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Architekci zaprojektowali przestrzeƒ ∏atwà w aran˝acji, dajàcà mo˝liwoÊç wielu scenariuszy u˝ytkowych \ The architects designed an easily
arrangeable space which can be used in various ways

Budynek biurowy Ente
Gliwice, ul. Gaudiego
Autorzy: medusa group architects,
architekci Przemo ¸ukasik, ¸ukasz
Zaga∏a, Ma∏gorzata Sokó∏ (na etapie
projektu budowlanego)
Wspó∏praca autorska: studenci
architektury Tomasz Majewski, Maria
Jaksik, Dominik Jaksik, Dawid Beil,
Rafa∏ Dziedzic, Jacek Kowalik, Kuba
Pudo, Patrycja Kowalczyk
Architektura wn´trz: medusa
group architects, architekci Przemo
¸ukasik, ¸ukasz Zaga∏a
Konstrukcja: Marian Burzak,
Adam Korandy, Robert Wiater
Generalny wykonawca:
Naftobudowa SA Kraków
Inwestor: ENTE sp. z o.o.
Powierzchnia terenu: 4949 m2
Powierzchnia zabudowy: 512 m2
Powierzchnia u˝ytkowa: 812 m2
Powierzchnia ca∏kowita: 1218 m2
Kubatura: 2844 m3
Projekt: 2003
Realizacja: 2003-2004
Nie podano kosztu inwestycji
The Ente Office Building
Gliwice, ul. Gaudiego
Autorzy: Przemo ¸ukasik, ¸ukasz
Zaga∏a of medusa group architects,
Ma∏gorzata Sokó∏ (at the building
design stage)
Collaboration: students
Tomasz Majewski, Maria Jaksik,
Dominik Jaksik, Dawid Beil, Rafa∏
Dziedzic, Jacek Kowalik, Kuba Pudo,
Patrycja Kowalczyk
Interior architecture:
Przemo ¸ukasik, ¸ukasz Zaga∏a
of medusa group architects
Structural engineers:
Marian Burzak, Adam Korandy,
Robert Wiater
General contractor:
Naftobudowa SA Kraków
Client: ENTE sp. z o.o.
Site area: 4,949m2
Building area: 512m2
Usable floor area: 812m2
Total area: 1,218m2
Volume: 2,844m3
Design: 2003
Construction: 2003-2004
Cost of investment
not disclosed

prezentacje

W sk∏ad Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, utworzonej w 1996 roku, wchodzà cztery
podstrefy. Najwi´ksza z nich – Podstrefa Gliwice –
zajmuje obszar o powierzchni ponad trzystu hektarów. Teren po∏o˝ony w obr´bie trasy szybkiego ruchu, ∏àczàcej Kraków i Wroc∏aw, przyciàga firmy
dobrymi warunkami inwestowania. Z danych
Urz´du Miejskiego w Gliwicach wynika, ˝e na nowe przedsi´wzi´cia przeznaczono tu ∏àcznie 1,7
miliarda z∏otych, a to przek∏ada si´ na ponad szeÊç
tysi´cy miejsc pracy. Sto z nich utworzono w obiekcie zaprojektowanym przez pracowni´ medusa
group architects.
Wolno stojàcy, dwukondygnacyjny budynek produkcyjno-biurowy firmy Ente powsta∏ jako pierwszy
z planowanego zespo∏u, na dzia∏ce w wi´kszoÊci
jeszcze niezagospodarowanej. Jego najbli˝sze otoczenie pozbawione jest jakichkolwiek oryginalnych
cech – rozleg∏y, otwarty teren to zbiorowisko hal
produkcyjnych i placów manewrowych.
Budynek nale˝y do firmy z bran˝y teleinformatycznej, zajmujàcej si´ tworzeniem oprogramowania
oraz produkcjà podzespo∏ów elektronicznych. Jest
ona cz´Êcià spó∏ki Wasko, dla której architekci zaprojektowali wczeÊniej g∏ównà siedzib´, usytuowanà w centrum Gliwic (prezentacja w „A-m”
6/2004). Zgodnie z ˝yczeniem inwestora oba budynki mia∏y byç postrzegane jako siostrzane – stàd
decyzja o umieszczeniu na Êcianie nowego obiektu,
widocznej od strony dojazdu z miasta, charakterystycznych ˝aluzji zewn´trznych o zmiennym kàcie
nachylenia. Stanowià one ochron´ przed po∏udniowym s∏oƒcem, zdajà si´ zabezpieczaç wra˝liwà
elektronik´, którà budynek jest wype∏niony,
przed czynnikami zewn´trznymi, ale te˝ sà najbardziej atrakcyjnym wizualnie elementem prostopad∏oÊciennej bry∏y. Pozosta∏e Êciany, w tym pó∏nocno-wschodnia, od strony parkingu, z pasami
okien o uk∏adzie horyzontalnym, zosta∏y ob∏o˝one
powlekanà blachà falistà i z daleka nie odró˝niajà si´
od sàsiednich obiektów.
W strefie wejÊcia znajduje si´ krótki, betonowy
„r´kaw”, „wyÊcielony” od wewnàtrz p∏ytami laminowanymi w kolorze czerwonym. Pe∏ni on funkcj´ Êluzy pomi´dzy nieprzyjaznym, rozleg∏ym otoczeniem dzielnicy przemys∏owej a kameralnym,
precyzyjnie zaprojektowanym wn´trzem.
Dominujàcym motywem wykoƒczenia holu i klatki schodowej jest zestawienie odbijajàcych Êwiat∏o,

