy wejściowej?

na kondygnacjach 0 i +1. Biura na poziomach +2, +3 i +4. Ich łączna powierzchnia

dlowca. Jednak w naszym obiekcie znajduje

AC: Przestrzeń holu głównego (wejścio-

wynosi 2250 m2. Każde biuro wyposażone

się również funkcja biurowa, która wymaga

wego) jest jednocześnie centrum budynku.

jest w niezbędne media oraz klimatyza-

otwarcia na światło naturalne, dlatego stwo-

Strefa wejściowa jest dość skromna, takie

cję, a wykończenie spełnia najwyższe eu-

rzyliśmy mix płaszczyzn ciemnych i jasnych,

było nasze zamierzenie. Prostotę rozwią-

ropejskie standardy. Na kondygnacji +2

zamkniętych i otwartych. Przeszklenia są

zań podkreśla czarno-biała kolorystyka. Na

i +3, między biurami a częścią usługową,

Rys. archiwum Kuryłowicz & Associates

 Przeszklenia na poziomie „hali kupców”

CZĘŚĆ USŁUGOWA

CZĘŚĆ HANDLOWA

 Kondygnacja +1, skala 1:700
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 Komunikacja pionowa i czarno-biała kolorystyka

alna. Została jednak opracowana z wielkim

wszystkiego”, to jest droższe. Trzeba jednak

wyczuciem przez inwestora.

wziąć pod uwagę, że są to koszty wniesione

PF: Czy przyszłym najemcom pozosta-

na samym początku. Później, gdy pojawi

wiono możliwość aranżacji wnętrz wedle

się potrzeba rearanżacji czy gruntownego

ich pomysłu i zapotrzebowania?

przeprojektowania, takie działania kosztują

AC: Wykonaliśmy i zrealizowaliśmy projekt

mniej, bo budynek jest elastyczny, przystoso-

wnętrz tylko dla części publicznych. Chcie-

wany do przemian. Przytoczę przykład Cen-

liśmy, aby obiekt był monochromatyczny

trum Georgesa Pompidou w Paryżu. Pomysł

w tej strefie oraz stanowił tło dla barwnych

umieszczenia na zewnątrz instalacji pozwolił

aranżacji i towarów najemców. Każdy z nich

uwolnić przestrzeń w środku, dzięki czemu

może przeprowadzić rearanżację, ale tylko

można złożyć stropy i zorganizować expose

w obrębie własnej części, nie wychodząc

na kilku piętrach. W naszym budynku też

w przestrzeń ogólnodostępną.

wystarczy kilka modyfikacji, aby przekształcić

PF: Czy w gmachu i jego otoczeniu wprowadzono nowoczesne technologie?

strefę usługową na potrzeby biurowe, i nie
trzeba przeprowadzać częściowej rozbiórki.

AC: Wszystkie zaprojektowane instalacje

Grafit wpisuje się w idee wielofunkcyjności,

są nowoczesne i na swój sposób energoosz-

chociaż jest relatywnie tani. Dzięki zabiegom

czędne, jednak typowych instalacji proeko-

architektonicznym udało się wybudować go

logicznych nie ma. Niezbędne okazało się

prosto, tanio i estetycznie.

zainstalowanie systemu BMS, gdyż budynek

PF: Dziękuję za rozmowę.

Lokalizacja/adres

Wrocław, ul. Jedności Narodowej

Pracownia projektowa

Kuryłowicz & Associates Wrocław sp. z o.o.

Architekci prowadzący

Stefan Kuryłowicz , Arkadiusz Chamielec

Architekci

Emilia Putresza, Anna Kosoń, Maciej Szado

Data opracowania projektu

2010/2011

Data realizacji

2011/2012

Inwestor

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA

Inwestor zastępczy

Miastoprojekt Wrocław sp. z o.o.

Powierzchnia całkowita

16 700 m2

Powierzchnia zabudowy

3725 m2

Kubatura brutto

61 891 m3

Generalny wykonawca

Przedsiębiorstwo Budowlane ALFA-DACH sp. z o.o.

jest uzbrojony w wiele instalacji, które wymagają nadzorowania – od monitoringu po

 Aranżacja przestrzeni publicznych

system SAP i DSO.
PF: Jak obecnie przebiega komercjalizacja
„wieloryba”?
AC: Decyduje rynek. Gdyby koniunktura
była taka, jak zakładano podczas pisania
programu ekonomicznego cztery lata temu,
prawdopodobnie obiekt byłby w 100% wynajęty. Nastąpiły przegrupowania i w tej
chwili istnieje pewien problem z wynajmem
części handlowych. Najlepiej komercjalizują się części biurowe, choć zakładano, że
będzie odwrotnie. Uczestniczymy częściowo w procesie przekształcania powierzchni
handlowych na biura.
zorganizowaliśmy gastronomię, znalazło się

logicznie poprowadzonych do obsługi wielu

PF: Czy starając się spełnić wymóg

tam także miejsce na centrum medyczne oraz

pomieszczeń i punktów obsługi obiektu.

wielofunkcyjności, nie tworzy się gorszej

fitness. Takie było założenie projektowe. Dziś

Otwarte schody żelbetowe, jednobiegowe,

architektury?

wiemy, że tych funkcji nie będzie, powstaną

łączą trzy kondygnacje. Przestrzeń doświe-

AC: To trochę błąd w rozumowaniu. Gdy-

tam pomieszczenia biurowe, na które jest

tlona jest górnym świetlikiem zewnętrznym.

by pomieszać biurowiec z mieszkaniówką,

teraz popyt.

W budynku znajduje się parking podziemny,

to pewnie można by zgodzić się z powie-

PF: Jak rozwiązano komunikację wew-

który jest połączony z częścią nadziemną

dzeniem, że jeśli coś jest do wszystkiego, to

-nętrzną, strefę parkingową, obsługę trans-

klatkami schodowymi oraz windami. Mamy

jest do niczego, ponieważ takie połączenia

portową oraz strefę dostaw?

także parkingi naziemne, zlokalizowane bez-

powodują utratę charakteru architektury.

AC: Główny trzon komunikacyjny w części

pośrednio przy obiekcie. Niezależna obsługa

Inny jest klimat architektury kierowanej na

frontowej budynku ma spinać wszystkie funk-

dostawcza i transportowa została zorgani-

cele hotelowe, mieszkaniowe i biurowe.

cje: biurową na górze, handlowo-usługową

zowana od tyłu budynku.

Natomiast w budynku przeznaczonym dla

na froncie i kupiecką na tyle. Układ komuni-

PF: Czy projektowali Państwo wnętrza?

przedsiębiorczości z powodzeniem i ciekawie

kacyjny wewnętrzny tworzą niezależne klatki

AC: Tak. Jedyny element nieprojektowany

można włączyć dodatkowe funkcje. Pro-

schodowe, windy, a także sieć korytarzy

przez naszą pracownię to identyfikacja wizu-

blem leży w kosztach. Jeżeli coś ma być „do
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„świat architektury”
– miesięcznik dla architektów
OTWARTA PRZESTRZEŃ DLA TWOICH POMYSŁÓW!
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została już ukończona, i chcesz go opublikować bezpłatnie
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