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Streszczenie 

Przedmiotem opracowania jest „Rewaloryzacja zespołu dworsko-krajobrazowego w 

Kolibkach”. Projekt zakłada utworzenie Centrum Kreatywności – instytucji integrującej twórcze 

środowiska oraz promującej kreatywność.  

Celem części teoretycznej niniejszej pracy jest próba znalezienia odpowiedzi na dwa 

powiązane ze sobą zagadnienia. Pierwsze dotyczy kreatywności, a przede wszystkim jej roli w 

dzisiejszym świecie oraz wpływu na przeobrażenia społeczeństwa, gospodarki i technologii. 

Natomiast drugi aspekt dotyczy niezagospodarowanych bądź opuszczonych przestrzeni 

miejskich, które stanowią potencjał jako miejsca dla nowych form uczestnictwa wykształconych 

w XXI wieku. W tym przypadku jest to analiza dotycząca zespołu dworsko-krajobrazowego Kolibki 

– zabytkowego założenia o niezwykłych walorach estetycznych, historycznych oraz 

przestrzennych. 

Studium problemu oraz zawarte w nim wnioski posłużyły jako podstawa do sporządzenia 

projektu rewaloryzacji historycznego założenia. Proponowany program oraz rozwiązania 

architektoniczno-urbanistyczne powstały w wyniku licznych analiz – zarówno zabytkowego 

zespołu i jego otoczenia, jak i zagadnienia kreatywności i jej roli we współczesnym świecie.  

 

Słowa kluczowe: rewaloryzacja, obiekty zabytkowe, Kolibki, kreatywność, sektor kreatywny, miejsce 

pracy, coworking 

Dziedzina OECD: Projektowanie architektoniczne 

Abstract 

The subject of the thesis is „New creativity in old walls. Conversion of the manor and 

landscape complex in Kolibki into Creativity Center”. The project involves the creation of the 

Creativity Center – an institution integrating originative environments and promoting creativity. 

The aim of the theoretical part of the thesis is to try to find an answer to two related issues. 

The first one concerns creativity – primarily its role in today’s world and its impact on the 

transformations of society, economy and technology. The second aspect, on the other hand, 

concerns undeveloped and abandoned urban spaces, which have potential as places for new 

forms of activity developed in the 21st century. In this case, it is an analysis of the Kolibki manor 

and landscape complex – a historic complex with extraordinary aesthetic, historical and spatial 

values. 

The problem study with its conclusions are the foundation for a project of the conversion of 

the historical complex. The proposed program as well as architectural and urban solutions were 

developed as a result of numerous analyzes – both of the historic complex and its surroundings, 

as well as the issues of creativity and its role in the modern world. 

Keywords: conversion historic buildings, Kolibki, creativity, creative sector, workplace, coworking 

OECD field of study: Architectural design 
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Część 1 – STUDIUM PROBLEMU 

 

1. Wstęp  

1.1. Uzasadnienie wyboru tematu 

W dzisiejszych czasach coraz częściej mówi się o kreatywności. Pojęcie to obejmuje prawie 

wszystkie obszary naszego życia – zaczynając od pracy, sposobu spędzania wolnego czasu, 

stylu konsumpcji, kończąc na transformacji przestrzeni miejskiej. Termin kreatywność nie jest 

tworem czasów współczesnych, jednak uległ znacznemu przeobrażeniu na przestrzeni wieków. 

Od połowy XVIII wieku, aż po lata siedemdziesiąte XX wieku, kreatywność objawiała się przede 

wszystkim w wybranych kręgach kulturowych i niszach społecznych1. Artyści popularyzowali 

przekonanie, że świat należy kreować w twórczym duchu, sprzeciwiając się jednocześnie 

racjonalizmowi klas mieszczańskich. Owe przekonania widoczne są w działalności 

dziewiętnastowiecznych romantyków, następnie kontynuowane przez artystów awangardy, 

którzy odrzucając dotychczasowe style dążyli do kreacji nowej, odrębnej rzeczywistości.  

Widocznym skutkiem postępujących zmian, obserwowanych od lat siedemdziesiątych XX 

wieku, jest redefinicja kreatywności. Jej dominacja przestaje ograniczać się jedynie do kręgów 

artystycznych, lecz zaczyna przenikać do innych sfer życia codziennego. Coraz więcej osób 

zatrudnionych jest w sektorze kreatywnym. Zmieniają się miejsca pracy, powstają nowe, 

nieznane wcześniej zawody, zmienia się struktura zatrudnienia. Owe transformacje można 

porównać do zmian znanych z przeszłości – zaniku gospodarki rolniczej na rzecz kapitalistycznej 

gospodarki przemysłowej. Jednak dzisiaj największą siłą napędową nie są maszyny 

przyspieszające ludzką pracę. Według Richarda Floridy cechami warunkującymi rozwój stały się 

kreatywność, innowacyjność oraz praca umysłowa2.  

Przeobrażenia życia codziennego społeczeństwa idą w parze z transformacją przestrzeni 

miejskiej. W związku z coraz silniejszą potrzebą bycia razem, wspólnego działania, dzielenia się 

wrażeniami i emocjami, podejmowane są liczne próby kreowania miejsc sprzyjających budowaniu 

relacji czy realizowaniu zamierzonych działań. Powstają przestrzenie wspólne o różnorodnych 

profilach, jednak o spójnej idei – ich celem jest integracja, współpraca oraz aktywizacja 

społeczeństwa.  

Obecne tendencje potrzebują odpowiedniej oprawy. Nowe potrzeby współczesnego 

społeczeństwa, przemiany cywilizacyjne, a także rozwój technologii stanowią duże wyzwanie dla 

architektów i urbanistów. Widoczna metamorfoza relacji międzyludzkich, sposobów spędzania 

wolnego czasu, stosunku do pracy, generuje nowe potrzeby w odniesieniu do architektury. 

 
1 Reckwitz A., Odkrycie kreatywności. O procesie społecznej estetyzacji, Narodowe Centrum Kultury, 

Warszawa 2017, s. 21. 
2 Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, s. 10. 
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Powstają formy zamieszkania oparte na zasadzie współdzielenia – coliving3, w których bardzo 

ważną rolę odgrywają rozbudowane części wspólne, ułatwiające nawiązywanie nowych 

znajomości oraz zacieśnianie więzi między lokatorami. Przekształceniu ulegają także 

standardowo pojmowane budynki biurowe, początkowo projektowane jako pokoje z rytmicznie 

ustawionymi biurkami, ściśle przylegającymi do siebie w celu oszczędności przestrzeni. Kolejne 

etapy ewolucji miejsc pracy uwarunkowały wykształcenie się nowych typów przestrzeni biurowej, 

takich jak open space4 czy kombi. Współcześni pracownicy cenią sobie mobilność i elastyczność, 

dlatego dynamicznie rozwija się sektor powierzchni coworkingowych5. Coraz częściej powstają 

miejsca publiczne, w których użytkownicy mogą pracować, rozwijać swoje hobby i 

zainteresowania – tak zwane maker space’y6. Owe przestrzenie produkcyjne przyjmują rozmaite 

formuły i różnią się między sobą profilem działalności. Mogą być organizowane jako odrębne 

jednostki, ale też stanowić funkcję towarzyszącą szkół, uniwersytetów lub dużych korporacji.  

Rola, jaką odgrywa kreatywność i innowacyjność w dzisiejszych czasach jest widoczna 

szczególnie w nowoczesnych, stawiających na rozwój miastach. Powstają liczne realizacje 

odpowiadające na potrzeby współczesnego społeczeństwa, takie jak parki naukowo-

technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości czy kampusy innowacji. Często są to 

wielkopowierzchniowe, kosztowne założenia, których nowoczesna architektura ma na celu 

oddawać charakter poszczególnych instytucji. Jednak wiele przestrzeni wytwórczych i miejsc 

pracy wykorzystuje istniejące, niezagospodarowane obszary miejskie, takie jak opuszczone 

fabryki, nieużytkowane zespoły zabytkowe czy zaniedbane wnętrza kamienic. Dużym atutem 

takich przestrzeni jest ich autentyczność oraz lokalizacja – często są to obiekty niespełniające już 

swojej pierwotnej funkcji, jednak ich usytuowanie stwarza ogromny potencjał. W ostatnich latach 

powstaje coraz więcej miejsc, które wykorzystując „stare mury” stają się atrakcyjną przestrzenią 

nowej kreatywności. Ich sukces uwarunkowany jest nie tylko interesującą ofertą, ale także 

 
3 Coliving – alternatywna forma zamieszkiwania działająca na zasadach współdzielenia, skierowana do 

osób otwartych, dla których ważne jest kreowanie więzi i tworzenie społeczności. Mieszkańcy wynajmując 

kawalerki uzyskują dostęp do rozbudowanych przestrzeni wspólnych, których głównym celem jest 

integracja lokatorów. (Chimczak P., Coliving. Mieszkania adresowane do generacji Y jako sposób na 

przyciąganie talentów, Warszawa 2017, s. 38). 
4 Open space – inaczej biuro wielkoprzestrzenne. Pomieszczenie przeznaczone najczęściej dla dużej 

ilości pracowników, w którym zatrudnieni wykonują pracę na wspólnej, niepodzielonej przestrzeni. 

(Informacja na podstawie artykułu: KZ, Open Space, [online], 2015, [dostęp: 7 lutego 2020], dostępny w 

Internecie: https://archirama.muratorplus.pl/encyklopedia-architektury/open-space,62_4153.html). 
5 Coworking – miejsca pracy w formie przestrzeni biurowych do wynajęcia, przeznaczone zarówno dla 

indywidualnych pracowników jak i zespołów reprezentujących różne dziedziny. Powstał z myślą o 

freelancerach (osoby niezatrudnione w żadnej firmie, których praca polega na wykonywaniu zleceń w 

określonej dziedzinie) oraz małych przedsiębiorstwach, jako alternatywa pracy wykonywanej z domu. 

Biura coworkingowe dają możliwość współpracy, nawiązywania nowych kontaktów, a także sprzyjają 

tworzeniu relacji pomiędzy użytkownikami. (Stachura P., Kuligowska K., Coworking – geneza zjawiska i 

perspektywy rozwoju, W: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol 52, 

No 2 (2018), Lublin 2018). 
6 Makerspace – przestrzeń produkcyjna wyposażona w odpowiednie narzędzia lub zaplecze 

technologiczne, w której organizowane są różnorodne warsztaty, laboratoria, maratony programistów. 

Ważnym aspektem makerspace’ów jest ich otwarty, publiczny charakter, a zasoby traktowane są jako 

dobro wspólne. (Lange B., My i Oni. Przestrzenie wspólne / Projektowanie dla wspólnoty, Fundacja Bęc 

Zmiana, Warszawa 2014, s. 338). 
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przemyślanym wykorzystaniem istniejącej struktury w celu uzyskania niepowtarzalnego, 

przyciągającego mieszkańców klimatu.  

Niniejsza praca magisterska jest próbą odpowiedzi na dwa powiązane ze sobą zagadnienia. 

Pierwsze dotyczy kreatywności, a przede wszystkim jej roli w dzisiejszym świecie oraz wpływu 

na przeobrażenia społeczeństwa, gospodarki i technologii. Ważne jest zdefiniowanie oczekiwań 

i potrzeb mieszkańców współczesnych miast oraz wyciągnięcie odpowiednich wniosków 

dotyczących praktyk projektowych.    

Drugi aspekt dotyczy niezagospodarowanych bądź opuszczonych przestrzeni miejskich, 

które stanowią potencjał jako miejsca dla nowych form uczestnictwa wykształconych w XXI wieku. 

W tym przypadku jest to analiza dotycząca zespołu dworsko-parkowego Kolibki – zabytkowego 

założenia o niezwykłych walorach estetycznych, zarówno architektonicznych jak i 

przestrzennych. Obecnie zespół jest tylko częściowo użytkowany – na terenie dawnej stajni w 

każdą sobotę odbywają się targi żywności ekologicznej, natomiast do dawnego budynku 

gospodarczego wprowadzili się artyści tworząc nowe, prospołeczne funkcje, mające na celu 

aktywizacje i integracje mieszkańców. W obiekcie działa między innymi fab lab7, którego główną 

misją jest udostępnienie użytkownikom narzędzi umożliwiających realizację różnorodnych 

pomysłów, a także organizowanie warsztatów poszerzających wiedzę w zakresie technologii oraz 

rękodzieła. Istniejąca od kilku lat funkcja twórcza stanowi źródło inspiracji niniejszej pracy 

magisterskiej. 

1.2. Cel projektu 

Głównym zamierzeniem projektu jest wykorzystanie potencjału częściowo opuszczonego 

zespołu dworsko-krajobrazowego w Kolibkach poprzez jego rewaloryzację oraz wprowadzenie 

nowej, prospołecznej i aktywizującej oferty. Celem wprowadzenia nowej funkcji w zabytkowe, 

opuszczone mury jest ożywienie przestrzeni i ukazanie jej nietuzinkowych walorów estetycznych 

i wartości historycznej. Proponowany program stwarza możliwości rozwoju potencjalnych 

użytkowników niezależnie od wieku, posiadanego statusu czy wykonywanego zawodu. Projekt 

zakłada utworzenie Centrum Kreatywności – instytucji integrującej twórcze środowiska oraz 

promującej kreatywność. 

2. Doba kreatywności 

W ostatnich latach kreatywność stała się głównym czynnikiem napędzającym gospodarkę8. 

Nie należy tu jednak myśleć jedynie o jej artystycznych aspektach czy określaniu jako tworzenie 

nowych wynalazków. Definicja kreatywności jest wielowymiarowa i ma swoje odzwierciedlenie 

niemal w każdej dziedzinie życia. Wynikiem kreatywnego myślenia może być zarówno przedmiot, 

 
7 Fab lab - czyli Fabrication Laboratory to rodzaj małego laboratorium czy pracowni, w której można 
zmienić swoje projekty w realne, namacalne rzeczy. Idea staje się coraz popularniejsza na całym świecie. 
(Autor nieznany, FABLAB Wisła Czarne, Co to jest fablab?, [dostęp: 9.04.2020r.] Dostępny w Internecie: 
http://fablab.wisla.pl/?page_id=21) 
8 Florida R., Narodziny…  s. 28. 

http://fablab.wisla.pl/?page_id=21
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rzecz materialna, ale także myśl, teoria lub idea. Twórcze myślenie przejawia się w różnych 

zawodach – można być zarówno kreatywnym fotografem, stolarzem, ale też kucharzem czy 

programistą. Współczesne miasta coraz częściej kierunkują swój rozwój w oparciu o wiedzę i 

informację, które według Petera Druckera9 są narzędziami i materiałami kreatywności. 

2.1. Renesans wspólnoty 

W dzisiejszych czasach dużo mówi się o kulturze indywidualizmu10, jednak zjawisko ma też 

swoje drugie oblicze. Kult jednostki oraz związany z nim system wartości spowodował poczucie 

odizolowania i samotności, co w odwecie nasiliło chęć bycia częścią wspólnoty. Ugrupowania i 

instytucje zrzeszające ludzi o podobnych zainteresowaniach, uliczne biegi przyciągające tysiące 

uczestników jako alternatywa do indywidualnego biegania, czy miejskie szklarnie umożliwiające 

uprawę roślin w przestrzeni miejskiej, pełniące funkcję miejsca spotkań, to tylko kilka przykładów 

potwierdzających tezę o wzrastającej potrzebie bycia w grupie i odejścia – często chociaż na 

krótki czas – od indywidualizmu. 

Maciej Frąckowiak i Marek Krajewski w jednym z rozdziałów zbiorowej pozycji „My i Oni. 

Przestrzenie wspólne. Projektowanie dla wspólnoty” podkreślają, że renesans wspólnoty 

przypada na czasy, w których nawiązywanie relacji i bycie w grupie nie jest koniecznym 

warunkiem przetrwania. Internet, otwarty rynek pracy, rozwinięta komunikacja i dostępność 

samochodów czynią człowieka samowystarczalnym, a rynek gotowym, by zaspokoić wszystkie 

potrzeby społeczeństwa. Mimo wspomnianej samowystarczalności w człowieku budzi się gen 

istoty stadnej. Jako społeczeństwo potrzebujemy poczucia akceptacji, przynależności.  

Na początku pandemii koronawirusa w Polsce11 rozpoczął się ogromny rozkwit pracy oraz 

nauki zdalnej – taką formę przyjęło większość uczelni wyższych, a pracodawcy zgodnie z 

zaleceniami rządu umożliwili swoim pracownikom pracę z domu. Początkowo w materiałach 

prasowych oraz mediach dało się zauważyć duży entuzjazm12 – częstszy kontakt z rodziną, brak 

dojazdów do pracy. Po kilku miesiącach wyniki ankiet badających satysfakcję z pracy typy home 

office nie były już tak pozytywne13. Ludziom brakowało towarzystwa, wyjścia z domu, a nawet 

wspomnianych wcześniej dojazdów. 

 
9 Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 14. 
10 Przykładowo: Kultura Indywidualizmu, Małgorzata Jacyna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2007 
11 Za początek epidemii COVID-19 w Polsce uważa się 4 marca 2020 roku, kiedy wykryto pierwszy 
przypadek zakażenia koronawirusem w szpitalu w Zielonej Górze. 
12 Śledziewska K., Pulsk HR, Polacy polubili pracę zdalną: więcej czasu i lepsze efekty [dostęp 
9.04.2020r.] Dostępny w Internecie: https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/polacy-polubili-prace-zdalna-wiecej-
czasu-i-lepsze-efekty,73315.html 
13 Pągowska W., Wysokie Obcasy 6.10.2020r., Samotność pracy zdalnej. Wymyślono program, który po 
zakończeniu spotkania online tworzy iluzję, że ono wciąż trwa [dostęp: 12.04.2020r.], dostępny w 
Internecie: https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,158669,26259051,poczucie-osamotnienia-nie-
zalezy-tylko-od-swiata-zewnetrznego.html?disableRedirects=true  

https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,158669,26259051,poczucie-osamotnienia-nie-zalezy-tylko-od-swiata-zewnetrznego.html?disableRedirects=true
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,158669,26259051,poczucie-osamotnienia-nie-zalezy-tylko-od-swiata-zewnetrznego.html?disableRedirects=true
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Współczesne rozumienie bycia w grupie to nie tylko wspólne spędzanie czasu „na żywo”. 

Wiele ugrupowań powstaje także za pośrednictwem portali społecznościowych. Obecnie14 2,6 

miliarda ludzi korzysta z platformy Facebooka, 2 miliardy z komunikatora WhatsApp, natomiast 

ponad miliard użytkowników dziennie przegląda i udostępnia swoje zdjęcia w aplikacji Instagram. 

Dzisiejsze społeczeństwo potrzebuje poczucia przynależności i zrozumienia, a to możliwe jest do 

osiągnięcia jedynie w relacji z drugim człowiekiem.  

2.2. Miasta kreatywne 

Współczesne miasta, zarówno te większe, często zaliczające się do kategorii metropolii, jak 

i mniejsze o liczbie kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców swoimi działaniami, 

inwestycjami walczą o to, by zatrzymać w swoich granicach kapitał ludzki. To on zapewnia 

miejscu inwestycje na kolejne kilkadziesiąt lat, prowadzi do inicjatyw mieszkańców i czyni cały 

zespół miejski przyjaźniejszym do życia.  

Pojęcie miasto kreatywne po raz pierwszy zostało użyte przez Australijskiego inżyniera i 

biznesmena David Yencken’a w 1988 roku w artykule dla dziennika „Meanjin”15. Opisuje w nim 

nadrzędne wymaganie dla miast które chce być określane mianem miasta kreatywnego – ma być 

zaangażowane w promowanie kreatywności wśród swoich mieszkańców i zapewniać im 

przestrzenie pozwalające na wymyślanie inspirujących idei i pomysłów. Do dzisiaj pojęcie miasta 

kreatywnego zostało przyjęte zarówno przez społeczność branży kreatywnej i budowlanej – 

inżynierów, architektów, designerów, jak i ekonomistów. Beata Namyślak w książce „Działalności 

Twórcze, a rozwój miast. Przykład Wrocławia”16 definiuje miasto kreatywne jako takie, które ma 

zdolność do generowania i wprowadzania w życie nowych idei, projektów, innowacji, jak również 

wykazuje zdolność do przyciągania i zatrzymania twórczych/przedsiębiorczych ludzi oraz 

podmiotów. Każda definicja, będąca najczęściej rozwinięciem idei Yencken’a z 1988 roku, 

niezmiennie od ponad 30 lat jako nadrzędny cel miasta kreatywnego podaje zatrzymywanie 

kapitału ludzkiego w swoich granicach. 

