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Najciekawsze rozwiązania w budynku, jak efektowna siatka na elewacji czy kort na dachu, to wynik
oszczędności i wpisania obiektu w stosunkowo niewielką działkę

działka nie została
ogrodzona, dzięki
czemu teren wokół
obiektu stanowi
przedłużenie
przybrzeżnych
bulwarów
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Wolsztyn to niewielkie miasteczko pod Poznaniem,
z zachowanym XIX-wiecznym układem urbanistycznym
i zwartą zabudową, które słynie z jedynej na świecie czynnej parowozowni. W tym blisko 14-tysięcznym mieście
odwiedzających może też zaskakiwać znaczna ilość prawdziwie wielkomiejskich rozrywek i usług (kafejek, restauracji i kameralnych butików), z których wolsztynianie chętnie korzystają. Ostatnio ofertę tę wzbogacono o Rodzinne
Centrum Sportów i Rekreacji Fala Park, gdzie oprócz sali
wspinaczkowej, siłowni, dwóch sal do squasha, jednej do
uprawiania tzw. spinningu i jednej do fitnessu, znajdują
się cztery tory do gry w kręgle, przestrzeń zabaw dla dzieci,
wypożyczalnia rowerów, segweyów oraz rowerów wodnych, restauracja i salon masażu. Budynek położony jest
nad brzegiem Jeziora Wolsztyńskiego, przy zabytkowym
parku w północnej części miasta, nieopodal starego rynku.
Od wschodu sąsiaduje z chaotyczną zabudową poprzemysłową, a od południa przylega do niewielkiego obiektu
lokalnego oddziału ZUS, stanowiącego zamknięcie pierzei ulicy Poznańskiej. Centrum dzieli się na przeszkloną,
otwartą na wodę część publiczną, stanowiącą przedłużenie
bulwaru, oraz zamknięty blok wielofunkcyjny. Wizualnie
spaja je ściana wspinaczkowa, która definiuje hierarchię
przestrzeni w budynku oraz określa charakter wnętrz.
Wszystkie niestandardowe rozwiązania funkcjonalne
i materiałowe wynikają tu z ograniczonego budżetu inwestycji, która miała być realizowana na stosunkowo niewielkiej działce. Pełnowymiarowy kort tenisowy obok budynku
niepotrzebnie odgradzałby go od otoczenia, dlatego zdecydowano, by powstał na dachu. Dzięki temu od strony
jeziora udało się urządzić atrakcyjną, ogólnodostępną przestrzeń. Ścieżki meandrujące między zielonymi, sztucznie
ukształtowanymi pagórkami prowadzą w kierunku tarasu,
na który latem wystawiane są restauracyjne stoliki.
Przeszklona część elewacji została obłożona stalowymi
okiennicami wypełnionymi siatką gięto-ciągnioną, zwykle
zarezerwowaną dla architektury przemysłowej. Nie tylko
zapobiega ona przegrzaniu budynku, ale nadaje też lekkości
dość przysadzistej bryle. Natomiast fasadę pełną otynkowano wykorzystując wzór pasów w różnych odcieniach szarości, co ma nawiązywać do pionowych podziałów okiennic.
Wejście główne zlokalizowano od strony podwórka, w części pełniącej jednocześnie funkcję wewnętrznego parkingu
dla klientów ZUS-u przy ul. Poznańskiej. Odwiedzającym
łatwo je odnaleźć, bo zostało usytuowane w narożniku,
między dwiema częściami kompleksu zdefiniowanymi
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1 | Budynek położony jest nad
brzegiem Jeziora Wolsztyńskiego
w północnej części miasta. Po prawej
stronie zabytkowe założenie parkowe,
z lewej pośrodku XIX-wieczny ratusz
przy rynku, u góry późnobarokowy
kościół NMP Niepokalanie Poczętej
2 | Lekka bryła nowego obiektu
została dostawiona do niewielkiego
budynku lokalnego ZUS-u. Po prawej
stronie zachowany komin starej
kotłowni
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3 | Sytuacja
4 | Rzut parteru. Oznaczenia: 1 – hol;
2 – restauracja; 3 – kręgielnia;
4 – squash; 5 – ścianka wspinaczkowa;
6 – kraina zabawy; 7 – wypożyczalnia
rowerów
5 | Rzut piętra. Oznaczenia:
1 – siłownia; 2 – spinning; 3 – fitness;
4 – bar; 5 – biuro; 6 – szatnia
6 | Rzut dachu z kortem tenisowym
7 | Elewacja od strony jeziora nie
stanowi bariery widokowej, ale

