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STRESZCZENIE

Tematyka przestrzeni spo ecznej w obiektach u$yteczno"ci
publicznej znajduje si! w kr!gu zainteresowa% wielu architektów. Autor porusza t! problematyk! w ksi#$ce pt. Atrium.
Przestrze spo!eczna w budynku wielofunkcyjnym, wydanej
w 2002 roku. Atrium, jako specyÞczna forma przestrzeni spoecznej, jest elementem publicznym miasta, wci#gni!tym do
wn!trza obiektu. Priorytetem przy tworzeniu foyer powinno
by& wytworzenie wn!trza o odpowiednim klimacie i kontakcie
z przestrzeni# publiczn#. Efekt ten osi#gn#& mo$na przez odpowiedni# aran$acj! wn!trz, estetyk! rozwi#za% i interesuj#cy

program kulturalny. Przestrze% spo eczna mo$e by& zaaran$owana w bardzo ró$ny sposób. Mo$e wyst!powa& w formie
atrium, pasa$u czy foyer o ró$nym kierunku i stopniu otwarcia
na otoczenie. Dzi!ki powi#zaniom widokowym i ciekawemu
programowi przestrzenie te stanowi# ch!tnie odwiedzane miejsca, a transparentno"& i atwa dost!pno"& zapewniaj# zainteresowanie obszarem zewn!trznym.
S owa kluczowe: kampus, osiedle akademickie, Kielce

CAMPUS OF JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY, CAMPUS OF KIELCE UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY – CREATION OF ACADEMIC PUBLIC SPACE IN KIELCE. PART 2

ABSTRACT
Subject matter of social space in public institutions has already
been inside my range of interest for a long time. This subject
matter has been raised in my book titled Atrium. Social space
in a multifunctional building, published in 2002. Atrium as
a speciÞc form of social space is a public element of the city
involved inside the building. Creation of an appropriate social
climate should be a priority during construction of a glazed
foyer. This effect can be achieved with solution esthetics appro-

priate interior design an interesting cultural programme. Social
space can be designed in a very different way. It can be in the
form of an atrium, mall or foyer facing different directions of
environment. Due to view connections and interesting programme these spaces are very eagerly visited. Transparency and
availability provide constant interest in this area.

Kampus – cz !" B, lata 2006–2012

prac na tym obszarze. Schemat powsta w nawi#zaniu do projektowanego w konkursie zagospodarowania terenu A, wyznacza przebieg ci#gów
pieszych i po #cze% komunikacyjnych. Og aszaj#c
konkurs na zagospodarowanie terenu B inwestor by
"wiadomy ogromnej potrzeby przestrzennego scalenia dzia ek nale$#cych do uczelni (il. 1).

Pierwsze pomys y na zagospodarowanie cz!"ci B
kampusu i po #czenie go z cz!"ci# A pojawi y si!
ju$ w kwietniu 2005 r. Powsta wówczas pierwszy
schemat po #cze% mi!dzy dzia kami nale$#cymi do
Uczelni. Sta si! on jedn# z wytycznych do dalszych
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1. Schemat, b!d#cy jedn# z wytycznych do konkursu na
kampus B (za #cznik materia ów konkursowych)
1. Plan being one of the guidelines to the competition for
the campus B (attachment of competition materials)

W roku 2006 rozstrzygni!to konkurs SARP na
tzw. kampus B. Pracownia PPiP otrzyma a II nagrod!, pierwsz# przyznano pracowni SSC z Krakowa, (Szumilewicz, Sobczyk i Ciechan). Mi!dzy
pracami istnia y zasadnicze ró$nice, dotycz#ce
kompleksowego opracowania terenu i odmiennej
zasady kompozycji przestrzennej. W zwyci!skim
projekcie podstawowymi elementami by y du$e
budynki dydaktyczno-naukowe (czworoboki o wymiarach oko o 60÷70 m), które rozmieszczono na
pi!ciu tarasach. Wi#za o si! to z budow# nasypów
i wci!& w zboczu dla umo$liwienia pokonywania
ró$nicy wysoko"ci terenu, co generowa o wi!ksze
problemy technologiczne oraz komplikowa o uk ad
terenu bezpo"rednio przy budynku.
W projekcie pracowni PPiP uk ad projektowanych budynków nawi#zywa do uk adu zabudowy w cz!"ci A. Kszta towanie zespo u na terenie
o spadku 5 proc. polega o na umiej!tnym wykorzystaniu rze+by terenu dla ciekawego komponowania
przestrzeni publicznych oraz agodnego pokonywania ró$nic wysoko"ci.
Ze wzgl!du na odmienne propozycje zabudowy,
ró$na te$ by a obs uga komunikacyjna. W koncepcji
PPiP zaproponowano komunikacj! obwodnicow#
oraz wewn!trzny ci#g pieszy, prostopad y do stoku.
Zaprojektowano te$ plac przed budynkiem biblioteki, do którego prowadzi o po #czenie piesze z cz!"ci A kampusu.
Koncepcja zagospodarowania terenu kampusu
Akademii 'wi!tokrzyskiej pracowni PPiP zak ada a
powi#zanie obszarów A, B i C trzema ci#gami pieszymi (il. 2). Wychodzi y one z istniej#cych i ów62

cze"nie realizowanych przestrzeni publicznych zespo u A, prowadzi y poprzez obszar C i ko%czy y si!
w zespole B placami – przestrzeniami publicznymi,
przy których zlokalizowano poszczególne obiekty
dydaktyczne nowej cz!"ci kampusu. Ci#gi te dzieli y przestrze% obszaru C na kwarta y o funkcjach
ogólnomiejskich, dope niaj#cych program uczelni,
które mog yby by& realizowane i u$ytkowane przez
podmioty niepubliczne lub Akademi! 'wi!tokrzysk#. Tereny A i B, #cznie z istniej#cymi i projektowanymi ulicami obs uguj#cymi akademi!, by yby
wydzielone i ogrodzone.
Przez obszar B poprowadzono, podobnie jak
na terenie A, ci#g pieszy stanowi#cy element krystalizuj#cy uk ad przestrzeni publicznych ca ego
zespo u. Wykorzystuj#c naturalne ukszta towanie
terenu, wzd u$ g ównego ci#gu pieszego, zaprojektowano zielone enklawy – miejsca rekreacji i wypoczynku. Stanowi y je tarasy i skarpy poro"ni!te
zieleni# z wyeksponowaniem miejsc wa$niejszych
– placów przed g ównymi wej"ciami do budynków
(il. 3).
Ulice zewn!trzne, stanowi#ce granice obszaru B,
podkre"lone zosta y lini# zabudowy ci#g ej, tworz#cej czytelne pierzeje. Wysoko"& budynków w streÞe
zewn!trznej, mimo ró$nic w poziomie terenu, byaby zbli$ona (IV–VI kondygnacji). Wej"cia g ównych ci#gów pieszych podkre"la y szpalery drzew.
Przestrze% wewn!trzna – centrum obszaru B – to
funkcje wspólne dla wszystkich studentów kampusu: biblioteka g ówna i kompleks sal sportowych,
dost!pne od strony placu i ci#gu pieszego. Centrum
J!zyków Obcych po #czone k adk# z Wydzia em
Pedagogicznym i Artystycznym oraz z Wydzia em
Humanistycznym zosta o zaprojektowane w pó nocno-zachodnim naro$niku terenu B, jako atwo
dost!pne równie$ dla studentów Wydzia u Matematyczno-Przyrodniczego z cz!"ci A (il. 4). Niezale$nym obiektem w pó nocnej streÞe terenu B jest
zespó sportowy, sk adaj#cy si! z dwóch powi#zanych ze sob# budynków: hali sportowej i krytej p ywalni. Tereny rekreacyjne i boiska zlokalizowane za
obiektami sportowymi, powi#zano z obszarem zieleni parkowej na skarpie w streÞe Pasma Szyd owieckiego.
W cz!"ci po udniowej usytuowano Wydzia Pedagogiczny i Artystyczny, z galeri# i du$ym audytorium – sal# koncertow# (350 osób), Instytut Sztuk
Pi!knych (rze+ba i graÞka), Instytut Edukacji Szkolnej, Instytut Pedagogiki oraz Instytut Edukacji Muzycznej. Pó nocne i wschodnie skrzyd a (IV kon-

