KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ
ODBUDOWY I ROZBUDOWY DAWNEGO TEATRU MIEJSKIEGO
NA POTRZEBY SZKO!Y MUZYCZNEJ W G!OGOWIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM RYNKU NA STARYM MIE"CIE W G!OGOWIE

CZ#"$ OPISOWA

1. Za!o"enia ideowe oraz rozwi#zania funkcjonalno przestrzenne
Istota i niepowtarzalno!" miejsca, zarówno samego miasta G#ogowa, jednego z najstarszych
miast w Polsce, jego po#o$enie w dolinie rzeki Odry, oraz historia i znaczenie, sta#y si% w
g#ównej mierze &ród#em inspiracji w procesie tworzenia koncepcji.
Dzisiejszy G#ogów to sukcesywna odbudowa starego miasta i rynku, gdzie odbudowa ruin
dawnego teatru miejskiego i jego rozbudowa na potrzeby szko#y muzycznej ma by"
kluczowym elementem dope#niaj'cym ten proces, przywracaj'c jego relacje przestrzenne.
Dzisiejszy G#ogów to równie$ przedsi%wzi%cia i plany zwi'zane z wykorzystaniem
wyj'tkowych walorów przyrodniczo-krajobrazowych terenów nadodrza(skich przylegaj'cych
niemal$e bezpo!rednio do starówki, ich przybli$enia i otwarcia dla mieszka(ców i turystów,
oraz wytworzenie po#'cze( rekreacyjnych z terenami po przeciwleg#ej stronie rzeki Ostrowem Tumskim.
Rzeka staje si% "zielonym salonem" miasta, ponownie nabiera znaczenia, tworzy kr%gos#up
kompozycyjny ca#ego urbanistycznego za#o$enia, gdzie dziel'c przestrzennie przeciwleg#e
cz%!ci miasta, #'czy je funkcjonalnie oraz dope#nia i wzbogaca w relacji rzeka-miasto
poprzez oddzia#ywanie naturalnego !rodowiska.
Te w#a!nie zastane warto!ci, uwarunkowania i kierunki rozwoju tworz' model zale$no!ci
funkcjonalno-przestrzennych, który sta# si% niejako pretekstem do adaptacji i przek#adu na
wspó#czesn' my!l architektoniczn' w sferze generalnych, strategicznych za#o$e(
architektoniczno-urbanistycznych odbudowy i rozbudowy teatru na potrzeby szko#y
muzycznej.
W za#o$eniu projektowym odbudowywany budynek teatru stanowi niezale$n' kubatur%, a z
nowoprojektowan' rozbudow' #'czy go na ca#ej d#ugo!ci wewn%trzny przeszklony dziedziniec
(transparentna kubatura), gdzie w odniesieniu analogicznym do roli i znaczenia rzeki Odry w
G#ogowie, jako kr%gos#up ca#ego za#o$enia pe#ni funkcje komunikacji, rekreacji i przestrzeni
integruj'cych, a obie cz%!ci niczym rzeczne mosty i k#adki spinaj' wewn%trzne pomosty
komunikacyjne.
Taki uk#ad przy kszta#cie dzia#ki (zachowanie historycznych linii zabudowy) i stosunkowo
niewielkiej dost%pnej powierzchni zabudowy powoduje wytworzenie niejako dwóch
dodatkowych elewacji zapewniaj'c !wiat#o i przestrze( dla ca#ego kompleksu szkolnego,
wyra&ne wydziela sal% koncertow' od pozosta#ych przestrzeni edukacyjnych oraz wytwarza
czytelny podzia# na strefy funkcjonalne.
Budynek dawnego teatru (podobnie jak w przesz#o!ci) to w zasadniczej cz%!ci g#ówna sala
koncertowa, foyer i pomieszczenia jej towarzysz'ce, jedynie w parterze zlokalizowano
pomieszczenia administracyjne i dyrekcj% szko#y a wysokie, przestronne poddasze
wykorzystano na cz%!" pomieszcze( szkolnych.
Parter nowoprojektowanej cz%!ci (rozbudowy) to przestrze( w wi%kszo!ci przeznaczona na
funkcje dodatkowe o charakterze komercyjnym, oraz pomieszczenia administracyjne USC,
dost%pne bezpo!rednio z p#yty rynku.