B

prowadzi perspektywę w głąb budynku
8 | Przekrój A-A
9 | Przekrój B-B
10 | Obiekt nie jest odgrodzony od
miejskich bulwarów. Jego granice oraz
kierunki poruszania się po terenie
wydzielają ukształtowane sztucznie
pagórki
11 | Strefę wejściową do kompleksu
wyznacza podcięcie elewacji i zielony
kolor ścianki wspinaczkowej widocznej
przez przeszklenie
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przez użycie kontrastujących ze sobą materiałów, a dodatkowo zaakcentowane intensywną zielenią ścianki wspinaczkowej widocznej przez przeszklenie.
Hol wejściowy to otwarta, jasna przestrzeń zorganizowana wzdłuż czarnej lady o subtelnie rozrzeźbionej formie.
Ten drewniany mebel, ustawiony na tle zielonej, kubistycznej struktury ścian sali wspinaczkowej, pełni funkcję
infopunktu oraz stanowiska kasowego. Wewnątrz samej
sali znajduje się kilka rodzajów ścianek wspinaczkowych,
wyróżnionych kontrastującymi kolorami. Całość uzupełniają geometryczne formy siedzisk oraz schody wyglądające jak wykute w skale. Tuż obok mieści się restauracja
z widokiem na jezioro. Aby nie wygradzać przestrzeni holu
bramkami i czytnikami kart członkowskich, inwestorzy
zdecydowali się zastosować oddzielne punkty kontroli
przy każdej z sal. Dodatkowo projektanci przeszklili lub
otworzyli większość pomieszczeń tak, aby uzyskać jak
najdłuższe perspektywy wewnętrzne i jak największe wrażenie przestronności. Dzięki temu udało się też zapewnić
lepsze doświetlenie naturalnym światłem i wywołać efekt
przenikania wnętrz z otaczającym krajobrazem. W środku
dominuje ograniczona paleta barw, głównie czerń i biel
uzupełnione intensywną żółcią i zielenią płaszczyzn ścian.
Olejowane drewno dębowe, z którego ułożona jest posadzka pierwszej kondygnacji, na parterze pojawia się jako
wykończenie lady barowej.
Inwencja projektantów w połączeniu z otwartością inwestorów zaowocowała udaną realizacją, która, faktycznie,
jest przyjaznym całym rodzinom, ogólnodostępnym założeniem. Ta współpraca ma już dalszy ciąg. Wkrótce ofertę
wolsztyńskiego centrum sportów i rekreacji uzupełni hotel,
nad którego koncepcją również pracuje biuro PL.architekci.
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Założenia autorskie:
Budynek został wybudowany przez prywatnych inwestorów przy częściowej dotacji z funduszy unijnych. Budżet,
jak na tego typu obiekt, był jednak mały. Dlatego, by zachować pomysł i wygląd z etapu koncepcyjnego, podczas
realizacji cały czas szukaliśmy alternatywnych rozwiązań: m.in. zamiast zaproponowanych pierwotnie okiennic
z wypełnieniem drewnianym zastosowaliśmy ocynkowaną
siatkę gięto-ciągnioną, zamiast balustrad szklanych wykorzystaliśmy murowane pełne, a akustyczny sufit pojawia
się tylko w niektórych pasach. Zmniejszono także liczbę
wewnętrznych przeszkleń przeciwpożarowych. Ponieważ
ośrodek jest przeznaczony dla osób w różnym wieku, chcieliśmy, aby jego „nowoczesność” nie była minimalistyczna,
zimna i sterylna. Żywe kolory podkreślają dynamizm; czerń
na ścianach dla równowagi zestawiliśmy z żółtymi poliuretanowymi posadzkami. W salach sportowych zastosowano podłogę z przemysłowej mozaiki dębowej. Również
niektóre meble zostały wykonane z drewna dębowego.
Długo szukaliśmy pomysłu na wykonanie kortu tenisowego na dachu, bowiem jest to prawdopodobnie pierwsza
taka realizacja w Polsce. Ostatecznie zdecydowaliśmy się
na dach odwrócony z warstwą betonu jamistego i sztuczną
trawą – całkowicie przepuszczalnych dla wody, dzięki czemu nawet po ulewnym deszczu można szybko korzystać
z kortu. Początkowo inwestor chciał budynek ogrodzić, ale
przekonaliśmy go, żeby z tego zrezygnował. Tą realizacją
chcieliśmy pokazać mieszkańcom Wolsztyna, że w starą
tkankę można z powodzeniem wkomponować coś nowoczesnego i tanimi środkami uzyskać ciekawy efekt. W pewien sposób zależało nam więc na edukacji artystycznej
i estetycznej mieszkańców. 
Bartłomiej Bajon
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Przeszklona część elewacji została obłożona
stalowymi okiennicami wypełnionymi siatką
gięto-ciągnioną, zwykle zarezerwowaną dla
architektury przemysłowej