2. Zagospodarowanie terenu B oraz terenu pomi!dzy dzia kami A i B nale$#cymi do Uczelni. PPiP
2. Land development of the area B and the area between slots A and B which belong to the University. PPiP

dygnacje) budynku Wydzia u Humanistycznego,
stanowi# pierzeje zewn!trznych ulic zespo u. Dwa
wej"cia do budynku, znajduj#ce si! na ró$nych poziomach z powodu du$ych spadków terenu, spi!te
zosta y przeszklonym holem, z którego dost!pne s#
sale wyk adowe, audytorium, sale audiowizualne
(il. 5).
Budynek Biblioteki G ównej zaprojektowano
w omawianej pracy w centrum zespo u B, na osi
pó nocnego ci#gu pieszego. Jest to prosty budynek
z prze"witem w parterze, umo$liwiaj#cym przej"cie
do Wydzia u Humanistycznego. Hala sportowa z widowni#, zapleczem i salami do &wicze% jest oddzielnym budynkiem. Kryta p ywalnia, powi#zana z hal#
k adk# na I kondygnacji, mog aby by& realizowana
niezale$nie. Ci#g pieszy prowadz#cy od ul. 'wi!tokrzyskiej wyprowadzony by by pod k adk# do terenów zielonych. Budynki Akademii 'wi!tokrzyskiej

na terenie kampusu B przewidziano w konstrukcji
$elbetowej monolitycznej. Potencjalnie k opotliwe
warunki posadowienia (ska a) przyczyni y si! do
braku podpiwniczenia w budynkach (poza niewielkim fragmentem na potrzeby pomieszcze% instalacyjnych).
Uzyskane po konkursie unijne "rodki Þnansowe
(z Europejskiego Funduszu w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–
–2013) da y mo$liwo"& pozyskania powierzchni
dydaktycznych i wyposa$enia uczelni. Prace budowlane kampusu A by y zaawansowane. Zapocz#tkowa o to starania o tytu uniwersytetu dla akademii. Poniewa$ Unia Europejska nie zgodzi a si! na
realizacj! budynków niektórych wydzia ów zaproponowanych przez uczelni! w kampusie B, istniej#ce "rodki postanowiono przeznaczy& na realizacj!
budynku biblioteki z Uczelnianym Centrum Infor63

3. Schematy: komunikacja piesza – przestrzenie publiczne, koncepcja funkcjonalno-przestrzenna. Wybrane elementy projektu
koncepcyjnego zagospodarowania terenu kampusu B. PPiP 2006 r. Archiwum w asne
3. Drafts: pedestrian footway – public spaces, functional spatial conception. Selected elements of the land development
conceptual project of the campus B. PPiP 2006. Private archive
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4. Widok od po udniowego-zachodu na Wydzia Pedagogiczny i Artystyczny oraz Wydzia Zarz#dzania i Administracji. Elementy
projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu kampusu B. PPiP 2006 r. Archiwum w asne
4. View of the he Faculty of Pedagogy and Art and the Faculty of Management and Administration on the southwest side. Elements
of the land development conceptual project of the campus B. PPiP 2006. Private archive

5. Pasa$ wewn!trzny – przestrze% spo eczna Wydzia u Pedagogiczno-Humanistycznego oraz kompleks sal sportowych.
PPiP 2006 r. Archiwum w asne
5. Internal mall – social space of the Faculty of Pedagogy and Humanities and sports hall complex. PPiP 2006. Private archive

macyjnym (pó+niej UCD). Warto te$ zauwa$y&, $e
w pierwotnym programie konkursu na kampus B
nie by o obiektu o takiej funkcji. Istnieje on w koncepcji PPiP, jako niezb!dny element ka$dego kampusu (il. 6).

Biblioteka Uniwersytecka
W 2008 r. og oszono konkurs na Bibliotek!
Uniwersyteck#, która sta a si! bardzo potrzebna
w zwi#zku ze zmianami struktury i lokalizacji wydzia ów uczelni. Niezb!dna tak$e okaza a si! z powodu preferencji unijnych, innych ni$ oczekiwane
na etapie konkursu na kampus B. Laureatem konkursu zosta a pracownia PPiP, chocia$ przedstawiona propozycja zmienia a cz!"ciowo kompozycj! i uk ad przestrzenny zwyci!skiego projektu na
cz!"& B kampusu uczelni. Wygrana w konkursie na
bibliotek! w maju 2008 r. zbieg a si! z uko%czeniem
I etapu realizacji cz!"ci A kampusu.

Opieraj#c si! na ju$ zrealizowanych i planowanych inwestycjach na ca ym obszarze nale$#cym do
uczelni (jak i planowanym do nabycia) stworzono
schemat przewodni, który s u$y jako wytyczna
podczas tworzenia koncepcji Biblioteki Uniwersyteckiej (il. 7).
G ówne za o$enia idei:
– p!tla ruchu pieszego z dwiema s#siaduj#cymi
przestrzeniami spotka% (spi!te poziomym ci#giem wewn!trznym);
– dwa poprzeczne ci#gi (pó noc – po udnie);
– przestrze% spo eczna zewn!trzna – dwa du$e fora
oraz mniejsze kameralne przestrzenie mi!dzy budynkami;
– parkingi dla studentów i pracowników (cz!"&)
wzd u$ ul. 'wi!tokrzyskiej;
– uk ad komunikacji ko owej w formie zamkni!tej
p!tli;
– cztery bramy, ogrodzenie terenu, monitoring;
– o" pozioma bez po #cze% zewn!trznych.
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6. Zagospodarowanie terenu kampusu B oraz terenu pomi!dzy dzia kami nale$#cymi do uczelni. Elementy projektu koncepcyjnego
zagospodarowania terenu kampusu B. PPiP 2006 r. Archiwum w asne
6. Land development of the campus B and the land between the slots belonging to the Academy. Elements of the land development
conceptual project of the campus B. PPiP 2006. Private archive

7. Schemat ideowy kampusu A. PPiP 2006–2012 r. Materia y w asne
7. Schematic diagram. PPiP 2006–2012. Private materials
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8. Kampus B. Widok na Centrum J!zyków Obcych z placu przed Bibliotek# Uniwersyteck#. Materia y z realizacji Biblioteki
Uniwersyteckiej. PPiP 2010–2012 r. Fot. w asne
8. Campus B. View of the Foreign Language Center of the square in front of the University Library. Materials from construction
of the University Library. PPiP 2010-2012. Private photo

W tym samym czasie rozpocz!to realizacj! cz!"ci
za o$enia pracowni SSC. Uzupe niony zosta kwarta istniej#cej zabudowy w po udniowo-wschodnim
naro$niku (Wydzia Zarz#dzania i Administracji)
oraz po owa budynku w centralnej cz!"ci dzia ki,
gdzie pierwotnie znajdowa& si! mia Wydzia Pedagogiczny, Artystyczny i Centrum J!zyków Obcych (CJO). Dwa pierwsze wydzia y nie zosta y
obj!te dotacj# unijn#, wi!c z nich zrezygnowano.
W zwi#zku z rozpocz!ciem realizacji projektu biblioteki, zmieni si! uk ad urbanistyczny, pierwotnie proponowany dla ca ego za o$enia B. Pracownia
SSC musia a dokona& istotnych zmian w projekcie
Centrum J!zyków Obcych (a tak$e w ca ym za o$eniu), gdy$ zas ania o ono elewacj! wej"ciow# biblioteki oraz burzy o zaproponowan# o" kompozycyjn#. Niestety zrealizowany obecnie budynek CJO
stanowi po ow! za o$enia i nie zagospodarowa
w ca o"ci wyznaczonego kwarta u przed obiektem
biblioteki (il. 8). W zwi#zku z tym inwestor og osi przetarg na wype nienie brakuj#cego fragmentu
CJO. Przetarg wygra a Þrma z Kielc. Gdyby rozpocz! a si! realizacja tego projektu, nast#pi oby niebezpieczne zaw!$enie ci#gu pieszego o kierunku
pó noc-po udnie. Ostatecznie cz!"& B kampusu b!dzie znacz#co odbiega& od pierwotnej wizji zwyci!skiego zespo u SSC.
Projekt i realizacja budynku biblioteki ujawni y
znacz#ce niedogodno"ci z ewentualnymi przedsi!-