1. WejÊcie g∏ówne
2. Widok od strony po∏udniowej

1. Main entrance
2. South view

Dalsze informacje w dziale
Praktyczne adresy (str. 107)

Further information in
Praktyczne adresy (page 107)

g∏adkich laminatów o idealnie równych kraw´dziach, z surowymi ˝elbetowymi Êcianami. Inne
elementy – takie jak szklane Êcianki, aluminiowe
stanowisko recepcji czy bramki wejÊciowe – odgrywajà w kompozycji rol´ t∏a, niemal zlewajàc si´
z pod∏ogà z ˝ywicy poliuretanowej. Pointà wykoƒczenia wn´trza jest powielone kilkakrotnie logo
firmy, zaprojektowane wspólnie przez autorów
budynku i grafików. Pe∏ni ono rol´ syntetycznej
dekoracji, podobnie jak wielkie cyfry oznaczajàce
poziomy na klatce schodowej. Wspó∏praca z grafikami i zabawa z tà dziedzinà sztuki uwidoczni∏a
si´ ju˝ w poprzednich realizacjach gliwickich architektów. Numerowanie pomieszczeƒ w domu
jednorodzinnym, piktogramy wielkoÊci cz∏owieka
umieszczone na drzwiach toalet to Êrodki, które
w prosty sposób urozmaicajà przestrzeƒ, dodajà
jej splendoru nowoczesnoÊci.
Wybór konstrukcji stalowej jest efektem przyj´cia
krótkich terminów oraz koniecznoÊci realizacji
obiektu w okresie zimowym. Bardzo prosty,
otwarty plan budynku wynika z zak∏adanych zmian
w uk∏adzie funkcjonalnym. Instalacje poprowadzone przy suficie nie zosta∏y os∏oni´te, aby mo˝liwy
by∏ do nich ciàg∏y dost´p. Widoczne tu˝ pod nagim stropem wykonanym z blachy trapezowej,
stanowià dodatkowà dekoracj´ pomieszczeƒ.
W projekcie budynku pragmatyzm rozwiàzaƒ
idzie w parze z wra˝liwoÊcià przestrzennà. Przywodzi on na myÊl sprawnie wykonane, proste
w obs∏udze i dobrze oznakowane urzàdzenie, dostarczajàce jednoczeÊnie wielu emocji.
¸ukasz Wojciechowski
Zdj´cia: Juliusz Soko∏owski,
wspó∏praca Magda Ciszewska-Rzàsa
Z a ∏ o ˝ e n i a

1

a u t o r s k i e :