Już w latach 60 XX wieku za sprawą amerykańskiego ekonomisty Theodore’a Shultz’a, 

późniejszego laureata Nagrody Nobla w tej dziedzinie, powstała teoria zakładająca, że to 

człowiek jest najcenniejszym zasobem przedsiębiorstwa17. Gdyby potraktować miasto jako 

przedsiębiorstwo i założyć, że posiada ono własny dział kadr łatwo dojść do wniosku, że cel jest 

prosty – zatrzymać tych „najlepszych” – osoby wykształcone, podejmujące inicjatywy, 

poszukujące własnych rozwiązań, inwestujące w inne przedsięwzięcia i posiadające środki, by 

korzystać z istniejących walorów przedsiębiorstwa – miasta. Czyli osoby kreatywne.  

 
14 Autor nieznany, Statista 07.2020, Most popular social networks worldwide as of July 2020, ranked by 
number of active users [dostęp: 1.08.2020r.], dostępny w Internecie: 
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ 
15 Yencken D., Meanjin, Volume 47 Issue 4 – Summer 1988, The Creative City, 1988 
16 Namyślak B., Działalności twórcze a rozwój miast. Przykład Wrocławia, Rozprawy Naukowe Instytutu 
Geografii i Rozwoju Regionalnego 30, Wrocław 2013 
17 Shultz T. W., Journal of Political Economy, Reflections of Investment in Man, The University of Chicago 
Press, 1962 
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Nastawione na kreatywność miasta oferują swoim mieszkańcom możliwości rozwoju. 

Poprzez swoją ofertę zachęcają ich do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności oraz brania 

czynnego udziału w organizowanych inicjatywach. Konkurencyjność miast w dużej mierze 

uzależniona jest od różnorodności takiej oferty. Osoba wchodząca na rynek pracy przygląda się 

ofercie danego miasta, zwracając uwagę na ilość spotkań branżowych, miejsc kultury, konferencji 

naukowych czy przestrzeniom biurowym oferującym atrakcyjne warunki dla młodych firm – tak 

zwanych start up’ów. To właśnie takie wydarzenia, miejsca i osoby odpowiedzialne za 

przedsięwzięcia pobudzają kreatywność, stają się inspiracją dla poszukujących osób – zarówno 

młodych, dopiero wchodzących na rynek pracy, jak i tych starszych, chcących poznać i nauczyć 

się czegoś nowego.  

2.3. Miejsce pracy  

Wraz z rozwojem cyfryzacji oraz postępem naukowo-technologicznym znaczącym 

przemianom ulega współczesny rynek pracy. Transformacja dotyka zarówno form zatrudnienia 

jak i środowiska pracy. Powstają nowe zawody, a istniejące profesje ulegają przeobrażeniom. 

Zauważalny jest spadek poziomu zatrudnienia w branży przemysłowej na rzecz jego wzrostu w 

usługach, szczególnie tych związanych z branżą kreatywną 18. W związku z postępującą 

automatyzacją coraz bardziej złożonych czynności oraz rozwojem sztucznej inteligencji, 

wykonywanie odtwórczych prac i powtarzalnych zadań coraz częściej nie jest obowiązkiem 

pracownika. Praca ludzka zastępowana jest pracą maszyny19. Możemy zaobserwować to w 

sklepach, gdzie obok kas obsługiwanych przez kasjera, stoją kasy samoobsługowe.  

Coraz większą popularność zyskują zawody o charakterze wytwórczym. Rośnie liczba osób 

zatrudnionych w sektorze kreatywnym, a gospodarka kreatywna przynosi coraz więcej 

dochodów. Najbardziej pożądanymi kompetencjami pracownika, zarówno na poziomie 

indywidualnym jak i w pracy zespołowej, staje się umiejętność wykorzystania nowych technologii, 

kreatywność oraz innowacyjność. Podnosi to konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw, ale 

też prowadzi do powstawania nowych działalności.  

2.4. Ewolucja środowiska biurowego  

Ewolucja modelu społeczeństwa, gospodarki, a także technologii ma swoje odzwierciedlenie 

w zmieniającym się charakterze pracy biurowej. Na przestrzeni lat miejsca pracy uległy znacznym 

przeobrażeniom, dostosowując się do zmieniających się sposobów zarządzania czy potrzeb 

pracowników. Przemiany związane są także z rozwojem technologii. W wyniku automatyzacji 

procesów zauważalny jest spadek zapotrzebowania na personel. Dużo zadań wykonywanych 

jest komputerowo lub za pomocą maszyn. Tradycyjnie pojmowana przestrzeń biurowa traci na 

 
18 Malik R., Ewolucja rynków pracy pod wpływem przemian technologicznych – aktualne wnioski dla 

Polski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 141. 
19 Ibid. str. 139. 
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znaczeniu na rzecz nowego modelu – atrakcyjnej przestrzeni do działania, gdzie pracownicy 

mogą wybierać odpowiadającą im formę i środowisko pracy.  

Poniżej przedstawione zostały etapy transformacji przestrzeni biurowej na przestrzeni XX         

i XXI wieku. 

2.4.1.  Biuro wielkoprzestrzenne typu open space  

W XX wieku wykształciła się forma przestrzeni biurowej, przeznaczona dla dużej ilości 

pracowników, tworząca jedno niepodzielone wnętrze. Powierzchnia była wówczas oszczędnie 

zagospodarowywana, a miejsca pracy przydzielane w oparciu o ścisłą hierarchię. Biurka 

przeciętnych pracowników, traktowanych jak maszyny do wykonywania określonych zadań, 

sytuowano w niewielkich odległościach, co widać na rys. 2. Odrębne pomieszczenia 

przeznaczone były dla kierowników, którzy odpowiadali za sprawowanie nadzoru nad 

wykonywaną pracą20. Dużym problemem tego typu przestrzeni okazał się panujący hałas 

utrudniający skupienie, niedostateczna ilość światła oraz monotonia wnętrza. 

 

 

Rys. 1 Typowe miejsca pracy biurowej na początku XX wieku 
Źródło: https://oftegaab.files.wordpress.com/2017/02/oficina-1940.jpg [dostęp: 17.05.2020r.] 

 

Jako przykład takiego rozwiązania przestrzennego może posłużyć obiekt biurowy 

zaprojektowany w 1904 roku przez Franka Lloyda Wrighta – Larkin Building (Nowy Jork), 

zaprezentowany na rys. 2 na następnej stronie. Rzut budynku odzwierciedla sztywny charakter 

ówczesnej pracy oraz rygorystyczną atmosferę.  

 

 
20 Urbanowicz B., Wpływ teorii organizacji pracy na przestrzeń biurową, W: Architecturae et Artibus – 

4/2011, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011, s. 55. 

https://oftegaab.files.wordpress.com/2017/02/oficina-1940.jpg


 15 

 

Rys. 2 Rzut budynku biurowego Larkin Building, przykład biura wielkoprzestrzennego 
Źródło: https://bit.ly/2Hp2RT3 [dostęp: 20.05.2020r.] 

W późniejszych latach typowe biura wielkoprzestrzenne uległy modyfikacji, poprzez 

wprowadzenie lekkich, mobilnych ścianek, których zadaniem było zindywidualizowanie stanowisk 

pracy i zwiększenie poczucia prywatności.  

2.4.2.  Biuro boksowe (korytarzowe) 

Biura boksowe jako alternatywa dla biur wielkoprzestrzennych, aranżowano z myślą zarówno 

o pracownikach wykonujących pracę samodzielnie, jak i kilkuosobowych grupach, potrzebujących 

stałej wymiany informacji21. Dobrze sprawdzają się w obiektach administracyjnych, jednak ich 

wadą jest utrudniona komunikacja pomiędzy pracownikami oraz niski stopień elastyczności.  

 

 

Rys. 3 Rzut budynku biurowego Garrick Building, przykład biura boksowego 
Źródło: https://rb.gy/3yinhq [dostęp: 20.05.2020r.] 

 

 
21 Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 

2011, s. 245. 

https://bit.ly/2Hp2RT3
https://rb.gy/3yinhq
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2.4.3.  Biuro grupowe 

Jest to forma przestrzeni biurowej, którą tworzą pomieszczenia średniej wielkości 

(maksymalnie na około 20 osób, przeciętnie 5-10), tworzone z myślą o efektywnej współpracy 

zespołowej22. Pokoje indywidualne dedykowane są osobom pracującym samodzielnie oraz 

kierownikom firmy.  

2.4.4.  Biuro „kombi” 

Koncepcja biura kombi stanowi kombinację dwóch powyżej opisanych typów przestrzeni 

biurowej – wielkoprzestrzennych oraz boksowych (korytarzowych). W strefie wspólnej znajdują 

się powierzchnie rekreacyjne, urządzenia i maszyny dostępne dla pracowników, sale 

konferencyjne oraz miejsca spotkań. Natomiast w wydzielonych, zapewniających izolację 

akustyczną pomieszczeniach znajdują się stanowiska pracy zarówno grupowej, jak i 

indywidualnej.  

2.4.5.  Współczesne rozwiązania 

Dzisiejsze standardy przestrzeni biurowej diametralnie różnią się od rozwiązań znanych z 

przeszłości. Zmienia się nie tylko sam wygląd i aranżacja, ale także panująca w niej atmosfera. 

W wyniku zmiany stylu pracy na coraz bardziej mobilny, biurka przestają być jedynym miejscem 

wykonywania obowiązków. Pracownicy coraz rzadziej spędzają osiem godzin w pozycji siedzącej 

przy swoich indywidualnych stanowiskach. Powstają strefy odpoczynku, które umożliwiają 

zatrudnionym zmianę otoczenia oraz regenerację.   

Przeobrażenia przestrzeni biurowej skutkują nie tylko lepszymi wynikami biznesowymi firmy, 

ale też są sposobem na przyciągnięcie i zatrzymywanie utalentowanych pracowników.  Od wielu 

lat standardem nie tylko większych korporacji, ale i małych przedsiębiorstw są fun roomy - miejsca 

odpoczynku, rozmów i rozrywki. Często wyposażone są w stoły do bilardu, tenisa stołowego czy 

tak zwane „piłkarzyki”. Niektóre firmy określają zasady korzystania z tego typu pomieszczeń, 

jednak najczęściej jest to miejsce udostępnione pracownikom, by w ramach przerw od pracy 

korzystali z dostępnych udogodnień.  

Obecnie coraz większą popularnością cieszy się nowa forma przestrzeni biurowej – 

coworking, dający możliwość wynajmowania powierzchni do pracy. Owa przestrzeń 

przeznaczona jest głównie dla freelancerów, start-up’ów oraz małych przedsiębiorstw, jednak 

coraz częściej pracownicy zagranicznych firm wykonujący pracę zdalnie również z niej korzystają 

wykonując swoje codzienne obowiązki zawodowe. Stwarza to ogromny potencjał szeroko 

pojętego networkingu – integracji pracowników wykonujących różne zawody, a także daje 

możliwość współpracy zawodowej, co często prowadzi do wspólnych planów biznesowych. 

Atutem przestrzeni coworkingowych jest utrzymanie widocznego podziału pomiędzy lokalizacją 

 
22 Neufert, Podręcznik…, s. 245. 
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wykonywania obowiązków zawodowych – biuro, a miejscem codziennego życia – dom. Owa 

granica nie jest dzisiaj rzeczą oczywistą, bowiem wiele osób wykonuje zlecenia w swoim 

prywatnym domu, co często prowadzi do rozmycia pomiędzy czasem spędzanym w pracy, a 

czasem wolnym. Praca zdalna nie jest zjawiskiem powszechnym jedynie wśród tak zwanych 

„wolnych strzelców” tworzących jednoosobowe przedsiębiorstwa. Często pracownicy firm 

posiadających własną siedzibę także umożliwiają swoim pracownikom wykonywanie pracy 

zdalnej. Według analizy portalu Nowy Styl23 zajętość biurek w wybranych do badania 

organizacjach wynosi 55%. Oznacza to, że prawie połowa pracowników każdego dnia pracuje 

poza siedzibą firmy. Przykładowo poznańska firma Netguru, której pracownicy w dowolnym 

wymiarze mogą pracować poza biurem, zadecydowała o nieprzydzielaniu zatrudnionym ich 

indywidualnych stanowisk pracy. Osoba, która danego dnia postanawia pracować z siedziby firmy 

zajmuje dowolne miejsce w przestrzeni biurowej. 

Wszystkie wyżej wymienione rozwiązania nie są uwarunkowane jedynie wzrostem wymagań 

dzisiejszych pracowników. Wiele z nich jest następstwem badań dotyczących wpływu pracy 

biurowej na zdrowie człowieka. Z badań przeprowadzonych przez HealthDesk24 wynika, że 79,1 

procent pracowników odczuwa ból kręgosłupa z powodu ciągłego spędzania czasu w pozycji 

siedzącej. Problem nie dotyczy jedynie kłopotów ze zdrowiem fizycznym, ale odbija się w coraz 

większym stopniu także na psychice zatrudnionych. Według przedstawionych wyżej badań aż 

80,9 procent ludzi przyznaje się do pracy w warunkach stresowych. Rozwiązania takie jak fun 

roomy, pomieszczenia relaksu, czy przestrzenie zielone w biurach wpływają pozytywnie nie tylko 

na samopoczucie pracowników, ale także na ich koncentrację i poziom skupienia. Bowiem 

odpowiednio wykorzystana przerwa od pracy staje się odciążeniem nie tylko dla ciała, a przede 

wszystkim dla głowy. 

2.5. Nowe przestrzenie produkcji 

Wraz z dynamicznymi zmianami społecznymi i gospodarczymi obserwowane jest 

powstawanie nowej formy działalności na rynku pracy. Bastian Lange w jednym z rozdziałów 

książki pt. „My i Oni. Przestrzenie wspólne / Projektowanie dla wspólnoty” nazywa to zjawisko 

figurą mejkerów25, którzy zajmują się produkcją zarówno fizycznych przedmiotów jak i cyfrowych 

produktów. Ich aktywność skupiona jest w obrębie projektowania, nowych technologii, rzemiosła, 

a także ruchu „zrób to sam”.  Nowe przestrzenie wytwórcze (makerspace), w zależności od profilu 

działania, organizowane są w różnorodny sposób: 

• fab lab – przestrzenie umożliwiające realizację własnych pomysłów, wyposażone w 

odpowiednie narzędzia, np. frezarki, lasery, drukarki 3D,  

 
23 Adamus E., Ewolucja pracy a wyzwania dla środowiska biurowego, W: Nowy Styl, [online], 2017, 

[dostęp 7 lutego 2020], dostępny w Internecie: https://pl.nowystylgroup.com/pl/wiedza/know-

how/9/ewolucja-pracy-wyzwania-dla-srodowiska-biurowego/ 
24 Praca zbiorowa: eksperci HealthDesk, Zdrowie pracowników biurowych w Polsce w latach 2017-2018, 

Warszawa 2018, s. 8-22. 
25 Bastian Lange, My… s. 338. 

https://pl.nowystylgroup.com/pl/wiedza/know-how/9/ewolucja-pracy-wyzwania-dla-srodowiska-biurowego/
https://pl.nowystylgroup.com/pl/wiedza/know-how/9/ewolucja-pracy-wyzwania-dla-srodowiska-biurowego/
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• hakerspace - miejsca, w których można rozwijać zainteresowania związane z branżą 

informatyczną oraz nowymi technologiami, 

• repair cafes – kawiarenki naprawcze, w których przy pomocy specjalistów reperowane 

są różnorodne przedmioty, np. rowery, komputery, a także stare meble, 

3. Centrum kreatywności 

Instytucje, których oferta dedykowana jest sektorom kreatywnym cieszą się coraz większą 

popularnością. Powstają liczne realizację zarówno nowych obiektów, adaptacji istniejących 

budynków, a nawet rewitalizacje obszarów opartych na wprowadzaniu programu twórczego, 

których istotą jest wielokierunkowość oraz duża otwartość na różnorodne specjalności. 

Wprowadzane funkcje kreatywne mają za zadanie integrować różne grupy społeczne, a także 

umożliwiać rozwijanie wielostronnych zainteresowań. Pomimo rozmaitości programu jaki oferują, 

łączy je wspólna idea – tworzenie.  

Miejsca poświęcone kreatywności nie są tworem współczesnych czasów. Obecnie często 

funkcjonują pod nazwami: Centrum Kreatywności, Fab Lab, czy Park Naukowo Technologiczny. 

Jednak już w średniowieczu istniały stowarzyszenia zrzeszające profesje związane z rzemiosłem. 

3.1. Od średniowiecznego cechu do fab labu  

Średniowieczna działalność rzemieślnicza skupiała się głównie w obrębie gospodarstw 

chłopskich. Produkty wytwarzano w celu zaspokojenia potrzeb najbliższej rodziny, przyjaciół lub 

sąsiadów. Jednak wraz sukcesywnym oddzielaniem się rzemiosła od rolnictwa oraz rozwojem 

średniowiecznych miast, pojawiła się potrzeba zorganizowania produkcji i sprzedaży. Wiązało się 

to z powstaniem stowarzyszeń zrzeszających podobne profesje, zwane cechami, których główną 

rolą była ochrona interesów zawodowych rzemieślników oraz zapobieganie nieuczciwej 

konkurencji. Cechy nie tylko ściśle definiowały życie zawodowe, ale także silnie wpływały na życie 

prywatne członków. Poza swoją nadrzędną, ekonomiczną funkcją, oddziaływały na aspekty 

religijne i towarzyskie, określając zarówno przywileje jak i obowiązki zrzeszonych26.  

Statut obejmował zarówno mistrzów jak i uczniów, regulując stosunki pomiędzy nimi i 

określając hierarchię. W warsztacie największa rola przypadała mistrzowi, który przekazywał 

uczniom wiedzę i umiejętności w zakresie swojej profesji, a także zatrudniał czeladników. 

Przynależność do stowarzyszenia ściśle definiowała stosunek rzemieślników miejskich do religii 

chrześcijańskiej. Organizacje cechowe powstawały wokół kościołów parafialnych oraz zakonnych 

i były z nimi ściśle związane. Rytuały religijne oraz uczestnictwo w nabożeństwach były wpisane 

w życie codzienne członków organizacji27.  

 
26 Jezierski A., Leszczyńska C., Historia Gospodarcza Polski, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2003, s. 

26. 
27 Cegielski K., Milich R., Analiza Potencjału Turystyczno-kulturowego pogranicza pod kątem 
występowania rzemiosła, Bielsko-Biała 2017, s. 6-10. 
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Duże zmiany w sposobie produkcji nastąpiły w połowie XVIII wieku w związku z rewolucją 

przemysłową. Coraz częściej produkty wytwarzane były w sposób zautomatyzowany. 

Doprowadziło to wkrótce do upadku rękodzieła oraz licznych buntów rzemieślników 

sprzeciwiających się zmechanizowanej produkcji28.  

Kult maszyny nie zdołał jednak całkowicie wyprzeć działalności rzemieślniczej. Dzisiejsze 

tendencje można określić mianem renesansu rzemiosła. Zawody związane z rękodziełem 

ponownie cieszą się popularnością i są coraz bardziej doceniane. Nierzadko czas oczekiwania 

na wykonanie usługi wynosi kilka tygodni z powodu licznych zamówień. Masowa produkcja 

ustępuje miejsca ręcznie wykonanym produktom, co skutkuje zwiększeniem popytu na usługi 

stolarskie, tapicerskie, czy prace zegarmistrzów. Metamorfozie ulegają także miejsca pracy 

współczesnych rzemieślników – nie są to już nijakie, „garażowe” przestrzenie, a atrakcyjnie 

urządzone warsztaty często lokalizowane w biznesowych centrach miast.  

Renesans rzemiosła to nie tylko wzrost zainteresowania usługami wytwórców oraz ręcznie 

wykonanymi produktami, ale też chęć pozyskiwania umiejętności w tym zakresie i próba ich 

wykorzystywania w codziennym życiu. Odpowiedzią na współczesne tendencje był zamysł 

pierwszego fab labu, powstałego w 2001 roku z inicjatywy profesora Neil’a Gershenfeld’a na 

amerykańskiej uczelni MIT. Rok później podobna instytucja pojawiła się także poza Ameryką – 

Vigyan Ashram w Indiach, a w ciągu następnych dwóch dekad idea nowego miejsca produkcji i 

kreatywnego myślenia rozprzestrzeniła się na wszystkich kontynentach. W listopadzie 2019 

oficjalna liczba takich miejsc na świecie wynosiła 1830. 