9. Biblioteka G ówna z forum. Elementy konkursowego
projektu koncepcyjnego Biblioteki G ównej. PPiP 2006 r.
Archiwum w asne
9. Main Library with forum. Elements of the competition
conceptual project of the Main Library. PPiP 2006.
Private archive

wzi!ciami na pó noc od tego obiektu. Skalisty grunt
tu$ pod powierzchni# terenu oraz pochylenie przekraczaj#ce 5 proc. wi#$# si! w szczególno"ci z kwesti# wysokich kosztów realizacji, zarówno nowych
obiektów, jak i uk adu drogowego.
Priorytetowy element projektu koncepcyjnego
stanowi a kompozycja urbanistyczna, która by a
prób# przywrócenia pierwotnej idei. Wykorzystuj#c naturalne ukszta towanie terenu stworzono du$e,
wielopoziomowe forum, które za pomoc# ci#gu pie67

10. Zagospodarowanie terenu. Elementy projektu wykonawczego Biblioteki G ównej. PPiP 2009 r. Archiwum w asne
10. Land development. Elements of the detailed design of the Main Library. PPiP 2009. Private archive

11. Przekrój poprzeczny A–A. Elementy projektu Biblioteki G ównej. PPiP 2009 r. Archiwum w asne
11. Cross section A–A. Elements of the project of the Main Library. PPiP 2009. Private archive
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szego #czy o si! z za o$eniem o tej samej funkcji
na terenie A. Obie przestrzenie spo eczne posiadaj#
podcie% przy przeszklonych elewacjach, wspomagaj#c integracj! przestrzeni zewn!trznej z funkcjami
wewn!trznymi obiektów. Obydwa fora zbudowane
s# na podobnych zasadach: zielone tarasy przechodz# w kamienne schody i prowadz# do g ównego
wej"cia. Ju$ na etapie projektu konkursowego przed
bibliotek# usytuowane zosta y elementy identyÞkuj#ce to miejsce: g azy kieleckie oraz – na cze"& patrona uczelni – lipa.
Zwyci!ski projekt koncepcyjny Biblioteki G ównej oraz Uczelnianego Centrum Danych powsta
opieraj#c si! na programie funkcjonalno-u$ytkowym, przygotowanym przez uczelni!. Jedn# z g ównych wytycznych by narzucony koszt metra kwadratowego inwestycji, którego w trakcie realizacji
budowy uda o si! nie przekroczy&. Funkcj# dominuj#c# obiektu mia a by& biblioteka, ale nale$a o
tak$e przewidzie& miejsce na Uczelniane Centrum
Obliczeniowe z serwerowni#, które musi dzia a&
niezale$nie od reszty za o$enia (il. 9).
Rok 2008 by , zarówno dla uczelni jak i dla pracowni PPiP, bardzo wa$ny i bogaty w kluczowe
wydarzenia. Doceniono wytrwa # prac! uczelni
na rzecz polepszenia warunków naukowo-dydaktycznych, dzi!ki czemu w 2008 r. akademi! przekszta cono w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego (uniwersytet
przymiotnikowy). W tym samym roku, w lipcu oddano do u$ytku nowy budynek Wydzia u Matematyczno-Przyrodniczego (pierwszy etap), rozpoczynaj#c tym samym prace nad rozbudow# kampusu
A. W maju 2008 r. rozstrzygni!to konkurs na Bibliotek! G ówn#, którego PPiP zosta o laureatem.
W grudniu 2008 r. oddany zosta projekt budowlany
biblioteki, a czerwcu 2009 r. – projekt wykonawczy. Prace projektowe i uzgodnieniowe przy projekcie biblioteki przebiega y wyj#tkowo sprawnie.
ModyÞkacji uleg y jedynie ustalenia w zakresie serwerowni UCI (pó+niej UCD).
Zaprojektowany budynek o #cznej powierzchni
u$ytkowej wynosz#cej 7380,9 m2, charakteryzuje si! zwart# bry # i dobrze wkomponowuje si!
w docelowe za o$enie. B!dzie on mie"ci dwie
funkcje. Podstawowym u$ytkownikiem b!dzie Biblioteka Uniwersytecka, zajmuj#ca oko o 90 proc.
powierzchni obiektu oraz Uniwersyteckie Centrum
Danych, zlokalizowane na III pi!trze, które zajmuje
oko o 10 proc. powierzchni budynku. Wszystkie pomieszczenia techniczne, instalacyjne oraz komuni-

kacja pionowa i pozioma s# wspólne dla obu funkcji
(il. 10).
Do budynku prowadz# trzy podstawowe wej"cia.
Pierwsze – g ówne wej"cie, zlokalizowane jest od
po udnia na osi istniej#cego uk adu komunikacyjnego kampusu. Przeznaczone jest dla u$ytkowników
biblioteki, tj. studentów i pracowników uniwersytetu. W jego s#siedztwie zlokalizowano wej"cie dla
pracowników Uniwersyteckiego Centrum Danych,
którzy, przechodz#c przez system kontroli, dostaj#
si! (niezale$n# klatk# schodow# lub windami) do
zespo u pomieszcze% na ostatniej kondygnacji. Od
pó nocy (od strony strefy zapleczowo-biurowej)
przewidziano wej"cie dla pracowników biblioteki.
Obok wej"cia zaproponowano podjazd (ramp!) dla
samochodów dostawczych (il. 11).
Budynek posiada jeszcze 3 dodatkowe wyj"cia ewakuacyjne. Przez ró$nic! terenu parter od
strony po udniowej jest poziomem +1 od pó nocy,
a g ówne wej"cie od strony forum jest suteren# dla
u$ytkowników komunikacji od strony dostawczej,
od pó nocy (il. 12). Ka$da z 4 kondygnacji budynku
ma nieco inny uk ad przestrzenny i inn# funkcj!.
Parter, który staje si! od pó nocy suteren#, to zespó pomieszcze% ogólnodost!pnych – hol, szatnia,
wypo$yczalnia, sale konferencyjne, toalety oraz zespó pomieszcze% z dost!pem tylko dla pracowników. I i II pi!tro – to przede wszystkim ksi!gozbiór

12. Wej"cie g ówne po prawej stronie, wej"cie dla
pracowników UCD z lewej strony – elewacja po udniowa.
Wyj"cie ewakuacyjne – elewacja wschodnia.
PPiP 2010–2012 r. Fot. w asne
12. Main entrance on the right side, entrance for UCD
workers on the left side – south facade.
Emergence exit – east facade. PPiP 2010–2012. Private photo
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13. Aran$acja parteru. Aran$acja pierwszego pi!tra. PPiP 2009 r. Archiwum w asne
13. Ground ßoor arrangement. First ßoor arrangement. PPiP 2009. Private archive
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14. Aran$acja drugiego pi!tra. Aran$acja trzeciego pi!tra. PPiP 2009 r. Archiwum w asne
14. Second ßoor design. Third ßoor design. PPiP 2009. Private archive
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15. Fragment elewacji zachodniej. Elementy projektu
wykonawczego Biblioteki G ównej. PPiP 2009 r.
Archiwum w asne
15. West facade element. Elements of the detailed design of
the Main Library. PPiP 2009. Private archive

