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1 | Z zewnątrz budynek nie
zdradza wiele ze swojej funkcji.
yższa część budynku mieści
salę wielofunkcyjną, bibliotekę
publiczną oraz dzielnicowy
klub kultury, w niższej znajduje
się uropejskie entrum
niwersytetów rugiego
i rzeciego ieku

058

i
i

o s wor
wra a a si

i o i k u r
iow o ra s or owal
o
i uwa i kr kliw l wa
i
a u
al

Rozstrzygnięty w 2017 roku przetarg na dokumentację projektową centrum edukacyjno-kulturalnego na
Gocławiu wygrało Biuro 87a architekci, autorzy projektu PROM-u Kultury Saska Kępa, siedziby instytucji nie
tylko pokrewnej, lecz także położonej po prawej stronie
Wisły. Wybrana przez mieszkańców nazwa – Terminal
Kultury Gocław – dobrze wpisuje się w historię dzielnicy,
w której tuż przed II wojną światową rozpoczęto budowę
międzynarodowego lotniska dla Warszawy (zrealizowana część wykorzystywana była po wojnie przez Aeroklub
Warszawski). W latach 70. tereny przekształcono na cele
mieszkaniowe, a lotniczą historię upamiętniają nazwy gocławskich ulic i osiedli.
Bezpośrednie sąsiedztwo działki przeznaczonej pod inwestycję nie dało architektom zbyt wielu punktów odniesienia. Teren jest zdominowany przez położone tuż obok
centrum handlowe, przylega do skrzyżowania dwujezdniowych ulic, którym towarzyszą rozproszone obiekty o dość
przypadkowym charakterze: m.in. stacja paliw LPG, pawilon gastronomiczny czy wybieg dla psów. To jednocześnie
położenie centralne dla liczącego ponad 50 tys. mieszkańców Gocławia, w sąsiedztwie popularnego parku Balaton,
oddalonego o pięć minut spacerem.
Ponieważ nie było planu miejscowego, wytyczne dla realizacji określono w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Umiejscowienie budynku w obrębie działki
zależało od konieczności zachowania odpowiedniej odległości od naziemnej linii energetycznej. Zajął on zachodnią
część działki, wschodnią przeznaczono na parking.
Z zewnątrz budynek nie zdradza wiele ze swoich funkcji.
Wyższa część to zgrabne pudełko z rytmicznie rozmieszczonymi oknami. Prefabrykowana okładzina z białego betonu
o łagodnie brutalistycznym charakterze nawiązuje do majaczących w tle blokowisk. Przeciwsłoneczne rolety zainstalowano po zewnętrznej stronie okien, aby ograniczyć
nagrzewanie się pomieszczeń. Na otynkowanych na biało
elewacjach niższej części budynku rozpięto stalowe linki
dla pnączy. Terminal Kultury nie zwraca na siebie uwagi
krzykliwą elewacją, nie epatuje detalem. Przechodnia zaintrygują być może niewielkie domki wyrastające z tarasu nad
niższą częścią budynku, dwa z nich to szklarnie, trzeci skrywa wyposażenie techniczne. Elewację wieńczy pokaźnych
gabarytów ledowy „neon”, czyli logo instytucji zaprojektowane przez malarza i grafika Grzegorza Szpilę.
Główne wejście do obiektu odnajdziemy, zaglądając pod
podcień. Wchodzimy bezpośrednio do przestronnego
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holu, mieszczącego niewielką portiernię, szatnię oraz strefę wystawową. Na tle neutralnych odcieni szarej betonowej
posadzki przemysłowej, białych ścian i sufitu wyróżniają
się fragmenty pomalowane entuzjastycznie żółtym kolorem. Reprezentacyjny charakter tej przestrzeni podkreślają liczne przeszklenia. Z holu można wyjść na kameralne
zielone patio.
Wielofunkcyjną salę z widownią dla 400 osób wykonano
w standardzie pozwalającym na profesjonalną realizację
spektakli teatralnych, koncertów oraz innych widowisk i to
w wielu różnych wariantach aranżacji. Stąd opcja demontażu sceny oraz likwidacji części lub całości widowni, na którą
składają się pojedyncze siedziska oraz trybuna teleskopowa.
Z obu dłuższych boków sali przewidziano mobilne ściany
działowe umożliwiające połączenie z przylegającymi salami kawiarni oraz zajęciowo-wykładowej. Za sceną architekci zaprojektowali – nietypowo – przeszklenia, które dają
sposobność „odwrócenia” sceny i wykorzystania terenu
zewnętrznego jako widowni.
Pierwsze piętro zajmuje niemal w całości biblioteka publiczna. Poprzez przynależny jej ogród zimowy wyjść można
na obszerny taras z rozległymi wyspami niskiej zieleni.
W drugim ze szklanych domków powstanie ogród społeczny. Zewnętrzne stalowe schody łączą zielony taras z patiem
na poziomie parteru. Drugie piętro jest przeznaczone na
sale klubu kultury. Przewidziano pracownie, modelarnię,
sale ruchowe, pokoje do nauki gry na instrumentach.
Wydzielonym pomieszczeniom towarzyszy rozległy hol,
obszerna sala klubowa oraz nieformalna salka kawiarniana z widokiem na panoramę Gocławia. Szkoda, że budżet
inwestycji nie pozwolił na zastosowanie grzejników innych
niż płytowe, których pospolity wygląd nie licuje z charakterem bardziej reprezentacyjnych pomieszczeń. Niższa
część budynku pomieści niewielkie zaplecze administracyjne oraz Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego
i Trzeciego Wieku.
Architekci przyjęli, że celem projektu jest stworzenie obiektu przejściowego, transformowalnego. Stąd koncentracja
nie tyle na projektowaniu pod konkretne funkcje, ile na
stworzeniu możliwie uniwersalnych przestrzeni – gotowych na różne typy aktywności, odpornych na naturalny
chaos nieunikniony w obiekcie żyjącym pełnią życia. To
podejście zasadne tym bardziej, gdy projekt jest uzgadniany z niezaangażowanym bezpośrednio inwestorem instytucjonalnym, a docelowy użytkownik wkracza dopiero po
zakończeniu prac projektowych.
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Obiekt został zrealizowany w okolicy przedwojennego lotniska pasażerskiego dzielnicy Gocław w Warszawie, na
terenie dawnych ogródków działkowych, które przez wiele
lat stanowiły niezagospodarowane nieużytki zielone.
Zgodnie z przeświadczeniem, że żyjemy w epoce zmian,
końca tradycyjnie pojmowanej architektury, zaproponowaliśmy budynek przejściowy jako próbę odpowiedzi na
pytania jeszcze niezadane i realizacji nieuświadomionych
jeszcze potrzeb. Nowym odbiorcom kultury nie jest dzisiaj potrzebna funkcja, ale przestrzeń do aktywności. Nie
chcą oni budynku, tylko miejsca, gdzie będą mogli spędzić czas. Jak będą chcieli ten czas zagospodarować, na
razie nie wiemy. W projekcie każda tradycyjna funkcja

