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Huta Pokój

Wielki piec huty Pokój

Huta Pokój została założona w 1840 roku przez Davida Loewenfelda, Moritza Friedlandera
oraz Simona Loewiego. W roku 1884 powstała stalownia tomasowska, zaś w 1887 – martenowska.
Po podziale plebiscytowym Górnego Śląska teren ten przypadł Polsce i otrzymał nazwę Nowy Bytom.
W dwudziestoleciu międzywojennym huta Pokój była największym tego rodzaju zakładem w Polsce.
W 1933 roku uruchomiono w niej pierwszą walcownię blachy na zimno, w oparciu o wynalazek
inż. Tadeusza Sendzimira. Nowy typ walcarki umożliwiał wielokrotne zmniejszenie grubości blachy przy
jednorazowym zetknięciu z walcami. Urządzenie to uznawane jest za jeden z przełomowych wynalazków
w dziedzinie hutnictwa.

Na terenie Huty Pokój w 1968 roku wzniesiony został istniejący do dzisiaj Wielki Piec. Wybudowano go 19 m. od miejsca, w którym stoi obecnie, a następnie przesunięto do obecnej lokalizacji.
Dzięki zastosowaniu takiej technologii budowa Wielkiego Pieca trwała tylko 105 dni zamiast 1,5 roku.
Operację przesuwania obiektu ważącego 1780 ton uznano za jeden z największych sukcesów technicznych huty i była to jedna z pierwszych tego typu operacji w Europie. 20 lat później, w 1987 roku przeprowadzono prace modernizacyjne dostosowywując Wielki Piec do wytopu żelazomanganu. Kolejne
prace remontowe przeprowadzono w latach 1995-1997, jednak wnowienie produkcji rozpoczęło się
dopiero w 2004 r. Ostateczne wygaszenie pieca ze względów ekologicznych nastąpiło w 2005 roku.
Pod koniec 2012 r. decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach
obiekt został wpisany do rejestru zabytków, a po wielu latach starań Wielki Piec Huty „Pokój” w Rudzie
Śląskiej 18 grudnia 2018 roku stał się własnością miasta.

zbiory prywatne Michała Pierończyka

W Hucie Pokój powstawały i powstają do dnia dzisiejszego konstrukcje służące do budowy
niezwykłych obiektów w całym kraju i poza jego granicami, między innymi powstała w niej konstrukcja
mostu Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, fasady stadionu w Kapsztadzie, Portu Lotniczego we
Wrocławiu, konstruckje drogowe, mostowe, architektoniczne oraz konstrukcje przemysłu energetycznego.

październik 1963 r.
“Przesunięcie Wielkiego Pieca w hucie “Pokój”
(https://fotopolska.eu/573552,foto.html)

zbiory prywatne Michała Pierończyka

“Pozyskaliśmy do naszego zasobu prawdziwą perełkę industrialną, która ma szansę
stać się charakterystycznym obiektem na mapie całego kraju.”
Prezydent Miasta Ruda Śląska – Grażyna Dziedzic
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Konkurs architektoniczny
W 2019 roku przeprowadzony został konkurs architektoniczny na projekt rewitalizacji
i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne.
Międzynarodowy konkurs był zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polski
i składał się z kilku etapów. W pierwszym, do 24 maja, pracownie projektowe zainteresowane
przygotowaniem koncepcji zagospodarowania Wielkiego Pieca zgłaszały swój udział w konkursie.
Po weryfikacji formalnej nadesłanych zgłoszeń do kolejnego etapu zakwalifikowano 96 pracowni,
28 przygotowało opracowania studialne. Oceny nadesłanych opracowań i kwalifikacji do kolejnego
etapu dokonywał 8–osobowy Sąd Konkursowy w składzie:
•
•
•
•
•
•
•
•

dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk - Przewodniczący Sądu Konkursowego –członek ŚLOIA RP,
Miejski Konserwator Zabytków - Urząd Miasta Ruda Śląska
prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz - członek MAOIA RP, sędzia SARP o/Warszawa,
mgr inż. arch. Piotr Buśko – sędzia referent - członek ŚLOIA RP, sędzia SARP o/Katowice,
mgr inż. arch. Piotr Fischer – sędzia referent - członek ŚLOIA RP, sędzia SARP o/Katowice,
dr inż. arch. prof. WST Andrzej Grzybowski – sędzia referent - członek ŚLOIA RP, sędzia
SARP o/Katowice,
mgr inż. arch. Anna Ostrowska - Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
dr Adam Hajduga - Wiceprezydent Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego - ERIH,
Dipl.-Soz. Peter Backes - członek zarządu i przedstawiciel Europejskiego Szlaku Dziedzictwa
Przemysłowego - ERIH, kierownik projektu w hucie żelaza Völklingen znajdującej się na liście
światowego dziedzictwa UNESCO

Podczas oceny pod uwagę brano walory
estetyczne zaproponowanych form architektonicznych
i rozwiązań konstrukcyjnych, walory
konserwatorskie
i
urbanistyczne,
rozwiązania
funkcjonalno – użytkowe oraz aspekt ekonomiczny
przedstawionych rozwiązań.
Do ostatniego etapu konkursu zaproszeni
zostali autorzy pięciu najlepiej ocenionych opracowań
studialnych. 4 grudnia 2019 r. ogłoszone zostały wyniki
konkursu. Autorem najlepszego projektu została
eM4. Pracownia Architektury. Brataniec z Krakowa.
Poniżej zaprezentowane zostały prace konkursowe oraz opracowania studialne przedstawiające
koncepcje rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty
Pokój w Rudzie Śląskiej.

fot. Sandra Pichlak

„Wielki Piec jest spuścizną naszej industrialnej historii, dlatego to nasz obowiązek,
by o niego zadbać i zachować go dla przyszłych pokoleń”

fot. Sandra Pichlak
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Prezydent Miasta Ruda Śląska – Grażyna Dziedzic
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fot. Sandra Pichlak

fot. Sandra Pichlak
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1. nagroda
eM4 Pracownia Architektury Brataniec
Wielki Piec kiedyś przetwarzał rudy żelaza.
Dziś - udostępniony do zwiedzania - będzie przetwarzał świadomość.
Świadomość historii i świadomość miejsca, będą materiałem świadomej przyszłości.
Proces technologiczny Wielkiego Pieca został pozbawiony logicznego zakończenia
w postaci miejsca spustu surówki w hali lejniczej.
Nowa inwestycja przywraca ciągłość i sens tego procesu.
Pustka po rozebranej hali lejniczej zastanie na nowo wypełniona treścią.

Nowy obiekt nawiązuje swoją wielkością i miejscem w przestrzeni do nieistniejącej
- rozebranej - hali lejniczej. Uniesienie obiektu pozwala na swobodne połączenie
przestrzeni publicznej miasta – ul. Niedurnego i poprzez tę ulicę centrum miasta z Rynkiem
- z pozyskanym dla mieszkańców terenem otoczenia Wielkiego Pieca. Pod budynkiem
zostanie urządzony plac wejściowy z placem zabaw wykorzystującym kompozycję urządzeń
technologicznych hali lejniczej, opowiadający o tradycji hutniczej. Dach budynku umozliwia
stworzenie nowego ogrodu, rekompensuje stratę.
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Otoczenie obiektu będące pozostałością po terenie przemysłowym ulega obecnie
sukcesji wtórnej. Zaprzestanie produkcji i tym samym intensywnego użytkowania osłabiło siły
wstrzymujące procesy naturalne. Teren pozostawiony sam sobie regeneruje się obrazując siłę przyrody.
Przetrzebione i opustoszałe miejsca zajmują najpierw gatunki najbardziej odporne o wielkim
potencjale tzw. gatunki pionierskie. Żyją one krótko ale intensywnie przygotowując w tym
czasie podłoże dla gatunków trwalszych, ale z kolei bardziej wymagających. Obecne wokół
Wielkiego Pieca ogniska sukcesji naturalnej stanowią inspiracje i podstawę koncepcji zieleni,
która wpisuje się w ideę tzw. the third landscape - krajobrazu ewolucji, gdzie różnorodność
biologiczna i kulturowa splatają się ze sobą tworząc unikatową przestrzeń o własnej specyfice.

Podążając za tą koncepcją projekt zieleni zachowuje wybrane miejsca zasiedlone już przez
rośliny i wprowadza nowe obszary, na których będą one mogły się rozprzestrzeniać. Powstanie
w ten sposób ogród edukacyjny prezentujący różne etapy tego naturalnego procesu. Pielęgnacja
zieleni będzie prowadzona w zakresie zachowania ich kształtu i ochrony przed dewastacją. Dobór
gatunkowy, następstwo roślin i ich proporcje będą regulowane przez Naturę. Wyjątek stanowi wprowadzenie wysokich drzew od strony ul. Niedurnego, będą to jednak drzewa z gatunków pionierskich.

Teren wokół Wielkiego Pieca będzie miejscem nowego współistnienia człowieka i natury. Poziom
gruntu zostanie oddany Naturze i uruchomionemu przez nią procesowi sukcesji wtórnej. Przenikanie
się terenów zielonych i niezbędnej powierzchni komunikacyjnej stworzy specyficzny ogród sukcesji
o wysokich walorach edukacyjnych, ekologicznych i symbolicznych. W ogrodzie tym znajdą się
niezbędne parkingi, strefa wejścia, edukacyjny plac zabaw i strefa odpoczynku. Możliwe jest zamknięcie
tego terenu przez ogrodzenie, możliwe także jego otwarcie, w mniejszym lub większym zakresie, także
np. w zależności od rodzaju wydarzeń organizowanych w muzeum.
Projekt zieleni dopełnia ideę adaptacji Wielkiego Pieca. Przetwarzana świadomość historii i miejsca
zostanie uzupełniona obserwacją i kształtowaniem świadomości o procesach przyrodniczych.
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Podejście to oprócz wartości edukacyjnych i symbolicznych prezentuje wysokie walory przyrodnicze. Stanowi
przeciwieństwo pustyni ekologicznej w postaci trawników
i monokulturowych nasadzeń ozdobnych roślin obcych
gatunków. Stworzenie miejsca dla swobodnej ekspansji
naturalnej umożliwi: rozwój właściwych gatunków fauny
i flory; ich sukcesywną ewolucję; następującą w naturalnym procesie regenerację podłoża; kreację realnej
powierzchni biologicznie czynnej.
Sąsiadujące tereny zielone zasilą ogród naturalnie
rozsiewającymi się gatunkami i w ten sposób korytarz
migracyjny fauny i flory zostanie wzmocniony.
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Nowy obiekt zapisuje pamięć form architektonicznych. Jest reminiscencją hali lejniczej, która
była istotnym elementem zespołu Wielkiego Pieca zintegrowanym z jego konstrukcją, a została
niedawno rozebrana. Istnieją wciąż pozostałości hali w obrębie konstrukcji Wielkiego Pieca. Nowy obiekt
nie jest dosłownym powtórzeniem formy hali lejniczej lecz jej współczesna interpretacją. Będzie więc
abstrakcyjnym prostopadłościanem zawieszonym w miejscu wyznaczonym przez obrys i górny poziom
dawnej hali, uniesionym dla pozostawienia swobody przestrzeni publicznej w poziomie terenu.
Charakterystyczną cechą obiektów Wielkiego Pieca jest bowiem ich uniesienie ponad poziom
gruntu, które wynika z technologii obróbki rud żelaza i uwarunkowań jej obsługi komunikacyjnej.
Zarówno Wielki Piec, jak i nagrzewnice czy odpylnik, ale także rampa kolejowa stykają się z gruntem tylko
w nielicznych punktach. Nowy obiekt zachowuje tę zasadę. Fizyczne poczucie zawieszenia w powietrzu,
na wysokości ponad ziemią stanowi preludium zwiedzania konstrukcji Wielkiego Pieca i ekspozycji na
dużych wysokościach.
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Wejście główne dla zwiedzających zostało zlokalizowane od strony
ul. Niedurnego pod nowym obiektem i wiedzie do niego przez schody ruchome,
które nawiązują do zasady transportu technologicznego Wielkiego Pieca, w tym
przede wszystkim wyciągu ukośnego. Ruchome schody wiodą do centralnej strefy
obiektu z hallem, w którym zlokalizowano także strefę informacji i kas z kawiarnią.
Hall stanowi strefę wstępu do zwiedzania oraz strefę wypoczynku i spotkań. Znalazły
się w nim również podręczne ogólnodostępne szafki szatniowe. Z hallu po kontroli
dostępu można przejść do części ekspozycyjnej i dalej do ekspozycji struktury
Wielkiego Pieca. Do hallu przylega także sala konferencyjna, która może być
dodatkowa przestrzenią wystaw i wydarzeń.
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Konstrukcja dawnej rampy kolejowej zostanie zaadaptowana na cele
biurowe. Zakłada się zachowanie żelbetowej konstrukcji oraz obudowanie szklaną
fasadą, która zachowa jej czytelność w przestrzeni zespołu.
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Konstrukcja obiektu nawiązuje do przemysłowych
struktur konstrukcyjnych Wielkiego Pieca. Konstrukcja
nowego obiektu stalowa, z kratownic wielkogabarytowych, opartych na słupach stalowych.
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ulicę Piotra Niedurnego budynek-pierzeja o funkcjach uzupełniających i komercyjnych oraz teren pomiędzy tymi
obiektami.