16. Czytelnia g ówna. PPiP 2009 r. Archiwum w asne
16. The main reading room. PPiP 2009. Private archive

g ówny, otwarty, z dost!pem dla studentów, czytelnia ogólna i tematyczna, ksi!gozbiór specjalny, zamkni!ty, administracja i pracownie specjalistyczne.
III pi!tro – to strefa pomieszcze% biblioteki, serwerownia z ograniczonym dost!pem, magazyn
odstawny oraz Uniwersyteckie Centrum Danych
z Data Center (il. 13, 14).
Budynek ma zwart# form!. Strefa wej"ciowa ma
symetryczn# kompozycj!. Centralnie zlokalizowano
informacj! oraz dost!pn# z dwóch stron szatni!. O"
foyer wej"ciowego zamyka sala konferencyjno-widowiskowa przeznaczona zarówno dla studentów,
jak i pracowników. Najwa$niejszym elementem
obiektu jest dwukondygnacyjna czytelnia g ówna,
która usytuowana zosta a przy osi wej"ciowej.
Dzi!ki temu jest atwo dost!pna oraz roztacza si!
z niej widok na miasto i kampus. Czytelnia g ówna
do"wietlona jest od góry poprzez szklany "wietlik,
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pod którym zamontowany jest system rozpraszania
"wiat a i system wentylacji (il. 16). Wykonany jest
on w konstrukcji z drewna klejonego i stali. 'wietlik i dekoracyjne oprawy o"wietleniowe w postaci
wisz#cych „skrzyde ” b!d# zwi!ksza y atrakcyjno"&
czytelni. Pomieszczenia magazynowe (ksi!gozbiór)
maj# ograniczony dost!p do "wiat a naturalnego.
Wi!ksze przeszklenia znajduj# si! od po udnia i pó nocy, gdzie zlokalizowane s# czytelnie oraz pokoje
pracowników biblioteki.
Architektura biblioteki by a przedmiotem wnikliwych analiz. Du$o uwagi po"wi!cono kompozycji
samych elewacji oraz obecnym i przysz ym otwarciom widokowym na ten budynek. Mimo zwartej
bry y budynku, elewacje s# rozrze+bione i zró$nicowane, a ich kompozycja ma charakter symboliczny
i metaforyczny (il. 15). Mimo ró$nic w stylistyce
tworz# spójn# ca o"&. Na fasadach u$yto ró$norodnych materia ów o ciep ych kolorach z miejscowymi, dominuj#cymi akcentami. Wszystkie elewacje posiadaj# wspólny element – poziome proÞle
aluminiowe w kszta cie litery C lub boniowania.
Elewacje skomponowane zosta y tak, by budynek
jednoznacznie kojarzy si! z bibliotek#. Kolorowe
p yty HPL i pionowy uk ad okien przywo uj# na
my"l grzbiety ksi#$ek. Delikatne proÞle aluminiowe
w p aszczy+nie elewacji symbolizuj# pó ki, podkre"laj#c za o$on# stylistyk!. Pracowni zale$a o na rozrze+bionym obrazie terenu A kampusu, który by by
widziany od strony miasta. W elewacji zachodniej
wprowadzone zosta y wykusze buduj#ce "wiat ocie%, na których zaprojektowane zosta o stylizowane liternictwo, uformowane w specjalnym tynku
i pokryte metaliczn# farb#. We wn!trzu wykusze
stanowi# indywidualne aneksy czytelnicze w ksi!gozbiorach otwartych.
Ciep a kolorystyka fasad jest kontynuowana we
wn!trzu obiektu, zw aszcza w streÞe wej"ciowej.
Foyer biblioteki jest bowiem elementem #cz#cym
stref! zewn!trzn# z wewn!trzn#. Zachowanie ci#g o"ci kolorystycznej pozwala na jednorodny odbiór
tych przestrzeni. Podstawowymi kolorami s# czerwie% i jej pochodne oraz szaro"ci i be$e.
Budynek ma zewn!trzne "ciany $elbetowe
z ok adzin# termiczn# z we ny mineralnej o ró$nej
grubo"ci, w zale$no"ci od pokrycia elewacyjnego.
Wyst!puj# trzy rodzaje warstwy wierzchniej: elewacja tynkowana g adka lub boniowana, elewacja
z p yt HPL oraz elewacja szklana (jako standardowe
okna lub "ciana kurtynowa). Zaproponowano szklenie okien szk em z pow ok# srebrno-szar# o wyso-

17. Elewacja zachodnia. Elementy projektu wykonawczego Biblioteki G ównej. PPiP 2009 r. Archiwum w asne
17. West facade. Selected elements of the detailed design of the Main Library. PPiP 2009. Private archive

18. Kampus A widziany z Biblioteki G ównej, 2012 r.
18. Campus A can be seen from the Main Library, 2012

kim wspó czynniku U oraz o du$ej ochronie przed
promieniowaniem s onecznym (il. 17). Zastosowane
zosta y ramy okienne aluminiowe koloru metalicznego RAL 9006. Czytelnia oraz wej"cie g ówne
do budynku posiadaj# "cian! kurtynow# ze szk em
przejrzystym oraz system $aluzji poziomych ( ezki).
Rozpocz!cie prac nad dokumentacj# projektow#
biblioteki zbieg o si! w czasie z zako%czeniem i oddaniem do u$ytku pierwszego etapu cz!"ci A kampusu (lipiec 2008 r). W kwietniu 2010 r. rozpocz! a
si! realizacja projektu Biblioteki G ównej. W tym
samym czasie zacz!to drugi etap realizacji cz!"ci
A, który zako%czy si! w kwietniu 2012 r. Cztery
miesi#ce pó+niej, w sierpniu 2012 r. zako%czona zosta a budowa biblioteki (il. 18), w której brakowa o

wówczas jedynie wyposa$enia ruchomego. W mi!dzyczasie, w 2011 r., uczelnia uzyska a status uniwersytetu klasycznego, ponownie zmieniaj#c nazw!
na Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Równocze"nie z pracami budowlanymi przy
obiektach autorstwa pracowni PPiP wznoszony by
obiekt pracowni SSC – Centrum J!zyków Obcych.
Podstawow# konstrukcj! biblioteki stanowi monolityczny, $elbetowy szkielet. 'ciany grubo"ci 20
i 30 cm, zosta y miejscami pocienione do 15 cm
w streÞe podokiennej. S upy $elbetowe zaprojektowano o przekroju poprzecznym 40/40, 50/50 i Ø 50.
Stropy o grubo"ci 25, 30 cm, zosta y miejscami pogrubione do 40 cm (w streÞe du$ego obci#$enia od
urz#dze%, w Data Center), (il. 19).
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19. Czytelnia g ówna z widocznymi d+wigarami. Materia y
z realizacji Biblioteki G ównej. PPiP 2010–2012 r. Fot. w asne
19. The main reading room with visible beams. Materials
concerning construction of the Main Library. PPiP 2010–2012.
Private photo

20. Klatka schodowa wyko%czona czerwonym linoleum.
PPiP 2010–2012 r. Fot. w asne
20. Staircase is Þnished with red linoleum.
PPiP 2010–2012. Private photo

21. Perforowany suÞt podwieszany. Panele rozpraszaj#ce "wiat o i d+wi!k zastosowane w czytelni g ównej. PPiP 2010–2012 r.
Fot. w asne
21. Perforated drop ceiling. Light and sound dispersing boards used in the main reading room. PPiP 2010–2012. Private photos

W budynku s# 3 g ówne klatki schodowe (2 pracownicze i 1 studencka), 6 d+wigów (w tym jeden
towarowy) oraz otwarta klatka schodowa, #cz#ca
dwa poziomy ksi!gozbioru otwartego. W po udniowo-wschodnim naro$niku usytuowana zosta a przestrzenna klatka schodowa w konstrukcji $elbetowej
monolitycznej. Jest ona g ównie wykorzystywana
przez studentów, gdy$ #czy wszystkie dost!pne
dla nich przestrzenie. Z klatki roztacza si! widok
na wschodni# cze"& kampusu oraz szczelinowy, kierunkowy widok na g ówn# o" kompozycji terenu
B. Mo$na tutaj tak$e podziwia& panoram! miasta
oraz Gór 'wi!tokrzyskich. Obiekt przystosowany
jest dla osób niepe nosprawnych ruchowo – miejsca
parkingowe, toaleta, windy, brak schodów w wej"ciu g ównym.
Bardzo wa$nym elementem jest wewn!trzna
i zewn!trzna posadzka, szczególnie w streÞe reprezentacyjnej. Jej rysunek i kolorystyka w odcie74

niach szaro"ci w cz!"ci zewn!trznej nawi#zuje do
wewn!trznej strefy wej"ciowej. Najwy$szy taras
posiada uko"nie zaprojektowane pasy, wykonane
z drobnej kostki brukowej, biegn#ce do s upów
w podcieniu. Ciep a kolorystyka posadzki forum
harmonijnie wspó gra z kolorystyk# elewacji i g azami przed budynkiem. Ze wzgl!dów u$ytkowych
i estetycznych w holu wej"ciowym i przedsionku
zastosowano p ytki kamienne. W pozosta ych pomieszczeniach komunikacji: g ównej klatce schodowej, szatni, informacji, wypo$yczalni mi!dzybibliotecznej, magazynach, introligatorni, pracowniach,
salach wystawowych, holu, pomieszczeniach technicznych, serwerowni biblioteki oraz w magazynie
ksi#$ek i magazynie odstawnym, jako materia u
wyko%czeniowego u$yto linoleum lub wyk adziny
PCW grubo"ci 0,3 cm (il. 20). W pozosta ych klatkach schodowych i niektórych korytarzach u o$ono
gres, a w toaletach terakot!. Ze wzgl!dów aku-