Na terenie Polski powstało już 19 fab labów (dane z lutego 2020 roku29). Ich główną misją 

jest promowanie nowych technologii i kreatywności, integracja i aktywizacja społeczeństwa, ale 

też stwarzanie okazji do poznania podstaw różnych zawodów rzemieślniczych i realizacji 

własnych pomysłów. Przykładowo w gdyńskim fab labie w październiku 2019 odbyło się 6 

darmowych warsztatów30, między innymi z podstaw szycia, programowania dronów dla dzieci, 

kurs ceramiczny, a także zajęcia z wytwarzania ekologicznych kosmetyków. 

3.2. Prospołeczna rola 

Współczesne przestrzenie twórcze częściowo nawiązują do średniowiecznych cechów 

rzemieślniczych - zapewniają dostęp do narzędzi, miejsc pracy, ale przede wszystkim 

umożliwiają dzielenie się swoim fachem i umiejętnościami. Dzisiejsze centrum kreatywności daje 

szanse na nawiązanie relacji – zarówno biznesowych, jak i osobistych i wpływa na aktywizację 

społeczeństwa bez względu na wiek. Poprzez różnorodne inicjatywy, takie jak warsztaty 

tematyczne dla dzieci czy spotkania seniorów, zaprasza do uczestnictwa różne pokolenia oraz 

tworzy poczucie wspólnoty i przynależności. Ponadto pozwala na realizacje idei i pomysłów, które 

 
28 Jezierski A., Leszczyńska C., Historia ... s. 176. 
29 Fab lab, W: Wikipedia, Wolna encyklopedia, [online], 2019, [dostęp: 9 lutego 2020], dostępny w 

Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Fab_lab   
30 Fab lab Trójmiasto - wydarzenia, W: Facebook, [online], 2019, [dostęp: 7 lutego 2020], dostępny w 

Internecie: https://www.facebook.com/pg/FabLabT/events/ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fab_lab
https://www.facebook.com/pg/FabLabT/events/
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bez fachowej pomocy zostałyby porzucone już w początkowej fazie z obawy przed klęską i 

porażką. Większość fab labów, inkubatorów przedsiębiorczości oraz parków naukowo-

technologicznych posiada w swojej ofercie usługi doradcze, które wspierają twórców i młodych 

przedsiębiorców.   

3.3. Wpływ na gospodarkę 

Inwestycje o profilu kreatywnym wywierają pozytywny wpływ nie tylko na społeczeństwo, ale 

też na gospodarkę miast, podnosząc ich konkurencyjność i kształtując atrakcyjną przestrzeń do 

życia dla mieszkańców. Nie bez powodu branże kreatywne wdrażane są na tereny opuszczone, 

często zlokalizowane w zdegradowanych dzielnicach w celu wyprowadzenia miejsc z kryzysu 

oraz zmiany ich wizerunku. Odejście od gospodarki, która opierała się głównie na przemyśle i 

produkcji na model, w którym wartości niematerialne takie jak estetyka czy oryginalność produktu 

stają się ważne w tym samym stopniu co jego funkcjonalność sprawia, że sektor twórczy ma 

coraz większy wpływ na rozwój gospodarczy krajów rozwiniętych31. To właśnie usługi takie jak 

projektowanie mebli, grafika, projektowanie budynków i wnętrz czy wytwarzanie oprogramowania 

wpływają na rozwój miast wspierając ich budżet. Ponadto bardzo często pewne inicjatywy i usługi 

stają się wizytówką danego regionu poprzez temat przewodni biznesu. Przykładowo nadmorska 

firma Baltica Bikes od 2015 produkuje rowery w stylu retro nazwała swoje modele jednośladów 

od miast północnej polski – Gdynia, Sopot i Gdańsk. Jednoosobowe działalności odnoszące 

sukces na rynku rozszerzają swoją działalność, a zatrudniając nowych pracowników przyczyniają 

się do zmniejszania bezrobocie danego regionu i zatrzymuje relokację tego kapitału do innych, 

często większych miast w kraju bądź za granicę. 

 
Rys. 4 Drukowanie przyłbic dla medyków podczas pandemii koronawirusa - Fab Lab Gdańsk 

Źródło: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/a1/98/5e833c0266033_p.jpg?1585729522 [dostęp: 1.06.2020r.] 

 
31 Koszarek M., Diagnoza sektora branż kreatywnych na obszarze Metropolii Gdańskiej. Raport końcowy., 
data wydania nieznana  

https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/a1/98/5e833c0266033_p.jpg?1585729522
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Wpływ sektorów kreatywnych na miejską gospodarkę i budżet miast został zauważony przez 

lokalne samorządy na terenie Trójmiasta. Już w 2001 roku z inicjatywy stowarzyszenia 

Pomorskiego Centrum Technologii oraz prezydenta miasta Gdyni Wojciecha Szczurka powstał 

Pomorski Park Naukowo Technologiczny32. Jako nadrzędny cel inwestycji określono wspieranie 

innowacyjnych projektów wykonywanych przez lokalne firmy. Zaproponowano konkurencyjne 

ceny czynszów by odciążyć wydatki młodych, rozwijających się firm. Inwestycja o kreatywnym 

profilu powstała także w Gdańsku w 2019 roku. Fab Lab Gdańsk, którego sponsorem została 

firma Orange oraz Miasto Gdańsk, składa się z czterech pracowni – elektryki i druku 3D, cyfrowej 

pracowni obróbki drewna, sali czystej pracy oraz prototypowni. Na przełomie marca i kwietnia 

2020 roku o miejscu zrobiło się głośno33, kiedy w czasie ogólnoświatowej pandemii koronawirusa 

w pracowni druku 3D wykonano kilkaset przyłbic ochronnych dla trójmiejskich i słupskich szpitali 

oraz służb medycznych. Jest to jeden z przykładów, jak bardzo miejsce kreatywne może się 

przysłużyć potrzebującym w okresie zwiększonego popytu na dane produkty. 

Każda miejska bądź ogólnokrajowa inwestycja w kapitał ludzki jest inwestycja w gospodarkę. 

Bardzo często nie są to efekty natychmiastowe – nauka, kształcenie się i zdobywanie fachu to 

proces długotrwały, jednakże pobudzanie w społeczeństwie kreatywności, wzajemne 

inspirowanie się, wspieranie młodych przedsiębiorców i dzielenie swoją wiedzą i warsztatem 

poprzez budowanie miejsc o funkcji kreatywnej jest inwestycją, który zwróci się w przyszłości w 

postaci innowacji, konkurencyjnych produktów, ale i finansów do budżetu lokalnego. 

4. Inkluzywna funkcja w zabytkowych murach 

Wraz z upływem czasu wiele obiektów, w tym budynków zabytkowych, przestaje spełniać 

swoją pierwotną funkcję. Pomimo niezwykłych walorów estetycznych, kompozycyjnych, 

historycznych, stoją opuszczone i niszczeją, często obracając się w ruiny. Jednak wiele z nich 

zyskuje „drugie życie”. Dzieje się tak dlatego, że zabytki odgrywają bardzo ważną rolę w procesie 

przekształcania przestrzeni miejskich – stanowią źródło tożsamości lokalnej, są autentyczne, 

„opowiadają” historię. Jako zasób nieodnawialny mogą być wykorzystane jako ogromny potencjał 

miejscowości, podnosząc jej konkurencyjność.  

Jednak, żeby tego typu działania zakończyły się sukcesem potrzebna jest bardzo 

szczegółowa analiza istniejącego obiektu oraz przemyślenie nowego programu. Dużą rolę w tym 

procesie odgrywa architekt, którego zadaniem jest nie tylko opracowanie projektu atrakcyjnego 

wizualnie, ale przede wszystkim kreowanie przestrzeni, która integruje, a nie dzieli. Przestrzeni 

umożliwiającej nawiązywanie więzi społecznych i inicjującej spotkania różnorodnych 

użytkowników. Przestrzeni inkluzywnej - przeznaczonej dla każdego odbiorcy. Jest to bardzo 

trudne zadanie w czasach nastawionych na wysoki i krótkoterminowy zysk, który staje się jednym 

 
32 Autor nieznany, PPNT, O nas [online], 2017, [dostęp: 1.05.2020r.], dostępny w Internecie: 
https://ppnt.pl/o-nas/ 
33 Wierciński J., Dziennik Bałtycki, Stowarzyszenie FabLab Gdańsk zrobiło już ponad 250 przyłbic dla 
służb medycznych. Możesz im pomóc [online], [dostęp: 1.05.2020r.], dostępny w Internecie: 
https://dziennikbaltycki.pl/stowarzyszenie-fablab-gdansk-zrobilo-juz-ponad-250-przylbic-dla-sluzb-
medycznych-mozesz-im-pomoc/ar/c1-14890723 
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z głównych czynników wpływających na formę budynku oraz sposób jego użytkowania34. 

Sytuacja tym bardziej nasila się w kontekście obiektów zabytkowych, które często zlokalizowane 

są w centrach miast i stanowią ogromny potencjał ekonomiczny. Obiekty z założenia publiczne 

stają się enklawami dla określonego typu użytkowników, wykluczając jednocześnie niektóre 

grupy społeczne. Jako przykład posłużyć może Centrum Kreatywności Targowa, zlokalizowane 

w kamienicy Mintera na warszawskiej Pradze, które jak sama nazwa wskazuje, miało być 

miejscem stymulującym kreatywność, natomiast w praktyce okazało się siedzibą kilku firm, które 

zdecydowały się wynajmować przestrzeń.  

Funkcja inkluzywna w kontekście architektury ma swoje odzwierciedlenie także w 

możliwościach jej przekształcania oraz dostosowywania do potrzeb użytkowników. Dawne fabryki 

mogą posłużyć dzisiaj jako muzea, obiekty wystawiennicze, a historyczne koszary – osiedla 

mieszkaniowe z obiektami usługowymi.  

4.1. Miejsce rozwoju funkcji kreatywnej 

Miejsce rozwoju funkcji kreatywnej powinno być z założenia dostępne dla wszystkich. 

Kreatywność nie jest cechą ludzi „wybranych”, czego dowodem jest obecność twórczego 

myślenia u każdego małego dziecka. Wraz z procesem dorastania człowiek dostosowuje się do 

pewnych norm, ograniczeń, uczy się myśleć schematami, a to wszystko nie „idzie w parze” z 

kreatywnym myśleniem. Jednak jest to proces odwracalny – kreatywnego myślenia można się 

nauczyć. Dlatego współczesne przestrzenie twórcze powinny być przeznaczone dla każdego 

użytkownika, który chciałby nabyć nowe umiejętności lub rozwijać swoje zainteresowania.  

Zdefiniowanie wzorcowego modelu przestrzeni sprzyjającej sektorom kreatywnym, który 

sprawdziłby się w każdym przypadku tego typu inwestycji nie jest możliwe. Każde miejsce 

posiada swój własny kontekst, historię, tradycję i potrzebuje szczegółowej analizy. Jednak 

układając program dla nowej przestrzeni kreatywnej warto przestudiować istniejące realizację 

tego typu, zdefiniować ich pozytywne i negatywne rozwiązania, a wyciągnięte wnioski przełożyć 

na skonstruowanie odpowiedniej oferty. 

 
34 Frąckowiak J., Przestrzeń ekskluzywna i inkluzywna. Rzecz o różnych formach traktowania przestrzeni 
publicznej w mieście turystycznym, Instytut Metropolitalny, 2018 
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4.2. Przykłady 

4.2.1.  Fort Mokotów Warszawa 

 

Rys. 5 Fort Mokotów Warszawa 
Źródło: https://white-stone.pl/wp-content/uploads/2019/06/IMG_2424.jpg [dostęp 1.06.2020r.] 

 

Teren po dawnych koszarach i późniejszym zakładzie radiowo-telewizyjnym o powierzchni    

4 hektarów otoczony zielonym wałem, zaadaptowany na pracownie artystyczne, rzemieślnicze, 

studia filmowe, fotograficzne. Główną misją Fortu Mokotów jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni 

przyciągającej ludzi kreatywnych. Przestrzeń ciągle się rozwija w związku ze zmieniającymi się 

potrzebami firm oraz osób, które decydują się na wynajem przestrzeni na terenie kompleksu. Na 

terenie fortu organizowane są liczne warsztaty, wydarzenia kulturalne, wynajmowana jest 

powierzchnia biurowa. Rozbudowane jest także zaplecze gastronomiczne oraz oferta 

rekreacyjna.  

Fort wpisany jest do rejestru zabytków. Nowa funkcja z szacunkiem odnosi się do zastanej, 

historycznej przestrzeni. Ceglane mury i industrialny charakter założenia wpływają pozytywnie      

i inspirująco na stymulowanie kreatywności. Zachowano odpowiednie proporcje łącząc 

współczesny biznes i profil artystyczny z tkanką historyczną.  

Założenie jest dobrze skomunikowane z resztą miasta – za pośrednictwem rozwiniętych tras 

rowerowych oraz rozbudowanej sieci komunikacji miejskiej. Otoczenie terenu obszarami 

zielonymi sprzyja rekreacji oraz zachęca do aktywnego spędzania czasu. 

 

https://white-stone.pl/wp-content/uploads/2019/06/IMG_2424.jpg
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Rys. 6 Fort Mokotów – plan założenia 
Źródło: https://fortmokotow.pl/wp-content/themes/fort/images/mapa00.png [dostęp 1.06.2020r.] 

 

Rodzaje przestrzeni: 

• sala warsztatowo - szkoleniowa „Jedna Trzecia” przeznaczona na organizację 

kameralnych spotkań 

• przestrzeń eventowa „Pół na Pół” – 190m2 

• restauracja Forty 

• powierzchnie biurowe do wynajęci a – budynek B – 540 m2, budynek 01 – 306 m2, 

budynek 02 – 100 m2 

 

Wnioski: 

Fort Mokotów jest bardzo dobrym przykładem pogodzenia historii ze współczesnymi 

potrzebami użytkowników. Autentyczność i ślad czasu są jej ogromnym atutem. Poprzez swoją 

zróżnicowaną ofertę - zarówno przestrzenie na wynajem, miejsca eventowe, warsztatowe oraz 

zaplecze gastronomiczne, założenie jest nastawione na szeroką grupę odbiorców. Dodatkowym 

atutem jest dostępność zespołu oraz jego lokalizacja w bliskim sąsiedztwie przestrzeni zielonej. 

4.2.2.  Instytut dizajnu w Kielcach 

Przykład instytucji miejskiej realizującej projektu z zakresu designu, o działalności skupionej 

na wytwarzaniu, edukacji oraz promocji, zlokalizowanej w murach więzienia z XIX wieku na 

Wzgórzu Zamkowym w ścisłym centrum Kielc. Instytut współpracuje nie tylko z 

przedsiębiorstwami, ale także z uczelniami i producentami.  

https://fortmokotow.pl/wp-content/themes/fort/images/mapa00.png
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Rys. 7 Instytut Dizajnu w Kielcach 

Źródło: https://bi.im-g.pl/im/46/d4/14/z21843270V,Kielce-20-maja-2017-rok--Instytut-Dizajnu--Wenisaz.jpg 
[dostęp: 1.06.2020r.] 

Instytut od czasu swojego powstania w 2012 roku udostępnia pracownie: ceramiczną papieru 

i druku, komunikacji wizualnej oraz tkaniny. Poza możliwością wynajęcia każdej z pracowni są 

one bardzo często miejscem warsztatów, szkoleń, ale także praktyk czy staży prowadzonych 

przez pracowników instytucji. Miejsce posiada stałą ofertę odpłatnych warsztatów – np. ceramiki, 

tkactwa, szycia czy mozaiki, które cyklicznie się powtarzają. Ponadto organizuje wiele 

bezpłatnych inicjatyw dla młodszych uczestników – poza charakterystycznymi warsztatami 

manualnymi są to między innymi programy promujące samodzielne czytanie, czy też lekcje 

designu – dobrego wzornictwa, kreatywności i trenowania wyobraźni. Wydarzenia i inicjatywy 

zaowocowały nagrodą „Dobry Wzór” za system modułowych mebli miejskich w 2013 roku oraz 

reprezentowaniem Polski na 15. Biennale Architektury w Wenecji w 2016 roku.35  

Ważną działalnością kieleckiego Instytutu są wystawy dostępne nieodpłatnie bądź za drobną 

opłatą dla zwiedzających, dzięki czemu miejsce na stałe wpisało się na listy atrakcji turystycznych 

miasta Kielce. Wystawy są okazją do poznania lokalnych, jak i ogólnopolskich twórców i artystów.  

 

Rodzaje przestrzeni: 

• sale konferencyjne 

• przestrzenie ekspozycyjne: Galeria Główna, Galeria Brama 

• pracownie: ceramiczna, projektowa, komunikacji wizualnej, papieru i druku, które mogą 

pełnić także funkcje warsztatowo-szkoleniowe 

• czytelnia 

 
35 Autor nieznany, Instytut Dizajnu w Kielcach, O nas [online], 2019, [dostęp: 22.05.2020r.], dostępny w 
Internecie: https://idkielce.pl/o-nas/  

https://bi.im-g.pl/im/46/d4/14/z21843270V,Kielce-20-maja-2017-rok--Instytut-Dizajnu--Wenisaz.jpg
https://idkielce.pl/o-nas/
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Instytut Dizajnu w Kielcach jest bardzo udaną inwestycją w samym sercu miasta. Dzięki 

ofercie wystaw oraz otwartości na zwiedzających stało się obowiązkowym punktem turystycznym 

świętokrzyskiej stolicy. Bogata oferta dla dzieci i dorosłych otwiera ogromne możliwości 

rozwinięcia kreatywności bez względu na wiek i w znakomity sposób zaprasza do świata 

rzemieślnictwa, wzornictwa czy projektowania.  

4.2.3.  Factory Berlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factory Berlin to przestrzeń start-upowa zlokalizowana na terenie dawnych budynków 

fabrycznych. Główny obiekt pełniący w przeszłości funkcję browaru stanowił część Muru 

Berlińskiego. Założenie o powierzchni 10 000 m2 zaaranżowano na przestrzenie coworkingowe, 

pracownie warsztatowe, artystyczne oraz zaplecze gastronomiczne. Główną misją miejsca jest 

umożliwienie użytkownikom współpracy, nawiązywania nowych relacji na tle biznesowym. 

Factory Berlin jest miejscem tworzenia nowych rozwiązań wspólnymi siłami, gdzie ludzki kapitał 

stanowi największą wartość.   

Projekt adaptacji, sporządzony przez grupę Julian Breinersdorfer Architecture, zakładał 

przede wszystkim odtworzenie elewacji sprzed I wojny światowej, a także wykorzystanie 

potencjału oryginalnej konstrukcji. Historyczne 3-kondygnacyjne obiekty zyskały dwie nowe 

kondygnacje, które odznaczają się współczesnym charakterem.  

Wydarzenia w Factory Berlin mają często charakter biznesowy i networkingowy36. Często 

odbywają się w nim spotkania branżowe połączone z prezentacjami nowych zagadnień 

 
36 Networking – proces wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzony 
dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów (za: Autor nieznany, Wikipedia – Wolna encyklopedia, 

Rys. 8 Factory Berlin 1 
Źródło: 

https://images.adsttc.com/m
edia/images/53ea/666d/c07
a/8038/8e00/01e8/large_jpg

/WH1535-
1580small.jpg?1407870564 

[dostęp: 1.06.2020r.] 

Rys. 9 Factory Berlin 2 
Źródło: 

https://images.adsttc.com/media/images/53ea/663f/c07a/80c3/8400/0245 

/large_jpg/WH1535-1214small.jpg?1407870511 [dostęp: 1.06.2020r.] 

https://images.adsttc.com/media/images/53ea/666d/c07a/8038/8e00/01e8/large_jpg/WH1535-1580small.jpg?1407870564
https://images.adsttc.com/media/images/53ea/666d/c07a/8038/8e00/01e8/large_jpg/WH1535-1580small.jpg?1407870564
https://images.adsttc.com/media/images/53ea/666d/c07a/8038/8e00/01e8/large_jpg/WH1535-1580small.jpg?1407870564
https://images.adsttc.com/media/images/53ea/666d/c07a/8038/8e00/01e8/large_jpg/WH1535-1580small.jpg?1407870564
https://images.adsttc.com/media/images/53ea/666d/c07a/8038/8e00/01e8/large_jpg/WH1535-1580small.jpg?1407870564
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technologicznych, wystąpienia znanych osób w świecie biznesu czy coachingu37, wspólne 

oglądanie konferencji na żywo z całego świata (np. prezentacji nowych produktów Apple czy 

Microsoft), a także wspólne wieczory kulinarne. Poprzez organizację tego typu wydarzeń, 

instytucja stawia na budowanie relacji między przedsiębiorcami i firmami. 