12 | Stalowa siatka gięto-ciągniona
na ruchomych panelach elewacyjnych
od strony Jeziora Wolsztyńskiego oraz
zielone, powlekane PCW ogrodzenie
kortu tenisowego na dachu nadają
bryle lekkości i nawiązują do
poprzemysłowego charakteru okolicy

13 | Przeszklone przyziemie otwiera się
na najatrakcyjniejszy widok w mieście –
Jezioro Wolsztyńskie oraz przylegające
do niego tereny zielone. Układ
punktów świetlnych i paneli sufitowych
we wnętrzu oraz otwarte okiennice
wyznaczają kierunek patrzenia
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14 | W jasnej przestrzeni holu
wejściowego dominuje czarna,
drewniana lada o rozrzeźbionej formie
15 | Z kortu tenisowego na dachu
roztacza się widok na panoramę
starego miasta. Po prawej wieża
późnobarokowego kościoła NMP
Niepokalanie Poczętej
16 | Kolorowa sala wspinaczkowa
to największa atrakcja kompleksu
sportowego. Forma ścian odwzorowana
została w holu wejściowym
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pełnowymiarowy
kort tenisowy na
dachu centrum jest
prawdopodobnie
pierwszą tego typu
realizacją w polsce
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17 | We wnętrzach zastosowano
tylko kilka kontrastujących ze sobą
kolorów. Intensywne odcienie żółci
i zieleni na ścianach zestawiono m.in.
z szarością podłóg, bielą balustrad
i sufitu oraz czernią elementów
wykończeniowych
18 | Usytuowana centralnie kubistyczna
bryła ścianki wspinaczkowej przechodzi
przez dwie kondygnacje i definiuje
hierarchię przestrzeni
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19 | Proste, tapicerowane ławki,
ustawione vis-à-vis przeszklonych ścian
sal do squasha, w czasie rozgrywek
pełnią funkcję minitrybun
20 | Połączenie intensywnych kolorów
ścian oraz czerni i bieli klatki schodowej
tworzy nowoczesne, energetyzujące
wnętrze
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zgeometryzowana forma czarnej
obudowy schodów przywodzi na myśl
przejście odkute w litej skale
i nawiązuje do kubistycznej bryły
ścianki wspinaczkowej przechodzącej
przez dwie kondygnacje
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21 | Zgeometryzowana forma czarnej
obudowy biegu schodów nawiązuje
do kubistycznie ukształtowanej
ścianki wspinaczkowej. Dla kontrastu
balustrady na piętrach pozostawiono
białe
22 | Bar na parterze wykończono
olejowanym drewnem dębowym. Ten
sam materiał wykorzystano również
na posadzce pierwszej kondygnacji
23 | Wielkoformatowe grafiki
na ścianach przedstawiają sylwetki
sportowców. Wybrano pozy
charakterystyczne dla poszczególnych
dyscyplin, które można trenować
w obiekcie
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Family Sports and Leisure Center in Wolsztyn
A new sports hall was built in Wolsztyn, a small town located close to Poznań, on the Wolsztyńskie Lake. It offers
climbing walls, cycling, weights and fitness rooms, two
squash courts and four bowling lanes, as well as some
space for children, rental of sports equipment and a restaurant. A tennis court was located on the flat roof. The
center is situated close to the lake and separated from the
shore only by a park boulevard. The architects persuaded
the owners to leave the center open and not fence it off. It is
divided into a glazed public part, open toward the lake, and
a multi-functional block with full walls. They are visually
connected by a green climbing wall. The glass façade was
furnished with shutters with steel netting, which protect
against overheating and make the building seem lighter.
The blind part of the façade was painted in various shades
of grey. All individual solutions used in the interior resulted
from a very limited budget and the need to economize.
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