2. nagroda
Grupa 5 Architekci Sp. z o.o.
STAN ISTNIEJĄCY

Budynek w formie szlaku obiegającego elementy Wielkiego Pieca odkrywający przed zwiedzającymi jego tożsamość i historię. Droga edukacyjna zamknięta metaforycznym spustem surówki
z widokiem na ślad zburzonej hali lejniczej.

MUZEUM I SZLAK

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA

PAWILON

CAŁE ZAŁOŻENIE

Większość
muzeum oraz
towarzyszącychna
lokujemy
pod ziemią
miejscu reliktu istniejącej
Projektkubatury
dostosowuje
się funkcji
do wyznaczonej
rysunku
Planuwnieprzekraczalnej
liniiestakady
zabudowy
kolejowej zasilającej piec w surowce.

i spełnia wymagane przez Plan funkcje, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodaroTo tu
znajduje się początek i koniec szlaku edukacyjnego, główny hol z recepcją, sala wielofunkcyjna wraz z funkcjami
wania
terenu.
zapleczowymi jak szatnie, sanitariaty czy kawiarnia i muzealny sklepik. W odciętej fosą, zachodniej, przeszklonej części

1
Dojazd na teren opracowania od strony rynku
oraz od strony osiedla Kaufhausu ulicą Piotra
Niedurnego, która stanowi kręgosłup komunikacyjny Rudy Śląskiej. Wjazd na działkę,
z wykorzystaniem uzgodnionego wcześniej zjazdu z drogi publicznej, obsługującego zarówno teren
opracowania jak i sąsiednią działkę graniczącą z terenem od strony północnej. Trzy miejsca dla autokarów
zaplanowane zostały na obszarze placu Lejowni. Jako drogę manewrową do zawracania wykorzystano
część działki wydzielonej na wjazd. Zielony parking dla 35 samochodów osobowych, w tym 2 miejsca dla
niepełnosprawnych zlokalizowany został w północno-wschodnim narożniku działki. Jeden rząd miejsc
zaplanowano od strony placu, przed zespołem nagrzewnic. Pozostałe miejsca rozmieszczono pomiędzy
masywnymi ścianami składowiska materiałów.

Maszyneria fabrycznego kolosa otoczonego liniami obiegających go we wszystkich kierunkach
rur, przewodów, pomostów i schodów. Zastygły wygasły gigant wpisany w sylwetkę miasta:
minimalizacja ingerencji kubaturowych, zamknięty, całoroczny szlak zwiedzania oraz maksymalne
zachowanie oryginału to nasze podstawowe założenie ideowe.
Projekt podzielić można na cztery przenikające się w formie i funkcji główne elementy składowe.
Podziemna część muzealna wraz z funkcjami towarzyszącymi, szlak edukacyjny w formie całorocznego
zamkniętego obiegu, flankujący ulicę Piotra Niedurnego budynek-pierzeja o funkcjach uzupełniających
i komercyjnych oraz teren pomiędzy tymi obiektami.
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Obiekty istniejące zamierzamy zachować w formie, stanie jak i wyglądzie estetycznym maksymalnie zbliżonym do oryginału, konserwując je jedynie aby zabezpieczyć przez dalsza degradacją. Wszelkie
zaś interwencje konieczne do ich użytkowania w nowej funkcji przedstawić w ramach czytelnych działań
kontrastowych z możliwą minimalizacją form wyrazu współczesnych elementów.
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Cały obszar będzie miał kompozycję otwartą, umożliwiającą swobodny dostęp również poza
godzinami funkcjonowania muzeum. Przewiduje się demontaż istniejącego ogrodzenia z blachy
trapezowej wzdłuż ul. Piotra Niedurnego. Ogrodzenie ażurowe z siatki o dużym stopniu przezierności
wzdłuż wschodniej i południowej granicy terenu umożliwi zwiedzającym wgląd na teren nadal
funkcjonującego zakładu Huty Pokój. Ogrodzenie pełne z blachy Corten-owej, od strony północnej
będzie barierą wizualną, oddzielającą od nieatrakcyjnych widoków sąsiedniej działki o przeznaczeniu
składowo-magazynowym.
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Od strony ulicy Piotra Niedurnego układ urbanistyczny domykamy budynkiem zlokalizowanym
w linii wyburzonego ogrodzenia - częściowo transparentnym parawanem pełniącym funkcje komercyjne
i uzupełniające do podstawowego programu muzeum. Poza pieszym wejściem głównym na teren
muzeum, które potem prowadzi nas pasażem do schodów zejściowych zlokalizowaliśmy w nim kolejno:
na parterze punkt informacji, komercyjną kawiarnię oraz warsztaty i pracownie twórcze dla mieszkańców
i młodzieży szkolnej. Na piętrze komercyjne biura co-workingowe wynajmowane na dni lub godziny.
Surowa w wyrazie nowoczesna forma obiektu stanowi uzupełnienie czytelną dla piętrzącej się za nim
machinerii i wyłaniającej się nieco dalej sylwetki komina.
28

Cały projektowany obiekt muzeum łącznie z terenem, szlakiem wystawy i tarasem widokowym
jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób niewidomych i niedowidzących oraz osób
z dysfunkcją słuchu. Układ komunikacyjny i kierunki zwiedzania będą dodatkowo oznakowane w języku
braille’a poprzez zastosowanie tabliczek i oznaczeń w poziomie podłogi. Osoba niepełnosprawna
będzie mogła również skorzystać z usługi przewodnika. Zakres i kolejność zwiedzania obiektu dla osób
z niepełnosprawnościami nie różni się od zwiedzania przez osoby w pełni sprawne.
29
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Głównym eksponatem i tematem wystawy jest Wielki Piec i Huta Pokój. Chodząc po
ścieżce zwiedzania reszta ekspozycji ma być tylko uzupełnieniem. Założeniem było jak najlepsze
wyeksponowanie i udostępnienie istniejącego obiektu przemysłowego w aktualnie zachowanym stanie,
bez wprowadzania nadmiaru nowych elementów i wtórnych eksponatów.
Bezpieczne całoroczne zwiedzanie - przejście bezpieczną, ciepłą, całoroczną, dostępną dla
niepełnosprawnych zapętloną ścieżką dydaktyczną, będącą ekspozycją na całej swojej długości.
Kolejność zwiedzania jest poprowadzona zgodnie z chronologią ciągu produkcyjnego żelaza
i procesu wielkopiecowego. Główna ścieżka dydaktyczna podąża od wydobycia rudy, węgla i topników,
dostarczenia surowców wagonami kolejowymi na estakadę, dalej wsadem z komory skipowej na
poziom gardzieli pieca, poprzez proces wielkopiecowy, do wypływu surówki, dalszej obróbki, kończąc
na wytworzeniu finalnego produktu w postaci kształtowników stalowych i innych elementów
konstrukcyjnych. Przejście pętli ekspozycyjnej pozwoli zwiedzającemu zrozumieć cały proces i poskładać
w logiczny ciąg kolejne czynności i procesy. Kierunek horyzontalny zwiedzania – dostarczenie surowców
– kierunek wertykalny z dołu do góry – wprowadzenie wsadu do Wielkiego Pieca – kierunek wertykalny
z góry na dół – proces następowania kolejnych reakcji w Wielkim Piecu do uzyskania surówki – kierunek
horyzontalny – kolejne etapy obróbki i przetwarzania surówki w finalne produkty.
Spójnie z główną koncepcją architektury projektowanego muzeum i koncepcją zwiedzania
w obiegu zamkniętym, narracja ekspozycji przebiega również w pętli: NATURA – ERA PRZEMYSŁOWA
– POWRÓT DO NATURY. Rozwijając to założenie podążamy ścieżką dydaktyczną z holu głównego
z symboliczną projekcją lasu i po przejściu przez Wielki Piec wracamy z powrotem do tego miejsca.
Natura - przyroda, krajobraz, odkrycie złóż, powstanie kopalń, budowa huty, początek ery
przemysłowej, budowa miasta, produkcja masowa, interwencja w krajobraz i środowisko, intensywna
eksploatacja zasobów, zanieczyszczenia, ekologia, dostosowanie produkcji hutniczej do wymogów
ochrony środowiska, rekultywacja krajobrazu, ochrona dziedzictwa przemysłowego, rewitalizacja
i przekształcania terenów porzemysłowych na parki i ogrody - powrót do natury. Tu pętla się zamyka.
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Większość kubatury muzeum oraz funkcji towarzyszących lokujemy pod ziemią w miejscu reliktu istniejącej
estakady kolejowej zasilającej piec w surowce.
To tu znajduje się początek i koniec szlaku
edukacyjnego, główny hol z recepcją, sala wielofunkcyjna
wraz z funkcjami zapleczowymi jak szatnie, sanitariaty czy
kawiarnia i muzealny sklepik. W odciętej fosą, zachodniej,
przeszklonej części podziemnej znajduje się część
biurowo-administracyjna muzeum. Schodząc w zapadającą
się szczelinę, szerokimi schodami z placu przed Wielkim
Piecem zagłębiamy się w surowej przestrzeni holu muzeum.
Na wstępie ukazuje nam się studnia rozświetlona
naturalnym światłem, komora załadunkowa skipu, którą
odkopujemy i konserwujemy jako oryginalny relikt procesu
produkcji. Jednocześnie hol doświetlony jest świetlikiem
nad recepcją będący oknem widokowym na istniejące
założenie przemysłowe. To tu zaczyna się i kończy się
zwiedzanie obiektu i tu można poczekać i odpocząć.
Szlak zwiedzania prowadzi nas w chronologiczny
sposób z podziemia, przez pawilony (“wagony”) na estakadę,
następnie poprzez budynek sterowni i maszynowni wiedzie
na poziom gardzieli pieca i potem w dół nowoprojektowanym
pionem komunikacji do podziemnej części muzeum. Cześć
pierwsza to szeroki, podziemny korytarz ekspozycyjny,
którym dostajemy się do prześwietlonej klatki schodowej
prowadzącej nas na poziom estakady. Tu w części drugiej
pawilonami nawiązującymi formą do wagonów kolejowych,
przedstawiana jest dalsza części ekspozycji z jednoczesnymi
otwarciami widokowymi na istniejące instalacje Wielkiego
Pieca. Następnie przeszklonym pasażem dostajemy się do
ekspozycji budynku sterowni/maszynowni, gdzie dzięki
nowo dodanej klatce schodowej zwiedzać możemy zarówno
poziom maszynowni, sterowni jak i magazyn na poddaszu.
W części tej mamy wgląd w przeszłość, jak gdyby czas się
zatrzymał. Całość ekspozycji pokazuje pomieszczenia
w zachowanym ze szczegółami stanie z momentu kiedy
opuścili je ostatni pracownicy. Z budynku sterowni nową
przeszkloną windą, zainstalowaną w istniejącym i niewykorzystywanym dotychczas oryginalnym szybie windowym
wjeżdżamy na poziom gardzieli pieca, gdzie przechodząc
korytarzem po tarasie tego 8 poziomu pieca dostajemy się
do nowo zaprojektowanego pionu komunikacyjnego, który
prowadzi nas na miejsce spustu surówki. Tu z kolei z jednej
strony przez wycięty otwór zaglądamy do wnętrza pieca
a z drugiej z balkonu widokowego, widzimy plac z rysunkiem
dawnej hali lejniczej i przywróconym układem torów.
Szlak zwiedzania kończymy na poziomie -1 w głównym holu
muzeum.
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3. nagroda
BDR Architekci Sp. z o.o.
Chcieliśmy aby nowy pawilon muzealny był w całości wykuty w Hucie Pokój, aby charakter nowej
zabudowy – jej konstrukcja i forma były ideowo powiązane z konstrukcją wielkiego Pieca.
Proponowana rozbudowa jest horyzontalna i jednokondygnacyjna, uzupełnia i pełni funkcję
ochronną dla najcenniejszych elementów zabytku. Podłużne jednokondygnacyjne pawilony odróżniają
się od wertykalnych form pieca, nagrzewnic i komików. Nowa zabudowa stanowi dopełnienie
i kontynuację bogatej historii tego miejsca.
Dążyliśmy do tego aby nowa zabudowa prezentowała możliwości Wielkiego Pieca, możliwości
konstrukcji stalowych, aby odnosiła się do współczesnej działalności Huty Pokój, w której nadal
wytwarza się spektakularne konstrukcje, takie jak przęsła mostowe, stadiony, terminale lotnicze. Stąd
wzięła się liniowa konstrukcja belek stalowych zadaszeń pawilonów, tworząca ruszt nasuwający skojarzenia
z mostami i halami stalowymi. Stal staje się tutaj manifestem możliwości Wielkiego Pieca, już od wejścia
na działkę zwiedzających wita podłużny stalowy dach zdający się lewitować nad placem. Wspiera się
jednak na pawilonie muzealnym oraz dwóch filarach wielkiego pieca.