 

Rodzaje przestrzeni: 

• sale warsztatowe, konferencyjne, szkoleniowe 

• audytorium 

• przestrzenie biurowe do wynajęcia, coworkingi 

• usługi uzupełniające – gastronomia, sklepy 

 

Wnioski:  

Factory Berlin również jest pozytywnym przykładem adaptacji historycznej przestrzeni do 

współczesnej funkcji. Jest to jednak bardzo duże założenie o kompleksowym działaniu i o 

ogromnej skali. Wielofunkcyjność obiektów wchodzących w skład zespołu przejawia się dużym 

zainteresowaniem wśród różnych grup odbiorców, a także popularnością na całym świecie. 

Pozytywnym aspektem jest także wyraz architektoniczny dodanych kondygnacji oraz nowych 

budynków. Otoczenie terenu obszarami zielonymi dodatkowo wzbogaca jego ofertę o wydarzenia 

i warsztaty plenerowe. 

 

  

 
Networking (biznes), [online], 2020, [dostęp: 19.09.2020r.], dostępny w Internecie: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Networking_(biznes))  
37 Coaching - interaktywny proces rozwoju, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem 
procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w 
przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu. (za: Autor nieznany, 
Wikipedia – Wolna encyklopedia, Coaching, [online], 2020, [dostęp: 19.09.2020r.], dostępny w Internecie: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Coaching) 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Networking_(biznes)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Coaching
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4.2.4.  Zamek Cieszyn 

 
Rys. 10 Zamek Cieszyn 

Źródło: https://www.radio.katowice.pl/zobacz,27256,Urodziny-Zamku-Cieszyn-.html [dostęp: 1.06.2020r.] 

 

Zamek Cieszyn to oficjalna nazwa powstałej w 2005 roku na terenie gotycko-renesansowego 

grodu jednostki budżetowej gminy Cieszyn. Od 15 lat głównymi celami zamku są wspieranie 

rozwoju przedsiębiorczości i promocja wzornictwa przemysłowego oraz popularyzacja rzemiosła 

artystycznego i ginących zawodów Śląska Cieszyńskiego.38 Samo miejsce w swojej biografii 

podkreśla, że design jest skutecznym narzędziem podnoszenia konkurencyjności firm, instytucji, 

miast i regionów.39  

Cieszyński Zamek od początku swojego istnienia organizuje otwarte dla każdego konkursy z 

zakresu szeroko pojętego designu – między innymi Diament Meblarstwa, studencki konkurs Meat 

Design Ostrava na najlepszą pracę studencką w projektowaniu użytkowym czy też Śląska Rzecz 

– na najlepsze innowacyjne projekty wdrożone w województwie śląskim i opolskim. Niemal każdy 

konkurs kończy się wystawą oraz wernisażem. Bardzo często w przedsięwzięcia - zarówno od 

strony finansowej, jak i jako patronat – zaangażowane są Miasto Cieszyn oraz Samorząd 

Województwa Śląskiego, które doceniają istotną rolę, jaką Zamek Cieszyn odgrywa w 

popularyzacji i aktywizacji regionu. 

Zamek jest miejscem spotkań młodych przedsiębiorców w formie śniadań biznesowych. 

Organizowane są także wykłady dla tych, którzy dopiero chcą założyć własną firmę – warsztaty 

ABC Przedsiębiorczości i Prawo Przedsiębiorców. 

  

 
38 Autor Nieznany, Pascal – Polska Pięknieje, Cieszyńska Śląska Sieć na rzecz Wzorcictwa, [online], 
dostępny w Internecie: http://polskapieknieje.pascal.pl/obiekty.php?id=36  
39 Autor Nieznany, Zamek Cieszyn, Projektujemy możliwości, [online], [dostęp: 20.09.2020r.], dostępny w 
Internecie: http://www.zamekcieszyn.pl/pl/artykul/projektujemy-mozliwosci-199  

https://www.radio.katowice.pl/zobacz,27256,Urodziny-Zamku-Cieszyn-.html
http://polskapieknieje.pascal.pl/obiekty.php?id=36
http://www.zamekcieszyn.pl/pl/artykul/projektujemy-mozliwosci-199
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Powstała nawet osobna jednostka – Przedsiębiorczy 

Cieszyn, która jest w wsparciem dla młodych właścicieli firm 

w zakresie usług elektronicznych, ubezpieczeń, bankowości 

czy konsultacji prawnych. 

Zamek w Cieszynie jest ważnym zabytkiem na tle 

regionu oraz województwa, będąc znaną atrakcją 

turystyczną. Poza możliwością zwiedzenia pozostałości 

grodu, na historycznym terenie organizowane są tematyczne 

spacery ukazujące walory średniowiecznego miasta Cieszyn 

oraz warsztaty dla dzieci – tak zwane Zamkowe spotkania z 

historią40, pokazujące młodym uczestnikom średniowieczne 

zwyczaje, rzemiosło i życie codzienne. 

 
Wnioski: 

Zamek Cieszyn jest bardzo dobrym przykładem jednostki pobudzającej kreatywność i 

przedsiębiorczość w dość małym mieście (około 35 tysięcy mieszkańców). Zapraszając twórców 

z całego świata stał się furtką do świata designu i magnesem dla cieszyńskiego kapitału 

ludzkiego, powiększając lokalną świadomość na temat regionu, jego historii. 

4.3. Próba określenia granicy – co jest tak naprawdę potrzebne 
przestrzeni kreatywnej? Wnioski do projektu. 

Przedstawione powyżej przykłady różnią się między sobą zarówno programem, ofertą oraz 

sposobem funkcjonowania, jednak łączy je wspólna idea – wykorzystanie starych murów w celu 

wprowadzenia nowej kreatywności. W niektórych przypadkach na historycznych terenach 

zaprojektowano nową zabudowę, w innych tkanka zabytkowa została właściwie nienaruszona. 

Różni się także misja, która przyświeca założeniom – może być to promocja kultury i designu, 

albo utworzenie nowych miejsc pracy i produkcji.   

Jednak pomimo wspomnianych różnic, na podstawie przeanalizowanych obiektów podjęto 

próbę określenia rozwiązań, które pozytywnie wpływają na rozwój przestrzeni kreatywnej. 

4.3.1.  Lokalizacja – dobra komunikacja z innymi dzielnicami 

Bardzo ważnym aspektem wpływającym na popularność obiektów kreatywnych jest ich 

dostępność, najlepiej za pomocą różnorodnych środków transportu. Część użytkowników będzie 

chciała dotrzeć do wynajmowanego miejsca pracy lub na warsztaty komunikacją miejską, 

zwolennicy aktywnego trybu życia wybiorą rower lub hulajnogę, natomiast niektórzy preferują 

dojazd własnym samochodem.  

 
40 Autor Nieznany, Zamek Cieszyn, Zamkowe spotkania z historią, [online], [dostęp: 20.09.2020r.], 
dostępny w Internecie: http://www.zamekcieszyn.pl/pl/artykul/zamkowe-spotkania-zi-historia-1202  

Rys. 11 Przedsiębiorczy Cieszyn 
– logo 
Źródło: 

https://www.zamekcieszyn.pl/gallerie
s/1585677822-07logo_pc.png 

[dostęp: 1.06.2020r.] 

http://www.zamekcieszyn.pl/pl/artykul/zamkowe-spotkania-zi-historia-1202
https://www.zamekcieszyn.pl/galleries/1585677822-07logo_pc.png
https://www.zamekcieszyn.pl/galleries/1585677822-07logo_pc.png
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Dużym atutem wielu przestrzeni zabytkowych jest ich lokalizacja w centrach miast z powodu 

pierwotnie pełnionej funkcji. Przykładowo wiele fabryk powstawało w pobliżu dzielnic 

mieszkaniowych oraz zaplecza usługowego, aby umożliwić pracownikom dobry dostęp do 

miejsca pracy.  

4.3.2.  Bliskość natury 

Kolejnym atutem wpływającym na atrakcyjność miejsc o twórczym charakterze jest bliskość 

natury i terenów zielonych. W czasach, w których człowiek za dużo czasu przebywa w 

zamkniętych pomieszczeniach w otoczeniu technologii coraz częściej dyskutuje się na temat 

powrotu do natury i związanych z tym korzyści. Współczesny model funkcjonowania dotyczy 

zarówno sposobu wykonywania pracy, ale też formach spędzania czasu wolnego. Oddalenie się 

od natury wywiera negatywny wpływ na zdrowie, samopoczucie, kondycję psychiczną człowieka, 

a także na koncentracje i kreatywne myślenie41. 

Chęć powrotu do natury ma swoje odzwierciedlenie we współczesnej architekturze. Trend 

określany jako biophilic design42, czyli projektowanie przywracające naturalne środowisko do 

otoczenia człowieka coraz częściej pojawia się w nowych realizacjach – zarówno w obiektach 

użyteczności publicznej, przestrzeniach biurowych, a także w domach jednorodzinnych, czego 

przykładem może być projekt grupy KWK Promes Living-garden house w Katowicach, którego 

główną ideą jest integracja architektury z naturą43.  

Kreatywność i natura stanowią niezaprzeczalnie dobrany duet. Dlatego projektując 

przestrzeń o twórczym charakterze warto przemyśleć, w jaki sposób umożliwić użytkownikom 

kontakt z przyrodą – w formie bezpośredniego wyjście na zewnątrz, widoku z okna, czy 

zaprojektowaniu dużej ilość roślin we wnętrzu i zastosowaniu naturalnych materiałów 

wykończenia.  

4.3.3.  Tożsamość, autentyczność 

Postępująca globalizacja, której wynikiem jest tworzenie się „światowego społeczeństwa”44 

ma negatywne skutki na poczucie tożsamości jednostkowej, lokalnej, a także społecznej i 

narodowej45. Zanikają regionalne tradycje na rzecz wspólnej kultury konsumpcjonizmu. 

Przenikanie się różnych kultur potęguje także współczesny rozwój mediów i dostęp do Internetu. 

Zmniejsza się dystans odległości, które kiedyś wydawały się nie do pokonania.  

 
41 Loria K., Business Insider, Spędzanie czasu na łonie natury jest dobre dla zdrowia. Oto 12 naukowych 
dowodów, [online], 2018, dostępny w Internecie: https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/spedzanie-
czasu-na-lonie-natury-dlaczego-warto-wychodzic-z-domu/d3srfht  
42 WZ, Label Magazine, Biophilic design, czyli zieleń w przestrzeni biurowej, [online], dostępny w 
Internecie: https://label-magazine.com/dizajn/artykuly/biophilic-design-czyli-zielen-w-przestrzeni-biurowej  
43 Autor nieznany, KWK Promes, Living-Garden House, [online], dostępny w Internecie: 
https://www.kwkpromes.pl/living-garden-house-katowice/11058  
44 Autor nieznany, Wikipedia – Wolna encyklopedia, Globalizacja, [online], 2020, [dostęp: 19.09.2020r.], 
dostępny w Internecie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Globalizacja  
45 Szymańska H, Globalizacja a zagubione poczucie tożsamości i dziedzictwo kulturowe, Muzeum Historii 
Polskiej, 2014 

https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/spedzanie-czasu-na-lonie-natury-dlaczego-warto-wychodzic-z-domu/d3srfht
https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/spedzanie-czasu-na-lonie-natury-dlaczego-warto-wychodzic-z-domu/d3srfht
https://label-magazine.com/dizajn/artykuly/biophilic-design-czyli-zielen-w-przestrzeni-biurowej
https://www.kwkpromes.pl/living-garden-house-katowice/11058
https://pl.wikipedia.org/wiki/Globalizacja
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Opisane zjawisko wpływa negatywnie na rozwój kreatywności. Poprzez niemal 

nieograniczony dostęp do informacji wiele unikatowych rozwiązań powszechnieje, innowacyjne 

produkty są powielane, kopiowane i modyfikowane. Następuje ujednolicanie treści, propozycji, a 

twórcy mają tendencję do nadmiernego „inspirowania się”, które w istocie staje się kopiowaniem 

czyiś pomysłów.  

Działaniem powstrzymującym opisane zjawisko może być promowanie lokalnej tożsamości 

poprzez lokalizację nowego programu w obrębie zastanego środowiska historycznego. 

Zabytkowe mury są dobrą podstawą do rozwoju kreatywności, a widoczny upływ czasu 

objawiający się licznymi ubytkami w elewacjach, starzeniem się materiałów świadczy o ich 

autentyczności. Często nawet nie potrzeba dużych ingerencji projektowych, aby miejsce było 

użytkowane i wykorzystywane. Dowodem na to są zajmowane przez artystów opuszczone 

kamienice, które stają się często ich miejscem pracy, zyskując przy tym niezwykły charakter.  

4.3.4.  Integracja społeczna, poczucie przynależności 

Społeczność tworzy się poprzez nawiązywanie i utrzymywanie wzajemnych relacji. To one 

stanowią źródło wzajemnej inspiracji. Wynikiem współpracy są dobrze przemyślane rozwiązania, 

które często nie byłyby możliwe do osiągnięcia w pojedynkę. Centrum Kreatywności powinno być 

miejscem integrującym i aktywizującym społeczność, inicjującym współpracę różnorodnych 

środowisk.  

 

4.3.5.  Wielofunkcyjność 

Pojęcie kreatywności jest bardzo obszerne i trudne do zdefiniowania, o czym wspomniano 

już w poprzednich rozdziałach niniejszej pracy. W związku z tym przestrzeń twórcza potrzebuje 

zróżnicowanego programu, który umożliwi jej ciągły rozwój. Dlatego Centrum Kreatywności nie 

powinno być dedykowane dla ściśle sprecyzowanej grupy użytkowników. Ważne jest, aby 

projektowana przestrzeń mogła być modyfikowana w zależności od potrzeb użytkownika. 

Przykładowo sala warsztatowa, która pełni rolę miejsca spotkań literackich, czy sala 

konferencyjna wykorzystywana jako pokój rozrywki.  

Dodatkowym atutem jest zlokalizowanie oferty gastronomicznej na terenie tego typu 

przedsięwzięć. Historyczne obiekty z „duszą” przyciągają mieszkańców miast. Dobrym 

przykładem może być restauracja Forty zlokalizowana na terenie założenia Fort Mokotów, czy 

kawiarnia z księgarnią w Sztuce Wyboru w Gdańsku. Nawet osoby, które uważają się za 

pozbawione zmysłu artystycznego i zdolności kreatywnego myślenia lubią przebywać w 

miejscach z artystycznym klimatem i otaczać się ładnymi, oryginalnymi przedmiotami. 

Wprowadzenie funkcji gastronomicznej poszerza zatem listę potencjalnych użytkowników.  
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4.3.6.  Ergonomia, różnorodność przestrzeni, ekspozycja 

Przeobrażenia miejsc pracy oraz elastyczny sposób jej wykonywania mają swoje 

odzwierciedlenie w rosnących wymaganiach współczesnych pracowników. Tradycyjnie 

pojmowana przestrzeń biurowa przestaje być wystarczająca – pracownik potrzebuje 

odpowiedniego zaplecza, w tym ergonomicznego stanowiska, pomieszczenia, w którym może 

odpocząć, a także wygodnej przestrzeni do prowadzenia rozmów i dyskusji. Działalność o profilu 

kreatywnym potrzebuje dodatkowo przestrzeni ekspozycyjnej w celu przedstawienia swoich 

produktów oraz ich promocji.  

 

Rozwój funkcji kreatywnej jest uzależniony od wielu czynników – każde przedsięwzięcie 

związane z wprowadzeniem nowej kreatywności w stare mury wiąże się ze szczegółowym 

przeanalizowaniem oraz dogłębnym przestudiowaniem możliwości. Program powinien z 

szacunkiem odnosić się do zastanego krajobrazu oraz do jego historii. Ważnym aspektem jest 

także dostępność obiektu i jego dobre skomunikowanie z innymi dzielnicami. W celu 

odpowiedzenia na potrzeby potencjalnych użytkowników należy też zadbać o różnorodność 

przestrzeni, wielofunkcyjność założenia, a także umożliwić kontakt z naturą. Jednak 

najważniejszym warunkiem rozwoju kreatywności jest człowiek, a właściwie grupa ludzi, która ma 

szansę wzajemnie się inspirować i motywować. 
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Część 2 – OPIS UWARUNKOWAŃ PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 

 

1. Lokalizacja 

Obszar opracowania zlokalizowany jest na terenie nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni. 

Jego północną granicę wytycza Potok Kolibkowski, wschodnią – Zatoka Gdańska, zachodnią 

granicę stanowi trójmiejski trakt komunikacyjny, natomiast południową – potok Swelina. Na 

atrakcyjność obszaru wpływa przede wszystkim bliskość morza, walory przyrodnicze 

otaczających terenów zielonych, a także jego dostępność różnymi środkami transportu.  

 

         

Rys. 12 Lokalizacja 
Źródło: Opracowanie własne 

 

2. Kontekst historyczny 

2.1. Historia Kolibek 

Nazwa Kolibki nawiązuje do wklęsłego ukształtowania terenu w kształcie kolebki między 

wzgórzami Redłowa i Kamiennego Potoku. Pierwsze informacje na temat dawnej posiadłości 

ziemskiej „Colypka” znaleziono w dokumencie z XIV wieku46. Na przestrzeni lat majątek 

wielokrotnie zmieniał swoich właścicieli - należał początkowo do cystersów oliwskich, następnie 

do znanych rodów szlacheckich i magnackich, między innymi: Ostromickich, Wejherów, 

Radziwiłłów. U schyłku XVII wieku Kolibki były w posiadaniu rodu Sobieskich. Król Jan III Sobieski 

wraz z żoną Marysieńką nie zamieszkali w posiadłości na stałe, jednak byli jej częstymi gośćmi - 

po dziś dzień na terenie założenia znajduje się Dąb Marysieńki oraz Grota Marysieńki, które 

nazwano na cześć królowej. Następnymi właścicielami posiadłości byli kolejno wojewoda Piotr 

Przebendowski oraz brytyjski konsul w Gdańsku - Alexander Gibson, a pod koniec XVIII wieku 

majątek przeszedł w posiadanie pruskie. Ostatnim prywatnym właścicielem Kolibek był Witold 

 
46 Hirsch R., Dwór i Park Kolibki. Krótka historia po zabytkach Gdyni, Urząd Miasta Gdyni, Gdynia 2008, 
dostępny w Internecie: https://www.gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2008_07/20485_fileot.pdf  

https://www.gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2008_07/20485_fileot.pdf
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Kukowski, który kupił majątek po I wojnie światowej. Jego imieniem nazwano aleję w Orłowie, 

będącą przedłużeniem Promenady Królowej Marysieńki.  

W 1945r., po II wojnie światowej, Kolibki zostały przejęte przez państwo. Teren został 

zaadaptowany na ośrodek produkcji ogrodniczej. Nowa funkcja potrzebowała także nowej oprawy 

- powstała szklarnia oraz kotłownia, które zlokalizowano pomiędzy dworem a parkiem. Zabudowa 

wywarła negatywny wpływ na czytelność historycznego założenia i jego kompozycję. Począwszy 

od 2002 roku przeprowadzane są prace rewaloryzacyjne na terenie opracowywanego zespołu.  

 

 
Rys. 13 Mapy historyczne Kolibek 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie źródeł archiwalnych 

2.2. Zespół dworsko-krajobrazowy w Kolibkach 

Historyczne założenie, którego powierzchnia wynosi około 14,5 hektarów, obejmuje zarówno 

obiekty architektoniczne, w tym wpisane do rejestru zabytków dwór i stajnię, budynki 

gospodarcze, a także elementy przyrodniczo-krajobrazowe, w tym strefy ogrodów użytkowych 

oraz strefę wodną. Dawny wizerunek zespołu różni się od zastanego, w związku z czym należy 

odtworzyć jego charakterystyczne elementy w celu przywrócenia jego świetności.  

