
IDEA PROJEKTU

Ideą projektu jest głównie to, aby powstało miejsce, w którym ludzie będą mogli spędzić miło

czas. Bloki mieszkalne, otaczające budynek niestety wcale nie dodają uroku oraz 

wprowadzają monotonię. Dlatego postanowiłem wzbogacić elewację kotłowni, aby wyrwać 

ją z depresyjnego charakteru osiedla. Chcę stworzyć domową atmosferę, dać nowe bodźce 

dla zmysłów, poruszyć, zaintrygować i zachęcić do stałych odwiedzin. Dzięki dostawionemu 

garażowi mogłem wydzielić strefę, w której jest możliwość organizowania zajęć grupowych. 

W moim zamyśle było, aby tworząc podział powierzchni na strefy, nie odebrać ludziom 

możliwości swobodnej komunikacji, jednocześnie dając dogodne warunki do wykonywania 

diametralnie różnych czynności.

 OPIS WNĘTRZ PROJEKTU

Wybierając przeznaczenie budynku myślałem o tym, aby stworzyć miłe dla oka i ciepłe w 

odbiorze wnętrza, które są jednocześnie nowoczesne i funkcjonalne. Starałem się wybierać 

neutralne barwy tak, aby wyodrębnić najważniejsze elementy pozostałe po dawnej kotłowni. 

We wnętrzach głownie znajdziemy białą barwę i różne odcienie szarości oraz podkreślająca 

elementy czerń. Całość dopełniają wstawiane panele lub drewno. 



OPIS WNĘTRZ 

Ze względu na metraż, pomieszczenie to będzie stanowiło serce budynku. Dostosowałem je 

tak, aby było maksymalnie funkcjonalne oraz aby mogło zebrać odwiedzających w różnym 

wieku. Przedstawione na fotografii jest rozwiązanie ze strefą relaksu. Umieszczone półki na 

ścianie wypełniają miejsce pomiędzy filarami oraz tworzą punkt, w którym znajdują się 

między innymi książki i gry planszowe. Widoczne drzwi ewakuacyjne postanowiłem zasłonić 

ruchomymi ozdobnymi ściankami tak, aby wnętrze było spójne. Panele drewniane nadają 

przytulności wysokiemu pomieszczeniu, a padające na nią promienie świetlne ocieplają 

wnętrze. Okna powiększyłem, aby w ciągu dnia doświetlić i zintegrować wnętrze z 

otoczeniem. Dzięki zastosowaniu takich ram okiennych nawiązuję do stylu industrialnego po 



to, aby dawna kotłownia nie straciła swojego surowego charakteru.     

Poniżej pokazana jest wizualizacja, na której znajduje się miejsce przeznaczone do oglądania 

filmów, przedstawiania prezentacji, spotkań graczy w szachy itp. Starałem się projektować to 

miejsce tak, aby było możliwe dostosowanie go do różnych sytuacji. Użyte stoliki dają 

możliwość przenoszenia, zsuwania ich razem a krzesła bardzo łatwo wynieść, ponieważ są 

lekkie. Możliwe jest również ich złożenie jedno na drugie w celu uzyskania większej 

przestrzeni. Zwisające lampy w stylu industrialnym nie tylko oświetlają przestrzeń, ale 

głównie oddają nowy charakter wnętrza. Efekt odpowiedniego oświetlenia pomieszczenia 

mają osiągać przede wszystkim lampy zamontowane w suficie. 



Na tej wizualizacji widoczne jest doświetlenie z sufitu oraz wejście z antresoli do kawiarni. 

Przewidziałem również separację pomieszczenia poprzez przesuwne ścianki między filarami 

podpierającymi piętro. Takie zastosowanie pomaga w oddzieleniu części relaksacyjnej od 

korytarza komunikacyjnego.