Jednym z głównych założeń projektu jest stworzenie wokół Wielkiego Pieca przestrzeni tętniącej
życiem. Zdecydowaliśmy, że najlepszym miejscem na plac publiczny będzie pusta przestrzeń po hali
lejniczej z pięknie wyeksponowanym Wielkim Piecem. Jego skala jest adekwatna do skali ikonicznego
obiektu, pozwala na odpowiednie odejście i odbiór spektakularnej konstrukcji.
Zamiast rekonstruować halę zaproponowaliśmy, aby w miejscu, w którym kiedyś znajdowało się
przegłębienie technologiczne, umieścić świadka – fontannę. Gładka tafla wody odbija Piec potęgując
jego skalę. Po wyłączeniu obiegu wody w fontannie plac się zwiększa, stając się przestrzenią
kameralnych wydarzeń. Nowoprojektowany plac staje się nową ważną przestrzenią publiczną w mieście
bezpośrednio związaną i dedykowaną indu dziedzictwu regionu.
Wschodnią pierzeję placu tworzy niska horyzontalna bryła pawilonu muzealnego z piętrzącymi
się powyżej nagrzewnicami, zaś od zachodu plac zamyka podwójny szpaler drzew.
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Wzdłuż ul. Piotra Niedurnego zaproponowaliśmy chodnik zacieniony podwójnym szpalerem
drzew. Chodnik zapewnia dostęp do działki na całej jej długości. Do chodnika przylega podłużny
dach, który zaprasza zwiedzających do wejścia na plac i do budynku. Plac został zaprojektowany jako
elastyczne miejsce wydarzeń, które może powiększać się przez odpompowanie wody powierzchniowej
fontanny. Zaproponowane zostały także dwa ogólnodostępne placyki. Pierwszy – edukacyjny – z tablicami do prezentacji wystaw czasowych, kampanii społecznych. Drugi – w formie parku odkrywców – to
propozycja zabawek – urządzeń zewnętrznych prezentujących zjawiska fizyczne. Zielone nasypy zostały
w tym miejscu zaadoptowane na atrakcyjną przestrzeń dla dzieci.
Wjazd na działkę odbywa się ze strony północnej. Aby uniknąć wielkiego placu parkingowego
zielone place parkingowe zostały podzielone na dwa etapy i umieszczone po wschodniej i zachodniej
stronie działki. Zależałoby nam na tym aby teren uczynić przyjaznym i zielonym, stąd propozycja
wysokich nasadzeń oraz „podłużne zielone górki” nawiązujące do liniowych nasypów z kopalni rudy
żelaza. Górki tworzą nieformalne, kameralne przestrzenie publiczne. Wokół nich meandruje ścieżka
dydaktyczna biegnąca przez główne elementy maszyny Wielkiego Pieca. Ścieżkę wzbogacają tablice
wystawowe wprowadzające zwiedzających w technologię procesu hutniczego.

Założyliśmy, dwuetapową realizację budowy umożliwiającą użytkowanie budynku po zakończeniu pierwszego etapu:
Etap I - planuje się wykonanie części ekspozycyjnej - muzealnej z kawiarnią sklepem i zapleczem
sanitarnym. W celu udostępnienia zwiedzającym Wielkiego Pieca, w tym etapie planowane jest
wykonanie windy i schodów prowadzących do punktu widokowego oraz głównej ekspozycji w wyremontowanym i przebudowanym budynku sterowni. W ramach zagospodarowania planuje się wykonanie
placu wejściowego wraz z częścią miejsc parkingowych po stronie zachodniej, nasadzeniami oraz
zielonymi nasypami.
Etap II - planuje się adaptację estakady poprzez budowę pod jej konstrukcją sali wielofunkcyjnej wraz
z biurami muzealnymi. Niezależne biura na wynajem proponujemy umieścić w jednokondygnacyjnej
nadbudowie estakady. W ramach Etapu II zostałaby wykonana także ukośna winda dla zwiedzających
(poprzez dostosowanie istniejącego wyciągu ukośnego) oraz łącznik pomiędzy zabudowaniami Etapu
I i II. W ramach zagospodarowania planuje się wykonanie placu wejściowego wraz z częścią miejsc
parkingowych po stronie wschodniej, nasadzeniami oraz zielonymi nasypami.
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Wielki Piec Huty Pokój wraz z sąsiadujemy
obiektami stanowi symbol miasta i regionu, jest
świadectwem przemysłowej historii Rudy Śląskiej.
Teren zlokalizowany jest w centrum dzielnicy Nowy
Bytom, przylega do ulicy Piotra Niedurnego –
w odległości niecałych 500 metrów od rynku. Celem
projektu jest wykorzystanie tego wyjątkowego
położenia na granicy terenów przemysłowych
i mieszkalno-usługowych, poprzez stworzenie
przestrzeni publicznej otwierającej się na
ul. Piotra Niedurnego. Dzięki temu projektowy plac
o charakterze industrialnym i zielonym równoważy
miejski utwardzony rynek dzielnicy Nowy Bytom.
Z perspektywy historii i tożsamości miasta
budowla Wielkiego Pieca mogłaby być stawiana
na równi z ratuszem czy kościołem i tak jak one
powinna oferować przestrzeń publiczną dostępną
dla każdego mieszkańca Rudy Śląskiej. Inwestycja
ma stanowić przykład dostępnych i nowocześnie
urządzonych terenów publicznych i zielonych,
rozpoczynając proces ożywienia terenów położonych w sąsiedztwie ścisłego centrum Miasta
i dalsze wprowadzenie na tereny postindustrialne
funkcji kulturalnych, edukacyjnych, usługowych
i rekreacyjnych.
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Wejście do Muzeum znajduje się od strony wschodniej (od placu) a wejście do biur od strony
zachodniej. Hol muzealny został zaprojektowany jako jednoprzestrzenny. Kasy i sklepik umieszczone są
po jego prawej i lewej stronie. Szatnie i sanitariaty sąsiadują z kawiarnią (etap I). Sanitariaty dla części sali
audytoryjnej umieszczone zostały w podziemiu (etap II).
Strefa reprezentacyjna została podzielona dwie części.
Pierwsza część - ekspozycja stała (etap I) rozpoczyna się na parterze w dużej Sali wystawowej prezentującej historię huty i Rudy Śląskiej. Następnie klatką schodową z windą ścieżka zwiedzania przebiega
w kolejnych poziomach sterowni. W ramach ścieżki zwiedzania dostępny jest punkt widokowy oraz
wnętrze Wielkiego Pieca, gdzie zlokalizowano pokaz multimedialny. Ścieżka zwiedzania kończy się podsumowaniem w dużej Sali wystawowej na parterze. Stamtąd po podsumowaniu wystawy, zwiedzający
kierowani są w kierunku sklepiku.
Druga część – sala audytoryjna (etap II) została zlokalizowana pod estakadą. Sąsiaduje z wyciągiem
ukośnym, którym zwiedzający i goście mogą wyjechać na górny poziom Wielkiego Pieca.
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Strefa administracyjna została zlokalizowana pod estakadą
w jej południowym skrzydle. Jest to intymne miejsce – poza
głównymi trasami zwiedzania. W budynku umieszczono dwa
zaplecza socjalne dla pracowników – osobne dla biur i pozostałych
pracowników Muzeum.

Strefa komercyjna również została podzielona na dwie części
Pierwsza część – kawiarnia (etap I) mieści się na lewo od holu głównego. Zakłada się że kawiarnia będzie
mogła funkcjonować w pełni niezależnie – nawet po zamknięciu muzeum. Możliwe jest jej czasowe
wydzielenie (łącznie z zapleczem).
Druga część – pokoje biurowe pod wynajem (etap II) umieszczono nad estakadą – nad salą audytoryjną.
Biura posiadają niezależne wejście i klatkę schodową z windą, dzięki czemu możliwe jest ich
funkcjonowanie nawet po zamknięciu muzeum. Każdy zespół biurowy posiada własne zaplecze.
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4. nagroda
8486 Architekci Henryk Struski

Koncepcja projektowa zakłada jak najmniejszą ingerencję w istniejące elementy oraz teren
kompleksu Wielkiego Pieca zarówno poprzez wprowadzanie kubatury, jak i minimalną ingerencję
w istniejące konstrukcje. Projektowane elementy w zamierzeniu dopełniają istniejący kompleks nie
konkurując z nim. Świadomą decyzją projektową była rezygnacja z jednego, wspólnego obiektu, którego
kubatura swą wielkością przytłoczyłaby istniejące elementy Wielkiego Pieca. Uznano za właściwe
wykonanie próby swoistego ukrywania nowych, wymaganych funkcji, kładąc nacisk na dopełnienie już
istniejącej tkanki, bez jej dominacji.
Nową kubaturą jest budynek Centrum Zwiedzającego, projektowany jako obiekt głównie
podziemny. Tym obiektem od strony północnej domknięto teren Wielkiego Pieca, wytwarzając
przestrzeń publiczną oraz tworząc formę zamkniętego kwartału. Przy okazji kubaturą budynku
odizolowano się od działającego zakładu przemysłowego, niwelując jego widok do minimum.
Widoczną ponad teren część Centrum Zwiedzającego tworzy nachylona w kierunku Pieca
zielona przestrzeń relaksu, która jest swoistym przedłużeniem wewnętrznych funkcji budynku. To tutaj
po zakończeniu zwiedzania obiektów Wielkiego Pieca można zatrzymać się i relaksując obserwować
ogrom stalowych konstrukcji.
Wewnątrz Centrum Zwiedzającego w części naziemnej kryje się lobby wejściowe z kasą,
punktem informacyjnym oraz kawiarnia – połączona poprzez taras ze strefą zielonego dachu. W części
podziemnej znajdują się doświetlone przez patio: audytorium z funkcjami pomocniczymi oraz cześć
administracyjna. Patio może być wykorzystywane jako dodatkowa przestrzeń wystaw tymczasowych lub
jako tło dla specjalnie zaprojektowanej instalacji artystycznej dla tego miejsca. Centrum Zwiedzającego
połączone jest podziemnym przejściem z Centrum Ekspozycyjnym wytworzonym w dawnym budynku
sterowni i maszynowni.
Budynek Centrum Zwiedzającego łączy te pomieszczenia, które mogą funkcjonować osobno,
w ramach działań komercyjnych Muzeum Wielkiego Pieca. Możliwe jest wynajęcie przestrzeni
audytorium bez konieczności ingerencji w pozostałe części projektowanych obiektów. Możliwe jest
również wynajęcie kawiarni bez konieczności wydzielania stref czy zamykania części budynku.
Strefa ekspozycji zostaje zaprojektowana w istniejącym budynku maszynowni i sterowni. Dla
zwiedzających zostają udostępnione wszystkie 3 poziomy obiektu istniejącego. W strefie parteru
pomiędzy stalowymi elementami konstrukcji zostaje zaprojektowana, jako dodatkowy poziom, strefa
wejściowa z punktem informacyjnym, kasą, sklepikiem, strefą relaksu, szatnią oraz osobnym
zestawem sanitariatów. W środkowej części parteru znajdują się paradne schody, które prowadzą do
części podziemnej Centrum Zwiedzającego.
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5. nagroda
ARSIS Atelier Projektowe