Główną, reprezentacyjną strefę założenia stanowią: 

• budynek dworu 

• stajnia 

• nieistniejąca oficyna domykająca dziedziniec, usytuowana równolegle względem stajni 

• dziedziniec paradny, przedstawiony na poniższej fotografii 
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Rys. 14 Dziedziniec paradny 

Źródło: https://bi.im-g.pl/im/08/4b/10/z17086216Q,Miedzywojenne-Orlowo---dwor-Kukowskich-w-Kolibkach.jpg 
[dostęp: 5.06.2020r.] 

 
Ogród ozdobny na terenie dziedzińca pełnił funkcję reprezentacyjną, a także wypoczynkową. 

Na głównej osi kompozycyjnej prowadzącej do jednego z wejść głównych dworu znajdowała się 

ścieżka spacerowa oraz fontanna (częściowo zachowana), wokół której wytyczony był plac z 

elementami małej architektury. Ścieżka prowadziła do parku znajdującego się po przeciwnej 

stronie dworu. Park od północnej strony ograniczony był aleją grabowo-lipową, która dzisiaj nie 

spełnia swojej użytkowej funkcji.  

Dojazd do terenu założenia odbywał się za pomocą zachowanego dojazdu głównego z 

nasadzeniami lipowymi po dwóch stronach oraz drugiej, nieistniejącej już drogi od strony 

dzisiejszej Alei Zwycięstwa. Wjazd przestał spełniać swoją funkcję w związku z licznymi 

przekształceniami założenia, w tym utworzeniu obiektów produkcji ogrodniczej oraz powstaniem 

drugiej nitki Alei Zwycięstwa. Na terenie znajdowały się liczne aleje spacerowe, w tym wzdłuż 

Potoku Kolibkowskiego, która łączyła się ze ścieżką biegnącą pomiędzy dawnymi sadami. Po 

wschodniej stronie oficyny, a także w miejscu wytyczonym przez obiekty gospodarcze i budynek 

browaru mieściły się podwórza gospodarcze. Podwórze browaru było domknięte od północnej 

strony szpalerem grabowym, o czym świadczą częściowo zachowane po dzień dzisiejszy drzewa.   

 

https://bi.im-g.pl/im/08/4b/10/z17086216Q,Miedzywojenne-Orlowo---dwor-Kukowskich-w-Kolibkach.jpg
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Rys. 15 Schemat historycznego zagospodarowania 
Źródło: Opracowanie własne 
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2.3. Oś czasu - założenie na przestrzeni lat 

 

 

Rys. 16 Oś czasu - założenie na przestrzeni lat 
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Projekt rewaloryzacji części dworsko-folwarcznej zespołu 

przestrzennego Kolibki w Gdyni” – Orchowska-Smolińska A., Sołtysik M, Lipińska B, Gdynia, lipiec 2008 
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Układ przestrzenny zespołu dworsko-krajobrazowego w Kolibkach kształtował się na 

przestrzeni wieków, zmieniając w tym czasie wielokrotnie swój wizerunek. Na wiek XVI datuje się 

powstanie pierwszego dworku na terenie założenia, jednak jego lokalizacja nie jest znana. Dwór 

pełnił funkcję letniej rezydencji, będąc miejscem wypoczynku arystokracji. Na powyższym 

schemacie w formie osi czasu przedstawiono historię powstawania obiektów na przestrzeni lat. 

W początkowej fazie, przypadającej na XVI-XVIII wiek, powstał młyn wodny, budynki 

gospodarcze oraz obiekt pełniący funkcję browaru. Budynek gospodarczy oznaczony na 

schemacie nr 2 został odkryty podczas przeprowadzanych badań archeologicznych, a jego 

historyczne przeznaczenie nie jest do końca znane.  

Najstarsza, środkowa część istniejącego do dziś dworu powstała w XIX wieku jako tynkowany 

obiekt parterowy przykryty dwuspadowym dachem. Jego charakterystycznym i nietypowym 

elementem było rozplanowanie wejść do budynku – do obiektu prowadziły dwa wejścia o 

równorzędnym charakterze symetrycznie osadzone na frontowej elewacji.  

W II połowie XIX wieku w ramach rozbudowy dworu powstało skrzydło wschodnie z 

wysuniętym ryzalitem. Wzniesiono także budynek stajni-wozowni – charakterystyczny obiekt w 

stylu neogotyckim. Po przeciwnej stronie dziedzińca paradnego zlokalizowano obiekt 

przypominający w dużym stopniu środkową, parterową część istniejącego dworu, oznaczony na 

schemacie numerem 3. Budynek pełnił funkcję mieszkalną dla pracowników obsługujących dwór. 

Oprócz charakterystycznych obiektów założenia tworzących ograniczony z trzech stron układ 

przestrzenny, powstały w tym czasie także dwa budynki gospodarcze. Jeden z nich dobudowano 

do istniejącego budynku gospodarczego i budynku browaru. W wyniku powstał obiekt w kształcie 

litery „C” z wytyczonym dziedzińcem. Drugi obiekt gospodarczy powstał w miejscu, w którym 

dzisiaj znajduje się opuszczona szklarnia. 

Schyłek XIX wieku i początek XX wieku to czas powstania zachodniego skrzydła dworu o 

nieco różniącej się szacie architektonicznej względem dobudowanej wcześniej wschodniej 

części. Rozbudowano także oficynę nawiązując do nowej formy dworu – zaprojektowano dwa 

symetrycznie usytuowane skrzydła.  

W I p. XX wieku, w wyniku rozbudowy środkowa część dworu znacząco zmieniła swój 

wizerunek. Na frontowej elewacji pojawił się podparty na filarach taras, weranda dostępna z 

salonu głównego, powstałego w wyniku połączenia dwóch istniejących pomieszczeń oraz facjatka 

zwieńczona ścianką attykową.  

W II p. XX wieku układ przestrzenny Kolibek uległ znacznym przeobrażeniom. Działania 

wojenne przyczyniły się do zniszczenia budynku oficyny, a na terenie założenia powstał ośrodek 

produkcji ogrodniczej. Na fundamentach dawnego budynku gospodarczego powstała nowa 

szklarnia przemysłowa oraz kotłownia. 

Na przełomie XX i XXI wieku przeprowadzono prace remontowe w budynku stajni. 

Przebudowano budynek gospodarczy oznaczony na schemacie numerem 2, całkowicie 

zmieniając jego szatę architektoniczną, nie nawiązując przy tym do jego formy historycznej. 

Wprowadzono także nową zabudowę, która w sposób dezintegrujący wpłynęła na czytelność 
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założenia – budynek lonżowni / ujeżdżalni oraz nową część kuźni. W wyniku adaptacji do nowej 

funkcji – biura architektonicznego, przebudowano historyczny młyn wodny.  

 

 

Rys. 17 Historyczne funkcje założenia 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Współcześnie część obiektów na terenie opracowania jest czynnie użytkowana. Do dawnego 

budynku gospodarczego wprowadził się Fab Lab Trójmiasto, którego główną misją jest 

wspieranie trójmiejskiej innowacyjności, zwiększając potencjał konkurencyjności regionu47. Na 

terenie budynku organizowane są warsztaty o różnorodnej tematyce. W stajni organizowane są 

targi żywności „Jadłostajnia”, które służą integracji mieszkańców. Ponadto część obiektu 

przeznaczona jest na pracownie fab labu. Współcześnie zbudowany obiekt, który pełnił funkcję 

 
47 Autor Nieznany, Fab Lab Trójmiasto, O nas, [online], [dostęp: 2.08.2020r.], dostępny w Internecie: 
https://www.fablabt.org/o-nas/  

https://www.fablabt.org/o-nas/
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lonżowni, obecnie jest magazynem fab labu oraz miejscem wykonywania prac „hałaśliwych”. 

Natomiast budynek mieszkalno-administracyjny pełni dzisiaj funkcję Biura Ogrodnika Miasta.   

Wiele obiektów wchodzących w skład założenia, w tym najbardziej reprezentacyjna część 

zespołu – dwór, pozostaje opuszczona i niszczeje. Istnieje potrzeba opracowania projektu 

rewaloryzacji, w wyniku którego zespół ponownie będzie tętnił życiem, a istniejące, dobrze 

zachowane obiekty architektoniczne uzyskają nowe funkcje przyciągające różnorodnych 

użytkowników.  

3. Sytuacja formalno-prawna, analiza MPZP 

Opracowywany obszar objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

Plan miejscowy określa przeznaczenie terenu jako ZP/UN,UK,UT – zieleń urządzona, usługi 

nauki i szkolnictwa wyższego, usługi kultury, usługi turystyki – ogród botaniczny z usługami 

towarzyszącymi.  

Ze względu na niezwykłe walory historyczne oraz krajobrazowe, określono zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego, a także ochrony środowiska przyrodniczego. Zespół dworsko-

krajobrazowy Kolibki został wpisany do rejestru zabytków pod nr nr 100448. Na jego obszarze 

wyznaczono strefę „A” pełnej ochrony konserwatorskiej, strefę „K” ochrony krajobrazu oraz strefę 

„W” ochrony archeologicznej. Na terenie objętym planem objęto szczególną ochroną drzewa 

będące pomnikami przyrody – Dąb Marysieńki, określony jako pomnik przyrody 174 dąb 

szypułkowy oraz kasztanowiec zwyczajny pod numerem 469.  

W planie miejscowym ustalono budowę nowego wjazdu na teren od ulicy Świętopełka. 

Ponadto określono lokalizację miejsc postojowych i parkingów oznaczonych na rysunku planu 

literą „P” od strony Alei Zwycięstwa z zastosowaniem nawierzchni trawiastej, przywiduje się także 

nasadzenia zieleni wysokiej. Zdefiniowano wskaźniki parkingowe w celu ustalenia liczby 

wymaganych miejsc postojowych dla obiektów turystyki, nauki, budynków wystawienniczych – 

minimum 1 miejsce parkingowe przypadające na 100m2 powierzchni użytkowej. Wskazano 

przebieg głównych ciągów pieszych i rowerowych obsługujących założenie.  

W celu zwiększenia retencyjności plan miejscowy ustala powiększenie istniejącego zbiornika 

na obszarze określonym jako A1. Ponadto plan dopuszcza lokalizację nowych zbiorników w 

miejscu historycznych stawów w okolicy młyna wodnego. 

Na terenie opracowania, określonego na rysunku planu miejscowego jako A1 i A3, o łącznej 

powierzchni równej 4,72 hektara, wszelkie działania inwestycyjne oraz rozwiązania realizacyjne 

muszą być zgodne z projektem rewaloryzacji części dworsko-folwarcznej w zakresie sposobu 

rewaloryzacji zabudowy, nawierzchni, ogrodzeń, małej architektury, organizacji ciągów pieszych 

i dojazdowych, rekompozycji elementów zieleni, odtwarzanie zbiorników oraz powiększenie 

istniejącego zbiornika retencyjnego. Zdefiniowano także nieprzekraczalne linie zabudowy 

nawiązujące do historycznych obrysów.  

 

 
48 Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 849 z dnia 11.05.1982 r. 
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Rys. 18 Analiza MPZP 
Źródło: Uchwała nr XLV/1021/10 Rady Miasta Gdynia z dnia 25 sierpnia 2010r. 

 

W planie miejscowym dokładnie sprecyzowano funkcję założenia jako ogród botaniczny z 

usługami towarzyszącymi. Jednak poza funkcjami związanymi z uprawą i ochroną roślin powinny 

być rozważone funkcje kreatywne jako kontynuacja współcześnie obecnych działalności na trenie 

założenia, które cieszą się dużą popularnością. Wprowadzenie branż kreatywnych na obszar 

założenia może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności regionu oraz wpłynąć na aktywizację 

społeczności, która miałaby możliwość korzystania z obiektów niezależnie od pory roku, unikając 

w ten sposób zjawiska sezonowości. 
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4. Analiza – funkcje kreatywne w Trójmieście 

Na terenie Trójmiasta istnieje dużo instytucji należących do sektora kreatywnego. Dużymi 

ośrodkami wspierającymi branże kreatywne i innowaycjne są dwa Parki Naukowo 

Technologiczne – jeden zlokalizowany w Gdyni w odległości 2 km od terenu opracowania w 

dzielnicy Redłowo, a drugi w Gdańsku. 

Na obszarze opracowania w obiekcie, który w przeszłości pełnił funkcję budynku 

gospodarczego, znajduje się obecnie Fab Lab Trójmiasto. W fab labie organizowane są 

warsztaty, a także udostępniana jest przestrzeń do samodzielnej pracy. Drugi obiekt tego typu – 

Fab Lab Powered by Orange - znajduje się w Gdańsku.  

Rys. 19 Analiza – funkcje kreatywne w otoczeniu 
Źródło: opracowanie własne 
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Dużą popularnością cieszą się także centra coworkingowe oraz biura na wynajem, o czym 

świadczy ilość powstających placówek. W obrębie 10 kilometrów od terenu założenia według 

portalu Mapy Google można wyróżnić 10 takich placówek.  

Na terenie Trójmiasta znajdują się 4 inkubatory przedsiębiorczości, których głównych celem 

jest wspieranie młodych przedsiębiorców i start up’ów. Jeden z nich zlokalizowany jest w Parku 

Naukowo Technologicznym w Gdyni. 

W pobliżu zespołu dworsko-krajobrazowego Kolibki zlokalizowanych jest kilka placówek 

artystycznych o różnorodnym profilu działalności, między innymi Scena Letnia Teatru Miejskiego 

w Gdyni, pracownia architektoniczna oraz zakład stolarski. 

Analiza rozmieszczenia instutucji sektora kreatywnego wykazuje, że na terenie Trójmiasta 

jest duży popyt na placówki o profilu wytwórczym. W związku z rozwojem nowych technologii, 

pracy zdalnej, a także potrzebą rozwijania zainteresowań artystycznych i rzemieślniczych obiekty 

cieszą się popularnością wśród mieszkańców.  

5. Analiza komunikacyjna 

 

Opracowywany teren zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie głównego trójmiejskiego ciągu 

komunikacyjnego – Drogi Wojewódzkiej numer 468 łączącej Gdynie, Sopot oraz Gdańsk. Obszar 

jest bardzo dobrze skomunikowany z całym Trójmiastem. Zarówno ścisłe Centrum Gdyni, jak i 

Sopotu, oddalone jest o około 5km.  

Najbliższa stacja Szybkiej Kolei Miejskiej – Gdynia Orłowo, znajduje się w odległości 1 km od 

terenu opracowania, nastomiast przystanek autobusowy Bohaterów Monte Cassino – Kolibki, z 

którego odjeżdżają autobusy w kierunku centrum Gdyni, Sopotu i Gdańska – kilkadziesiąt 

metrów. 

Wzdłuż drogi numer 468 biegnie ścieżka rowerowa z nawierzchnią odpowiednią do jazdy na 

rolkach oraz hulajnogach. Tuż obok opracowywanych obiektów przy ulicy znajdują się stojaki 

rowerowe. Do miejsca można również dojechać nadmorską trasą rowerową, gdzie szutrowy szlak 

biegnie od ścieżek nad morze do terenu opracowania. 

Na terenie zespołu dworsko-krajobrazowego znajdują się nieuporządkowane, „dzikie” 

parkingi. Parkowanie samochodów odbywa się w sposób chaotyczny. Brak określonych stref, na 

których obowiązuje zakaz parkowania. W pobliżu założenia, po przeciwnej stronie Alei 

Zwycięstwa zlokalziowany jest duży parking zewnętrzny i wielopoziomowy Galerii Klif.  

Teren opracowania jest bardzo dobrze skomunikowany z resztą Trójmiasta, zarówno pod 

względem komunikacji miejskiej, ruchu samochodowego, rowerowego oraz pieszego. Ponadto 

dużym atutem jest jego bliskość morza – ok. 6 minut pieszo. 
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Rys. 20 Analiza komunikacji 
Źródło: Opracowanie własne 
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6. Analiza funkcjonalna w bliskim otoczeniu 

W otoczeniu założenia przeważa zabudowa jednorodzinna oraz drobna zabudowa usługowa 

– sklepy spożywcze, zakład stolarski, pracownia architektoniczna „Kwadrat”, której siedziba 

znajdowała się kiedyś w miejsu historycznego młyna wodnego na terenie opracowania. 

Dominującym budynkiem usługowym w najbliższej okolicy jest centrum handlowe Klif, 

zlokalizowane około pół kilometra na zachód po drugiej stronie drogi wojewódzkiej 468. Galeria 

handlowa obsługiwana jest przez dwa wielkopowierzchniowe parkingi – wielopoziomowy oraz 

zewnętrzny.  

Rys. 21 Analiza funkcjonalna 
Źródło: Opracowanie własne 
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W okresie letnim, w odległości kilkuset metrów w kierunku morza, rozkładana jest Scena 

Letnia Teatru Miejskiego w Gdyni, gdzie w weekendy wystawiane są popularne sztuki komediowe 

i dramatyczne. Tuż obok sceny znajduje się jeden z najpopularniejszych deptaków w Gdyni – 

Promenada Królowej Marysieńki, nazwanego tak na cześć żony króla Jana III Sobieskiego – Marii 

Kazimierzy de La Grande d’Arquinen. Na końcu promenady znajduje się molo, kilka kawiarni oraz 

restauracje. 

Teren opracowania i okolice są niezwykle popularnym miejscem wśród turystów, szczególnie 

w sezonie letnim. Wiele okolicznych budynków wykorzystywanych jest w tym okresie pod 

wynajem krótkoterminowy, a orłowskie plaże, parki i deptaki stają się miejscem codziennego 

wypoczynku zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych. Stwarza to potencjał do rozwoju strefy 

coworkingu i przestrzeni do pracy dla osób podróżujących-pracujących – tak zwanych „cyfrowych 

nomadów”. 

7. Analiza programu i finansowania przestrzeni kreatywnej 

Współczesne miejsca kreatywne to instytucje wielofunkcyjne. Często na ich obszarze 

przewidziane są biura do wynajęcia, pracownie artystyczne, przestrzenie ekspozycyjne i 

warsztatowe, a także sale konferencyjne i audytoria. Poniżej przedstawiono porównanie trzech 

popularnych miejsc tego typu w Trójmieście, w których przewodnią działalnością są przestrzenie 

coworkingowe.  

7.1. PPNT Gdynia, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny  

Park Naukowo Technologiczny (PPNT) w Gdyni mieści się w dzielnicy Redłowo 

zlokalizowanej około 2 kilometry od centrum miasta. W promieniu kilkuset metrów swoje siedziby 

mają takie firmy jak Nordea, DNV, Sony czy Best. Obiekt zlokalizowany jest w odległości około 

150 metrów od najbliższych przystanków autobusowych oraz stacji Szybkiej Kolei Miejskiej.  

Warunkiem korzystania z przestrzeni jest posiadanie działalności gospodarczej oraz 

wykupienie jednego z dwóch oferowanych pakietów. Każdy z nich cechuje się całodobowym 

dostępem do biurek 7 dni w tygodniu, kompletną infrastrukturą biurową (kserokopiarki, skanery, 

drukarki), szybkim i nieograniczonym Internetem oraz możliwością brania udziału w 

wydarzeniach organizowanych przez organizację Strefa Startup. Instytucja nie stwarza 

możliwości wynajęcia biurka na kilka godzin lub na kilka dni. Potencjalnym najemcą nie jest więc 

użytkownik chcący zmienić otoczenie pracy kilka razy w miesiącu. W regulaminie obiektu 

sprecyzowano konkretne branże, do których skierowana jest oferta. Są to ICT, automatyka, 

robotyka, biotechnologia, ochrona środowiska i branże kreatywne (design, multimedia, 

architektura, przemysł wydawniczy, wzornictwo przemysłowe/użytkowe). Cena pakietu 

podstawowego (START) to 120zł netto za 40 godzin, natomiast pakietu wyższego (UP) to 464zł 

netto za 160 godzin.  

 



 47 

 

Rys. 22 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia – mapa budynków 
Źródło: http://konferencje.gdynia.pl/repository/images/headers/mapka.jpg [dostęp: 1.09.2020r.] 

 

Strefa w PPNT umożliwia wynajem sali konferencyjnych. Do dyspozycji użytkowników jest 12 

różniących się wielkością pomieszczeń – mniejszych przeznaczonych dla maksymalnie 10 osób 

w cenie 35zł za godzinę, a także dużych sali dla około 160 osób za 158zł netto za godzinę. Są to 

opłaty dodatkowe poza jedną, 10-osobową salą, która jest częścią wyższego pakietu w ramach 

strefy coworkingu. 