Budow´ obiektu produkcyjno-biurowego Ente
przewidziano mi´dzy listopadem a marcem. PostanowiliÊmy zaprojektowaç „maszyn´” biurowà –
przestrzeƒ ∏atwà w aran˝acji, dajàcà mo˝liwoÊç
realizacji wielu scenariuszy, „udekorowanà” technologià prostà, tanià i pozwalajàcà na szybkie
wykonanie.
Przyj´te za∏o˝enia projektowe musia∏y spe∏niaç wymagania programowe inwestora i uwzgl´dniaç
krótki, trudny i nieprzewidywalny okres budowy
w zimie. Dodatkowym utrudnieniem by∏y koszty
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ograniczajàce zastosowanie pewnych technologii
oraz materia∏ów. Stalowà konstrukcj´ budynku zrealizowano w zak∏adzie i jako prefabrykowanà
zmontowano na budowie. Unikajàc maksymalnie
procesów mokrych, Êciany zewn´trzne zosta∏y wykonane z paneli elewacyjnych (typu sandwicz), ob∏o˝onych powlekanà blachà stalowà w kolorze
srebrnym. Konstrukcja stropu natomiast zosta∏a
zrobiona z p∏yty ˝elbetowej na blasze trapezowej,
która stanowi ostateczne wykoƒczenie sufitów
w pomieszczeniach. Podobnie na pi´trze zastosowano lekki stropodach z ociepleniem na blasze trapezowej. Takie rozwiàzanie mia∏o wp∏yw na ograniczenie czasu realizacji.
Pozostawienie podwieszonych u sufitu nieos∏oni´tych instalacji umo˝liwia p∏ynne zarzàdzanie technologicznym uzbrojeniem obiektu. ¸atwo dopasowuje si´ ono do przekszta∏canej aran˝acji wn´trz
biurowych, stanowiàcych w wi´kszoÊci otwartà,
dajàcà si´ ∏atwo przekszta∏caç przestrzeƒ typu open
plan, z panoramicznymi oknami rozciàgni´tymi
na ca∏à elewacj´. Jedynie cz´Êç zajmowanà przez
dyrekcj´ porozdzielano Êciankami z przezroczystego szk∏a, otwierajàc je na wewn´trzny korytarz
i doÊwietlajàc poÊrednio sekretariat. Dwa pomieszczenia dyrekcji doÊwietlono du˝ym przeszkleniem,
uzbrojonym w zewn´trzny ekran ruchomych ˝aluzji przeciws∏onecznych. W toaletach elementy nara˝one na kontakt z wilgocià zabezpieczono w ca∏oÊci p∏ytami laminatów w kolorze czerwonym,
unikajàc przy tym d∏ugotrwa∏ych wykoƒczeƒ z p∏ytek ceramicznych.
Klatk´ schodowà kadrujà dwie Êciany z betonu architektonicznego, zaÊ dost´p naturalnego Êwiat∏a,
a równoczeÊnie oddymianie, zapewnia Êwietlik
dachowy.
Przemo ¸ukasik
¸ukasz Zaga∏a
The office and storage building of a computer
telecommunications company was constructed in
Gliwice, in the Katowice Special Economic Zone.
It was sited close to the Kraków-Wroc∏aw
highway. The freestanding building is the first
structure to be built of a large complex planned
here. Many solutions employed here were
determined by the pressure of time during
construction and the fact that the construction
works took place in winter.
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3. Rzut parteru. Oznaczenia: 1 – hol
wejÊciowy; 2 – pomieszczenie
biurowe; 3 – pomieszczenie socjalne;
4 – serwerownia; 5 – magazyn
4. Przekrój A-A
5. Przekrój B-B
6. Sytuacja
7. Recepcja

3. Ground floor plan. Key:
1 – entrance lobby; 2 – office;
3 – common room; 4 – servers;
5 – storage
4. A-A section
5. B-B section
6. Site plan
7. Reception

ul. Gaudiego
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Przemo ¸ukasik i ¸ukasz Zaga∏a
(dyplom WA Politechniki
Âlàskiej w Gliwicach 1998).
Od 1997 roku prowadzà
pracowni´ medusa group
architects. Autorzy (wraz
z Bart∏omiejem Brzózkà)
budynku biurowego Wasko
w Gliwicach (2003), laureaci
trzeciej nagrody (wraz

8

9

10

z Wojciechem Rutkowskim
i Tomaszem Majewskim)
za projekt sto∏u „min_2”
na V Biennale Sztuki Projektowania w Krakowie
(2003/2004). Ma∏gorzata Sokó∏
(dyplom WA Politechniki Âlàskiej w Gliwicach 1996)
od 2003 roku wspó∏pracuje
z medusa group architects

Przemo ¸ukasik and ¸ukasz Zaga∏a
(graduated 1998, Silesian
Technical University). In 1997
established the medusa
group architects practice.
Architects (with Bart∏omiej
Brzózka) of the Wasko office
building in Gliwice (2003),
third prize winners (with
Wojciech Rutkowski and

Tomasz Majewski) at the
Fifth Design Art Biennial
in Krakow for the
min_2 table (2003/2004).
Ma∏gorzata Sokó∏ (graduated
1996, Silesian Technical
University) has
collaborated with
the medusa group
architects since 2003

8. Przemo ¸ukasik, fot. M. Czechowicz
9. ¸ukasz Zaga∏a, fot. M. Czechowicz
10. Ma∏gorzata Sokó∏, fot. archiwum
pracowni
11. Klatka schodowa
12. Fragment wn´trza
8. Przemo ¸ukasik.
Photo M. Czechowicz
9. ¸ukasz Zaga∏a.
Photo M. Czechowicz
10. Ma∏gorzata Sokó∏.
Photo office archive
11. Stairs
12. Interior fragment
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