Głównym założeniem projektu jest przywrócenie miastu zamkniętej dotychczas przestrzeni
poprzemysłowej i stworzenie w jej miejscu przestrzeni publicznej, będącej wizytówką Rudy Śląskiej.
Zamknięte dotąd obiekty staną się atrakcją turystyczną, a oferta kulturalno-dydaktyczna przyciągnie
różne grupy odbiorców. Dzięki dostępności dla każdego, powstanie nowe miejsce spotkań mieszkańców,
w otoczeniu zieleni i historii ich miasta.
Projekt zachowuje zdecydowaną większość zabudowy kompleksu Wielkiego Pieca, która wpisana
jest do rejestru zabytków województwa śląskiego. Dodane elementy nowej architektury tworzą
dyskretne tło dla zabytku. Muzeum Wielkiego Pieca ma szansę stać się nowym znakiem rozpoznawczym
w krajobrazie Śląska.
Zarówno projekt, jak i zagospodarowanie terenu, kładą maksymalny nacisk na
wyeksponowanie istniejących obiektów kompleksu Wielkiego Pieca. Projektowane kubatury wpisane
są w istniejącą tkankę poprzemysłową i stanowić mają jedynie tło w zastanym krajobrazie. Koncepcja
zagospodarowania terenu przewiduje utworzenie przedpola obiektów w postaci placu, który może
stać się miejscem spotkań mieszkańców, festynów, koncertów czy wydarzeń kulturalnych. Parkingi
zlokalizowane od strony projektowanego wjazdu na działkę, wzdłuż jej krótszego boku. Projekt
przewiduje 36 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych
oraz 3 dla autobusów, a także stojaki na rowery. Ograniczenie ruchu kołowego ma służyć
bezpieczeństwu i komfortowi zarówno zwiedzających, jak i osób korzystających z przestrzeni Wielkiego
Pieca. Nawierzchnię placu zaprojektowano z wielkoformatowych płyt betonowych, nawiązujących
do dróg technicznych w zakładach przemysłowych (tzw. płyty drogowe), z elementami czarnego,
płomieniowanego lastriko. W posadzce placu wydzielono kwadraty trawnika, który może być również
miejscem pikników mieszkańców. Takie rozwiązanie zwiększa ilość powierzchni biologicznie czynnej,
a jednocześnie nie ogranicza możliwości organizacji imprez plenerowych. Dodatkowo na płycie placu
pojawia się mapa huty z 1929 roku, która daje wyobrażenie o jej wielkości.
Obrzeże działki urządzono zielenią izolacyjną różnej wysokości w celu stworzenia enklawy wolnej
od hałasu i zanieczyszczeń. Dojście piesze na teren - od strony ulicy Niedurnego - poprzez szeroki pasaż
pieszy. Dodatkowo proponuje się zaakcentowanie przejścia przez ulicę w postaci wyniesionej wyspy,
spowalniającej ruch kołowy na tym odcinku ulicy.
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6. wyróżnienie
Arch. DI Robert Lamprecht - Super Future Group
mgr. inz. arch. Anna Lamprecht

Podstawowym założeniem projektowym było wykreowanie miejsca, które przyciągnie
różnorodnością i unikalnością, stanowić będzie wizytówkę miasta. Respektujemy uwarunkowania
konserwatorskie. Podstawą projektu jest współdziałanie dwóch wzajemnie uzupełniających się światów
- istniejącego zabytkowego Zespołu Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej, wobec którego
wykazujemy się zasadą minimalnej ingerencji wraz z projektowanym muzeum, zespołem biur
i audytorium oraz tajemniczegi ogrodu. Istotą jest stworzenie wyjątkowego połączenia tradycji, śląskiej
kultury i nowoczesności. Podejmujemy działania kompleksowe, proponując obiekt wielofunkcyjny
z Placem Muzealnym i Tajemniczym Ogrodem stanowiący szeroką ofertę edukacyjną, kulturową, a także
rozrywkową. Takie powiązanie funkcji owocuje nową jakością przestrzeni, uatrakcyjniając Rudę Śląską
i okolice. Wielki Piec to założenie, które odegra niebanalną rolę w kultywowaniu industrialnych tradycji
Śląska.
Nowoprojektowaną zabudowę utworzono w otoczeniu zabytkowych obiektów. Wprowadzając
zabudowę od strony ul. Piotra Niedurnego uzupełniamy sylwetę ulicy. Dodane elementy nie dominują
w przestrzeni, Wielki Piec pozostaje dominantą przestrzenną.
Projektowane założenie odsunięto od ul. Piotra Niedurnego oraz istniejącej linii tramwajowej
w celu zachowania bezpieczeństwa zwiedzających. W powstałym przedpolu zaprojektowano pas zieleni,
miejsce tymczasowe dla autobusu (Kiss&Visit), parking dla rowerów oraz zestaw elementów małej
architektury. Zaproponowano także opcjonalne stworzenie przystanku tramwajowego Wielki Piec.
Parking dla samochodów osobowych przewidziano w kondygnacji podziemnej (28 MP)
i nadziemnej koło wjazdu i biur do wynajęcia (10MP), a dla autobusów (3MP) w północnowschodnim
narożniku opracowywanego terenu.
Otwarty od strony ulicy Plac Muzealny oraz schowany w głębi Tajemniczy Ogród stanowią
kompletną przestrzeń publiczną przyciągając nie tylko turystów, ale także mieszkańców miasta i okolic.
Tak kreowany obszar jest przyjazny dla użytkowników i daje wiele możliwości przeprowadzania
aktywności społecznych i kulturowych.
Na tętniącym życiem placu mogą odbywać się różnorodne wydarzenia, takie jak koncerty,
występy artystyczne, targ, kino letnie, a zimą może przekształcić się w lodowisko i świąteczny market.
Na zamknięciu placu stworzono strefę wejściową oraz kawiarnię. Ogród stanowi tło dla tych funkcji.
Otwarte Ceglane Tarasy oraz siedziska są idealnym miejscem do podziwiania pieca z trochę innej
perspektywy. Tarasy pełnią funkcję zewnętrznych, tymczasowych wystaw oraz funkcję trybun
w przypadku wydarzeń organizowanych na placu.
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7. wyróżnienie
VOBOO Mateusz Okrajni

Projekt koncepcyjny projektowanych budynków został opracowany z poszanowaniem dla
istniejącej zabudowy kompleksu Wielkiego Pieca. Głownym celem było stworzenie obiektu który nie
przesłoni zabytku, a będzie go uzupełniać. Wielki Piec miał pozostać dominantą w przestrzeni. Z tego
też powodu nowo projektowane budynki zostały schowane poniżej poziomu terenu. Ponad terenem
zachowano tylko konieczne części obiektów. Istotne było stworzenie atrakcyjnego placu, którego
lokalizacja została określona po analizie wybranych osi widokowych. Ścięcie brył ma wizualnie
naprowadzać na bryłę Wielkiego Pieca.
Główne wejście do obiektu zlokalizowano od strony rynku miasta Ruda Śląska. Założono, że po
przeprowadzeniu rewitalizacji i adaptacji kompleksu Wielkiego Pieca połączenie to będzie bardzo istotne
pod względem turystycznym.
Ciekawy element kompozycyjny stanowi ciepłociąg biegnący w poprzek ulicy Piotra Niedurnego.
Jego występowanie może stać się pretekstem do stworzenia nowej osi połączeń kulturalnych,
turystycznych i rekreacyjnych dla miasta Ruda Śląska. Połączenie Hali Widowiskowo-Sportowej wraz
z przyległym do niej terenem z kompleksem Wielkiego Pieca i rynkiem miasta może stymulować
atrakcyjną strefę kulturalno-wypoczynkową. Koncepcja ta przewiduje stworzenie pieszego przejścia
nadziemnego, w niedużej odległości od ciepłociągu, które łączyć będzie Halę Widowiskowo-Sportową
wraz z kompleksem Wielkiego Pieca.
Wjazd na działkę znajduje się w miejscu wyznaczonym w regulaminie do konkursu. Jezdnię dla
samochodów osobowych, autobusów oraz dla zaopatrzenia kawiarni zaproponowano wzdłuż granicy
działki inwestycji.
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8. wyróżnienie
WXCA Sp z o.o.

Celem rewitalizacji jest PRZEKAZANIE WARTOŚCI industrialnego dziedzictwa Śląska nie tylko
w formie wiedzy, ale osobistego doświadczenia. Bezpośredni kontakt z technologicznymi instalacjami
pozwoli odwiedzającym odczuć potęgę procesu przemysłowego, zrozumieć etos i realność ciężkiej
pracy hutnika, ryzyko i odpowiedzialność, a tym dawniej związanym z Hutą kultywowanie poczucia
dumy i godności swojego zawodu.
Wielki Piec stanie się po rewitalizacji świadectwem współczesnej transformacji całego regionu symbolem przejścia od epoki ciężkiego przemysłu, „węgla i stali”, do przyszłości - ery zrównoważonego
rozwoju, większej harmonii z naturą, człowieka jako podmiotu. Ogród wypełniający plac i dawne
przemysłowe konstrukcje jest metaforą tego procesu.
Istniejące konstrukcje wielkiego pieca były ścisłym odzwierciedleniem industrialnej racjonalności,
instalacjami podporządkowanymi regułom technologicznego procesu. Projektowany budynek jest
kontynuacją tej logiki, dodaniem kolejnej instalacji – tym razem służącej człowiekowi, wprowadzeniu go
w strukturę już nie jako elementu procesu produkcji, lecz jako gościa, odkrywcę. Meandrująca forma
wprowadza odwiedzających w ścieżkę zwiedzania zabytkowej konstrukcji.
Główny poziom budynku – współczesne piano nobile – pozwala na bezpośrednią konfrontację
z całą instalacją z nieznanej wcześniej perspektywy oraz przygotowanie do bezpośredniej eksploracji
oryginalnej konstrukcji.
Dla pokoleń Huta była CENTRUM ŻYCIA społeczności. Nadawała rytm, budowała tożsamość,
dumę, etos pracy, rodziny, wspólnoty. Z chwilą zatrzymania produkcji ta więź miejsca z mieszkańcami
została zerwana.
Celem rewitalizacji Wielkiego Pieca jest przywrócenie tych wartości dla lokalnej społeczności,
lecz w nowym wymiarze. Otoczenie Pieca będzie nową przestrzenią publiczną – ogrodem i jednocześnie
miejscem spotkań, imprez zbiorowych – nowym salonem miasta. Familokowe ławeczki rozproszone
wśród zieleni w cieniu hutniczych instalacji będą zaproszeniem do spotkania pokoleń: dawnych
pracowników, ich dzieci i wnuków. Publiczny plac – ogród, którego sklepieniami będą konstrukcje
technologicznego ciągu huty- stanie się salonem miasta nacechowanym jego historyczną tożsamością
lecz i kierującym
w przyszłość.
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9. wyróżnienie
JRK72 Architekt Jacek Krych

Wyróżnienie przestrzenne „kwartału” Wielkiego Pieca jest główną ideą urbanistyczną
oddziałującą zarówno w większej skali jak i skali miejsca. Wielki piec swoją skalą i znaczeniem społecznym,
historycznym, przemysłowym i urbanistycznym zasługuje na szczególne działania przestrzenne
identyfikujące industrialną przestrzeń wokół niego jako jednorodną całość, a jednocześnie wpisującą
się w szeroki wielowarstwowy kontekst miejsca. Wyróżnik w postaci zorganizowanej, określonej oraz
poukładanej funkcjonalnie przestrzeni definiuje wyraźnie miejsce zarówno w skali miasta, ulicy Piotra
Niedurnego jak i w skali najbliższego otoczenia samego kompleksu Wielkiego Pieca.
Wewnątrz zakreślonego nową zabudową funkcjonalną obszaru powstała przestrzeń publiczna.
Przestrzeń przypominająca rynek z ratuszem w postaci zabudowań i urządzeń industrialnych. Obszar
pomiędzy nową zabudową a artefaktami jest wolną strefą aktywności, spacerów, odpoczynku
zwiedzania, leżakowania, konsumpcji, spotkań. Wprowadzona nowa zabudowa działa stymulująco,
pobudzająco przez wprowadzenie okólnie nowych funkcji w budynkach i architekturze które
wspomagają wewnętrzne przestrzenie publiczne – place, skwery, pasaż, wewnętrzny park, woda itd.
Powstaje przestrzeń aktywna społecznie, interaktywna – zdefiniowana pomiędzy artefaktami a nowymi
budynkami. Wytwarzają się nowe, wielowątkowe relacje przestrzenne pomiędzy jej uczestnikami:
materią historyczną przemysłową a nową architekturą, zwiedzającymi a pracującymi, historią
i nowoczesnością. Dostępność dachu nowego obiektu wytwarza przestrzeń do zwiedzania kompleksu
z innych różnych perspektywy, daje to wielorakość wglądów i wzbogaca program rekreacyjny – zielone
ogrody sukcesji.
Pierścień zabudowy kwartału zawiera w sobie funkcje wymagane programem konkursu opisane na
planszach. Poprzez adaptację estakady kolejowej do funkcji audytoryjnych włącza się ją w wytworzenie
zabudowy kwartału. Jedyną ingerencją w artefakty przemysłowe następuje w pomieszczeniu przyziemia
sterowni przez zorganizowanie tam kawiarni oraz nadbudowy komunikacji pionowej w konstrukcji
stalowej. Sugeruję się również umieszczenie lokali gastronomicznych sezonowych w przyziemiu
nagrzewnic. Nowa zabudowa w konstrukcji żelbetowej z ukazaniem konstrukcji w okładzinie
elewacyjnej ze stali czarnej. Brama wejściowa w konstrukcji stalowej. Naświetla przemysłowe
poliwęglanowe. Częściowo obiekty zabudowy kwartału (np.: kino letnie-amfiteatr, pergola, pochylnie,
schody i inne) realizowane w konstrukcji stalowej. Parking podziemny w konstrukcji żelbetowej.
Budynki tworzące kwartał będą posiadały funkcjonalne dachy do wykorzystania jako ścieżka zwiedzania,
i wypoczynku również obserwacja otoczenia oraz Wielkiego Pieca.
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10. opracowanie studialne
Autorska Pracownia Projektowo-Plastyczna
Arch. Andrzej Getter
Autorska Pracownia Projektowa 2
Arch. Barbara Getter

