
Architektoniczna reforma szkolnictwa 

Biuro Projektów R2 Rubik Les³aw 
 
 
Architektura szkó³ w naszym kraju niestety bardziej straszy, ni¿ zachêca do nauki. 
Polscy architekci chc¹ to zmieniæ i staj¹ do walki... w konkursach architektonicznych. 

W wiêkszoœci s¹ to stare budynki z czasów PRL-u, projekty realizowane masowo, 
niewiele ró¿ni¹ce siê od siebie. Szare, zaniedbane i smutne gmachy a wewn¹trz 
d³ugie i w¹skie korytarze - tak mo¿na opisaæ wiêkszoœæ polskich szkó³. W trakcie 
przerw, pomiêdzy zajêciami, dzieciaki zazwyczaj nie maj¹ siê gdzie podziaæ. 
Zalegaj¹ na parapetach, szwendaj¹ siê bez celu po szkole.  



 

Zupe³nie inaczej wygl¹da sytuacja w krajach Europy Zachodniej. Tam mo¿na znaleŸæ 
zdecydowanie wiêcej nowoczesnej i ciekawej architektury budynków szkolnych. 
Forma gmachów jest przyjazna uczniom jak i nauczycielom, stanowi miejsce w 
którym chce siê przebywaæ. Wiele z nich posiada oryginalnie i praktycznie 
zaprojektowane wnêtrza, w których uczniowie spêdzaj¹ przecie¿ codziennie wiele 
godzin. Za przyk³ad mog¹ pos³u¿yæ dwie duñskie realizacje: 



Kolorowe liceum w Gentofte autorstwa architektów Soren Robert Lund:  

 

Przyjemna ostra zieleñ elewacji na pewno pozytywnie wp³ywa na m³odych 
u¿ytkowników. Wtopiona w otoczenie, lekko zag³êbiona w ziemiê bry³a jest 
rozbudow¹ istniej¹cego ju¿ budynku szko³y. Forma bardzo dynamiczna, 
przechodz¹ca w równie dynamiczne ukszta³towanie otoczenia i ma³ej architektury.  



oraz Orestad College w Kopenhadze projektu 3XN Architects:   

 

Projektanci w ciekawy sposób zaaran¿owali wnêtrze szko³y, daj¹c u¿ytkownikom 
du¿o przestrzeni. W czasie wolnym od zajêæ studenci mog¹ regenerowaæ si³y w 
przyjemnych, kolorowych a przede wszystkim miêkkich przestrzeniach relaksu.  



Bli¿szym przyk³adem mo¿e byæ równie¿ ta szko³a w czeskiej Pradze projektu 
architektonický ateliér RALA s.r.o., gdzie smutne, szare, gmachy zosta³y ciekawie 
zmodernizowane: 

 

Niewielkie zmiany nada³y budynkowi zupe³nie nowy, optymistyczny charakter. Bia³¹ 
rposta bry³ê dynamizuj¹ abstrakcyjne, kolorowe wzory z mozaiki ceramicznej, w 
trzech barwach.  

 
Jednak coraz czêœciej w Polsce rozpisywane s¹ konkursy architektoniczne na 
projekty szkó³ podstawowych, licealnych czy uczelni wy¿szych. Obserwuj¹c ich 
wyniki mo¿na odetchn¹æ z ulg¹, bo wyraŸnie widaæ, ¿e i u nas nareszcie zaczê³o siê 
coœ zmieniaæ na lepsze. Projekty prezentuj¹ ciekawe rozwi¹zania architektoniczne, a 
obiekty przeznaczone dla najm³odszych wprowadzaj¹ du¿o koloru - zarówno do 
wnêtrz jak i na elewacjach.  



Jednym z takich konkursowych projektów, który zostanie zrealizowany w najbli¿szym 
czasie jest szko³a we Wroc³awiu autorstwa m³odej wroc³awskiej pracowni 
architektonicznej Maæków Pracownia Projektowa:   

 

Obecny budynek przy ulicy Grochowej wymaga³ kapitalnego remontu. Ewentualny 
remont budynku musia³by siê odbyæ podczas roku szkolnego. To utrudni³oby pracê 
uczniom i nauczycielom, dlatego zdecydowano zbudowaæ szko³ê od podstaw. W 
lutym tego roku rozstrzygniêto konkurs na koncepcjê architektoniczn¹ przysz³ej 
siedziby obu szkó³, które powstan¹ przy ulicy Œlê¿nej.  

 
G³ównym za³o¿eniem architektów by³o utrzymanie unikalnego, parkowego charakteru 
dzia³ki - obiekt ma dodatkowo pe³niæ funkcjê ekranu akustycznego, odgradzaj¹cego 
park od ruchliwej ulicy. Bry³ê kszta³towano tak, by unikn¹æ wyciêcia du¿ej liczby 
drzew, czego efektem jest m.in. usytuowanie boiska sportowego na dachu szko³y. 
Pracownie zaprojektowano w formie kostek, które wyrastaj¹ na ró¿nych 
wysokoœciach z holu i bardzo efektownie przebijaj¹ szklan¹ elewacjê. 



Zespó³ Szkó³ Spo³ecznych nr 6, Kraków 
Biuro Projektów Barycz i Saramowicz  

 

Ten nowoczesny budynek powsta³ w ubieg³ym roku i ju¿ wzbudzi³ du¿e 
zainteresowanie krakowian. Jedni uwa¿aj¹ budynek za doskona³y projekt o 
minimalistycznym wymiarze, inni zarzucaj¹ surowoœæ i brak nawi¹zañ do otoczenia.  