Ponadto istnieje tez możliwość wynajęcia warsztatu druku 3D, elektronicznego e-labu 

pozwalającego na dokładne i kompleksowe pomiary z zakresu elektroniki wysokich oraz niskich 

częstotliwości czy też pracowni wzornictwa i przyrządów pomiarowych. W opisie można 

przeczytać, że są to pracownie przeznaczone do wytwarzania niewielkich partii produktów – od 

kilkuset do około tysiąca. 

7.2. Leśna Hub Coworking  

Leśna Hub Coworking to relatywnie „młoda” przestrzeń coworkingowa na mapie Trójmiasta 

mieszczącą się niedaleko centrum Sopotu, oddalona o około 4 minuty od stacji SKM Sopot 

Wyścigi oraz w bliskim sąsiedztwie przystanków autobusowych. Biuro wyróżnia się bardzo 

nowoczesnym wnętrzem – pełnym zieleni, jasnych pomieszczeń i widokiem na las.  

Strefa coworkingowa w Leśna Hub to 38 biurek na wynajem na powierzchni 90 metrów 

kwadratowych. Strefa otwarta jest od 9 do 18 i istnieje możliwość wykupienia dedykowanego 

biurka na okres od 3 dni do roku. Im dłuższy okres umowy, tym korzystniejsza cena (od 699zł 

miesięcznie w przypadku umowy na rok, do 799zł podpisując umowę na miesiąc). Ciekawą ofertą 

jest wynajęcie biurka, tak zwanego hotdesk na 1 dzień w cenie 39zł. Oznacza to, że użytkownik 

może usiąść na dowolnym miejscu, jeżeli nie jest ono przez nikogo zarezerwowane. Do 

dyspozycji klienta jest zawsze sprzęt biurowy, dostęp do szybkiego, bezprzewodowego Internetu 

http://konferencje.gdynia.pl/repository/images/headers/mapka.jpg
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oraz darmowa kawa, herbata i woda. Umowy półroczna i roczna oferują dodatkowo odpowiednio 

3- oraz 5-godzinny dostęp do sali konferencyjnej. 

 

 
Rys. 23 Leśna Hub Coworking – Sopot 

Źródło: https://lesnahub.pl/nasza-przestrzen/ [dostęp: 3.09.2020r.] 

 
Ciekawym rozwiązaniem oferowanym przez Leśna Hub w Sopocie jest usługa wirtualnego 

biura. Umożliwia to na korzystanie z adresu siedziby jako adres działalności gospodarczej. 

Pozwala to na zmniejszenie kosztów obsługi firmowej, a dodatkowo istnieje możliwość 

wykupienia obsługi wszelkiej korespondencji firmowej. Ceny takiego rozwiązania wahają się od 

100zł do 140zł za miesiąc w zależności od długości umowy. 

Trzecią usługą sopockiej firmy jest wynajem sal: szkoleniowej i dwóch konferencyjnych. Dwie 

sale wideokonferencyjne (59zł oraz 69zł za godzinę) oferują telewizor, duży stół oraz miejsca 

siedzące dla 10 osób. Sala szkoleniowa o powierzchni 92m2 może zostać wynajęta na 3 godziny, 

cały dzień bądź 3 dni – odpowiednio za 349zł, 899zł oraz 1699zł. Firma za dodatkową opłatą 

umożliwia zorganizowanie przerw kawowych bądź cateringu. 

https://lesnahub.pl/nasza-przestrzen/
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7.3. WORQ 

 

Rys. 24 WORQ – Gdynia 
Źródło: http://www.worq.pl/galeria/ [dostęp: 3.09.2020r.] 

 
Ostatnia opisywana przestrzeń to mieszcząca się w samym centrum Gdyni przy ulicy 

Świętojańskiej firma WORQ. W zasięgu kilkuset metrów zlokalizowane są przystanki 

autobusowe, markety oraz liczne restauracje. WORQ przedstawia się nie tylko jako przestrzeń 

coworkingową, ale również jako firma kompleksowo obsługująca dany biznes – umożliwia 

doradztwo finansowe oraz prawne.  

Strefa coworkingowa to kilkadziesiąt biurek z możliwością wynajęcia jednego z nich w różnym 

wymiarze czasu: na jedną godzinę (12zł), dzień(119zł), tydzień (300zł) lub miesiąc (600zł). Inne 

pakiety to wynajem biurka na 40 lub 80 godzin do wykorzystania w ciągu miesiąca. Każda oferta 

zapewnia bezprzewodowy Internet, dostęp do drukarki i skanera oraz kawę i herbatę. W każdej 

z tych opcji firma zapewnia biurko typu hotdesk – klient zajmuje biurko, które w danym momencie 

jest wolne. Istnieje także możliwość wynajęcia miejsca na wyłączność w pakiecie miesięcznym 

za 880zł. 

WORQ oferuje 3 sale – małą, 4-osobową salę spotkań (od 59zł za godzinę) oraz dwie sale 

konferencyjne przeznaczone dla 8 oraz 12 osób w cenach od 69zł oraz od 90zł. Za dodatkową 

opłatą istnieje możliwość wykupienia serwisu kawowego w trakcie spotkania. Podobnie jak Leśna 

Hub w Sopocie, gdyńska firma udostępnia usługę wirtualnego biura – w pakiecie Standard za 

90zł miesięcznie oraz za 150zł miesięcznie za pakiet Premium, który dodatkowo zapewnia 

przechowywanie dokumentacji firmowej oraz 15% zniżki na wynajem salki spotkań oraz sal 

konferencyjnych. 

Firma wyróżnia się ofertą wynajmu małych biur na wyłączność. Są to wyposażone biura dla 

2, 4 lub 6 osób. Pozwala to małym firmom na posiadanie własnego, fizycznego miejsca 

http://www.worq.pl/galeria/
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prowadzenia działalności z bardzo ekskluzywnym adresem firmy (budynek Baltiq Plaza w 

centrum Gdyni). Koszt wynajmu takiego biura jest wysoki – od 2800zł miesięcznie za opcję 2-

osobową, poprzez 4400zł za biuro dla 4 osób, aż do 6000zł za biuro dla 6 osób.   

Centrum coworkingu WORQ w Gdyni wyróżniają dwie konkurencyjne cechy. Przede 

wszystkim posiada bardzo przejrzysty system rezerwacji online, pozwalający nawet z 

kilkogodzinnym wyprzedzeniem zarezerwować biurko bądź jedną z sal na okres od kilku godzin 

do kilku dni. Ponadto oferta sporządzona jest także w wersji anglojęzycznej. Centrum cieszy się 

dużym zainteresowaniem wśród osób z zagranicy – świadczy o tym wiele opinii w Internecie 

dodanych przez zagraniczne firmy oraz użytkowników indywidualnych. 

 

Tabela na poniżej przedstawia podsumowanie trzech opisywanych stref coworkingowych. 

Przedstawiono cechy pozytywne oraz wady danego miejsca. Pominięto cechy wspólne, 

charakterystyczne dla każdego miejsca, często będące fundamentem przestrzeni 

coworkingowych, takie jak lokalizacja blisko dogodnych środków komunikacji czy szybki 

bezprzewodowy Internet. 

 

Tabela 1 Wady i zalety wybranych przestrzeni kreatywnych na terenie Trójmiasta 
Źródło: Opracowanie własne 

 Zalety Wady 

Strefa Startup – PPNT 

Gdynia 

• Całodobowy dostęp 

• Wsparcie merytoryczne, 

spotkania biznesowe 

• Współpracujące strefy 

druku, e-lab 

• Duża liczba sal 

konferencyjnych 

• Tylko dwa pakiety 

• Jedynie umowy 

długoterminowe 

• Ograniczone branże, 

nastawienie na 

działalności gospodarcze 

Leśna Hub - Sopot • Możliwość wynajęcia na 1 

bądź kilka dni 

• Napoje 

• Wirtualne biuro 

• Dostęp w godzinach 

pracy biura – 9:00 – 

18:00 

WORQ – Gdynia • Wynajem na godziny 

• Napoje 

• Wirtualne biuro 

• Doradztwo prawne, 

finansowe 

• Oferta w języku 

angielskim 

• Rezerwacja online 

• Dostęp w godzinach 

pracy biura – 9:00 – 

18:00 

• Biurko na wyłączność 

tylko w pakiecie 

miesięcznym 
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Kolejna tabela podsumowująca analizę porównuje aspekt finansowy opisywanych centrów 

coworkingowych49. Przedstawiono ceny zarówno biurek, miejsc spotkań – sal konferencyjnych 

oraz biur kilkoosobowych. W kolumnie z ofertą biurek w coworkingu wytłuszczonym drukiem 

zaznaczono ofertę dotyczącą biurek na wyłączność. 

 
Tabela 2 Porównanie cen przestrzeni coworkingowych w wybranych placówkach 
Źródło: Opracowanie własne 

 Coworking Sale spotkań 

Strefa Startup – PPNT 

Gdynia 

147,60PLN 

570,72PLN 

40 godzin 

160 godzin 

Sala konferencyjna – 150 

osób 

194,34PLN / 1 godzina 

Sala konferencyjna – 70 

osób 

104,55PLN / 1 godzina 

Sala konferencyjna – 10 

osób 

43,05PLN / 1 godzina 

Leśna Hub - Sopot 39PLN 

149PLN 

449PLN 

1999PLN 

799PLN 

749PLN 

 

 

699PLN 

1 dzień 

3 dni 

15 dni 

6 miesięcy 

1 miesiąc 

1 miesiąc 

(umowa pół 

roku) 

1 miesiąc 

(umowa 

roczna) 

Sale spotkań: 

69PLN / 1 godzina 

 

Sala konferencyjna – 80 

osób: 

349PLN / 3 godziny 

899PLN / 1 dzień 

1699PLN / 2 dni 

 

WORQ – Gdynia 11,90PLN 

119,00PLN 

300PLN 

280PLN 

480PLN 

600PLN 

880PLN 

1 godzina 

8 godzin 

1 tydzień 

40 godzin 

80 godzin 

120 godzin 

1 miesiąc 

Sala spotkań: 

59PLN / 1 godzina 

150PLN / 4 godziny 

250PLN / dzień 

 

Sala konferencyjna – 8 osób: 

69PLN / 1 godzina 

200PLN / 4 godziny 

350PLN / dzień 

 
49 Dane na dzień 17.08.2020r. 
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Sala konferencyjna – 12 

osób: 

90PLN / 1 godzina 

280PLN / 4 godziny 

450PLN / dzień 

 

 
Przyjmując, że w Parku Naukowo Technologicznym 160 godzin odpowiada 1 miesiącowi 

pracy, miesięczna opłata za własne biurko w strefie coworkingu waha się między 570 a 880 

złotych. Należy pamiętać, iż strefa w PPNT jest częścią Strefy Startup współfinansowanej przez 

miasto Gdynia. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny jest samorządową jednostką 

budżetową Gminy Miasta Gdynia i od początku miał być miejscem przyjaznym młodym firmom, 

oferującym niski czynsz najmu oraz doradztwo i konsultacje wspierające przedsiębiorców.  

 

Po przeanalizowaniu istniejących przestrzeni kreatywnych, w szczególności tych o profilu 

coworkingowym, średni miesięczny koszt wynajmu biurka, który byłby konkurencyjny względem 

oferty w Trójmieście powinien się wahać w granicach od 600 do 700 złotych. 

 

  

Rys. 25 Porównanie kosztów coworkingu 
Źródło: Opracowanie własne 
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8. Profile potencjalnych najemców 

Niniejszy rozdział przedstawia profile potencjalnych najemców. Wymieniono 

charakterystyczne cechy każdego z nich oraz najważniejsze potrzeby. Identyfikacja person 

pozwala ustalić program, który będzie odpowiadał wymaganiom przyszłych użytkowników. 

 

Igor Informatyczny 

→ programista freelancer 

→ praca zdalna 

→ elastyczne godziny pracy 

→ brak możliwości pracy z własnego biura 

Potrzeba: wygodne i ciche stanowisko, długoterminowa umowa najmu. 

                  

 

Ada Nomada 

→ podróżnik 

→ cyfrowy nomada 

→ grafik 

Potrzeba: krótkoterminowy najem, dzienna płatność za wynajem biurka, otwarta i przyjazna 

przestrzeń dla międzynarodowych odbiorców, możliwość wynajmu pokoju gościnnego na terenie 

założenia, zjedzenie posiłku na miejscu 

                      

 

Asia Artystyczna 

→ projektant 

→ artysta 

Potrzeba: przestrzeń do pracy, niski czynsz, bliskość natury 

                

 

Marek Malarski 

→ malarz 

→ artysta 

Potrzeba: miejsce na sztalugi, pomieszczenie „brudne”, naturalne światło w pracowni, przestrzeń 

magazynowa. 
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Staś Stolarski 

→ stolarz 

→ złota rączka 

Potrzeba: pracownia na parterze, przestrzeń hałaśliwa,  

            

 

Gracjan Garncarski  

→ garncarz 

→ rzeźbiarz 

Potrzeba: przestrzeń magazynowa, pracownia hałaśliwa, brudna, na parterze, dzienne światło w 

pracowni 

              

 

Filip Fotograficki 

→ fotograf 

→ montażysta filmów 

Potrzeba: niski czynsz, ciemnia do wywoływania zdjęć, większa przestrzeń biurowa z miejscem 

na co najmniej 2 monitory. 

                        

 

Społeczeństwo 

→ zróżnicowane grupy społeczne 

→ różne potrzeby, cele, oczekiwania 

→ chęć integracji 

Potrzeba: informacja o miejscu, wydarzeniach w sąsiedztwie, wydarzenia na portalach 

społecznościowych, zaplecza gastronomicznego, kawiarni, dni otwartych, warsztaty, spotkania. 
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9. Analiza SWOT 

Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej przedsięwzięcia, firmy 

oraz biznesplanu. Idea została opracowana w latach 50 i 60 XX wieku przez pracowników 

Harvard Business School. Nazwa jest akronimem od angielskich słów strengths, weaknesses, 

opportunities i threats oznaczających kolejno: silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. 

 

Poniższa tabela przedstawia analizę SWOT wykonaną dla terenu opracowania. 

 

Tabela 3 Analiza SWOT 
Źródło: Opracowanie własne 

S | silne strony 

• Lokalizacja – bliskość morza, lasów, 

parku oraz centrum miasta 

• Integracja różnych środowisk – 

rzemieślnicy, pracownicy umysłowi, 

artyści, lokalna społeczność 

• Pełna infrastruktura przeznaczona dla 

różnorodnej przestrzeni – coworking, 

miejsca noclegowe, restauracja, 

ekspozycja, sale warsztatowe, 

konferencje 

• Zróżnicowane kompetencje w jednym 

kompleksie 

• Tożsamość i autentyczność 

historycznego założenia 

W | słabe strony 

• Możliwy brak wystarczającej ilości miejsc 

noclegowych w sezonie 

• Głośne prace wykonywane przez 

potencjalnych użytkowników w strefie fab 

labu 

O | szanse 

• Integracja lokalnej społeczności 

• Promocja miasta i regionu zarówno 

wśród lokalnej społeczności, jak i 

przyjezdnych 

• Współpraca z dotychczasowymi 

inicjatywami – Targ Śniadaniowy, Dary 

Ziemi, Letnia Scena Bluesa i innymi 

T | zagrożenia 

• Konkurencyjne przestrzenie 

coworkingowe w obrębie kilku 

kilometrów: PPNT, Leśna Hub, Concept 

Space 

• Głośne imprezy odbywające się w 

okolicy, np. festiwale muzyczne – Męskie 

Granie, Globaltica, biegi przełajowe 
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10. Wnioski z analiz 

Teren opracowania charakteryzuje się ogromnym potencjałem zarówno pod względem 

estetycznym, historycznym, a także przestrzennym i krajobrazowym. Jego atrakcyjna lokalizacja 

w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu Zatoki Gdańskiej oraz obszernych terenów zielonych 

sprawia, że założenie przyciąga do korzystania ze swojego programu zarówno turystów, jak i 

mieszkańców Gdyni. Zespół jest bardzo dobrze skomunikowany z resztą miasta, a także z innymi 

miejscowościami ze względu na bliskość przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej, trójmiejskiego traktu 

komunikacyjnego oraz rozbudowanej sieci ścieżek rowerowych. W pobliżu analizowanego 

obszaru znajdują się wyjątkowe trasy i ścieżki spacerowe, w tym Promenada Królowej Marysieńki 

czy Aleja Witolda Kukowskiego, które są szczególnie popularne wśród przyjezdnych w sezonie 

letnim. W najbliższym otoczeniu przeważa drobna zabudowa jednorodzinna, natomiast po drugiej 

stronie Alei Zwycięstwa znajduje się dominujące w przestrzeni Centrum Handlowe Klif wraz z 

parkingami. 

Opracowywany obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 

w którym ustalono zasady dotyczące kształtowania nowej zabudowy, ale też ochrony istniejących 

budynków i elementów kompozycyjno-krajobrazowych.  

Na przestrzeni lat zespół ulegał licznym przekształceniom zarówno pod względem 

funkcjonalnym jak i przestrzennym. Część obiektów jest obecnie użytkowana – w stajni 

organizowane są targi żywności, w budynku mieszkalno-administracyjnym znajduje się Wydział 

Ogrodnika Miasta. W dawnym budynku gospodarczym mieści się siedziba Fab Lab Trójmiasto, 

którego działalność stała się inspiracją dla niniejszego projektu. Jednak reprezentacyjna strefa 

utraciła swój charakter – potrzebna jest nowa funkcja, która pozwoli przywrócić świetność i 

ukazać walory miejsca. 

Liczne instytucje o charakterze wytwórczym oraz ich popularność wskazuje, że na terenie 

Trójmiasta jest duże zapotrzebowanie na placówki tego typu. Mieszkańcy potrzebują przestrzeni, 

aby wyzwolić swoją kreatywność, rozwijać zainteresowania, a także w związku z rozwojem pracy 

zdalnej – przestrzeni do wykonywania codziennych obowiązków.  
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Część 3 – OPIS PROJEKTU  

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest „Rewaloryzacja zespołu dworsko-krajobrazowego w 

Kolibkach”. Opracowanie obejmuje koncepcję zagospodarowania terenu, schematyczne 

określenie funkcji obiektów wchodzących w skład zespołu oraz dokładne rozwiązanie dwóch 

budynków – rewaloryzację dworu oraz odtworzenie oficyny.  

Niniejszy projekt jest próbą wpisania „nowej kreatywności” w „stare mury” poprzez określenie 

odpowiedniego programu dla historycznego założenia w celu jego ożywienia i wykorzystania 

ogromnego potencjału. 

2. Podstawa opracowania 

Przed przystąpieniem do pracy nad projektem przeprowadzono analizy oraz zebrano 

materiały archiwalne dotyczące opracowywanego założenia, które pozwoliły zrozumieć sposób 

funkcjonowania zespołu oraz jego historię. Podstawą opracowania projektu były następujące 

materiały: 

• wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja fotograficzna, 

• rysunki inwentaryzacyjne budynku dworu udostępnione przez Archiwum Państwowe w 

Gdańsku Oddział w Gdyni, 

• materiały historyczne udostępnione przez Muzeum Miasta Gdyni, 

• Dwór i Park Kolibki. Krótka wędrówka po zabytkach Gdyni, Robert Hirsch, 

• Projekt rewaloryzacji części dworsko-folwarcznej zespołu przestrzennego Kolibki w 

Gdyni sporządzony przez prof. dr hab. inż. arch. Marię Jolantę Sołtysik, dr hab. inż. arch. 

Bognę Lipińską oraz dr inż. arch Annę Orchowską-Smolińską 

• Orłowo. Dzieje, krajobraz, architektura. Perła międzywojennej Gdyni Sławomir Kitowski, 

Maria Jolanta Sołtysik 

• mapy historyczne Gdyni, 

• mapa zasadnicza do celów projektowych,  

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, 

rejon Alei Zwycięstwa i ulicy Świętopełka, Uchwała nr XLV/1021/10 Rady Miasta Gdyni z 

dnia 25 sierpnia 2010r. 
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3. Założenia projektowe 

3.1. Program 

Projekt zakłada utworzenie na terenie założenia Centrum Kreatywności – instytucji, której 

nadrzędnym celem jest integracja twórczych środowisk, promowanie kreatywności oraz 

aktywizacja lokalnej społeczności. W tym celu określono funkcje, jakie powinny spełniać 

poszczególne obiekty wchodzące w skład założenia: 

 

   

Rys. 26 Projektowany program 
Źródło: Opracowanie własne 
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3.2. Forma architektoniczna 

Rewaloryzacja zespołu powinna być przeprowadzona w oparciu o szczegółowe badania 

architektoniczne, na podstawie których będzie można określić historyczny wygląd 

poszczególnych obiektów oraz elementów ich wystroju.  

