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Wyst´pujà równie˝ pewne wymogi konserwatorskie. Nale˝y nawiàzaç skalà i niektórymi cechami do sàsiedniej zabudowy.
Dopuszcza si´ równie˝ wyjàtki pod warunkiem prezentowania przez projektowane
budynki szczególnych walorów czy
te˝ podnoszàcych jakoÊç przestrzeni.
Grunt jest trudny, jednoczeÊnie
wyst´puje wysoki poziom wód.

Program
Budynek wype∏nia dzia∏k´ w sposób
optymalny.
Celem by∏o stworzenie wspó∏czesnej formy
interpretacji tradycyjnych zasad podzia∏ów
elewacji frontowej.
Ze wzgl´du na brak mo˝liwoÊci parkowania samochodów podj´to decyzj´ o zapro-

Adres:
Ul. Kopernika 25
43-200 Pszczyna
Powierzchnia u˝ytkowa:
1950,9 m2
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Projekt: 2006/2007
Planowana realizacja – koniec 2008

Lokalizacja
Budynek mieÊci si´ niedaleko historycznego centrum Pszczyny. Dzia∏ka zlokalizowana jest w pierzei. W otoczeniu dominuje
funkcja mieszkaniowa.
Niestety charakter okolicy nie jest spójny.
Obok czterokondygnacyjnych kamienic
z podwórzem zauwa˝amy tutaj parterowe
budynki gospodarcze i oficyny.
W okolicy jest deficyt miejsc postojowych.

Uwarunkowania

Rzut parteru

Na terenie posesji, w tylnej cz´Êci znajduje
si´ okaza∏y dàb, który staje si´ symbolem
budynku, choç mieÊci si´ z ty∏u dzia∏ki.

Sytuacja
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Rzut pi´tra
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Widok pierzei
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Widok z ulicy Kopernika
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Przekrój pod∏u˝ny

jektowaniu gara˝u podziemnego. Projekt mia∏ równie˝ zawieraç
niedu˝à przestrzeƒ przeznaczonà na funkcj´ us∏ugowà. Przewidziano 18 mieszkaƒ o powierzchni pomi´dzy 53 a 86 m2, przewa˝nie
2- lub 3-pokojowych. Dopuszcza si´ tak˝e mo˝liwoÊç ∏àczenia
mieszkaƒ. Lokale przeznaczone b´dà dla odbiorcy aktywnego zawodowo oraz towarzysko, czerpiàcego korzyÊci z zamieszkiwania
centrum miasta. Pod uwag´ wzi´to równie˝ zapewnienie warunków dla rodzin z dzieçmi. W parterze znajduje si´ niedu˝e pomieszczenie na wózki lub rowery. W atrakcyjny sposób starano si´
rozwiàzaç korytarze na pi´trach. Na najwy˝szej kondygnacji
uwzgl´dniono Êwietlik dachowy. Âwiat∏o dostaje si´ równie˝
na ni˝sze pi´tra poprzez otwory w stropach korytarzy.
Komunikacj´ pionowà oparto na jednej klatce schodowej,
doÊwietlonej i doÊwietlajàcej poÊrednio dojÊcia do mieszkaƒ.
Przekrój poprzeczny

Elewacja
Lokale wyposa˝one sà w balkony lub logie, których kompozycja
wraz z podci´ciami i wn´kami tworzy akcenty na elewacji.
Wynikajà one mi´dzy innymi z kierunków urbanistycznych.
˚yczeniem Inwestora by∏o zastosowanie materia∏u szlachetnego,
celem Projektantów – wykorzystanie faktur lub struktur. Ostatecznie przyj´to materia∏ ciemny, na kszta∏t ∏upka antracytowego, ale
i zastosowanie ciemnego klinkieru b´dzie zgodne z oczekiwaniami.
Uk∏ad okien oparty jest na siatce modu∏owej i sprawia wra˝enie
w cz´Êci uporzàdkowanego, a w cz´Êci swobodnego.
Proponuje si´ wyposa˝enie okien w ∏amacze s∏oƒca w formie krat,
tworzàcych prosty detal zewn´trzny.
Relacje z otoczeniem buduje forma dachu z kalenicà wzd∏u˝ jezdni,
skala zabudowy oraz akcent podci´cia parteru jako przed∏u˝enie linii – kontynuacja sàsiedniego gzymsu.