stycznych bardzo wa$ny by te$ w a"ciwy dobór
suÞtów podwieszanych i materia wyko%czeniowy
"cian. U$yte zosta y materia y porowate – d+wi!koch onne, ale jednocze"nie o trwa ych w a"ciwo"ciach warstwy wyko%czeniowej (il. 21).
Budynek posiada trzy rodzaje pokry& dachowych. Dach górny, o tradycyjnym uk adzie warstw,
kryty jest izolacj# przeciwwodn#. Dach szklany nad
czytelni# stanowi "wietlik, o konstrukcji stalowo-aluminiowej, z szybami, z dodatkow# ochron# przeciws oneczn#. U do u "wietlika, który opiera si! na
d+wigarach z drewna klejonego – od wewn!trznej
strony – zastosowano panele podwieszone z t oczonego matowego poliw!glanu MAROLON. Rozwi#zanie szklanego suÞtu jest autorskim rozwi#zaniem
pracowni PPiP (il. 22). Dolny dach jest stropodachem odwróconym, ze $wirem p ukanym, jako pi!ciocentymetrowa warstwa wierzchnia. Na dachu
dolnym zlokalizowano centrale wentylacyjne. Aby
nie by y one widoczne z do u, ustawiono wokó wysokie os ony $aluzjowe.
Zrealizowane zosta y kluczowe decyzje projektowe:
a) Forum – stworzenie akademickiej przestrzeni
spo ecznej przed budynkiem.
Wykorzystano w niemal naturalny sposób ró$nic! poziomów, która wynosi a ponad 3 m. Po udniowa ekspozycja jest dodatkowym atutem miejsca. Forum przed Bibliotek# G ówn# jest elementem
z o$onego uk adu przestrzennego, który opiera si!
na pierwotnym schemacie ideowym. Lokalizacja
budynku biblioteki umo$liwia stworzenie w przysz o"ci poprzecznego ci#gu komunikacyjnego o kierunku wschód – zachód, zako%czonego z obydwu
stron przestrzeniami publicznymi. S# one jednocze"nie elementami osi pod u$nych (pó noc – po udnie)
przebiegaj#cych przez tereny A i B od ul. 'wi!tokrzyskiej. Ka$da z przestrzeni studenckich zbudowana jest na zasadzie wielopoziomowego forum,
#cz#cego si! z du$# przestrzeni# foyer, przekryt#
szklanym dachem. Pomi!dzy stref# zewn!trzn#
a wewn!trzn# znajduje si! podcie%, który jest elementem wprowadzaj#cym i integruj#cym obydwie
przestrzenie. S upy konstrukcyjne oraz nadwieszenie dodaj# monumentalno"ci i charakteryzuj# funkcj! obiektu. Podcie% jednocze"nie ogranicza penetracj! s o%ca we wn!trzu oraz chroni przed wiatrem
i deszczem. W zakresie kompozycyjnym by o to
niezwykle wa$ne za o$enie. Uda o si! wprowadzi&
w $ycie wytyczne schematu ideowego, który zo-

22. 'wietliki nad czytelni# g ówn#. PPiP 2010–2012 r.
Fot. w asne
22. The rooßights of the main reading room.
PPiP 2010–2012. Private photo

sta opracowany przed przyst#pieniem do konkursu,
a jednocze"nie wróci& do pierwotnego pomys u zintegrowania obydwu cz!"ci kampusu. Wykorzystuj#c
naturalne ukszta towanie terenu stworzona zosta a
akademicka przestrze% spo eczna w formie wielopoziomowego forum. Po udniowo eksponowane
tarasy, uzupe nione zieleni#, p ynnie przechodz#
w granitowe schody i plac przed budynkiem. Rysunek posadzki w formie kierunkowych pasów prowadzi u$ytkownika w kierunku podcienia, w stron!
g ównego wej"cia budynku. G azy kieleckie oraz
zasadzona przed budynkiem lipa dope niaj# symboliczne znaczenie przestrzeni (il. 23).
b) Odpowiednie wpasowanie budynku w stosunku do pochylenia stoku.
Poziom +1 od pó nocy jest poziomem wej"cia
zapleczowego do biblioteki, przeznaczonego dla
pracowników i na dostawy ksi#$ek. Krzywizna
stoku pozwoli a na ukszta towanie forum oraz dobre wkomponowanie budynku na zako%czeniu osi
ci#gu komunikacyjnego za o$enia B.
c) Odzyskanie cz!"ci urobku skalnego spod fundamentów i wkomponowanie go w stopnie forum.
W wyniku przyj!tej przez generalnego wykonawc! technologii wykopów nast#pi o znaczne rozdrobnienie urobku skalnego, dlatego nie uda o si!
zachowa& odpowiedniej wielko"ci g azów, maj#cych pos u$y& do aran$acji forum. Konieczne okaza o si! sprowadzenie w a"ciwych kamieni z pobliskich kamienio omów. W wybranych miejscach
wyci!to fragmenty stopni i wpasowano w nie kamienie, daj#c z udzenie ich „wyrastania” z pod o$a.
W efekcie charakterystyczna estetyka przestrzeni
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23. Forum, w tle budynki kampusu A. Po lewej stronie Centrum J!zyków Obcych. PPiP 2010–2012 r. Fot. w asne
23. The Forum – the buildings of the campus in the background. On the left side there is the Foreign Language Center.
PPiP 2010–2012. Private photo

studenckiej sta a si! g ównym symbolem uniwersytetu kieleckiego.
d) Czytelnia g ówna – najwa$niejsza przestrze%
biblioteki, cicha przestrze% akademicka.
Stworzona jako dwukondygnacyjna sala w poziomie +1, posiada bezpo"redni dost!p dwóch kondygnacji magazynów z ksi!gozbiorem otwartym oraz
magazynem czasopism. Wokó du$ej czytelni rozmieszczone s# czytelnie specjalistyczne. Czytelnia
g ówna do"wietlona jest poprzez dwuwarstwowy,
szklany dach z wentylowan# przestrzeni#, kryj#c#
drewnian# konstrukcj! dachu. Ca o"& rozwi#zania
zaproponowana zosta a wg opracowania autorskiego
pracowni z zastosowaniem systemu zawieszonych
paneli (uchylnych i zdejmowanych). Powsta y one
ze specjalnego, rozpraszaj#cego "wiat o tworzywa
– poliw!glanu pe nego. Czytelnia do"wietlona jest
tak$e po"rednio poprzez pionowe przeszklenia od
pó nocy oraz od po udnia, gdzie "wiat o dociera poprzez stref! katalogow# (il. 24).
e) Umieszczenie w parterze, w rejonie holu wej"ciowego, zewn!trznej wypo$yczalni ksi#$ek oraz
sali wyk adowej.
Znajduje si! tam tak$e centralny magazyn ksi#$ek, gdzie zastosowane zosta y rega y przesuwne,
o wysoko"ci o"miu pó ek. Ze wzgl!du na du$e obci#$enie u$ytkowe magazynu, ta lokalizacja wydaje
si! najw a"ciwsza.
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24. Czytelnia g ówna. PPiP 2010–2012 r. Fot. w asne
24. The main reading room. PPiP 2010–2012.
Private photo

f) Lokalizacja UCD (Uniwersyteckie Centrum
Danych) oraz g ównych centrali wentylacyjnych na
poziomie +3.
UCD jako jednostka autonomiczna uczelni, obs uguje wszystkie jednostki dydaktyczno-naukowe
i administracyjne. Jest dost!pne z zewn!trz (od
strony po udniowej), niezale$nie od reszty funkcji.
Posiada oddzieln# klatk! schodow# i windy do przewozu wysokich szaf rakowych.
g) SpecyÞka obiektu wygenerowa a podniesione
wymogi instalacyjne:
– podstawowa forma ogrzewania pomieszcze% (95
proc. powierzchni budynku) to wodne ogrzewanie pod ogowe;

25. Ró$ne formy do"wietlenia: tzw. „skrzyde ka” i oprawa o"wietleniowa nad sto em z mapami. PPiP 2010–2012 r.
Fot. w asne
25. Different forms of lighting: so called “wings” and luminaire above the table with maps. PPiP 2010–2012.
Private photos