 

DWÓR 

 

Rewaloryzacja istniejącego dworu polega na odtworzeniu jego stanu z początku XX wieku na 

podstawie zachowanych fotografii i przekazach ikonograficznych. Projekt przewiduje 

przywrócenie utraconych detali oraz kolorystyki obiektu. Planowane jest otworzenie 

historycznego podziału pól w oknach salonu głównego, bocznych korpusu głównego, facjatki, a 

także w oknach skrzydła zachodniego. Ponadto przewidziano odtworzenie drzwi wejściowych do 

sieni oraz wystroju balustrady. Projekt zakłada także przywrócenie detali architektonicznych i 

elementów wystroju skrzydła zachodniego: gzymsów oraz zwieńczenia okien parteru 

fragmentami belkowania; skrzydła wschodniego: także zwieńczenia okien odcinkami belkowania 

oraz odtworzenia drewnianych elementów ozdobnych przy kalenicy50. Przewidziano także 

rozebranie elementów, które powstały w późniejszych latach i które mają dezintegrujący wpływ 

na wygląd budynku, w tym lukarny znajdującej się po zachodniej stronie frontowej elewacji. 

 

 

Rys. 27 Skrzydło wschodnie dworu 
Źródło: http://www.wolneforumgdansk.pl/files/kolibki1_253.jpg [dostęp: 8.07.2020r.] 

 
50 Detale historyczne do przywrócenia na podstawie „Rewaloryzacja…”, s. 26-27  

http://www.wolneforumgdansk.pl/files/kolibki1_253.jpg
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Rewaloryzacja również obejmuje przywrócenie historycznego rozplanowania pomieszczeń. 

Na poniższych rysunkach przedstawiono plan dworu z lat 30. XX wieku zestawiony z planem, na 

którym widać późniejsze przekształcenia.  

 

Rys. 28 Plan dworu z lat 30. XX wieku. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów archiwalnych oraz dokumentu „Projekt 

rewaloryzacji części dworsko-folwarcznej zabytkowego zespołu przestrzennego Kolibki w Gdyni” 

 

Rys. 29 Plan dworu z późniejszymi przekształceniami. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów archiwalnych oraz dokumentu „Projekt 

rewaloryzacji części dworsko-folwarcznej zabytkowego zespołu przestrzennego Kolibki w Gdyni” 

 

 

OFICYNA 

 

Projektowany budynek w miejscu dawnej oficyny swoją formą, kubaturą oraz rytmem elewacji 

nawiązuje do historycznego wyglądu. Również zastosowane materiały – tynk na elewacji oraz 

dachówka odnoszą się do pierwotnego charakteru obiektu. Jednak jego szata architektoniczna 

oraz detale zostały zaprojektowana we współczesnej stylistyce. Przykładowo miejsca 

występowania historycznych gzymsów zaakcentowano poprzez delikatne wysunięcie lica ściany. 

W efekcie na elewacji powstaje światłocień, który nawiązuje do historycznych elementów 
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wystroju. Budynek nie stara się naśladować swojego poprzednika, a zewnętrzny wizerunek 

zdecydowanie nie stanowi jego wiernego odtworzenia.  

 

 

Rys. 30 Zdjęcie archiwalne nieistniejącej oficyny 
Źródło: Projekt rewaloryzacji części dworsko-folwarcznej zespołu przestrzennego Kolibki w Gdyni” – 

Orchowska-Smolińska A., Sołtysik M, Lipińska B, Gdynia lipiec 2008 

 

 

Zdecydowano się na prosty, surowy wygląd obiektu, aby podkreślić kontrast pomiędzy 

dawną, a współczesna architekturą. Budynek nie konkuruje z zabytkowym dworem. Jego 

ascetyczna szata i minimalistyczne detale nie skupiają nadmiernie uwagi widza – użytkownika. 

Jednakowa kolorystyka wszystkich elementów zewnętrznych dodatkowo podkreśla jego 

jednolitość. Obiekt przypomina tekturową makietę - „ducha” dawnej oficyny. Przypomina o 

istnieniu w tym miejscu pewnej formy, jednak w sposób niedopowiedziany.  
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Część 4 - OPIS TECHNICZNY 

 

1. Projekt zagospodarowania przestrzennego 

Projekt zagospodarowania przestrzennego został opracowany na podstawie dostępnych 

materiałów archiwalnych, zdobytej wiedzy na temat dawnego układu funkcjonalno-

przestrzennego zespołu oraz w oparciu o ustalenia planu miejscowego.  

1.1. Zabudowa 

 

Rys. 31 Schemat nowej zabudowy/wyburzeń 
Źródło: Opracowanie własne 

 

W celu odtworzenia historycznego układu przestrzennego projekt przewiduje powstanie 

nowej zabudowy w miejscach wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, których obrys wytyczono zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, w tym: 

• budynku dawnej oficyny, planowana funkcja: przestrzeń coworkingowa, sale 

warsztatowe, usługi doradcze 

• południowego skrzydła dawnej zabudowy gospodarczej – obiekt przylegający do 

obecnego budynku Fab Labu, planowana funkcja: dodatkowe pracownie fab labu, sale 

warsztatowe 

• północnego skrzydła dawnej kuźni, planowana funkcja: ekspozycyjna, wystawiennicza, 

konferencyjna. 

Ponadto projekt przewiduje zlikwidowanie zabudowy wpływającej dezintegrująco na układ 

przestrzenny: 
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• drewnianego budynku dawnej lonżowni 

• dobudowy do budynku kuźni powstałej współcześnie. 

1.2. Ciągi piesze 

Projekt przewiduje ciąg pieszy w miejscu dawnej alei wjazdowej prowadzącej na teren 

założenia, obsadzony po dwóch stronach zielenią wysoką. Ponadto planowana jest rekonstrukcja 

alei grabowo-lipowej od południowej strony wraz z uzupełnieniem ubytków zadrzewienia. Na 

terenie opracowania zaprojektowano także nowe ciągi piesze i pieszo-jezdne, stanowiące 

kontynuację oraz uzupełnienie wartościowych ciągów istniejących.  

Dojście na teren zespołu możliwe jest od strony Alei Zwycięstwa poprzez główną strefę 

wjazdową oraz przez rekonstruowaną aleję grabowo-lipową, od ulicy Świętopełka za pomocą 

nowoprojektowanej drogi lokalnej oraz od strony Zatoki Gdańskiej i terenów leśnych – z Alei 

Witolda Kukowskiego.   

 

1.3. Transport, drogi pożarowe, lokalizacja miejsc postojowych 

 

Rys. 32 Schemat komunikacji i miejsc parkingowych 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego zaplanowano nowy dojazd na teren zespołu od 

ulicy Świętopełka. Przy nowoprojektowanej drodze lokalnej zaproponowano miejsca postojowe 

obsługujące budynek stajni.  

Zaprojektowano drogi utwardzone od szerokości minimum 4 m, umożliwiające dojazd wozu 

strażackiego do obiektów wchodzących w skład założenia.  
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W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustalono lokalizację parkingu od 

strony Alei Zwycięstwa oraz określono wskaźnik, który należy spełnić planując nowe miejsca 

postojowe. Realizacja parkingu we wskazanym miejscu wpłynęłaby negatywnie na odbiór 

założenia – tereny zielone usytuowane na przedpolu zespołu od strony Alei Zwycięstwa stanowią 

„wizytówkę” terenu i zapraszają do korzystania z jego oferty. Wprowadzenie parkingu zabrałoby 

cenną przestrzeń zarówno pod względem kompozycyjnym, jak i funkcjonalnym. Obecnie teren 

użytkowany jest przez mieszkańców w celach rekreacyjnych, sportowych, tresury psów. 

Przestrzeń wykorzystywana jest także jako miejsce organizowania cieszących się popularnością 

imprez, np. zawody „Latające Psy”.  

 

 

Rys. 33 Widok od strony Alei Zwycięstwa – tereny zielone 
Źródło: Fotografia własna 

 

W niniejszym opracowaniu proponuje się lokalizację miejsc postojowych w sposób 

rozproszony na terenie założenia, z wyłączeniem strefy reprezentacyjnego dziedzińca. Ilość 

miejsc postojowych spełnia wskaźnik ustalony w miejscowym planie – 1 miejsce postojowe 

przypadające na 100 m2 powierzchni użytkowej. Na czas organizowania większych imprez na 

terenie założenia zakłada się możliwość postoju w dodatkowo określonych strefach, które na co 

dzień byłyby wyłączone z parkowania. Decyzja jest dodatkowo motywowana faktem, że po 

przeciwnej stronie Alei Zwycięstwa, w odległości kilku minut spacerem od terenu opracowania 

znajduje się parking należący do Galerii Handlowej Klif, którego liczba miejsc postojowych wynosi 
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1200, w tym 600 wydzielonych miejsc na parkingu zewnętrznym oraz 600 miejsc na 4-

poziomowym parkingu zadaszonym51.  

W dzisiejszych czasach, w których tak często dyskutuje się na temat katastrofalnych skutków 

zmian klimatycznych, wykorzystywanie atrakcyjnego terenu zielonego zlokalizowanego na 

terenie zabytkowego założenia w celu umożliwienia ludziom wygodnego parkowania 

samochodów jest sprzeczne z ideami, którymi powinny kierować się współczesne miasta. 

Kwestie dotyczące problematyki samochodów w przestrzeni miejskiej poruszane są w wielu 

książkach i publikacjach – dyskutuje o tym znany światowy urbanista Jan Gehl w książce „Miasta 

dla ludzi”, czy Charles Montgomery w książce „Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, 

zmieniając nasze miasta”. Projektując współczesne przestrzenie architekci i urbaniści powinni 

odchodzić od wykorzystywania atrakcyjnych terenów czy przestrzeni w centrach miast na cele 

parkingowe, wprowadzając alternatywne rozwiązania. Ponadto opisane podejście jest zgodne z 

polityką miasta Gdyni, które od wielu lat popularyzuje zrównoważony transport poprzez promocję 

komunikacji miejskiej, w tym trolejbusy zasilane bateriami, czy podnoszenie opłat za parkowanie 

w ścisłym centrum. Zarówno w 2018, jak i 2019 roku miasto znalazło się wraz z dwoma innymi 

europejskimi miastami – Lizboną i Palma de Mallorca – w finale EUROPEANMOBILITYWEEK 

Award. Jury jako uzasadnienie podało, że jest pod wrażeniem silnego programu działań 

promujących korzystanie z transportu publicznego w Gdyni. Opisywany teren jest bardzo dobrze 

skomunikowany z centrum miasta – obok znajdują się przystanki autobusowa, a kilkaset metrów 

od obiektu przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej. Przy Alei Zwycięstwa oraz wzdłuż morza biegnie 

nowoczesna trasa rowerowa, dostosowana do jazdy na hulajnodze czy rolkach co jeszcze 

bardziej zachęca do pozostawienia samochodu i wybrania alternatywnego środka komunikacji – 

bardziej sprzyjającego szczęśliwemu miastu.  

1.4. Dziedziniec paradny 

Na terenie dziedzińca, którego wnętrze wytyczone jest przez dwór, stajnię oraz projektowany 

obiekt w miejscu dawnej oficyny, zaplanowano reprezentacyjną kompozycję ogrodową, która 

nawiązuje swoją formą do historycznego założenia. Zaaranżowano przestrzeń w oparciu o 

pierwotne elementy kompozycyjne – oś biegnącą prostopadle do budynku dworu, prowadzącą 

od jednego z wejść głównych obiektu do ogrodzenia oddzielającego obszar dawnych ogrodów 

użytkowych. Ogród usytuowano symetrycznie względem budynku dworu, a jego owalny obrys 

wytyczono na podstawie rysunku miejscowego planu oraz materiałów archiwalnych. Odtworzono 

placyk wokół istniejącej fontanny oraz główną ścieżkę biegnącą wzdłuż wspomnianej osi. 

Zaprojektowano także nową ścieżkę usytuowaną prostopadle do osi głównej i symetryczną 

względem budynku dawnej oficyny. Celem wprowadzenia nowej ścieżki jest usprawnienie 

komunikacji pomiędzy obiektami otaczającymi dziedziniec – dworem, stajnią, a oficyną.  

 
51 Autor nieznany, Galeria Handlowa Klif, Galeria Handlowa Klif – dojazd, parking, [online], [dostęp: 
6.08.2020r.], dostępny w Internecie: https://gdynia.klif.pl/galeria-handlowa-klif  

https://gdynia.klif.pl/galeria-handlowa-klif
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Pomimo znajomości historycznego wizerunku dziedzińca podjęto decyzję o wprowadzeniu 

elementów małej architektury we współczesnej formie. Zabieg ten ma na celu połączenie 

odtworzonej historycznej kompozycji ze współczesną funkcją obiektów.  

1.5. Stawy, zbiornik retencyjny 

Obszar opracowania charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu z licznymi 

spadkami. Część obiektów znajdujących się na terenie założenia jest zagrożonych zalewaniem 

przez wody opadowe. W celu zwiększenia retencyjności obszaru i poprawienia warunków 

odprowadzenia wody, zdecydowano się na powiększenie istniejącego zbiornika retencyjnego 

oraz utworzenie nowych zbiorników wodnych, których usytuowanie zaplanowano zgodnie z 

historycznym układem w oparciu o mapy archiwalne.   

1.6. Bilans terenu 

Powierzchnia terenu opracowania: 4,72 ha 

Powierzchnia zabudowy wchodzącej w skład założenia: 4250,5 m2 

Powierzchnia utwardzona: 0,95 ha 

Powierzchnia biologicznie czynna: 3,35 ha 

Ilość kondygnacji nadziemnych: 

• dwór: 3 

• oficyna: 3 

Maksymalna wysokość budynków: 13,7 m 

Ilość miejsc parkingowych: 70 
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2. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne 

DWÓR 

 

Zabytkowy dwór to obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, w 

którym przewidziano funkcje umożliwiające wyeksponowanie jego reprezentacyjnego charakteru 

i wyjątkowych walorów estetycznych. W budynku przewidziano przestrzenie ekspozycyjne, sale 

warsztatowe, salę spotkań, a na piętrach – pokoje gościnne. 

 

PIWNICA 

 

Ze względu na brak informacji dotyczących wysokości pomieszczeń najniższej kondygnacji 

zdecydowano się na ulokowanie na jej obszarze zaplecza technicznego budynku. 

 

 

Rys. 34 Rzut piwnicy – dwór 
Źródło: Opracowanie własne 

 

PARTER 

 

Do obiektu prowadzi 5 wejść: 

• dwa symetrycznie usytuowane wejścia główne od strony reprezentacyjnego dziedzińca,  

• jedno wejście od strony zachodniej, które znajduje się na poziomie terenu i jest dostępne 

dla osób niepełnosprawnych, 

• dwa wejścia od strony południowej, jedno z nich zlokalizowane w części środkowej, 

dostępne dla osób niepełnosprawnych za pomocą rampy; drugie prowadzące do 

zabytkowej klatki schodowej z historycznymi drewnianymi schodami. 

Parter podzielono na strefy różniące się między sobą pełnioną funkcją. W miejscu 

historycznego salonu głównego zaplanowano miejsce spotkań, dostępne dla wszystkich 

użytkowników. Można tutaj podziwiać unikalny wystrój wnętrz przy pysznej kawie i herbacie, 

rozmawiając z nowopoznanymi uczestnikami warsztatów. Z sieni wschodniej możemy przejść do 

strefy ekspozycyjnej, w której eksponowane są przedmioty oraz idee powstałe na terenie 

Centrum Kreatywności. We wschodnim skrzydle od strony północnej w miejscu historycznej 
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kuchni zlokalizowano kuchnię spotkań, w której organizowane są warsztaty kulinarne. Przestrzeń 

można także wynająć prywatnie i wraz z przyjaciółmi urządzić wspólne gotowanie. Z 

pomieszczeniem kuchni sąsiaduje „jadalnia - restauracja”, w której można zjeść przygotowane 

posiłki. W części środkowej od północnej strony zlokalizowano toalety dostępne dla wszystkich 

użytkowników oraz administrację, w tym pomieszczenie socjalne i szatnię dla pracowników. Obok 

głównego wejścia zachodniego zaprojektowano lobby oraz recepcję, gdzie można uzyskać 

informacje na temat warsztatów, zapisać się na organizowane spotkania, a także zarezerwować 

nocleg w usytuowanych na wyższych piętrach pokojach gościnnych. W skrzydle zachodnim 

znajdują się cztery sale warsztatowe.  

 

Rys. 35 Rzut parteru – dwór  
Źródło: Opracowanie własne 

 

POZIOM +1 

 

Na poddaszu pierwszego piętra zaprojektowano strefę warsztatową z aneksem kuchennym. 

Od północnej strony, w rozbudowanej części nad salonem głównym zaplanowano salę spotkań 

z atrakcyjnym widokiem. W tej części przewidziano także magazyny oraz pomieszczenie 

porządkowe. 

W skrzydle zachodnim zaprojektowano 2 pokoje dwuosobowe dostępne dla osób 

niepełnosprawnych, a także pracownie artystyczne przeznaczone dla gości. Obok pracowni 

znajduję się pomieszczenie socjalne dla obsługi sprzątającej. W skrzydle wschodnim 

przewidziano 2 pokoje dwuosobowe ze specjalnym wyposażeniem odpowiadającym potrzebom 

osób niepełnosprawnych oraz 2 pokoje jednoosobowe. 
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Rys. 36 Rzut 1. piętra – dwór  
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

POZIOM +2 

 

Na ostatniej kondygnacji przewidziano pokoje gościnne oraz pracownie artystyczne. W 

skrzydle zachodnim zaprojektowano 2 pokoje dwuosobowe, jedną pracownię artystyczną oraz 

pomieszczenie porządkowe. Natomiast w skrzydle wschodnim przewidziano apartament 

wieloosobowy ze wspólną kuchnią, pracownią oraz dwiema łazienkami.  

 

Rys. 37 Rzut 2. piętra – dwór  
Źródło: Opracowanie własne 

 

KOMUNIKACJA PIONOWA 

 

W budynku zaprojektowano nową windę oraz klatkę schodową, spełniającą współczesne 

wymagania zarówno pod względem wymiarów jak i ochrony przeciwpożarowej. W skrzydle 

wschodnim znajduje się historyczna klatka schodowa, którą zdecydowano się zachować ze 

względów estetycznych. Łączy ona parter, pierwsze oraz drugie piętro. W skrzydle zachodnim 

zachowano schody drewniane prowadzące na drugie piętro. 
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OFICYNA 

 

Obiekt zaprojektowano jako trzykondygnacyjny o proporcjach zbliżonych do budynku dworu. 

W oficynie zaplanowano ergonomiczne przestrzenie coworkingowe o zróżnicowanym 

charakterze, sale konferencyjne dostępne dla najemców, sale warsztatów cichych, miejsca 

spotkań, wspólną kuchnię z jadalnią oraz przestrzenie wypoczynku. 

 

PARTER 

 

Do budynku prowadzą 4 wejścia: 

• dwa wejścia główne zlokalizowane w przeciwległych skrzydłach obiektu 

• jedno wejście dodatkowe w środkowej części, przewidziane do użytku głównie latem w 

celu umożliwienia pracy i odpoczynku użytkownikom na świeżym powietrzu 

• jedno wejście dla pracowników administracji usytuowane od strony wschodniej. 

 

W skrzydle południowym po wejściu do obiektu użytkownik trafia do lobby, w którym przy 

ladzie recepcyjnej może zaczerpnąć informacji na temat dostępnych pakietów wynajmu, 

organizowanych warsztatów oraz wykupić określone usługi. Za ladą recepcyjną zlokalizowano 

administrację wraz z toaletą dla personelu oraz pomieszczeniem socjalnym. Obok strefy 

administracyjnej zaprojektowano trzon komunikacyjny – schody oraz windę.  

W środkowej części zaprojektowano dużą, otwartą przestrzeń, w której znajdują się 

różnorodne miejsca pracy - zarówno pojedyncze biurka jak i większe stoły przewidziane do pracy 

w grupie. Oprócz tradycyjnych biurek użytkownicy mogą korzystać z wygodnych foteli oraz kanap. 