Zagospodarowanie terenu sprowadza się do wprowadzenia na teren działki, zblokowanego
2-piętrowego budynku wysokości 13.20m z funkcjami reprezentacyjnymi, komercyjnymi i administracyjnymi w miejsce wyburzonej estakady kolejowej, oraz kubatury przylegającej do pieca, zapewniającej
komunikację pionową i ewakuację.
Niewielka powierzchnia działki, wymagana ilość stanowisk postojowych, oraz
zdeterminowane rozwiązanie drogi wjazdowej, spowodowały konieczność zaprojektowania parkingu
dwupoziomowego. Umożliwiło to również uzyskanie znacznej powierzchni trawiastej, biologicznie
czynnej wraz z zielonymi dachami, oraz zapewniło klarowność elewacji, bez kontekstu samochodów.
Bardzo łatwy dojazd do placu manewrowego we wschodniej części działki zapewnia parking dla
min. 3 autobusów a równocześnie spełnia wymagania drogi pożarowej.
Koncepcja przestrzenna zagospodarowania terenu zakłada zachowanie istniejącej
sylwety bryły wielkiego pieca wraz z nagrzewnicami. Dotyczy to zwłaszcza widoku południowo-wschodniego jako najbardziej czytelnego dla całości formy. Jedynym niezbędnym elementem
funkcjonalnym jest ażurowa bryła pełniąca rolę komunikacji pionowej przy wielkim piecu. Przylega
ona do płaskiej ściany konstrukcji pieca i wpisuje się w szczelinę przestrzenną pomiędzy
dwoma głównymi elementami bryły. Obudowane dwie klatki ewakuacyjne tworzą ramę
eksponującą główny korpus pieca. Panoramiczne, szklane kabiny wind, oprócz swojej podstawowej
funkcji, stwarzają atrakcję widokową.
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11. opracowanie studialne
Limba Eko Sp. z o.o.

Celem projektantów było stworzenie miejsca, które stanie się wizytówką miasta i magnesem,
przyciągającym turystów i miejscowych. W tym celu projektanci początkowo zajęli się poszukiwaniem
odpowiedniej narracji, czyli unikalnej opowieści, która stanie się rozpoznawalna wyłącznie dla tego
miejsca.
Współcześnie zwiedzanie czegokolwiek w tradycyjnej formie staje się już przestarzałe i nudne
dla większości ludzi i to nie tylko młodych, którzy są obeznani z multimediami. Projektanci uznali, że
zwiedzanie zespołu Wielkiego Pieca powinno być - przynajmniej dla części zwiedzających - możliwe
w formie gry RPG (role-playing game)- gdzie każdy Gracz mógłby stać się Bohaterem, realizującym
misję zbadania procesu wytopu stali, jaki odbywał się w tym miejscu.Według aktualnych badań procesu
nauczania i zdobywania jakiejkolwiek wiedzy w ogóle, poznawanie tematu w sposób zaangażowany,
przez interakcję, jest kilkakrotnie bardziej efektywne niż bierne słuchanie/czytanie.
Ponadto , biorąc udział w Grze, uczestnik mógłby sam podejmować decyzje, co do wyboru kolejności
tras zwiedzania. Musiałby jednak zgromadzić odpowiednią ilość punktów/ informacji, odwiedzając
wystarczającą ilość oznaczonych ważnych miejsc. Opowieść w formie komiksu osnuto na postaci
legendarnego Skarbnika, który tak jak w kopalni, również w hucie pomaga Bohaterowi przebyć drogę
jego poznawczej misji.

Zamyślony Bohater skierował się w stronę, gdzie jak wynikało z mapy powinno znajdować się
Centrum Informacji.
- Dlaczego skierowano mnie właśnie tutaj- myślał.
Miejsce odludne, wyglądające jak opustoszała planeta jakiejś wymarłej cywilizacji… Wszędzie jakieś
budowle i maszyny, niejasnego przeznaczenia. Teraz już milczące, nieruchome, zastygłe wiele lat temu
w ciszy i bezruchu. Stara, nieczynna huta. (….) Zanim jednak zdołał się zbliżyć do wejścia , kątem oka
zobaczył dziwną postać, ukrytą w połowie za jakąś przerdzewiałą konstrukcją. Był to osobnik, niższy
od Bohatera niemal o głowę, cały ubrany w srebrzysty strój , w jakim podobno pracowali tu hutnicy.
Twarzy nie było widać , gdyż głowę skrywał śmieszny kapelusz z szerokim rondem, a do tego twarz
ochraniała maska z ciemnymi szkłami w miejscu, gdzie powinny znajdować się oczy.
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12. opracowanie studialne
Archimental S.C. Jerzy Ciba, Janusz Ochota

Projektowana zabudowa umieszczona została w miejscu historycznej hali lejniczej. Zgodnie
z wytycznymi konserwatora oraz zapisami planu miejscowego jest to jedyne miejsce, w którym można
lokalizować obiekty o większych gabarytach.
Z uwagi na wymagania funkcjonalno-użytkowe, charakter istniejącej przestrzeni, wytyczne
konserwatorskie, zapisy planu miejscowego oraz pożądaną maksymalną oszczędność energetyczną zdecydowano, że projektowana zabudowa powinna być zwarta i winna tworzyć spójną bryłę.
Duży nacisk położony został również na zapewnienie możliwości etapowej i elastycznej realizacji
projektowanych obiektów.
Zabudowie nadano neutralną formę i kolorystykę dystansującą się jednocześnie od
istniejącej zabudowy poprzemysłowej zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.
Gabaryt i lokalizacja zabudowy zbliżony jest do historycznej hali lejniczej, co sprawia, że
odbiór wizualny z ulicy Piotra Niedurnego poszczególnych części kompleksu Wielkiego Pieca
będzie zbliżony do odbioru z czasu, gdy hala lejnicza istniała. Projektowaną wieżę komunikacyjną
zlokalizowano w taki sposób by nie zakłócała sylwety Wielkiego Pieca widzianej od strony głównego
dojścia z centrum miasta (południe) oraz nie zakłócała widoku na Wielki Piec z ulicy Piotra Niedurnego
od strony północnej. Utrzymano otwarcie widokowe na zespól Wielkiego Pieca z kierunku
południowowschodniego.
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13. opracowanie studialne
Inarko Sp. z o.o. Biuro Architektonicze Duda & Zubel

WIELKI PIEC JEST UNIKALNĄ IKONĄ POPRZEMYSŁOWEGO DZIEDZICTWA. WINIEN STAĆ
SIĘ NIEZWYKŁĄ ATRAKCJĄ TURYSTYCZNĄ I SPEKTAKULARNYM ZNAKIEM PRZESTRZENNYM
W KRAJOBRAZIE GÓRNEGO ŚLĄSKA.
Efekt architektoniczny o dużym znaczeniu kulturowym dla regionu będzie można uzyskać między
innymi dzięki przestrzeganiu podczas adaptacji następujących zasad dotyczących poszanowania ważnych
dóbr kultury:
- zasada maksymalnego poszanowania oryginalnej substancji instalacji Wielkiego Pieca
- zasady niezbędnej minimalnej ingerencji, unikanie działań niekoniecznych
- zasady czytelnego odróżnienia ingerencji adaptacyjnej od części oryginalnej budowli
- zasady estetycznego podporządkowania nowych elementów oryginałowi
-zasady pozostawienia nienaruszonego oryginału po ewentualnym demontażu czy przebudowie 		
nowych elementów w przyszłości bez szkody dla instalacji pieca, zasada odwracalności
-zasada działania zgodnie z najlepszą wiedzą, poprzedzona wynikami niezbędnych badań i działań
zapisanych w tworzonej dokumentacji.
Usytuowanie nowej funkcji zgodnie z charakterem budowli, całoroczny program użytkowy
i turystyczny, minimalna inwazyjność prac, zachowanie integralności technicznej i estetycznej,
użytkowanie „bezpieczne”dla fizycznej materii obiektu , pozwolą na osiągnięcie ważnego, rozpoznawalnego, akceptowanego społecznie miejsca o dużym znaczeniu kulturowym dla regionu.
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14. opracowanie studialne
BDM Architekci Sp. z o.o.

Projekt konkursowy na rewitalizację obszaru Huty Pokój oraz adaptację Wielkiego Pieca to okazja
do stworzenia miejsca, które zapoczątkuje odnowę tego niezwykle ważnego elementu krajobrazu
Rudy Śląskiej. Huta Pokój przez lata stanowiła spoiwo lokalnej społeczności i była istotną częścią życia
mieszkańców, dlatego ważne jest dla nas, aby efektem końcowym naszych działań była przestrzeń
egalitarna, otwarta i przyjazna dla wszystkich. Dodatkowo chcielibyśmy podkreślić unikalny charakter
istniejących obiektów poprzemysłowych, wyeksponować je i uczynić z nich ikonę miasta, rozpoznawalną
przez ludzi w całej Polsce. Realizację tych dwóch idei uznaliśmy za kluczowy aspekt proponowanej
koncepcji.
W skali urbanistycznej proponujemy kontynuację linearnego układu przestrzennego ulicy
Niedurnego z kieszeniami funkcjonalnymi w postaci rynku, Parku Dworskiego, targu miejskiego, Miejskiego
Centrum Kultury czy osiedla Kaufhaus. Chcielibyśmy, aby obszar Wielkiego Pieca uzupełnił ten układ
o kolejne wnętrze – plac wraz z obiektem o charakterze kulturowo-turystycznym. Z tej perspektywy
ważne jest, aby nowa zabudowa, poza pełnieniem funkcji związanych z samym działaniem muzeum, była
także wielofunkcyjną przestrzenią miejską, atrakcyjną dla lokalnej społeczności. W ten sposób planujemy
zapoczątkować dynamiczny rozwój tej części miasta, ale także stworzyć kolejne ognisko miastotwórcze.
Założeniem konkursowym, ale również naszym nadrzędnym celem przy projektowaniu budynku,
było wyeksponowanie i podkreślenie unikalnego charakteru istniejącej konstrukcji Wielkiego Pieca.
Projektowany budynek został ukształtowany tak, żeby stanowił jedynie tło dla skomplikowanej
struktury Wielkiego Pieca. Zgodnie z takim założeniem obiekt został umieszczony za istniejącą konstrukcją.
Chcielibyśmy, aby elewacja była postrzegana przez odbiorców niemalże jako biała kartka, płaszczyzna
na której tle ukazują się skomplikowane kompozycje tworzone przez rury, kratownice i schody
istniejących obiektów. Projektowany budynek muzeum oraz istniejące struktury huty kontrastują ze sobą
a jednocześnie pozostają w ciągłym dialogu, uzupełniają się wzajemnie i stanowią unikalny element
w otaczającym krajobrazie.
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15. opracowanie studialne
Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.