– wentylacja mechaniczna (nawiewno-wyci#gowa), klimatyzacja oraz klimatyzacja precyzyjna w serwerowni;
– system gaszenia gazem (serwerownia);
– agregat pr#dotwórczy o du$ej mocy (na potrzeby
serwerowni), niezale$ny od systemów akumulatorowych;
– system elektronicznej rejestracji, wydawania
i automatycznego zdawania ksi#$ek;
– wysokiej jako"ci (sprawno"ci) o"wietlenie
sztuczne, z indywidualnym o"wietleniem ka$dego stanowiska czytelniczego;
– ka$de stanowisko ma dost!p do sieci Wi-Fi,
lampk! i gniazdko elektryczne; cz!"& sto ów wyposa$ona jest w komputery stacjonarne.
h) Wymagania w zakresie projektów wn!trz:
– dba o"& o akustyk! wn!trza:
• drewnopochodne ok adziny "cienne;
• akustyczne suÞty podwieszane;
• wysokiej jako"ci wyk adziny dywanowe w czytelniach;
• stabilno"& i wytrzyma o"& mebli sta ych;
– dba o"& o dobre do"wietlenie "wiat em naturalnym i sztucznym (il. 25);
– dba o"& o trwa o"& mebli sta ych – wykonanie odporne na zarysowania, uderzenia, "cieranie (laminaty HPL, kompozyty, kamie%, stal, aluminium);
– wszystkie drzwi z laminatu HPL, ze stalowymi
o"cie$nicami;
– cz!"& drzwi o podwy$szonej izolacyjno"ci akustycznej.
W ko%cowym etapie realizacji biblioteki uczelnia
og osi a konkurs na przestrzenne zamkni!cie kwar-

ta u, którego cz!"ci# by o Centrum J!zyków Obcych grupy SSC. Pracownia PPiP nie wystartowa a
w tym konkursie, gdy$ uznali"my, $e powinni si!
tym zaj#& autorzy pierwszej cz!"ci kwarta u, czyli
pracownia SSC z Krakowa. Zwyci!$y jednak zespó z Kielc, dla którego b!dzie to pierwsza inwestycja na tym obszarze. Nie jest bli$ej okre"lony termin rozpocz!cia tej inwestycji.
W tym czasie zrodzi si! tak$e pomys na zrealizowanie niezale$nego zespo u obiektów sportowych
na terenie B kampusu. Pracownia PPiP w 2011 r.
przygotowa a na pro"b! uczelni szkice studialne
ró$nych wariantów rozwi#za%, zgodnych z nowymi
wytycznymi – niezale$nych od przyj!tej koncepcji
zagospodarowania terenu B kampusu (il. 26). Wariant pierwszy zak ada zamkni!cie, od zachodu,
poprzecznej osi uniwersyteckiej (mi!dzy dwiema
cz!"ciami kampusu) zespo em hal sportowych.
Mie"ci by si! przy nich równie$ budynek Wydzia u
Medycznego z pomieszczeniami dydaktycznymi,
o charakterze seminaryjnym, zwi#zanymi z rehabilitacj# i odnow# biologiczn#. Te nieformalne szkice
s# pierwsz# prób# stworzenia zamkni!cia ci#gu pieszego, #cz#cego cz!"& kampusu A z cz!"ci# B. Byaby to kolejna, znacz#ca modyÞkacja uk adu urbanistycznego.
Mam nadziej!, $e w adze uczelni podejm#
w sposób kompleksowy problem scalenia obu cz!"ci kampusu, okre"lenia uk adu komunikacyjnego
i przestrzennego oraz stworz# ogóln#, wi#$#c#,
funkcjonalno-estetyczn# wizj! ca ego kampusu.
Konieczne jest tak$e, aby wykrystalizowane ju$
g ówne akademickie przestrzenie spo eczne znalaz y
w a"ciw# jako"ciowo, spójn# obudow! architektoniczn#. Niezb!dne jest równie$ zapisanie powy$szej
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26. Wariant I i II aran$acji przestrzeni cz!"ci B kampusu. PPiP 2011 r.
26. Option I and II of spatial arrangement of the campus B. PPiP 2011
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wizji w formie wi#$#cego, publicznie udost!pnionego dokumentu planistycznego, na przyk ad w formie makiety czy masterplanu. Brak masterplanu powodowa& mo$e chaotyczne, dora+ne rozwi#zywanie
problemów oraz utrudnia stworzenie jednorodnego
kompleksu w tym obszarze. W obecnej sytuacji obie
zwyci!skie prace konkursowe, zarówno pracowni
PPiP (na cz!"& A kampusu) jak i grupy SSC (na teren B), s# ju$ cz!"ciowo nieaktualne. Sk adaj# si!
na to nie tylko zmiany programowe, ale tak$e inne
okoliczno"ci, niezale$ne od dzia a% podejmowanych przez uczelni! na obszarze kampusu. Jednym
z takich czynników zewn!trznych, niesprzyjaj#cych
dalszemu rozwojowi jest przebudowa pobliskiego
uk adu drogowego.
Sytuacj! zdecydowanie zmieni a zrealizowana
niedawno trasa na Opatów, czyli ul. 'wi!tokrzyska. Mia a ona przebiega& na estakadzie, co da oby
w przysz o"ci mo$liwo"& realizacji mi!dzyuczelnianego Parku Technologicznego, który planowany by
wraz z Politechnik# 'wi!tokrzysk#. Trasa zrealizowana zosta a w poziomie terenu i obudowana ekranami akustycznymi, przez co nie tylko uniemo$liwiony zosta rozwój uczelni w tym kierunku, ale
tak$e ca kowicie odci!to powi#zanie wizualne, gdy$
budynki uniwersyteckie nie s# widoczne z ul. 'wi!tokrzyskiej. Wi#$e si! to tak$e z du$ymi utrudnieniami w zakresie dost!pno"ci uniwersytetu. Dojazd
do uczelni odbywa si! estakad# i aktualnie jest jedynym po #czeniem kampusu z komunikacj# miejsk#. Wraz z rozwojem przestrzeni akademickiej,
wzrasta& b!dzie tak$e obci#$enie tego dojazdu. Jest
on równie$ nieczytelny, co zdecydowanie wyd u$a
czas dotarcia do kampusu. Uczelnia, w wyniku
braku skutecznych dzia a%, nie pozyska a terenu
mi!dzy obszarem A kampusu a ul. Solidarno"ci,
przez co nie zosta o stworzone alternatywne po #czenie z miastem. Akademicki ci#g pieszy nie zosta
powi#zany z przystankami autobusowymi, a stworzony portal wej"ciowy zas aniaj# obecnie powsta e
w tym rejonie wysokie budynki biurowe. Niemo$liwe jest ju$ zrealizowanie tego po #czenia. Nie zapewniono tak$e po #czenia ko owego obu cz!"ci
kampusu od pó nocy, ani nie zrealizowano jeszcze
dwóch poziomów parkingów od strony ul. 'wi!tokrzyskiej.

Po zrealizowaniu budynku Biblioteki G ównej
uk ad urbanistyczny terenu B kampusu cz!"ciowo
sta si! nieaktualny. Brak decyzji w sprawie nabycia przez uczelni! terenu pomi!dzy cz!"ciami A i B
kampusu powoduje ryzyko niezachowania ci#g o"ci programowej i przestrzennej obydwu terenów.
Ogólne zadowolenie i satysfakcja z ju$ zrealizowanych projektów w tym obszarze miesza si! z niepewno"ci# i niepokojem o przysz y wygl#d ca ego
za o$enia. Jednocze"nie mam nadziej!, $e w por!
zostanie dostrze$ona potrzeba stworzenia jednorodnego, zintegrowanego kompleksu akademickiego.