Cz%!" tych funkcji o profilu muzycznym (klub, ksi%garnia) oraz galeria przeszklone zarówno
od strony rynku jak i od strony dziedzi(ca szkolnego, powoduj' wzajemne przenikanie i
oddzia#ywanie, stanowi'c przestrze( interaktywn' na styku dziedziniec-rynek, tworz' nowy
wymiar przestrzeni miejskiej.
Zastosowanie w elewacji ok#adzin miedzianych ma odzwierciedla" zwi'zki miasta z
przemys#em miedziowym i regionem, z którym od lat jest zwi'zany rozwój i znaczenie miasta.

Struktura przestrzenna na elewacjach nowoprojektowanej cz!"ci szko#y, pe#ni$ca rol! os#on
przeciws#onecznych oraz a%ur wydzielaj$cy i podkre"laj$cy optycznie stref! otwart$ rekreacji
na ostatniej kondygnacji (dach zielony), w swoim poziomym podziale przybiera motyw
pi!ciolinii a w wyrazie ca#ej elewacji fragmentu partytury, wyra&nie zaznacza podzia#
funkcjonalny oraz poszczególne kondygnacje, a w ca#o"ci wprowadza rytm i harmoni!.
To motyw ponadczasowy i ponadkulturowy w uj!ciu graficznym, a w percepcji
charakterystyczny i jednoznacznie kojarz$cy si! z wielostylowym "wiatem muzyki.
Za#o%enie ideowe projektowanej szko#y to swego rodzaju zapis kodu, opisuj$cego specyfik! i
to%samo"' miasta G#ogowa.
Odbudowa budynku starego teatru odbywa' ma si! zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi,
to jest z okresu 1925-1927r (elewacja wschodnia, pó#nocna i po#udniowa oraz by#a sala
teatralna) czyli historyczne cz!"ci gdzie istniej$ materialne pozosta#o"ci oraz dokumentacja
fotograficzna.
Problem integracji projektowanej struktury z kontekstem historycznym rozumiany jest jako
próba twórczego przeobra%enia do"wiadcze( i osi$gni!' tak z przesz#o"ci jak i obecnych,
wytworzeniem ci$g#o"ci historycznej i tradycji poprzez rozwój z nowymi potrzebami,
a "dialog starego z nowym" jest nadrz!dn$ zasad$ #$czenia.
Obs#ug! komunikacyjn$ nowego obiektu, w zakresie miejsc parkingowych zapewnia' ma
projektowany parking podziemny oraz miejsca czasowego postoju przed g#ównym wej"ciem
(krótkotrwa#e, czasowe nasilenie ruchu zwi$zane z dowozem uczniów).
Zmiany w uk#adzie komunikacji w strefie rynku podyktowane s$ g#ównie maksymalnym
ograniczeniem ruchu ko#owego i cz!"ciowym wyeliminowaniem go z terenu placu a dotycz$
mo%liwo"ci jedynie incydentalnego ruchu ko#owego przy pó#nocnej i po#udniowej pierzei,
zapewniaj$cego niezb!dn$ obs#ug! lokali us#ugowych.
Uwzgl!dniaj$ one w ca#o"ci uwarunkowania organizacji ruchu i regulacje planu miejscowego.
Koncepcja w znacznej mierze zachowuje sposób zagospodarowania rynku, jednak
konsekwencj$ lokalizacji nowej nieuwarunkowanej historycznie funkcji jak$ jest szko#a, s$ po
cz!"ci nowe rozwi$zania zwi$zane z funkcjonowaniem i wyrazem przestrzennym starówki,
gdzie w po#udniowej strefie rynku, na ca#ej d#ugo"ci pierzei wprowadzono elementy zieleni
urz$dzonej, szpalery drzew powi$zane z ma#$ architektur$ (#awki, o"wietlenie), tworz$ce
spójny motyw z istniej$cymi ju% przed ratuszem nasadzeniami. Powstaje przestrze( rekreacji
mieszka(ców, turystów i uczniów nowopowsta#ej szko#y b!d$ca przed#u%eniem ci$gu
pieszego ulicy Grodzkiej.