 
A przecie¿ architektura wyraŸnie stara siê wkomponowaæ w otaczaj¹c¹ przestrzeñ. 
Wyd³u¿ona forma budynku nawi¹zuje do linii pobliskiej rzeki Rudawy a horyzontaln¹ 
kompozycjê dodatkowo podkreœlaj¹ szare pasy na elewacji. Szko³a podzielona jest 
na strefy funkcjonalne. Jedn¹ z nich s¹ pomieszczenia szko³y podstawowej dla 
najm³odszych dzieci.  

 
Z ciekawostek trzeba wymieniæ pomys³owe rozwi¹zania w umieszczonych na 
parterze salach dla zerówkowiczów - z ka¿dej prowadzi bezpoœrednie wyjœcie na 
trawnik. Dzieci maj¹ te¿ do swojej dyspozycji oszklone patio ze sto³ami tenisowymi i 
³aweczkami. 



Gimnazjum i Centrum Kultury, Warszawa - Bia³o³êka 
Konior Studio  

Warszawa równie¿ mo¿e poszczyciæ siê nowoczesn¹ placówk¹ 
edukacyjn¹.  Architektura zespo³u szkó³ przy ul. Van Gogha miêkko i organicznie 
wpisuje siê w zielone otoczenie nabrze¿a Wis³y. Punktem wyjœcia przy projektowaniu 
sta³a siê w³aœciwa relacja wnêtrza z otoczeniem. Wykorzystano istniej¹c¹ zieleñ dla 
kszta³towania charakterystycznej linii pó³nocnej œciany obiektu - faluj¹ca pomiêdzy 
drzewami wstêga fasady stanowi g³ówny akcent architektoniczny.  

 



Szko³a Podstawowa Nr 84, Wroc³aw 
Biuro Projektów R2 Rubik Les³aw  

 

Nowy wygl¹d wroc³awskiej szko³y podstawowej przy ul. Górnickiego to kolejny efekt 
rozstrzygniêcia konkursu architektonicznego. Projekt rozbudowy i modernizacji 
starego budynku wprowadza du¿o koloru, co na pewno spodoba siê najm³odszym. 
Jednoczeœnie nie ma w tym dzia³aniu przesady, barwy s¹ raczej dope³nieniem 
delikatnej i sterylnej bieli. Du¿y wp³yw na ukszta³towanie budynku i urbanistykê 
terenu mia³o odniesienie do bardzo zindywidualizowanej przestrzeni wykreowanej 50 
lat temu.  



Zespó³ Szkolno-Przedszkolny na Maœlicach, Wroc³aw 
grupa_synergia  

 

Podstawówka przez lata mieœci³a siê w zaniedbanym budynku. Tutaj podobnie jak 
przy gimnazjum przy ulicy Grochowej postanowiono zbudowaæ nowy budynek. 
Zdecydowano siê na wyburzenie starego budynku, który zrobi³ miejsce dla 
autostradowej obwodnicy Wroc³awia. Nowy gmach powstanie przy ul. Królewieckiej.   
 

Budynek ma byæ tak¿e przyjazny dla œrodowiska i tani w eksploatacji. Na dachach 
pojawi¹ siê kolektory s³oneczne, które wspomog¹ ogrzewanie sal lekcyjnych i innych 
pomieszczeñ. W planach jest równie¿ wykorzystanie pomp cieplnych czerpi¹cych 
energiê z ziemi.  



Szko³a Podstawowa przy ul. Monte Cassino, Szczecin 
Biuro Projektowe FBA  

 
 
Szko³y to nie tylko potê¿ne gmachy o d³ugich, niekoñcz¹cych siê korytarzach. 
Szczeciñska podstawówka to przyk³ad bardziej kameralny, o architekturze raczej 
spokojnej i stonowanej. Drewniane panele na elewacji dobrze komponuj¹ siê w 
otaczaj¹c¹ zieleñ i dodaj¹ budynkowi pewnego rodzaju elegancji. W nowym budynku 
znajduje siê dodatkowo zespó³ basenu i sali gimnastycznej. 



Zintegrowane Centrum Studenckie Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw 
Manufaktura nr 1  

 

 
W modernizacjê i rozbudowê swoich obiektów znacznie czêœciej inwestuj¹ uczelnie 
wy¿sze. Jednym z ciekawszych przyk³adów jest rozbudowa Politechniki 
Wroc³awskiej. Nowy budynek - Zintegrowane Centrum Studenckie, to kontrowersyjna 
bry³a z czarn¹ elewacj¹, nawi¹zuj¹c¹ do komputerowej karty perforowanej. 
Wewn¹trz przewa¿aj¹ surowe wnêtrza i minimalistyczne przestrzenie. Bardzo 
charakterystyczna i nietuzinkowa architektura od pocz¹tku przyci¹ga uwagê i budzi 
¿ywe dyskusje. 



Warto dodaæ, ¿e Zintegrowane Centrum Studenckie PWr. zdoby³o uznanie 1551 
internautów i uzyska³o trzecie miejsce w plebiscycie Bry³y na najlepsz¹ architekturê 
ubieg³ego roku. 

  
Minie jeszcze sporo czasu zanim wszystkie szko³y w Polsce bêd¹ spe³niaæ podobne 
wymogi, jednak cieszy fakt, i¿ w³adze chc¹ korzystaæ z pomocy architektów, 
og³aszaj¹ konkursy i modernizuj¹ stare gmachy. Trzymamy kciuki za kolejne udane 
realizacje i projekty, o których z pewnoœci¹ napiszemy!   

nobo 
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