Kampus Politechniki #wi tokrzyskiej
Pracownia PPiP zajmowa a si! te$ innymi, wa$nymi o"rodkami dydaktycznymi w Kielcach. Nieopodal Uniwersytetu Kieleckiego zlokalizowany
jest Kampus Politechniki 'wi!tokrzyskiej, który
obecnie jest równie$ na etapie rozwoju zaplecza naukowo-akademickiego.
Politechnika 'wi!tokrzyska to najstarsza uczelnia
techniczna w regionie. Powsta a w 1965 r. i od tego
czasu stale si! rozwija. Zlokalizowana jest w centrum miasta, na dzia ce o powierzchni 22 hektarów.
Uczelnia planuje kolejne inwestycje oraz rozbudow!
kampusu. W lipcu 2011 r. rozstrzygni!ty zosta konkurs na koncepcj! rozbudowy Kampusu Politechniki
'wi!tokrzyskiej. Z dziewi!tnastu prac wybrano rozwi#zanie projektowe pracowni PPiP uzasadniaj#c,
$e „zawiera kompleksowe rozwi#zania wszystkich
za o$e% funkcjonalno-przestrzennych, dobry sposób
uporz#dkowania terenu kampusu oraz ponadczasow# architektur!”1. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zak ada a rozbudow! kampusu. Zgodnie
z za o$eniami programowymi konkursu wprowadzono nowe funkcje, wzbogacaj#ce zakres dzia alno"ci uczelni. Umieszczono je w projektowanym
budynku Centrum Konferencji, Innowacji, Przedsi!biorczo"ci i Us ug Administracyjnych, zlokalizowanym w centralnej streÞe kampusu, w s#siedztwie biblioteki i rektoratu oraz auli g ównej. Te trzy
obiekty stanowi& b!d# centrum – „serce” uczelni.
Dodatkowo zaprojektowano dwa obiekty komercyjne o funkcji handlowo-gastronomicznej, zlokalizowane w podcieniu arkady, w pierzei ul. Tysi#cle-

1

Opinia jury konkursu w sk adzie: przewodnicz#cy – prof. dr
arch. Krzysztof Dyga oraz prof. dr. arch. Piotr Gajewski, mgr
in$. arch. Krystyna Ku+miuk, prof. dr. hab. Andrzej Radowicz,
mgr in$. arch. Dariusz Anisiewicz.
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27. Zagospodarowanie terenu Kampusu Politechniki 'wi!tokrzyskiej. Elementy nagrodzonego projektu koncepcyjnego Kampusu
Politechniki 'wi!tokrzyskiej. PPiP 2011 r. Archiwum w asne
27. Land development of the Kielce University of Technology campus. Elements of awarded conceptual project of the Kielce
University of Technology campus. PPiP 2011. Private archive

cia Pa%stwa Polskiego, tworz#c jak gdyby bram!,
podkre"laj#c# stref! wej"ciow# na teren kampusu.
W pobli$u istniej#cej hali sportowej i boisk (kortów) zaprojektowano stadion pi karsko-lekkoatletyczny z trybunami oraz niezb!dnym zapleczem socjalno-sanitarnym.
G ównym za o$eniem przestrzennym rozbudowy
kampusu by o stworzenie wyra+nego elementu krystalizuj#cego w postaci czytelnej sieci przestrzeni
publicznych (place, ci#gi piesze), spinaj#cych poszczególne zespo y funkcjonalne kompleksu (il. 27).
Uwzgl!dniono dwa istniej#ce wej"cia na teren
uczelni: po udniowo-zachodnie, od strony centrum
miasta oraz pó nocno-wschodnie, w s#siedztwie
Galerii Echo. Oba te wej"cia po #czono ci#giem
pieszym, przechodz#cym przez g ówn# przestrze%
publiczn# kampusu – reprezentacyjny plac przed
budynkiem biblioteki i rektoratu, przed nowo projektowanym Centrum Konferencji, Innowacji,
Przedsi!biorczo"ci i Us ug Administracyjnych oraz
aul#. Plac ten spina ci#g pieszy, biegn#cy wzd u$ ul.
Tysi#clecia Pa%stwa Polskiego, z wewn!trznym ci#giem, #cz#cym budynki dydaktyczne – na zachodzie, obiekty administracyjne – w centrum, zespó
sportowy i akademiki – we wschodniej i centralnej
streÞe kompleksu (il. 28).
Przestrze% placu g ównego przymkni!ta jest od
po udnia a$urow# "cian# – arkad# budynków ko80

28. Kampus Politechniki 'wi!tokrzyskiej. PPiP 2011 r.
Archiwum w asne
28. The Kielce University of Technology campus. PPiP 2011.
Private archive

mercyjnych, oddzielaj#c# reprezentacyjne wn!trze kampusu od publicznej przestrzeni ulicy. Dwa
wej"cia na plac podkre"lone zosta y przerwami
w arkadzie i zawieszonymi, mi!dzy jej prz!s ami,
szklanymi dachami. Trzecie, reprezentacyjne wej"cie prowadzi przez ogólnodost!pne, przeszklone
wn!trze – atrium w projektowanym Centrum Konferencji, Innowacji, Przedsi!biorczo"ci i Us ug Administracyjnych. Ci#g pieszy wzd u$ wschodniej
elewacji budynku Centrum prowadzi na plac przed
stadionem. Jest to wej"cie na widowni! i na tereny
boisk sportowych.
Zgodnie z wytycznymi warunków konkursu,
ca y teren kampusu obs ugiwany jest od ul. Tysi#clecia Pa%stwa Polskiego oraz od ul. Warszawskiej.
Do uk adu komunikacyjnego adaptowany zosta
istniej#cy parking w po udniowo-zachodniej cz!"ci terenu, obs uguj#cy budynki dydaktyczne oraz
obiekty administracji biblioteki i rektoratu. Od pó nocy budynki dydaktyczne i warsztatowe obs ugiwa& b!dzie ul. Studencka. Zaprojektowane w pó nocnej cz!"ci terenu parkingi s u$y& b!d# tak$e
potrzebom zespo u sportowego. Nowy parking zaprojektowano w po udniowo-wschodniej cz!"ci
kampusu. Obs ugiwa& on b!dzie budynki akademików, a tak$e po"rednio stadion oraz nowe Centrum
Konferencji, Innowacji, Przedsi!biorczo"ci i Us ug
Administracyjnych.
Podstawowym za o$eniem projektu by o zachowanie istniej#cego charakteru kampusu – zabudowy
wpisanej, wkomponowanej w teren zieleni. Dlatego
starano si!, w maksymalnym stopniu, zachowa& istniej#c# ziele% wysok# – szpalery drzew wzd u$ ci#gów pieszych, uzupe niaj#c brakuj#ce drzewa. Szpalerami drzew podkre"lone zosta y nowe ci#gi piesze.
Zachowano istniej#ce drzewa w centralnym rejonie
kampusu, w s#siedztwie auli g ównej. W projekcie
podj!to prób! wyeksponowania obecnego usytuowania domów studenckich. Dla ka$dego budynku
przewidziano miejsce na imprezy plenerowe, grill,
ogniska i wypoczynek.
G ówne przestrzenie publiczne, ich czytelno"&,
charakter i jako"& wp ywa& b!d# na $ycie spoeczne u$ytkowników Kampusu Politechniki 'wi!tokrzyskiej: studentów, pracowników i interesantów
z zewn#trz. Najbardziej reprezentacyjny charakter
posiada plac g ówny, zlokalizowany przed najwa$niejszymi obiektami uczelni. Jego rang! podkre"la& b!dzie posadzka z p yt granitowych i pasów
drobnej kostki granitowej, ziele% w postaci klombów, kwiatów, krzewów i szpalerów drzew ozdob-

nych oraz o"wietlenie latarniami prowadz#cymi do
wej"& do poszczególnych obiektów. Przed wej"ciem
do projektowanego Centrum Konferencji, Innowacji, Przedsi!biorczo"ci i Us ug Administracjnych od
strony wewn!trznego ci#gu pieszego zaprojektowano zespó fontann podkre"laj#cych rang! obiektu.
Nowy stadion pi karsko-lekkoatletyczny, z trybunami oraz niezb!dnym zapleczem socjalno-sanitarnym, zaprojektowany zosta w pobli$u istniej#cej hali sportowej i boisk (kortów). Od pó nocy
os ania je niewielka skarpa, wynikaj#ca z istniej#cego ukszta towania terenu. Z trzech stron boiska
g ównego, cz!"ciowo na skarpie, poprowadzona
zosta a "cie$ka rekreacyjna. Trybuna (dla oko o
1000 widzów) z przeszklonym zadaszeniem, usytuowania zosta a wzd u$ po udniowej linii boiska.
Pod trybun# i tarasem z ni# zwi#zanym zaprojektowano pomieszczenia zaplecza socjalno-sanitarnego.
Druga strona trybun stadionu wykorzystana zosta a
do stworzenia zielonych tarasów dla wypoczynku
i rekreacji, opadaj#cych na po udnie, w kierunku
placu. Posadzka placu ukszta towana zosta a w taki
sposób, aby stworzy& pofa dowan# nawierzchni!,
w formie siedzisk. Zamkni!cie ci#gu, prowadz#cego
od wschodu, stanowi budynek o funkcji gastronomicznej (pub, kawiarnia), dost!pny z placu przed
wej"ciem na trybuny. Dominant# jest przeszklona
wie$a oraz ekran multimedialny (diody LED na
strukturze z siatki plecionej), widoczny z tarasów
amÞteatru. Dodatkowym elementem, uatrakcyjniaj#cym ten sportowy program kampusu, jest "cianka
wspinaczkowa zlokalizowana przy kortach.