Wartością nadrzędną koncepcji architektoniczno-urbanistycznej jest poszanowanie
kontekstu oraz ekspozycja wartości kulturowych zespołu Wielkiego Pieca. Główne działania projektowe
skierowane są na kompleksową rewitalizację istniejącej substancji budowlanej i oryginalnych elementów
infrastruktury hutniczej. Ograniczają się do minimalnej ingerencji w istniejącą strukturę. Autentyczna
substancja zostanie utrwalona zgodnie z postulatami ochrony konserwatorskiej, a postindustrialny
charakter przestrzeni trwale zachowany.
Nowoprojektowane formy architektoniczne stanowią jedynie uzupełnienie koncepcji
funkcjonalno-użytkowej tego unikatowego kompleksu hutniczego, pełniąc rolę drugoplanową
w aspekcie ekspozycji architektonicznej. Lokalizacja zakładu przemysłowego Huta „Pokój”, bezpośrednio
przy głównej osi komunikacyjnej Rudy Śląskiej, ulicy Piotra Niedurnego pozwala na jego powiązanie
z pozostałymi przestrzeniami miasta. Demontaż ogrodzenia od ulicy Piotra Niedurnego otwiera
dotychczas zamknięty obszar, który staje się ogólnodostępną przestrzenią publiczną o funkcji
turystycznej, kulturalnej, naukowej i komunalnej.
Nowo projektowane zagospodarowanie kształtowane poprzez dobór odpowiedniej nawierzchni
pod ciągi pieszczę i pieszo-jezdne, zieleni niskiej i wysokiej, zbiorników wodnych i elementów małej
architektury okalające tworzy rodzaj parku kulturowego. Zachowano wszystkie urządzenia zespołu Huty
„Pokój” objęte wpisem do rejestru zabytków, w tym wolnostojący Wielki Piec z wyciągiem ukośnym
oraz wyciągiem osobowo-towarowym, odpylnik statyczny, zespół nagrzewnic, budynek maszynowni
i sterowni Wielkiego Pieca oraz komin ceramiczny do odprowadzania spalin. Dodatkowo zachowano
i zaadaptowano żelbetową konstrukcję estakady kolejowej, podkreślając jej interesującą formę.
Zaadaptowana struktura funkcjonalno-przestrzenna jest elastyczna, dająca możliwość kształtowania wnętrza zgodnie z bieżącymi potrzebami. Przedstawiona w koncepcji dyspozycja przestrzenna jest
przykładową propozycją, którą można modyfikować według obranego scenariusza użytkowania. Nowe
funkcje zostały wprowadzone w sposób, który w minimalnym stopniu narusza historyczną strukturę
i zabytkową substancje budowlaną, z pełnym poszanowaniem dla historycznego wnętrza. Na istniejącą
strukturę „położono” nowo projektowaną prostopadłościenną bryłę, mieszczącą przestrzenie
ekspozycyjne w sposób, który nie narusza istniejącej substancji oraz w minimalnym stopniu wpływa
na pierwotny układ i odbiór otaczających instalacji Wielkiego Pieca, ekspozycję architektury i detalu
architektonicznego postindustrialnych budowli.
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16. opracowanie studialne
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CIP Architects Engineers Sp. z o.o

Działający w przeszłości zakład Huty Pokój był niewątpliwie jedną z wizytówek miasta Ruda
Śląska. Z dzisiejszej perspektywy oceniamy ją jako obiekt szkodliwy dla środowiska naturalnego oraz
naszego zdrowia. Należy jednak pamiętać, że obiekt ten jednocześnie służył ludziom dając miejsca
pracy, zwłaszcza w okresie największej produktywności zakładów znajdujących się na Górnym Śląsku.
Przez lata wielu ludzi migrowało na tereny Górnego Śląska w poszukiwaniu lepszego życia. Na uwagę
zasługuje także fakt, że Huta Pokój w pośredni sposób uczestniczyła w wieloletnim procesie budowy
przestrzeni miejskich w naszym kraju. Świadczy o tym wiele istniejących obiektów architektonicznych,
które dziś podziwiamy, a dla których konieczne do ich wzniesienia elementy i materiały budowlane
wytapiane były właśnie w Hucie Pokój. Dlatego dążymy do tego aby mimo iż dziś Huta nie pełni swojej
funkcji, a ogień w piecu dawno wygasł, obiekt ten nadal służył zarówno mieszkańcom Rudy Śląskiej jak
i gościom będąc wizytówką miasta. Chcemy ponownie uczynić w tym miejscu przestrzeń tętniącą
życiem, otwartą i przyjazną dla mieszkańców i środowiska.
Analizując istniejący układ zabudowy obiektów kompeksu w pełni uwzględniliśmy uwarunkowania
konserwatorskie mówiące o konieczności zachowania Wielkiego Pieca wraz z Wyciągiem ukośnym oraz
Zespołu Nagrzewnic. Ponadto naszym celem było także możliwie całkowite zachowanie pozostałych
obiektów nie objętych ochroną konserwatorską. Zgodnie z wytycznymi zamawiającego za główny cel
postawiliśmy zachowanie postindustrialnego charakteru miejsca. Podczas analizy istniejącego obiektu
zwróciliśmy szczególną uwagę na charakterystyczny obrys jaki tworzy dominująca wieża Wielkiego Pieca
połączona systemem orurowań z odpylnikiem wraz z ceglanym budynkiem sterowni. W uzupełnieniu
z wysokimi nagrzewnicami oraz drugą dominantą jaką jest komin cały kompleks tworzy kompozycję
o specyficznym obrysie zarówno w widoku z góry jak i widokach z poszczególnych stron. Analizując
formę podobnych obiektów (przykładowo w dawnej Hucie im. T. Sendzimira w Krakowie) uznaliśmy,
że kompleks Wielkiego Pieca jest jedyną tego typu w swoim rodzaju kompozycję budynków i budowli.
W związku z powyższą analizą komponując nowy układ urbanistyczny i planując nowe obiekty
postanowiliśmy w maksymalnym stopniu wykorzystać dostępne przestrzenie znajdujące się między
innymi pod budynkiem sterowni, a także pod budowlą estakady.
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17. opracowanie studialne
CROPKA architects

Projektowany obiekt stanowić będzie ważny, nowy rozdział w historii Rudy Śląskiej i rewitalizacji
przestrzeni poprzemysłowych Górnego Śląska. W zamyśle projektantów odrestaurowanie objętych
ochroną budynków oraz rozszerzenie kompleksu o nowe obiekty ma stać się zaczynem do przekształceń
tej części miasta oraz ożywienia Rudy Śląskiej i regionu poprzez podkreślenie jej roli na turystycznej
mapie Polski.
Kompleks “Wielki Piec” został zaprojektowany w sposób podkreślający i szanujący charakter
istniejącej, industrialnej zabudowy. Zaproponowane przez zespół projektowy obiekty nie starają
się konkurować z imponującą i skomplikowaną bryłą pieca, nagrzewnic, czy dawnej sterowni. Nowo
projektowana kubatura jest prosta w formie, zaś wysokość projektowanych budynków została dobrana
w taki sposób, aby nie zasłonić objętych ochroną konserwatorską obiektów.
W sercu nowo planowanego układu urbanistycznego, pomiędzy dawną sterownią, budynkami
nagrzewnic a nowo planowanym obiektem audytorium, zlokalizowany został przestronny plac o wielofunkcyjnym charakterze. Przestrzeń ta tworzy główną oś układu zabudowy, ukierunkowując uwagę
zwiedzających na, mieszczący główne wejście do stałej ekspozycji, budynek sterowni.
Od strony zachodniej plac zamyka obiekt nowego audytorium. Poprzez wielkoformatowe,
obracające się wokół własnej osi, szklenie możliwe jest płynne łączenie wnętrza głównej sali audytoryjnej
z przestrzenią placu. Tym samym umożliwione zostaje kreatywne i elastyczne wykorzystywanie obu
przestrzeni dla wydarzeń kulturalnych czy wernisaży.
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18. opracowanie studialne
Architekci MR Moska i Rachuba sp. j.

Przedstawiona przez nasze biuro koncepcja adaptacji Wielkiego Pieca Huty ‘’Pokój’’ jest próbą
znalezienia sposobu na połączenie historii z teraźniejszością. Próbą przejścia na drugą stronę: od
świata przemysłu, poprzez historię z jej szalonym tempem zmian i ukrytymi tajemnicami, do czasów
współczesnych, gdzie technika pozwoli nam przywrócić świat Wielkiego Pieca do życia, bez żrącego
dymu, pary i niebezpiecznie kipiącej stali.
Naszą ideą jest przywrócenie tego miejsca, położonego w sąsiedztwie ścisłego centrum,
mieszkańcom miasta i potencjalnym zwiedzającym. Zaprojektowana została postindustrialna przestrzeń
muzealna, wtopiona w obiekt istniejący tak bardzo, jak tylko pozwoliła nam na to zabudowa Wielkiego
Pieca. W przestrzeń muzealną włączyliśmy wszystkie istniejące obiekty. Nowa zabudowa zaprojektowana została tylko w miejscach, gdzie, naszym zdaniem, było to niezbędne.
Nasza koncepcja to również próba zmierzenia się z problemem zmiany postrzegania miast
śląskich jako przemysłowych, górniczych, często zaniedbanych, ale z drugiej strony - z silną tożsamością,
którą warto zachować i pielęgnować.
Wielki Piec powinien dalej dominować nad krajobrazem miejskim Rudy Śląskiej jako pozostałość
po idei miasta przemysłowego, gdzie przemysł miał pełnić role miastotwórcze. Po wielu dekadach można
powrócić do tego pomysłu, ale inaczej. Nowa funkcja kulturalna, edukacyjna, rekreacyjna i usługowa
powinna stać się uzupełnieniem i ratunkiem tego, co pozostało, co ma nieprzemijającą wartość
historyczną, estetyczną i symboliczną.
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19. opracowanie studialne
Studio Deco Ryszard Szczęsny
SZCZ Jakub Szczęsny
Archigrest Sp. z o.o.

Ogród Sukcesji zajmie przedpole zespołu Wielkiego Pieca od ul. Niedurnego. Jest miejscem
edukacji, eksperymentu i refleksji nad procesami sukcesji naturalnej zachodzącymi na terenach
poprzemysłowych. Zanieczyszczona gleba zostaje zebrana w pryzmy i poddana bioremediacji in situ.
Pozostały teren po przekopaniu w ciągu kilku sezonów wegetacyjnych pokryje się szatą roślin
pionierskich. W dalszej perspektywie Ogród będzie stopniowo przekształcany w kierunku bioróżnorodności poprzez wprowadzanie rodzimych gatunków roślin oraz stworzenie siedlisk dla bezkręgowców, płazów i ptaków. Ogród ma charakter publiczny i otwarty, służy nie tylko turystom, ale przede
wszystkim mieszkańcom Rudy Śląskiej - jako miejsce codziennej rekreacji. Na terenie zostają wytyczone
ścieżki spacerowe i edukacyjne, deszczowy ogród (retencjonujący wodę opadową z terenu i dachów)
oraz “industrialny” rodzinny plac zabaw (w podcieniach Estakady i Sterowni). Miejsca postojowe dla
samochodów osobowych znajdują się pod Estakadą, co pozwala zachować nasłoneczniony teren jako
powierzchnię biologicznie czynną. Autokary parkują w pobliżu wjazdu, co pozwala ograniczyć wymaganą
ilość utwardzonej powierzchni manewrowej.
Zespół Wielkiego Pieca „A” z odpylaczem statycznym, nagrzewnicami i kominem zostanie
poddany stopniowej wieloetapowej konserwacji, która sama stanie się atrakcją turystyczną i jednym
z wątków ścieżki edukacyjnej. Celem konserwacji jest zachowanie oryginalnej substancji obiektu w stanie
możliwie zbliżonym do obecnego - noszącego ślady eksploatacji i zużycia, pokrytego warstwą rdzy,
przy tym zabezpieczonego przed oderwaniem i upadkiem elementów konstrukcji i dalszą degradacją
obiektów. Ukończenie konserwacji nie jest warunkiem koniecznym do udostępniania obiektów
do zwiedzania - umożliwi to w pierwszym etapie bezkontaktowe oglądanie urządzeń z pokładu
ruchomej gondoli. W kolejnych etapach, po konserwacji głównej ramy konstrukcyjnej Pieca, będzie
możliwe udostępnienie wybranych platform zwiedzającym (w tym niepełnosprawnym). Ponieważ Piec
nie jest budynkiem a budowlą bez pomieszczeń na pobyt ludzi (jak wieża widokowa), ewakuację platform
widokowych może zapewnić zewnętrzna klatka schodowa w kratownicy wyciągu. Ewakuacja gondoli
odbywa się tymi samymi schodami (choć jako dźwig osobowy gondola formalnie nie wymaga ewakuacji).
Istniejące stalowe klatki schodowe zespołu Wielkiego Pieca, nawet po konserwacji stali nie będą służyć
ewakuacji ze względu na niewystarczającą szerokość biegów schodowych.
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20. opracowanie studialne
Architekci PL Jerzy Hnat