Zmiany te wpisuj$ si! w ca#y proces zmian i transformacji jakim podlega#a przestrze( rynku
na przestrzeni wieków i lat zwi$zanych z jego funkcjonowaniem.
2. Rozwi!zania konstrukcyjno materia"owe
Konstrukcja cz!"ci nowoprojektowanej obiektu w uk#adzie szkieletowym, s#upowo-p#ytowym
opartym na podstawowym module 6,0 m x 6,0m. Budynek posadowiony na p#ycie, tworz$cy z
podziemnym parkingiem uk#ad skrzyniowy, p#yty i s#upy wylewane, %elbetowe, podobnie jak
"cianki pomi!dzy klasami muzycznymi na I i II pi!trze.
Koncepcja zak#ada dwa podstawowe materia#y w nowoprojektowanych elewacjach budynku:
ok#adzina z blachy miedzianej oraz przeszklenia w systemie aluminium (przeszklenia sal
edukacyjnych, g#ównie muzycznych o wysokiej izolacyjno"ci akustycznej).
Elewacja zachodnia budynku dawnego teatru (od strony dziedzi(ca) poro"ni!ta zimozielonym
pn$czem na ca#ej wysoko"ci - "zielona fasada".

P!yta rynku w strefie wej"ciowej dawnego teatru oraz wymiana i uzupe!nienia nawierzchni
przed budynkiem ratusza z !amanej kostki granitowej w motywie jak istniej#ca g!ówna p!yta
rynku.
W salach koncertowych i salach muzycznych materia!y wyko$czeniowe o w!a"ciwo"ciach
akustycznych (d%wi&koch!onne), szczegó!owe rozwi#zania b&d# konieczne do opracowania
przez specjalistów z dziedziny akustyki na etapie projektu realizacyjnego.
3. Zestawienie powierzchni
PARKING PODZIEMNY
pochylnia-zjazd do parkingu..................................................................................261,1 m2
parking podziemny 30 m.p. ..................................................................................943,6 m2
przedsionek, schody ...............................................................................................17,3 m2
pom. techniczne........................................................................................................2,7 m2
pom. techniczne......................................................................................................15,3 m2
PIWNICA
archiwum szkolne....................................................................................................59,7 m2
komunikacja, schody.................................................................................................2,8 m2
archiwum USC.........................................................................................................45,7 m2
komunikacja, schody...............................................................................................14,0 m2
komunikacja, pom. gospodarcze, magazyn............................................................16,6 m2
pom. socjalne pracowników obs!ugi z pom. higieniczno-sanitarnym......................22,3 m2
pom. socjalne pracowników obs!ugi z pom. higieniczno-sanitarnym..................... 27,3 m2
magazyn instrumentów...........................................................................................21,9 m2
przedsionek, schody................................................................................................18,5 m2
PARTER
wiatro!ap..................................................................................................................21,6 m2
HALL........................................................................................................................97,7 m2
szatnia uczniowska..................................................................................................12,7 m2
szatnia sali koncertowej..........................................................................................25,3 m2
portiernia, monitoring...............................................................................................10,9 m2
zaplecze kawiarni....................................................................................................20,0 m2
sekretariat................................................................................................................23,9 m2
gabinet dyrektora.....................................................................................................21,7 m2
gabinet wicedyrektora.............................................................................................13,1 m2
ksi&gowo"'..............................................................................................................19,1 m2
pokój nauczycielski..................................................................................................23,2 m2
pom. higieniczno-sanitarne nauczycieli i pracowników administracji........................6,5 m2
pom. gospodarcze.....................................................................................................4,2 m2
komunikacja.............................................................................................................55,9 m2
schody.....................................................................................................................10,5 m2
HALL foyer...............................................................................................................55,3 m2
schody.....................................................................................................................19,0 m2
pom. higieniczno-sanitarne foyer............................................................................26,3 m2
DZIEDZINIEC -rekreacja ("wietlica, sala zabaw 42,4 m2, kawiarnia 30,9 m2).....282,3 m2
pom. higieniczno-sanitarne "wietlicy i sali zabaw.....................................................4,7 m2
schody.....................................................................................................................10,0 m2
schody x 2........................................................................................11,7 m2 x 2 23,4 m2
pomieszczenie komercyjne.....................................................................................57,9 m2
sala audiowizualna szko!y.......................................................................................25,8 m2

biblioteka szkolna (z czytelni!)................................................................................44,9 m2
ksi"garnia muzyczna...............................................................................................42,3 m2
klub muzyczny.........................................................................................................70,2 m2
galeria......................................................................................................................29,9 m2