Budynek
jest otwarty
do wnętrza,
stanowi ce o
rodzaj enklawy
w chaotycznej
zabudowie
otoczenia

jest połączona z następną i nieokreśloną przestrzenią.
Lokalizacja Centrum Kultury to dość nieciekawe miejsce,
przy galerii handlowej, wśród blokowisk. Ideą było zaprojektowanie budynku otwartego do wnętrza, stanowiącego
rodzaj enklawy w chaotycznej zabudowie. Stąd patio, zielony dach (ogród ze szklarniami), możliwość otwarcia sali
widowiskowej na scenę letnią od strony ronda. Mobilność
ścian między salą wielofunkcyjną a bocznymi przestrzeniami sali konferencyjnej, kawiarni i holu pozwala na różnorodne kształtowanie tej przestrzeni. Z zewnątrz budynek
to dwubryłowe opakowanie stanowiące brutalistyczny
kontrast betonowego i zielonego pudełka. Pytanie pozostaje otwarte, która forma wygra w miejskim krajobrazie.
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2 | Sytuacja. Oznaczenia:
1 – Terminal Kultury; 2 – ogród;
3 – parking
3 | Rzut parteru. Oznaczenia:
1 – hol, 2 – sala wykładowa;
3 – garderoby; 4 – sala
wielofunkcyjna; 5 – kawiarnia
z zapleczem; – administracja;
7 – sala gimnastyczna;
8 – pokoje gościnne; 9 – patio
10 – pomieszczenia biurowe;
4 | Rzut pierwszego piętra.
iblioteka. Oznaczenia:
1 – administracja biblioteki;
2 – dział młodzieży; 3 – dział
dziecięcy; 4 – reżyserka;
5 – wypożyczalnia czytelni;
6 – sala konferencyjna;
7 – taras; 8 – ogród zimowy

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

5 | Rzut drugiego piętra.
Oznaczenia: 1 – zajęcia
muzyczne; 2 – zajęcia
tematyczne; 3 – sala klubowa;
– zajęcia edukacyjne;
– hol plac aktywności;
6 – sala ruchowa
6 | Zielony taras nad niższą
częścią budynku
7|
w wejście do
budynku ukryte jest w mocno
zabudowanym podcieniu
8 | Przekrój A-A
9 | Kameralne patio – zaciszna
zielona enklawa
10 | Nazwa instytucji –
erminal ultury – została
wybrana przez mieszkańców
w otwartym konkursie
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11 | Za sceną nietypowo
zaprojektowano przeszklenia,
które w zamyśle projektantów
dają możliwość odwrócenia
sceny dla widowni znajdującej
się na zewnątrz budynku
12 | Po złożeniu trybuny
mobilnej przed sceną
powstaje wolna przestrzeń
na organizację przeróżnych
aktywności

13 | Mobilne przegrody
umożliwiają połączenie
sali wielofunkcyjnej
z przylegającymi do niej
pomieszczeniami
14 | i lo u k
salę
z widownią dla 00 osób
wykonano w wysokim
standardzie pozwalającym
na profesjonalną realizację
widowisk
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15 | O charakterze wnętrza
sali klubowej decydują
wyrazista płaszczyzna
parkietu przemysłowego
i wyeksponowane elementy
instalacyjne oraz ich zawiesia
16 | Ruchome meble
umożliwiają zaaranżowanie
przestronnego holu
wejściowego w sposób
dostosowany do aktualnego
scenariusza wydarzeń
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A Community House
in Warsaw
Gocław, a district of Warsaw
consisting of high residential blocks, was built on the
site of a former airport; the
name of the new educational and cultural center,
“Culture Terminal”, refers
to this history. Located at
an intersection of wide and
busy streets, next to a shopping center, a gas station
and other random structures, the site offered no
real points of reference for
the design, so the architects
proposed a mildly Brutalist
building consisting of two
parts: the higher one faced
with white concrete and
rhythmical windows, and
the lower one with steel
lines for creepers on white
elevations, surrounding
a green patio. The roof terrace on the lower part is furnished with two glass houses and a technical shed. In
the higher building, the
entrance lobby leads to
a multi-purpose hall with
removable seats for 400
people, a café, a lecture hall,
and a patio. The first floor
is occupied by a library; the
second – workshops of the
culture house. The architects wished to create not
so much rooms for concrete functions as universal spaces open to various
activities.