Podłużny układ pomieszczenia ograniczył podział na pokoje lub strefy, dlatego postanowiłem

stworzyć jedną strefę z funkcją kawiarni. Na samym końcu mieści się mały magazyn a przed

nim  blat  z  ekspresem.  Najciekawszy  element  kotłowni,  czyli  komin  starałem  się

wyeksponować tak, aby osoby odwiedzające to miejsce miały styczność z kawałkiem starego,

nieprzerobionego budynku. Komin stał się filarem włoku, którego powstał przeszklony taras

widokowy. 



Na suficie  we  wnęce  umiejscowiłem lustro,  które  ma za  zadanie  odbijać  komin  tak,  aby

tworzyło złudzenie jego wydłużenia. Pod ścianą umiejscowiłem długie miejsca siedzące ze

stelażami,  w  których  w  razie  potrzeby  uzyskania  większej  przestrzeni  można  schować

jeżdżące na kółkach stoliki. Okna tak jak na parterze postanowiłem zachować z charakterem

industrialnego  stylu  wprowadzając  jednocześnie  połączenie  z  użytą  cegłą.  Oświetleniem

natomiast są zamontowane do sufitu listwy z reflektorkami,  takie rozwiązanie pozwoli  na

dowolne ustalanie oświetlenia w zależności od potrzeb. 



Taras widokowy został stworzony tak, aby powiększyć metraż kondygnacji oraz żeby był 

jednym z miejsc, w którym można spokojnie i miło spędzić czas. Starałem się przystosować to

wnętrze do kilku funkcji. Można tam usiąść pracować na laptopie, przeczytać ulubioną 

książkę lub spotkać się ze znajomymi przy dobrej kawie.  Użyte materiały oraz barwy 

nawiązują do tych z reszty projektu tak, aby powstała spójna całość. Białe ściany nie tłumią 

starej cegły komina, co powoduje skupienie obserwatora na tą część budynku, która powstała

w 1967 roku. Całość dopełniają obrazy z fotografiami Płocka z dawnych lat.



Obok kotłowni znajduje się garaż o dużej powierzchni. W środku znajdują się betonowe belki

i  filary,  które  podtrzymują  konstrukcję  dachu.  Wykorzystane  materiały  beton  oraz  cegła

niewątpliwie  cechują  surowy  styl.  Dzięki  dostępnej  tak  dużej  powierzchni  postanowiłem

podzielić  garaż  na  trzy  części.  Jedną z  nich  jest  sala  I,  po  środku natomiast  znajduje  się

korytarz  łączący z salą II  i  dwie szatnie z podziałem na męską i  damską.  Są one również

przystosowane  dla  osób  niepełnosprawnych.  Projektując  te  pomieszczenia  myślałem  o

spotkaniach większej ilości osób, dlatego umiejscowiłem wyjście ewakuacyjne w sali  I  tam

gdzie pierwotnie znajdowały się drzwi wjazdowe do garażu.

Belki sufitowe wykorzystałem do zamontowania oświetlenia dzięki temu wiszące lampy nie 

będą powodem zagrożenia podczas odbywających się tam wymagających dużej przestrzeni 

zajęć. Podłoga została wyłożona panelami, filary natomiast osłonięte miękkim materiałem 

tak, aby nie stwarzały niebezpieczeństwa.  



Przy projektowaniu elewacji skupiłem się na efektach, które wybiją starą kotłownie z tłumu

jednakowych bloków mieszkalnych i garaży. Postawiłem na nowoczesność i ograniczenie barw

podobnie  jak  we  wnętrzu.  Biała  elewacja  z  brązowym  paskiem  została  ujednolicona

kolorystycznie. Pokazujące się belki konstrukcyjne garażu postanowiłem uwidocznić jeszcze

bardziej,  aby przedstawić część struktury podpierającej dach. Całość została pokryta szarą

barwą  a  elementy  dodatkowe  białą  tak  żeby  komin  stał  się  również  i  z  zewnątrz

najważniejszym detalem budynku. Na wjeździe do dawnego garażu umieściłem stopniowane

schody mające na celu stworzenie strefy ławek. 