pom. higieniczno-sanitarne klubu i galerii.................................................................9,2 m2
administracja USC...................................................................................................38,7 m2
pom. higieniczno-sanitarne USC...............................................................................3,9 m2
komunikacja, schody, szatnia..................................................................................19,7 m2
#mietnik......................................................................................................................4,5 m2
1 PI!TRO
komunikacja (rekreacja)........................................................................................195,8 m2
schody x 2........................................................................................11,7 m2 x 2 23,4 m2
klasa pianistyczna x 2......................................................................24,5 m2 x 2 49,0 m2
klasa skrzypcowa x 4.......................................................................16,9 m2 x 4 67,6 m2
klasa instrumentów d"tych x 4.........................................................16,9 m2 x 4 67,6 m2
klasa gitary x 2.................................................................................16,9 m2 x 2 33,8 m2
klasa wiolonczeli......................................................................................................16,9 m2
klasa akordeonu......................................................................................................16,9 m2
sala zaj"$ teoretycznych.........................................................................................37,2 m2
pom. higieniczno-sanitarne uczniów.......................................................................24,0 m2
SALA KAMERALNA 64 s%uchaczy........................................................................72,8 m2
HALL foyer...............................................................................................................75,8 m2
schody.....................................................................................................................18,4 m2
SALA KONCERTOWA WIDOWNIA 192 s%uchaczy.............................................215,3 m2
SALA KONCERTOWA SCENA...............................................................................98,3 m2
garderoba zespo%ów................................................................................................23,2 m2
garderoba solisty 2.............................................................................3,8 m2 x 2
7,6 m2
komunikacja...............................................................................................................3,2 m2
pom. higieniczno-sanitarne zespo%ów i solistów.....................................................13,0 m2
komunikacja...............................................................................................................2,8 m2
schody.....................................................................................................................15,5 m2
PODSCENIE
magazyn (krzes%a, pulpity).......................................................................................13,0 m2
magazyn (zapadnia)................................................................................................96,2 m2
schody.....................................................................................................................15,5 m2
2 PI!TRO
komunikacja (rekreacja)..........................................................................................43,9 m2
schody......................................................................................................................11,3 m2
schody.....................................................................................................................15,5 m2
klasa pianistyczna x 2....................................................................24,5 m2 x 2 49,0 m2
sala zaj"$ zespo%owych x 10..........................................................20,5 m2 x 10 205,0 m2
sala zaj"$ teoretycznych.........................................................................................37,2 m2
sala zaj"$ teoretycznych ........................................................................................38,2 m2
sala zaj"$ teoretycznych (komputerowa)................................................................38,1 m2
sala zaj"$ teoretycznych (komputerowa)................................................................44,0 m2
pom. higieniczno-sanitarne uczniów.......................................................................24,0 m2
HALL foyer...............................................................................................................75,8 m2
schody.....................................................................................................................10,1 m2
SALA KONCERTOWA WIDOWNIA-BALKON 72 s%uchaczy..............................123,4 m2

PODDASZE
schody.......................................................................................................................7,8 m2
sala !wiczeniowa...........................................................................13,5 m2 x 8 108,0 m2
HALL........................................................................................................................28,5 m2
pom. higieniczno-sanitarne uczniów.........................................................................5,3 m2
schody.......................................................................................................................3,1 m2
wiatro"ap....................................................................................................................7,0 m2
schody.......................................................................................................................3,8 m2
HALL........................................................................................................................11,5 m2
szatnia-przebieralnia z pom. hig.-san. dla dzieci......................................................8,5 m2
szatnia-przebieralnia z pom. hig.-san. dla dzieci......................................................8,5 m2
sala do zaj#! rytmiki................................................................................................53,2 m2