Centrum Konferencji, Innowacji,
Przedsi biorczo!ci i Us$ug
Administracyjnych
Zaprojektowany zosta budynek o prostej formie,
w pewnym sensie „wyciszaj#cej” ró$norodno"&
form i kolorów zabudowy kampusu, o wysoko"ci
zbli$onej do biblioteki i rektoratu. Harmonizuje on
z otaczaj#c# zieleni#, nie konkuruj#c z budynkami
dydaktycznymi uczelni. Budynek Centrum zamyka
g ówny, reprezentacyjny plac od wschodu i jest zwornikiem mi!dzy t# przestrzeni# publiczn# a ogólnodost!pnym parkingiem. Centralnym elementem budynku jest czterokondygnacyjne atrium, które staje
si! g ówn# przestrzeni# zadaszon# uczelni. Atrium,
znajduj#ce si! na osi nowego ci#gu pieszego pó noc – po udnie, jest po #czone w poziomie parteru
z reprezentacyjnym placem kampusu. Jest ono jed81

29. Aran$acja kondygnacji Centrum Konferencji, Innowacji, Przedsi!biorczo"ci i Us ug Administracyjnych.
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29. Design of the Conference, Innovation, Business and Administrative Service Center storey. Elements of awarded conceptual
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nocze"nie stref# dziel#c# ruch do poszczególnych
segmentów funkcjonalnych budynku (il. 29).
Z przeszklonego, pasa$owego wn!trza dost!pne
jest: Centrum Konferencyjne, Inkubator Przedsi!biorczo"ci, stanowi#cy niezale$ne skrzyd o budynku
z w asn# recepcj# w poziomie posadzki atrium, po#czony k adkami z pozosta # cz!"ci# budynku,
Centrum Ochrony W asno"ci Intelektualnej oraz
Centrum Innowacji i Wdro$e% oraz Centrum Us ug
Administracyjnych. Wyj#tkow# lokalizacj! przewidziano dla pomieszcze% senatu z widokiem na plac,
po #czonych obudowan# k adk# piesz# w poziomie
+1 z budynkiem biblioteki i rektoratu. K adka sprawia, $e obiekt staje si! elementem systemu, zapewniaj#cego pracownikom uczelni po #czenie „such#
nog#” z pozosta ymi budynkami dydaktycznymi.
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Du$a sala senatu widokowo otwiera si! na reprezentacyjny plac kampusu.
W centralnej streÞe budynku umieszczono du$#
sal! widowiskowo-konferencyjn#, z miejscami dla
678 osób. Od strony placu umieszczono zespó pomieszcze% zaplecza sali (garderoby, poczekalnie
artystów z sanitariatami, pokoje administracji). Pomieszczenia magazynowe i techniczne zlokalizowano w kondygnacji piwnicznej, w streÞe sceny.
Przewidziano ró$ne aran$acje sceny, w zale$no"ci
od ró$nych potrzeb wykorzystania sali. Budynek ma
sze"& obudowanych, równomiernie rozmieszczonych, ewakuacyjnych klatek schodowych (z wentylacj# oddymiaj#c#). Obiekt dostosowany jest dla
osób niepe nosprawnych ruchowo. Budynek zaprojektowano w konstrukcji $elbetowej monolitycznej.

30. Atrium w formie pasa$u w budynku Centrum Konferencji, Innowacji, Przedsi!biorczo"ci i Us ug Administracyjnych.
PPiP 2011 r. Archiwum w asne
30. Atrium in the form of a mall in the building of the Conference, Innovation, Business and Administrative Service Center. PPiP
2011. Private archive

31. Centrum Konferencji, Innowacji, Przedsi!biorczo"ci i Us ug Administracyjnych. PPiP 2011 r. Archiwum w asne
31. The Conference, Innovation, Business and Administrative Service Center. PPiP 2011. Private archive
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Dach nad atrium to konstrukcja z drewna klejonego,
ze "wietlikiem w proÞlach aluminiowych. Od spodu
przewidziano suÞt rozpraszaj#cy "wiat o z pó mlecznego makralonu. Strop nad sal# widowiskow#
zaprojektowany zosta na d+wigarach stalowych
z proÞli HEB. Prostok#tne pola umo$liwiaj# atwe
prowadzenie przewodów wentylacyjnych. Strop sali
jest „zielonym dachem”, na który otwieraj# si! okna
pomieszcze% biurowych w poziomie +3.
Uk ad foyer i poziom jego dost!pno"ci wi#$e si!
z programem funkcjonalno-przestrzennym ca ego
obiektu. Ciekawym rozwi#zaniem jest stworzenie
przestrzeni reprezentacyjnej w formie przechodniego atrium. Nape nianie sali widowiskowo-konferencyjnej odbywa si! z poziomu pierwszego pi!tra, gdzie zaprojektowano foyer, otwarte na atrium.
Nowoczesne rozwi#zania i wysokiej jako"ci materia y sprawi yby, $e foyer b!dzie ch!tnie odwiedzan# przestrzeni# integruj#c# reszt! funkcji z ca #
przestrzeni# kampusu. Niezwykle efektownie obiekt
wygl#da noc#, daj#c wra$enie otwartego pasa$u wewn#trz budynku (il. 30, 31).
Istniej#cy zespó budynków Kampusu Politechniki 'wi!tokrzyskiej stanowi mnogo"& form
i bogactwo kolorystyczne. W chwili obecnej nie ma
mo$liwo"ci doprowadzenia do jednorodno"ci kolorystycznej bez powa$nych dzia a% inwestycyjnych,
np. wymiany "lusarki okiennej, "cian kurtynowych,
nowych kompleksowych przemalowa%. W koncepcji zaproponowano wi!c zabiegi, które pomog#
ujednolici& za o$enie:
– Wprowadzenie jednolitego koloru na wszystkich szczytach budynków dydaktycznych wraz
z k adkami, budynku biblioteki i rektoratu, Auli
G ównej, szczytów akademików, budynku by ej
sto ówki oraz Centrum Laserowych Technologii
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Metali (kolor ciep y, bia y). W tej kolorystyce
utrzymany b!dzie równie$ projektowany budynek Centrum Konferencji, Innowacji, Przedsi!biorczo"ci i Us ug Administracyjnych. Wprowadzenie jednolitej kolorystyki najbardziej
widocznych "cian scali i nada wspólny charakter
poszczególnym obiektom, bardzo ró$nym w formie i w funkcji.
– Wprowadzenie dodatkowego elementu scalaj#cego, identyÞkuj#cego Kampus Politechniki 'wi!tokrzyskiej (równie$ z poziomu ulicy)
w formie czerwonej linii na ka$dym obiekcie
Kampusu. Pó przezroczysta rura z wmontowan#
ta"m# LED stanie si! jednocze"nie opraw# o"wietleniow#. Ta prowadz#ca „wst#$ka” jest równie$
o"wietleniem arkady projektowanego budynku
Centrum Konferencji, Innowacji, Przedsi!biorczo"ci i Us ug Administracyjnych. Pojawi si!
ona równie$ na pozosta ych obiektach – czasami
w formie elementu o"wietlaj#cego teren lub pod"wietlaj#cego elewacj!. D ugo"&, ilo"&, forma
i rozmieszczenie tego elementu b!dzie przedmiotem oddzielnej, szczegó owej analizy w dalszym
etapie projektu.
Przysz o"& moich dzia a% na terenie kampusu
Politechniki 'wi!tokrzyskiej jest zupe nie nieznana
i nieokre"lona. Uczelnia nie dysponuje "rodkami do
realizacji tak bogatego programu inwestycyjnego
i nie powierzy a mi $adnych prac projektowych.
Jednocze"nie docieraj# do mnie informacje, $e prowadzone s# prace projektowe (poprzez si y w asne
uczelni), opieraj#ce si! na pracy pracowni PPiP, ale
nie s# one opublikowane.
Janusz Pachowski, dr in". arch.
Wydzia! Architektury Politechniki Warszawskiej