Koncepcja zakłada taki sposób ekspozycji, aby ukazać cały proces produkcji stali od estakady, na
której znajdowały się wagony dostarczające koks oraz rudę po całe założenie technologiczne na hali
lejniczej kończąc. Będzie to nowa definicja obiektu, jako zabytku techniki przenikającego się z atrakcyjną
przestrzenią publiczną, wyposażoną zarówno w strefę wejściową jak również w park techniki i ekspozycji
rzeźb, jak i nowych technologii w miejscach specjalnie ku temu zaprojektowanych.
Ze względu na wielkość działki oraz prawidłową ekspozycję obiektów zabytkowych, zakłada się
budowę parkingu podziemnego. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie nowoczesnej strefy publicznej
parku techniki dostępnego dla mieszkańców. Budowę obiektu kubaturowego, jako tło dla ekspozycji
zabytku techniki Wielkiego Pieca zaplanowano w miejscu obecnej estakady kolejowej. Takie założenie
urbanistyczne umożliwi dalszy proces rewitalizacji terenów huty, jako centrum nowoczesnych technologii
innowacji oraz biznesu. Ulokowanie oraz konsekwentne przeprowadzenie inwestycji zmieni obraz Rudy
Śląskiej i pozytywnie wpłynie na obraz miasta w metropolii.
Punkt widokowy stanowi ważny element całego założenia projektowego - proponuje się
umiejscowienie go w możliwie najwyższym dostępnym miejscu, t.j. na poziomie najwyższej platformy
znajdującej się na konstrukcji Wielkiego Pieca - na wysokości 58m ponad poziomem terenu. Kluczowym
punktem koncepcji punktu widokowego jest w tym przypadku sposób wejścia, a właściwie wjazdu
na ten poziom - wykorzystano w tym celu istniejącą konstrukcję wyciągu ukośnego, “przedłużając” ją
w formie dodanej analogicznej konstrukcji aż do poziomu +58m i zwieńczono całość platformą widokową.
Zwiedzający będą transportowani na górę w kapsułach odtwarzających trasę wagoników skipowych,
z przystankiem na poziomie, na którym wagoniki były skipowane, a następnie wyżej aż do platformy
widokowej. Do kapsuł-wagoników wsiadać się będzie na poziomie tarasu zewnętrznego nowego
budynku, będącego częścią nowej “estakady”. Zwiedzający symbolicznie częściowo przebywać będą tę
samą drogę, którą transportowana była kiedyś ruda i koks.
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21. opracowanie studialne
Maciej Nitka, Wojciech Wierdak
Maciej Nitka Pracownia Architektury

Głównymi założeniami przedstawionej koncepcji jest zachowanie wszelkich unikatowych
elementów znajdujących się na terenie inwestycji. Dotyczy to zarówno obiektów objętych prawną
ochroną konserwatorską jak również nieobjętych nią.
Z autorskiego punktu widzenia zabytkowe fragmenty kompozycji są tak samo istotne jak te na
pozór trudne do wykorzystania. Przyjęta zasada wymusiła znalezienie odpowiedniej dodatkowej funkcji.
Wyjątkowość i unikalna forma opuszczonej kolejowej estakady sama narzuciła kierunek poszukiwań.
Idealnym rozwiązaniem niezwykle podnoszącym rolę tej przestrzeni wydaje się być udostępnienie jej
w niemal nienaruszonej formie dla mitingów larp-owskich (ang. live action role-playing), boulderingu, czy
działań teatralno-heppeningowych.
W projekcie miejsce realizacji tych form działalności nazwaliśmy „SCENĄ DZIAŁAŃ
SWOBODNYCH”. Mogą one sprawić, że miejsce to stanie się kulturotwórczym centrum przyciągającym
szczególnie młodych aktywnych ludzi. Dogodna lokalizacja dostępna komunikacja i wprost wymarzona
do tego typu działań przestrzeń wydaje się doskonale uzupełniać przyjęte przez Inwestora w wytycznych
konkursu formy aktywizacji kulturalno-turystycznej. Rola ekspozycyjno-edukacyjna zabytkowego
kompleksu jest niepodważalna. Uzupełnienie jej dodatkową funkcją tylko wyeksponuje i uatrakcyjni jej
specyfikę.
Drugim niezwykle istotnym założeniem jest uwypuklenie ochronnej roli nowej tkanki.
Otoczenie zabytkowych elementów przemysłowego śląskiego dziedzictwa nową formą. W pierwotnym
założeniu wszystkie elementy Wielkiego Pieca były jedynie kośćcem przemysłowej struktury. Otoczenie
jej współczesną formą umożliwi należytą ochronę zabytków, jak też zapewni bezpieczeństwo
zwiedzającym. Wydłużenie czasu dostępności i komfortu jest także warte podjęcia tego wyzwania. Nie
bez znaczenia jest również fakt, iż takie potraktowanie istniejących obiektów eliminuje konieczność
zbędnej ingerencji w istniejące unikatowe struktury. Jest to najlepsza z możliwych forma ochrony
zabytkowej budowli inżynierskiej. Nie ma konieczności stałej wymiany, oraz użycia dodatkowych
ahistorycznych materiałów dociepleniowych, izolacyjnych, przeciwpożarowych itp. Wspaniale można
wyeksponować patynę i oryginalny stan zachowania.
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22. opracowanie studialne
Biuro Projektów Wielobranżowych
ROBIPROJEKT Andrzej Kozielski

Wielki Piec będący przedmiotem opracowania znajduje się w północnej części miasta Ruda
Śląska przy ulicy Niedurnego, na której w odległości ok 400m usytuowane jest jego centrum z budynkami
urzędu miasta, kościołem św. Pawła apostoła oraz placem Jana Pawła II.
Pomiędzy ulicą a terenem objętym projektem przebiega linia tramwajowa, obok na działce od
strony północnej znajduje się teren przemysłowy, na którym w niewielkiej odległości zlokalizowane są
widoczne budynki magazynowe, a od strony południowej budynek portierni z drogą wewnętrzną do
terenów dawnej Huty Pokój, od wschodu teren niezabudowany przemysłowy.
Lokalizacja projektowanego obiektu uwzględnia wytyczne planu zagospodarowania
przestrzennego w szczególności zapisy dotyczące nieprzekraczalnej granicy zabudowy oraz wysokości
obiektu. Układ proponowanego założenia prostokreślny z frontową ścianą równoległą do ulicy
Niedurnego.
Wejście główne do projektowanego muzeum poprzedzone placem od strony ulicy Niedurnego.
Na osi wejścia po drugiej stronie ulicy, znajduje się istniejący parking osłonięty grupą drzew. Plac
wejściowy stanowi część pasażu pieszego z fontanną poprowadzonego wzdłuż ulicy. Wejście główne do
budynku biurowego obok projektowanego parkingu dla pracowników od strony wschodniej.
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23. opracowanie studialne
Laboratorium Architektury Anna Małek

Przestrzeń publiczna jest miejscem dla indywidualnych aktywności i działań w środowisku,
a jednocześnie jest również przestrzenią dla socjalizacji i dostawcą zbiorowych korzyści dla różnych grup
społecznych. Rozwijająca się przestrzeń, daje możliwość aktywnego współdziałania w tym samym czasie
i miejscu, na różnych płaszczyznach. W celu aktywacji programów edukacyjnych wypoczynkowych
i rekreacyjnych w ramach przeprowadzonej rewitalizacji zaproponowaliśmy szereg transformacji terenu,
które wciągają w industrialny krajobraz na otwartym powietrzu.
Projekt przewiduje pełną rewitalizację „WIELKIEGO PIECA” z wykreowaniem nowej funkcji
przestrzeni poprzemysłowej funkcjonującej na różnych płaszczyznach. Z uwagi na unikatową wartość
Wielkiego Pieca, w procesie planowania i projektowania zagospodarowania terenu inwestycji przyjęto jako
główny postulat jak najmniejszą ingerencję w industrialne środowisko, ograniczając wpływ projektowy
do naturalnie funkcjonującego obszaru huty, uatrakcyjniając go o elementy do spędzania wolnego czasu
i wypoczynku na świeżym powietrzu, w tym imprez o charakterze masowym.
Głównym założeniem i celem projektu jest odwrócenie istniejącej sytuacji gdzie przestrzeń
poprzemysłowa, jaką jest ten obszar huty nie działa jako taka, lecz jest jedynie cmentarzyskiem minionego
czasu, reliktem przeszłości nieprzyjaznym dla jej nowych użytkowników. Nowoczesna, dobrej jakości
postindustrialna przestrzeń publiczna sprzyja występowaniu różnorakich zachowań i interakcji
społecznych poza tymi podstawowymi wynikających z funkcji obszaru.
Podstawowymi założeniami funkcjonowania Wielkiego Pieca jest utrzymanie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa osób zwiedzających, rozdysponowanie przestrzeni tworzącej logiczną w swoim
zaprogramowanym przebiegu i atrakcyjną pętlę zwiedzania w industrialnym krajobrazie oraz
podniesienie walorów estetycznych przestrzeni publicznej w taki sposób, by mogła służyć mieszkańcom
Nowego Bytomia, jak również pozostałych dzielnic Rudy Śląskiej. Teren Wielkiego Pieca jest w założeniu
przestrzenią publiczną, która łączy funkcje placu i miejsca spotkań zwiedzających i mieszkańców,
prestiżową lokalizacją prowadzenia lokalnych biznesów na styku miasta i terenów poprzemysłowych
oraz miejscem zwyczajnego odpoczynku w oazie zieleni.
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24. opracowanie studialne
Wojciech Gęsiak Studio Architektoniczne

By dobrze wyeksponować całe założenie Wielkiego Pieca z nowym budynkiem wydzielono całą
działkę inwestycji z terenu Huty Pokój ceglanym murem o wysokości 3,6 m. pozostawiając otwarty teren
działki wzdłuż ulicy Piotra Niedurnego.
Nowy budynek wypełnia przestrzeń pomiędzy Wielkim Piecem a zespołem nagrzewnic
domykając prostokątną zabudowę struktury przemysłowej , tak by w głównym widoku wzdłuż ulicy
Piotra Niedurnego z centrum miasta pozostać w cieniu i nie przesłonić pięknej industrialnej Rzeźby
Wielkiego Pieca.
W północno zachodnim narożniku działki zaprojektowano wjazd obsługujący równocześnie teren
Huty Pokój. Cały teren działki wzdłuż ulicy Piotra Niedurnego i linii tramwajowej pozostawiono otwarty,
w północnej części w formie placu wejściowego a w części południowej wydzielono trawnikiem
i szpalerem drzew ozdobnych. Drzewa powinny mieć uformowana koronę powyżej wysokości 3 m by
nie przysłoniły wnętrza działki od strony ulicy.
Nowa zabudowa obejmująca całość programu za wyjątkiem ścieżki edukacyjnej w obiektach
istniejących zaprojektowano w przestrzennej formie litery S, jako budynek jedenasto kondygnacyjny
na pierwszej kondygnacji mieszczący wejścia i hall główny z jego niezbędnymi funkcjami. Na drugiej
kondygnacji zlokalizowano ekspozycję i wejście na ścieżkę zwiedzania samego obiektu Wielkiego Pieca.
Kondygnacja trzecia to kawiarnia z zapleczem, tarasem i ogrodem na dachu sali konferencyjnej.
Kondygnacja czwarta to administracja obiektu. Kondygnacje od piątej do dziesiątej to lokale
biurowe do wynajęcia .Ostatnia jedenasta kondygnacja wraz z wiszącym podestem obejmującym
najwyższe partie Wielkiego Pieca to poziom widokowy na wysokości 43,50 m nad poziomem terenu.
Z podestu widokowego mamy doskonały widok zewnętrzny na całą Rudę Śląską i widok
wewnętrzny na Wielki Piec z jego strukturą i fakturą, wręcz możemy go dotknąć na tej wysokości.
Dodatkowo z tego poziomu jest jeszcze ścieżka specjalna w górę na najwyższy poziom +58,0 m
drugiego, istniejącego tarasu widokowego który zostanie przystosowany do pobytu grup zwiedzających
po uprzednim przeszkleniu i wyposażeniu w ekwipunek wspinaczkowy.
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25. opracowanie studialne
UGO Hugon Kowalski

