
AKTUALNOŚCI

Nowy Zarząd RICS Polska – str. 20

W listopadzie 2014 roku został wybrany nowy zarząd 
RICS Polska. O osiągnięciach minionego roku i planach 

na przyszłość rozmawiamy z nowo wybranym Prezesem.

AKTUALNOŚCI

Wywiad: Mike Atwell – str. 22

Podsumowanie rynku inwestycji 2014: nowe trendy, największe 
transakcje, wzrost zainteresowania polskim rynkiem wśród 

międzynarodowych funduszy inwestycyjnych. 

NIERUCHOMOŚCI

Metro – projekt miastotwórczy, 
biznesowy czy polityczny? – str. 29

System metra jest już obecnie nieodzowną częścią większości 
nowoczesnych metropolii. Nie jest to już kwestia prestiżu.

ARCHITEKTURA

Historia pewnego stadionu – str. 52

Choć w pamięć zapadły nam przede wszystkim problemy 
z wykonawcami, Stadion Miejski w Białymstoku zapamiętamy 

również dzięki konsekwentnemu, wyważonemu projektowi.
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PRAWIE 80% 
INFRASTRUKTURY 

KULTURALNEJ 
W POLSCE 

ZOSTAŁO 
ZNISZCZONE 

W CZASIE II WOJNY 
ŚWIATOWEJ. 

PRZEZ DŁUGI CZAS 
W NASZYM KRAJU 

NIE INWESTOWANO 
W KULTURĘ. 

OBECNIE 
WSZYSTKO SIĘ 

JEDNAK ZMIENIA.

ODRODZENIE 
INFRASTRUKTURY 
KULTURALNEJ

AUTOR: KARINA LASEK

W 2014 Polska zaznaczyła się na mapie 

kulturalnych obiektów światowej 

klasy, dzięki powstałym NOSPR 

w Katowicach oraz ICE w Krakowie, o których 

napisano nawet niedawno w The New York 

Times. Nowatorska architektura powstających 

obiektów spełnia najwyższe wymagania, wyko-

rzystywane są najnowocześniejsze materiały, 

technologie oraz instalacje. Systemy zagospo-

darowania wód opadowych również muszą 

nadążać za tak szybkim rozwojem i dopasować 

się do coraz wyższych wymogów estetycznych 

nowoczesnej architektury.    

NOSPR
Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia w Katowicach powstała 

na terenie byłej kopalni Katowice i stanowi 

część miejskiej „osi kultury”. NOSPR wyróżnia się 

wyjątkową architekturą. To połączenie nowocze-

sności i tradycji, co znajduje odzwierciedlenie 

w fasadach – ceglanych murach oraz skórze 
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okalającej prefabrykowane betonowe 

słupy. Cały budynek wypełnia rzemiosło, 

czego świadectwem są ręcznie wyko-

nane elementy w betonie, drewnie, 

cegle i kamieniu. Budynek kryje w sobie 

niezwykłe sale koncertowe – pierwszą, 

okazałą, na 1800 osób i mniejszą, która 

pomieści 300 melomanów. Proces 

tworzenia sali koncertowej był skompli-

kowany ze względu na akustykę. Powstała 

ona we współpracy z japońską firmą 

Nagata Acoustics, a jej pracami kierował 

Yasushisa Toyota. Zaangażowani w proces 

tworzenia byli również wybitni ludzie 

świata muzyki min. Krystian Zimerman, 

Krzysztof Penderecki czy Wojciech Kilar, 

który dzielili się swoimi sugestiami 

podczas procesu tworzenia siedziby 

NOSPR. Firma HAURATON Polska od 

samego początku uczestniczyła w tym 

projekcie. Bryła budynku, jak i otoczenie 

wokół wymagało szczególnego podej-

ścia w kwestii odwodnienia tego terenu. 

Elementy instalacji odwodnienia linio-

wego musiały podkreślać i uzupełniać 

walory architektoniczne obiektu i jego 

otoczenia, jednocześnie spełniać swoją 

funkcję. HAURTON zaproponował zasto-

sowanie minimalistycznych korytek 

szczelinowych, które zostały w pełni zaak-

ceptowane przez architektów ze Studia 

Konior w Katowicach. System ten charak-

teryzuje wąska, nierdzewna szczelina 

wlotowa, która idealnie komponuje się 

z całością projektu i delikatnie łamie prze-

strzeń placu otaczającego bryłę NOSPR.

Autorzy projektu: Tomasz Konior, 

Aleksander Nowacki, Łukasz Homan. 

Instalacje: Buro Happold Polska Sp. z o.o.

ICE KRAKÓW
Kulturalna stolica Polski zyskała nowy 

obiekt – Centrum Kongresowe ICE 

Kraków. ICE to obiekt spełniający 

wymagania międzynarodowych orga-

nizacji kongresowych oraz najwyższe 

standardy akustyki i mechaniki 

widowiskowej. Budynek dysponuje 

trzema głównymi salami: audytoryjną, 

teatralną oraz kameralną, mieszczą-

cymi maksymalnie odpowiednio 2000, 

600 i 400 użytkowników. Wyjątkowym 

elementem obiektu jest przeszklone, 

trzypoziomowe foyer z widokiem 

na Wawel. Bryła budynku prezentuje 

się niezwykle imponująco. Podsta-

wowymi materiałami elewacyjne są 

ARCHITEKTURA

szkło i blacha tytanowo-cynkowa, 

uzupełnione płytami ceramicznymi 

o indywidualnym projekcie i płytami 

kamiennymi. ICE Kraków to kolejny 

obiekt, przy którym swój udział miała 

również nasza firma. Głównymi zało-

żeniami było zastosowanie produktów 

posiadających jednolite ruszty w wielu 

systemach, które wspólnie stworzą 

harmonijną całość. Proponowane przez 

HAURATON Polska systemy FASERFIX, 

jak i RECYFIX zyskały uznanie archi-

tektów, a ich odpowiednia hydraulika 

przekonała projektantów instalacji 

z firmy ARUP. Ruszty pokryte powłoką 

„KTL” podniosły wizualne walory 

odwodnienia. Kanały RECYFIX ułożone 

obok siebie pozwoliły zabezpieczyć 

budynek przed wodą napływającą 

z pochylni prowadzącej pod przejście. 

Kanały instalacyjne FASERFIX zostały 

dobrane ze względu na odpowiednią 

wytrzymałość w miejscu przebiegu 

drogi pożarowej oraz pokrywy, które 

w swojej konstrukcji ograniczają możli-

wość wpłynięcia wody.

 Autorzy projektu: Ingarden & Ewý 

Architekci. Instalacje: ARUP Kraków 