Podsumowanie
Przyj´to rozwiàzania, które w wybranych elementach wykraczajà
poza standard typowego budynku mieszkaniowego. Jednak˝e lokalizacja zach´ca i predestynuje do myÊlenia o dodatkowych walorach. Zdaniem Autorów to w∏aÊnie przestrzenie wspólne, dojÊcia,
podcienie, klatki schodowe w istotny sposób decydujà o jakoÊci
przestrzeni.
Wa˝ne jest, by miejsca te (które przecie˝ wydajà si´ drugorz´dne)
nie zosta∏y zdegradowane do poziomu substandardu. Za niezb´dne minimum bowiem architekci uznajà np. doÊwietlenie klatek
i korytarzy Êwiat∏em dziennym. To tutaj wspólni u˝ytkownicy dzielà
przestrzeƒ i mijajàc si´, mówià sobie dzieƒ dobry, t´dy powracajà
z pracy, zmierzajàc do „domu”. W nowo powstajàcych realizacjach
wcià˝ spotyka si´ rozwiàzania ignorujàce te aspekty. Deweloper
oferujàcy sprzeda˝ mieszkaƒ demonstruje walory ma∏ej architektury, czyli przestrzeni wspólnej, choç zewn´trznej.

A przecie˝ w dobrych przyk∏adach Êródmiejskich kamienic np.
okresu mi´dzywojennego takie elementy jak ogrody zimowe, przestrzenne i jasne klatki schodowe tworzy∏y kwintesencj´ funkcjonalnoÊci, ustalajàc na sta∏e jakoÊç architektury.
Marek Ch∏opecki

Marek Ch∏opecki
1992–1997 Studia dzienne na Wydziale
Architektury Politechniki Âlàskiej
1995–1996 Praca w Pracowni Projektowej
Archistudio w Katowicach arch. Tomasz
Studniarek i arch. Ma∏gorzata Pilinkiewicz
1997–2004 Praca w Pracowni Czora & Czora
w Katowicach
II miejsce w konkursie realizacyjnym
na Ambasad´ Polskà w Berlinie – rozwini´cie
Pracy Dyplomowej/ Projekt wykonany wraz
z arch. Andrzejem Dudà, arch. Henrykiem
Zublem oraz arch. Agnieszkà Koc-Ch∏opeckà/
Od 1999 prowadzi dzia∏alnoÊç we w∏asnej
Pracowni Projektowej MAAGstudio
2002 – II miejsce w konkursie za zrealizowany obiekt motoryzacyjny OPEL DELTA
PLUS w Chorzowie organizowany przez Polskà Izb´ Motoryzacyjnà – wspó∏praca
Arkadiusz Bia∏as
2003 – I miejsce w konkursie realizacyjnym na Centrum Obs∏ugi Pojazdów TRAX
w Piotrkowie Trybunalskim
2007 – I miejsce w konkursie realizacyjnym na projekt budynku biurowego AREVA
w Miko∏owie
Inne wa˝niejsze realizacje: Wn´trza Zarzàdu KOPEX S.A. w Katowicach – ok. oÊmiu
obiektów motoryzacyjnych w ca∏ej Polsce takich jak Opel, Subaru, Toyota,
Chevrolet, SAAB, Hyunday – Dom w Tychach – Budynek mieszkalny w Pszczynie
Wykonane projekty budynków biurowych, przemys∏owych, mieszkalnych, konkursy.
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