Do dyspozycji najemców jest są także ogólnodostępne drukarki oraz plotery. W tej strefie znajdują 

się także dwa wydzielone biura – jedno z nich dostępne dla wynajmujących, natomiast w drugim 

swoją siedzibę mają doradcy wspierający młodych przedsiębiorców. Zaprojektowano dwie sale 

konferencyjne z ekranami projekcyjnymi. W centralnej części znajduje się pokój odpoczynku z 

hamakami, gdzie można oderwać się na chwilę od obowiązków i zregenerować siły. Zapewniono 

również pomieszczenie magazynowe. 

W skrzydle północnym zlokalizowano toalety, pomieszczenie porządkowe oraz trzon 

komunikacyjny. Przy wejściu do budynku zaplanowano strefę odpoczynku i relaksu.   
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Rys. 38 Rzut parteru – oficyna  
Źródło: Opracowanie własne 

 

POZIOM +1 

 

Na pierwszym piętrze w skrzydle południowym zaprojektowano wydzielone biuro z 

możliwością wynajmu długoterminowego oraz z dostępem do sali konferencyjnej. W tej strefie 

zaplanowano także pomieszczenie socjalne dla obsługi sprzątającej.  

Środkowa część stanowi otwartą przestrzeń warsztatową ze stanowiskami pracy o profilu 

artystycznym. Zaprojektowano kuchnie z jadalnią, w której można przygotować sobie gorący 

napój i zjeść posiłek. Ponadto wydzielono osobną salę warsztatowo-konferencyjną.  

W skrzydle północnym przewidziano toalety, pomieszczenie porządkowe oraz przestrzeń 

relaksu dla uczestników warsztatów.  

 

 

Rys. 39 Rzut 1. piętra – oficyna  
Źródło: Opracowanie własne 
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POZIOM +2 

 

Na drugim piętrze w skrzydle południowym znajdują się miejsca pracy o profilu ściśle 

powiązanym z nowymi technologiami. W pobliżu miejsc pracy przewidziano pracownię druku 3D, 

strefę relaksu oraz toaletę. Natomiast w skrzydle północnym przewidziano kolejne przestrzenie 

coworkingowe, przestrzeń magazynową i toaletę.  

 

 

Rys. 40 Rzut 2. piętra – oficyna  
Źródło: Opracowanie własne 
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3. Zestawienie powierzchni użytkowych 

DWÓR 

 

Tabela 4 Zestawienie powierzchni użytkowych – dwór 
Źródło: Opracowanie własne 

KONDYGNACJA 0 

Nr  Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

0.01 Sień 16.6 

0.02 Sala ekspozycyjna 1 26.4 

0.03 Sala ekspozycyjna 2 25.0 

0.04 Sala ekspozycyjna 3 24.7 

0.05 Klatka schodowa 14.2 

0.06 Kuchnia spotkań  52.9 

0.07 Kuchnia spotkań 29.6 

0.08 Szatnia 10.5 

0.09 Toaleta męska 9.5 

0.10 Toaleta damska 9.7 

0.11 Toaleta dla os. niepełnosprawnych 4.5 

0.12 Administracja 13.1 

0.13 Pom. Socjalne 10.7 

0.14 Szatnia dla personelu 5.2 

0.15 Komunikacja 24.7 

0.16 Wiatrołap 4.5 

0.17 Klatka schodowa 14.7 

0.18 Komunikacja 14.1 

0.19 Sala warsztatowa I 23.6 

0.20 Sala warsztatowa II 22.3 

0.21 Sala warsztatowa III 18.7 

0.22 Sala warsztatowa IV 19.8 

0.23 Recepcja 18.0 
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0.24 Sień 11.3 

0.25 Sala spotkań 50.2 

  474.5 

KONDYGNACJA 1 

Nr  Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

1.01 Klatka schodowa 17.2 

1.02 Sala warsztatowa, edukacyjna 90.5 

1.03 Komunikacja 15.8 

1.04 Pokój gościnny 2 os. 20.5 

1.05 Łazienka dla os. niepełnosprawnych 4.8 

1.06 Pokój gościnny 2 os.  20.3 

1.07 Łazienka dla os. niepełnosprawnych 4.7 

1.08 Klatka schodowa 14.2 

1.09 Pokój gościnny 1 os. 12.1 

1.10 Łazienka 3.7 

1.11 Pokój gościnny 1 o.s 12.3 

1.12 Łazienka 3.7 

1.13 Magazyn 3.0 

1.14 Sala warsztatowa 40.4 

1.15 Pom. porządkowe 5.8 

1.16 Pom. porządkowe 8.2 

1.17 Pokój gościnny 2 os. 20.1 

1.18 Łazienka dla os. niepełnosprawnych 4.8 

1.19 Pokój gościnny 2 os. 18.8 

1.20 Łazienka dla os. niepełnosprawnych 4.7 

1.21 Komunikacja 12.2 

1.22 Pracownia 11.8 

1.23 Pracownia 9.5 

1.24 Pom. socjalne 9.5 
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1.25 Klatka schodowa 4.5 

  373.1 

KONDYGNACJA 2 

Nr  Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

2.01 Przedsionek 9.5 

2.02 Komunikacja 11.1 

2.03 Pokój gościnny 2 os. 20.6 

2.04 Łazienka 3.6 

2.05 Pokój gościnny 2 os. 19.1 

2.06 Łazienka  3.6 

2.07 Pracownia  11.1 

2.08 Magazyn 9.5 

2.09 Apartament 3 os. 25.7 

2.10 Łazienka 3.5 

1.11 Pracownia 16.5 

1.12 Łazienka 3.5 

1.13 Kuchnia 22.6 

1.14 Apartament 3 os. 23.1 

  183.0 

 

OFICYNA 

 

Tabela 5 Zestawienie powierzchni użytkowych – oficyna  
Źródło: Opracowanie własne 

KONDYGNACJA 0 

Nr  Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

0.01 Lobby 38.3 

0.02 Recepcja 7.3 

0.03 Pom. Socjalne 6.8 

0.04 Administracja 16.7 

0.05 Toaleta dla personelu 4.7 
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0.06 Klatka schodowa 17.1 

0.07 Szatnia 5.9 

0.08 Pom. techniczne 7.4 

0.09 Sala konferencyjna 12.0 

0.10 Biuro 10.5 

0.11 Kuchnia  11.7 

0.12 Pokój odpoczynku 11.9 

0.13 Sala konferencyjna 11.9 

0.14 Open space 140.3 

0.15 Biuro wydzielone 12.5 

0.16 Magazyn 6.1 

0.17 Klatka schodowa 17.1 

0.18 Lobby 38.3 

0.19 Komunikacja 8.3 

0.20 Toaleta dla os. niepełnosprawnych 4.9 

0.21 Toaleta męska 9.3 

0.22 Toaleta damska 8.7 

0.23 Pom. porządkowe 4.0 

  411.7 

KONDYGNACJA 1 

Nr  Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

1.01 Klatka schodowa 17.1 

1.02 Przestrzeń odpoczynku 38.3 

1.03 Komunikacja 8.3 

1.04 Toaleta dla os. niepełnosprawnych 4.9 

1.05 Toaleta męska 9.3 

1.06 Toaleta damska 8.7 

1.07 Pom. porządkowe 4.0 

1.08 Sala warsztatowa 120.7 



 77 

1.09 Magazyn 9.3 

1.10 Kuchnia 11.1 

1.11 Sala konferencyjna 38.9 

1.12 Komunikacja 10.4 

1.13 Biuro wydzielone 14.1 

1.14 Biuro 30.1 

1.15 Pom. socjalne 9.2 

1.16 Sala konferencyjna 12.7 

1.17 Klatka schodowa 17.1 

  364.2 

KONDYGNACJA 2 

Nr  Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

2.01 Klatka schodowa 5.2 

2.02 Open space 72.2 

2.03 Toaleta dla os. niepełnosprawnych 5.0 

2.04 Klatka schodowa 5.2 

2.05 Pracownia druku 3D 14.1 

2.06 Open space 58.1 

2.07 Toaleta dla os. niepełnosprawnych 5.0 

  164.8 
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4. Dane ogólne budynków 

Tabela 6 Dane ogólne budynków 
Źródło: Opracowanie własne 

 DWÓR OFICYNA 

ILOŚĆ KONDYGNACJI  3 NADZIEMNE + 1 

PODZIEMNA 

3 NADZIEMNE 

WYSOKOŚĆ BUDYNKU 13,7 m 12,8 m 

POWIERZCHNIA 

ZABUDOWY 

611,2 m2 497,1 m2 

POWIERZCHNIA 

CAŁKOWITA 

1563,3 m2 (bez kondygnacji 

podziemnej) 

1257,9 m2 

POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA 

1030,6 m2 (bez kondygnacji 

podziemnej) 

940,7 m2 

  



 79 

5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

DWÓR 

 

Przed przystąpieniem do prac związanych z rewaloryzacją należy wykonać badania 

architektoniczne oraz ekspertyzę techniczną w celu dokładnego poznania technik budowlanych, 

odkrycia kolorystyki elementów zewnętrznych oraz wystroju wewnętrznego obiektu, a także 

określenia stanu technicznego budynku. 

Historyczny dwór wzniesiony został w technologii tradycyjnej z cegły pełnej. Ściany nośne 

stanowią główny układ konstrukcyjny. Piętra oddzielają drewniane stropy, nad salą główną 

znajduje się strop kasetonowy. Więźba dachowa nad korpusem głównym wykonana została w 

konstrukcji krokwiowo-jętkowej, w skrzydle wschodnim – stolcowa ze ścianka kolankową, 

natomiast w skrzydle zachodnim dwuwieszakowa również ze ścianką kolankową. Należy 

przeprowadzić prace konserwatorskie mające na celu wzmocnienie istniejącej konstrukcji, aby 

budynek mógł być w bezpieczny sposób użytkowany.  

W ramach termomodernizacji projekt przewiduje zastosowanie ciepłego tynku 

ciepłochronnego od wewnątrz o dobrych właściwościach przepuszczania pary wodnej.   

Nowoprojektowane ściany działowe o grubości 12cm zaprojektowano jako ceglane w 

nawiązaniu do istniejących przegród.  

Komunikacja pionowa odbywa się za pomocą istniejących schodów drewnianych oraz 

projektowanych schodów żelbetowych o konstrukcji płytowej o wymiarach spełniających 

współczesne wymagania – szerokość biegu wynosi 120cm, szerokość spocznika 150cm, 

natomiast wysokość schodów nie przekracza 17,5cm. W pobliżu projektowanych schodów 

przewidziano windę. 

Stolarkę okienna i drzwiową zaplanowano jako drewnianą uwzględniając historyczny podział 

i detal. Wymiana stolarki poprawi warunki termiczne wewnątrz budynku oraz ograniczy straty 

energetyczne. Ponadto przewidziano odrestaurowanie zachowanych drzwi płycinowych.  

Projekt przewiduje zachowanie oryginalnej posadzki kamiennej w korpusie głównym w sieni 

wschodniej oraz odtworzenie drewnianych podłóg, które podczas prac remontowych przykryto 

płytami pilśniowymi.  

 

OFICYNA 

 

Główny układ konstrukcyjny budynku stanowią ściany wzniesione z bloczków 

silikatowych o grubości 24cm oraz podciągi żelbetowe monolityczne. Kondygnacje oddzielają 

stropy żelbetowe monolityczne o grubości 20cm wykonane z betonu klasy C30/37 i zbrojone stalą 

klasy AIII. Posadowienie budynku na żelbetowych ławach fundamentowych poniżej strefy 

przemarzania gruntu. Schody wewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe płytowe o szerokości 

biegu równym 120cm oraz szerokości spocznika nie mniejszej niż 150cm. Głębokość stopni 

wynosi 30cm, natomiast ich wysokość nie przekracza wartości 17,5cm. Ponadto w budynku 

zaplanowano dwie windy o wymiarach dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.   
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Ściany zewnętrzne zaprojektowano jako dwuwarstwowe, ocieplone wełną mineralną oraz 

pokryte tynkiem gruboziarnistym w kolorze białym. W miejscu historycznych gzymsów 

zaplanowano grubszą warstwę izolacji termicznej w celu uzyskania światłocienia na elewacji. 

Pomieszczenia wydzielają ściany wewnętrzne o grubości 12cm wykonane z bloczków 

silikatowych oraz ścianki przesuwne, które zastosowano przy salach konferencyjnych.  

Stolarkę okienną i drzwiową zaplanowano jako drewnianą w kolorze białym w nawiązaniu 

do budynku dworu. Część okien posiada jednostronną ruchomą okiennicę. Projekt przewiduje 

również zastosowanie okien dachowych w korpusie głównym od wschodniej strony oraz w 

skrzydłach bocznych.  

Zaprojektowano drewnianą więźbę dachową o konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Kąt 

nachylenia dachu nad korpusem głównym wynosi 40 stopni, natomiast nad skrzydłami bocznymi 

30 stopni. Pokrycie dachu przewidziano jako dachówkę ceramiczną w jasnoszarym kolorze. 

5.1. Zestawienie przegród budowlanych  

OFICYNA 

Przegrody pionowe: 

 

Tabela 7 Zestawienie przegród budowlanych - przegrody pionowe 
Źródło: Opracowanie własne 

 
SZ1 - Ściana zewnętrzna nośna 

2 cm Tynk elewacyjny gruboziarnisty w kolorze białym 

18 cm Wełna mineralna   

24 cm Bloczek silikatowy E24 Silka 

1,5 cm Tynk gipsowy 

 

 
SW1 - Ściana wewnętrzna nośna 

1,5 cm Tynk gipsowy 

24 cm Bloczek silikatowy E24 Silka 

1,5 cm Tynk gipsowy 

 

 
 

SW2 - Ściana wewnętrzna działowa 

1,5 cm Tynk gipsowy 

12 cm Bloczek silikatowy Silka 

1,5 cm Tynk gipsowy 
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SW3 – Ściana wewnętrzna działowa 

4,5 cm System Aluprof MB-45 Office 

 

 
SW1 – Ściana fundamentowa 

1 x Folia kubełkowa 

15 cm Styropian XPS 

1 x Hydroizolacja 

24 cm Żelbet 

 

 
SW2 – Ściana fundamentowa 

2 cm Wykończenie cokołu 

15 cm Styropian XPS 

1 x Hydroizolacja 

24 cm Żelbet 

 

  



 82 

Przegrody poziome: 

 

Tabela 8 Zestawienie przegród budowlanych - przegrody poziome 
Źródło: Opracowanie własne 

 
P1 – Podłoga na gruncie 

2 cm Wykończenie posadzki 

4 cm Wylewka betonowa 

1 x Folia PE 

10 cm Styropian EPS 100 

1 x Folia PE 

15 cm Płyta żelbetowa 

30 cm Podsypka żwirowo-piaskowa 

 Grunt rodzimy 

 

 
P2 – Strop międzykondygnacyjny 

2 cm Wykończenie posadzki 

4 cm Wylewka betonowa 

1 x Folia PE 

10 cm Styropian twardy EPS  

1 x Folia PE 

20 cm Monolityczny strop żelbetowy 

1,5 cm Tynk gipsowy 

 
 

D1 – Dach 

 Dachówka ceramiczna 

4 cm Łaty 

4 cm Kontrłaty / szczelina wentylacyjna 

1 x Wiatroizolacja 

20 cm Wełna mineralna 

10 cm Wełna mineralna 

1 x Folia paroizolacyjna 

1,25 cm Płyta gipsowo-kartonowa 
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5.2. Instalacje 

Teren opracowania jest uzbrojony. Projekt przewiduje podłączenie projektowanych instalacji: 

• miejskiej sieci wodociągowej,  

• sieci kanalizacji sanitarnej,  

• sieci kanalizacji deszczowej,  

• sieci elektroenergetycznej, 

• sieci gazowej, 

• miejskiej sieci ciepłowniczej 

W ramach projektu przewiduje się wykonanie instalacji: 

• centralnego ogrzewania 

• elektrycznej i teletechnicznej 

• wodno-kanalizacyjnej 

• wentylację mechaniczną  

5.3. Wymagania BHP 

Oba budynki spełniają wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsca 

przeznaczone na pobyt ludzi są odpowiednio doświetlone, mają odpowiednią wysokość oraz 

powierzchnię przypadająca na pracownika. W projekcie przewidziano także odpowiednią ilość 

urządzeń sanitarnych przypadających na ilość przebywających osób. Zapewniono także 

różnorodne, atrakcyjne i ergonomicznych miejsca pracy dla użytkowników. 

5.4. Bezpieczeństwo pożarowe 

Projektowana oficyna, ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania zalicza się do 

kategorii zagrożenia ludzi ZL III, czyli do grupy obiektów niezawierających pomieszczeń, w 

których może przebywać jednocześnie ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami 

oraz nieprzeznaczonych przede wszystkich do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania. 

Jest to obiekt średniowysoki (SW), o wysokości przekraczającej 12 metrów nad poziomem 

terenu, dla którego wymagana jest klasa odporności pożarowej B. Zaprojektowane przegrody 

spełniają wymogi określone dla tej klasy odporności52:  

• konstrukcja nośna R120 

• konstrukcja dachu R30 

• strop REI 60 

• ściana zewnętrzna EI 60 

• ściana wewnętrzna EI 30 

• przekrycie dachu E30 

 
52 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r. - Dz.U.2019.0.1065  
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Dodatkowo zaplanowano zaopatrzenie budynku w systemy sygnalizacji pożaru, hydranty 

przeciwpożarowe oraz oświetlenie komunikacji.  

5.5. Ewakuacja 

Ewakuacja pionowa w projektowanym budynku oficyny odbywa się za pomocą dwóch 

wydzielonych pożarowo żelbetowych klatek schodowych o szerokości biegu równej 120cm, 

zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz zaopatrzone w klapy oddymiające. Zapewniono 

przejścia ewakuacyjne o długości nieprzekraczającej 40m oraz drogi ewakuacyjne spełniające 

warunki dotyczące wymaganej szerokości oraz wysokości. Obiekt zaopatrzono w 3 wyjścia 

ewakuacyjne otwierane na zewnątrz.  

W budynku dworu zaprojektowano nową, wydzieloną pożarowo klatkę schodową spełniającą 

współcześnie obowiązujące wymagania. Szerokość biegu wynosi 120cm, natomiast szerokość 

spocznika 160cm. Klatkę zaopatrzono w urządzenia oddymiające. Projektowana klatka 

schodowa obsługuje parter i 1 piętro. 2 piętro dostępne jest jedynie za pomocą drewnianych, 

zabytkowych schodów zabiegowych w skrzydle wschodnim oraz wąskich, drewnianych schodów 

w skrzydle zachodnim. Obiekt posiada 5 wyjść ewakuacyjnych. 

5.6. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Obiekty dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynków prowadzą dojścia, 

których minimalna szerokość wynosi 150cm.  

Główne wejście do budynku oficyny zlokalizowane jest na poziomie terenu, natomiast do 

pozostałe dwa wejścia zaopatrzono w pochylnie, których nachylenie nie przekracza 6%. Po 

wschodniej stronie obiektu przewidziano miejsca postojowe przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych. W budynku zaplanowano dwa dźwigi osobowe o wymiarach wewnętrznych 

110x140cm. Drzwi wewnętrzne nie posiadają progów, a ich szerokość w świetle wynosi minimum 

90cm. Na każdym piętrze przewidziano toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych ze 

specjalnym wyposażeniem oraz przestrzenią manewrową równą 150x150cm.  

Budynek dworu jest dostępny dla osób niepełnosprawnych od strony zachodniej z poziomu 

terenu oraz od strony północnej za pomocą pochylni o spadku nieprzekraczającym 6%. Przy 

projektowanej klatce schodowej przewidziano także dźwig osobowy o wymiarach wewnętrznych 

równych 110x140cm. Winda obsługuje jedynie parter i 1 piętro. Na tych piętrach przewidziano 

toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na 1 piętrze zaplanowano pokoje 

gościnne ze specjalnym wyposażeniem oraz przestrzenią manewrową. 

5.7. Miejsce gromadzenia odpadów stałych 

Na terenie założenia przewidziano miejsce na gromadzenie odpadów stałych oddalone od 

drzwi do obiektów oraz okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi o 10 metrów. Najdalej 
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położone wejście do obsługiwanych budynków znajduje się w odległości mniejszej niż 80 metrów 

od miejsca gromadzenia odpadów.  
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file://///Users/jakublemka/Downloads/NOWA-KREATYWNOŚĆ-W-STARYCH-MURACH-10%20(2).docx%23_Toc56957821
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