Głównym celem projektowym przy adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej
było maksymalne przystosowanie budynków industrialnych na cele turystyczno-kulturalne. Ponieważ
zdecydowana większość obiektów została wpisana do rejestru zabytków województwa śląskiego,
w projekcie zostały one zachowane z wykorzystaniem walorów edukacyjnych, stanowiąc główny filar
dalszych działań projektowych. Powstała bryła nie stanowi konkurencji dla zastanej poprzemysłowej
tkanki, jest wynikiem analiz istniejących konstrukcji z zachowaniem szacunku dla ich funkcji i znaczenia
historycznego. Każda z dodanych w budynkach funkcji ma na celu ożywienie kompleksu i nadanie mu
statusu centrum kulturowo-rekreacyjnego z walorami edukacyjnymi.
Budynek z otwartym parterem stanowi bramę i przejście z części parkingu na plac wyłożony
czerwoną posadzką. Gdy budynek jest otwarty możliwe jest wejście na plac tylko przez środek
budynku, a jeśli jest zamknięty to brama odsłania przejście obok budynku. Budynek przysłania Wielki
Piec w momencie podjechania na parking, industrialna konstrukcja ukazuje się dopiero w momencie
wjeżdżania schodami ruchomymi. Z obecnego planu zagospodarowania terenu usunięte zostaną jedynie
dwie ściany żelbetowe istniejącego magazynu, aby uniknąć kolizji z niezbędnymi dla obsługi inwestycji
miejscami parkingowymi. Plac został częściowo wyniesiony w górę, w celu zmniejszenia oddziaływania
przejeżdżającego tramwaju na przestrzeń Wielkiego Pieca. Dwa nowoprojektowane budynki wpisują
się w zastaną strukturę poprzemysłową. Jeden z nich umieszczony został pod istniejącym fragmentem
estakady kolejowej i pełni funkcję kulturalno-edukacyjną z salami warsztatowymi. Drugi z budynków
mieści salę audytoryjną z obniżona posadzką, przygotowaną do organizacji wydarzeń artystycznych, oraz
przestrzenie biurowe i komercyjne. Część biurowa podzielona jest na administrację oraz pięć zespołów
biurowych do wynajęcia. W środku znajduje się trzon techniczno-komunikacyjny. Użytkowy dach
budynku łączy się z pozostałym fragmentem estakady kolejowej i wraz z trybuną stanowi punkt
widokowy a także przestrzeń pozwalającą na organizację wielu wydarzeń z elementami industrialnymi
w tle. Na użytkowym dachu znajduje się obiekt mieszczący rezydencję artystyczną z małym pokojem
i pracownią. Po zmroku na piecu możliwe jest wyświetlanie filmów oraz 3d mapping ukazujący
np. proces działania pieca. Wewnętrzny plac może być wykorzystany jako teren imprez miejskich oraz
stacja foodtrucków.
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26. opracowanie studialne
mgr. inż. arch. Czesław Sułek
mgr. inż. arch.Grzegorz Pietraszuk
mgr. inż. arch. Michał Sokołowski
mgr. inż. bud. Seweryn Wróblewski
inż. arch. Jan Wichrowski

Zagospodarowanie rewitalizowanego kompleksu planuje się jako ogólnodostępne bez barier dla
osób niepełnosprawnych. Teren opracowany od działek sąsiednich poza działką drogową projektuje się
wydzielony palisadą betonową o wysokości około 2 m.
Nowe funkcje planuje się lokalizować poprzez wpisywanie ich w kubatury już istniejących
obiektów lub wprowadzanie kubatur z nowymi funkcjami w przestrzenie puste w istniejących obiektach
na zasadzie “pudełka w pudełku”.
Istniejące obiekty zarówno budynki jak i urządzenia projektuje się jako zachowane w swojej
pierwotnej formie z niewielkimi ingerencjami architektonicznymi polegającymi na wprowadzaniu
kubatur z nowymi funkacjami w wolne przestrzenie już istniejących obiektach. Nowe elementy takie jak
np. rozbudowany szyb windowy przy Wielkim Piecu, uzupełniane barierki itp. projektuje się w konstrukcji
stalowej nawiązującej do konstrukcji części już istniejących a wyróżniającej się od elementów zastanych
jednorodnym zabezpieczeniem antykorozyjnym.
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27. opracowanie studialne

623Z4E52

Firma Projektowa TIM INVEST Architektura
Tadeusz Kostoń

w moim św. mieście er
nad dachami kamienic
tuż obok kaufhausu
domu towarowego
podobnego do kosmicznego żółwia
na którym stoją słonie i planety
góruje industrialna katedra
zwana wielkim piecem
wiem to wiem
– z niego surówka
a z niej fabryki albo okręty
czy tam piece inne
ale wolę opowieści snute przez babcię
– kiedy rodzice nie wracali z werku –
o potężnym piecu do wypieku chleba
bo w mej dziecięcej wyobraźni
widziałem wtedy hutników-piekarzy
zwijających się przy ładowaniu do koszy
kaj były tyż i żymły i kołoczki i bryjtki
nawet teraz – kiedy zmrużyć oczy
to widać jak na dłoni
że z roboty przy wielkim piecu
jak i z każd ej gdzie mama i tata
na finale jest chleb
									

Zainspirowani wierszem rudzkiego poetyKrystiana Gałuszki- pragniemy przedstawić
miasto eR, czyli Rudę Śląską „w pigułce”,
opisaną formami przestrzennymi oraz funkcjami
charakterystycznymi dla policentrycznej
i nieoczywistej struktury miejskiej, utworzonej
przez szereg autonomicznych dzielnic na przestrzeni ostatnich sześćdziesięciu lat jej istnienia.

Za podstawę założeń do koncepcji posłużyła
nam próba przeprowadzenia klientów i zwiedzających przez niewątpliwe wartości dla regionu i
jego tradycji, które w tej części Górnego Śląska
obrazuje etos pracy, doskonałe rzemiosło, wierność tradycji, gościnność oraz doskonałe
położenie
geograficzne
(szczyt
Wyżyny
Śląskiej).
Wiersz Gałuszki, sytuuje naprzeciw siebie industrialny charakter miejsca z bajkowym, a
zarazem jakże realnym w oczach dziecka światem zapachów, doznań i wyobrażeń.
Wykorzystując to genialne sprzężenie postanowiliśmy połączyć walory postindustrialnej
przestrzeni z funkcją usługowo- wystawienniczo- rozrywkową, wpisując jednocześnie
całość założenia w trasę kolejki przestrzennej
typu roller coaster, umożliwiającej zwiedzającym atrakcyjny a zarazem nietypowy sposób
podróży w czasie i przestrzeni.

Motto:
***
w moim św. mieście er
nad dachami kamienic
tuż obok kaufhausu
domu towarowego
podobnego do kosmicznego żółwia
na którym stoją słonie i planety
góruje industrialna katedra
zwana wielkim piecem
wiem to wiem
– z niego surówka
a z niej fabryki albo okręty
czy tam piece inne
ale wolę opowieści snute przez babcię
– kiedy rodzice nie wracali z werku –
o potężnym piecu do wypieku chleba
bo w mej dziecięcej wyobraźni
widziałem wtedy hutników-piekarzy
zwijających się przy ładowaniu do koszy
kaj były tyż i żymły i kołoczki i bryjtki
nawet teraz – kiedy zmrużyć oczy
to widać jak na dłoni
że z roboty przy wielkim piecu
jak i z każdej gdzie mama i tata
na finale jest chleb

Roller coster jako sposób na
innowacyjne zwiedzanie

Połączenie szlaku zabyktów
indystrialnych miasta Ruda
Śląska za pomocą banki

SCHEMAT PODZIAŁU NA STREFY UŻYTKOWE MIASTA eR

INDUSTRIALNA KATEDRA

Krystian Gałuszka

Za podstawę założeń do koncepcji posłużyła nam próba przeprowadzenia klientów i zwiedzających przez niewątpliwe wartości dla regionu i jego tradycji, które w tej części Górnego Śląska obrazuje
etos pracy, doskonałe rzemiosło, wierność tradycji, gościnność oraz doskonałe położenie geograficzne
(szczyt Wyżyny Śląskiej). Wiersz Gałuszki, sytuuje naprzeciw siebie industrialny charakter miejsca z bajkowym, a zarazem jakże realnym w oczach dziecka światem zapachów, doznań i wyobrażeń. Wykorzystując to genialne sprzężenie postanowiliśmy połączyć walory postindustrialnej przestrzeni z funkcją
usługowo- wystawienniczo- rozrywkową, wpisując jednocześnie całość założenia w trasę kolejki przestrzennej typu roller coaster, umożliwiającej zwiedzającym atrakcyjny a zarazem nietypowy sposób
podróży w czasie i przestrzeni.
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ELEWACJA TYLNA, SKALA 1:250
RZUT PARTER, SKALA 1:250

ELEWACJA FRONTOWA, SKALA 1:250

RZUT POZIOM 1, SKALA 1:250

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
RZUT POZIOM 2, SKALA 1:250

BRAMA DO MIASTA eR
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RZUT POZIOM 3, SKALA 1:250

BANKA BIBLIOTYKA - MIASTO eR

PRZEKRÓJ I-I, SKALA 1:250

PRZEKRÓJ II-II, SKALA 1:250
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ELEWACJA BOCZNA, SKALA 1:250

SCHEMAT PRZEBIEGU TORU KOLEJKI MIASTA eR

ETAPY REALIZACJI MIASTA eR

WNĘTRZE PACHNĄCE CHLEBEM
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28. opracowanie studialne
D+P Architektura Paweł Skóra

Charakterystyczną cechą terenów przemysłowych są ich duże powierzchnie oraz odseparowanie
od tkanki miejskiej, a często także brak możliwości wstępu. Stwarza to obszary niedostępne, wyłączone
z życia miejskiego, stanowiące barierę przestrzenną. Przywrócenie ich miastu daje możliwość odkrycia
nowych niezwykłych przestrzeni oraz obiektów, które mogą zostać zaadaptowane i stać się atrakcją lub
starą-nową częścią miasta.
Wielki Piec jest zlokalizowany przy jednej z głównych dróg miasta. W jego przypadku jednym
z problemów jest, paradoksalnie, jego położenie. Z jednej strony to niezwykła i niecodzienna dominanta
przestrzenna widoczna z daleka, z drugiej trudno dostępna oddzielona wysokim płotem oraz torami
i jezdnią przestrzeń.
Koncepcja przewiduje oddanie obszaru wielkiego pieca miastu przez eliminację barier, otwarcie
terenu dla zwiedzających i swobodny ich przepływ, a jednocześnie stworzenie „bramy” na zwiedzany
teren huty. W odpowiedzi na potrzebę zapewnienia kontroli dostępu na teren przyszłego muzeum
przy jednoczesnym otwarciu obiektu na miasto, zaproponowano dodanie do istniejącego zespołu
budynku-bramy, który jednocześnie zastępuje tradycyjne ogrodzenie i stanowi czytelny sygnał, że
znajdujące się na nim zabytkowe budynki zyskały nowe życie. Przewiduje się pozostawienie wielkiego
pieca w oryginalnym stanie. Koncepcja zakłada jedynie niezbędne prace renowacyjne, które pozwolą
na zachowanie autentycznego charakteru zabytkowej części. Nowe funkcje dodano jako niezależne
przestrzennie obiekty. Ich forma ma w jak najmniejszym stopniu ingerować w sylwetę zabytkowego
zespołu. Wszystkie dodane elementy planuje się utrzymać w jednolitej kolorystyce, tak aby w widoczny
sposób odróżnić je od historycznej tkanki i stworzyć dla Pieca możliwie neutralne tło. Poza obiektami
przestrzennymi planuje się na całości jednolitą posadzkę, która stanowić będzie gładki ‘dywan’
podkreślający złożoność i spektakularna formę zabytkowej tkanki.
Wzdłuż ulicy zlokalizowany został budynek zawierający wszystkie nowe funkcje. Jego
horyzontalna bryła rozciągnięta na całą długość działki, tworzy wraz z zabytkowymi zabudowaniami
nowe urbanistyczne wnętrze. Pomiędzy starą a nową zabudową powstaje główny plac całego założenia,
przy którym znajdują się wejścia do poszczególnych obiektów. Dzięki takiemu rozwiązaniu ograniczona
zostaje intensywna obecność sąsiadującej ulicy i torów tramwajowych.
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