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Budynek PSEOperator w KonstancinieBielawie

Nazwa i adres zgłaszającego
DIM’84 Dom i Miasto Sp. z o.o. ul. Żuławskiego 2, 02641 Warszawa

Imię i nazwisko autora/zespołu autorskiego oraz nazwa i adres pracowni
Autorzy
architekt Czesław Bielecki
artysta plastyk Maria Twardowska

Współpraca autorska
architekt Joanna Gromadowska
architekt Marcin Gutowski
architekt Artur Chocianowski
architekt Monika Rembikowska
architekt Marek Wiśniewski
technik architektury Elżbieta Andraka
technik architektury Barbara Pietrasik

DIM’84 Dom i Miasto Sp. z o.o., ul. Żuławskiego 2, 02641 Warszawa

Architektura wnętrz
architekt Iwona KowerskaCiecierska
architekt Tomasz Ożarowski
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Konstrukcja
Tebodin SAP Projekt Sp. zo.o. ul. Ożycka 27, 02695 Warszawa
Leszek Chodor
Mirosław Hodun

Nazwa i adres inwestora
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, ul. Mysia 2, 00496 Warszawa

Nazwa i adres wykonawcy
BudimexDromex SA ul. Stawki 40, 01040 Warszawa

Opis źródeł finansowania
Finansowanie własne inwestora

[ Powiększenie ]

Opis i charakterystyka obiektu

Zadaniem postawionym przed konkurującymi o to zlecenie było zaprojektowanie nowej siedziby dla trzeciej co do wielkości korporacji w
Polsce,  operatora  całej  sieci  energetycznej  kraju.  Firma  państwowa    Polskie  Sieci  Energetyczne    wkrótce  po  1989  roku  rozpoczęła
restrukturyzację  i  stała  się  nowocześnie  zarządzanym  holdingiem.  Inwestorem  kierującym  przedsięwzięciem  była  spółkacórka  PSE
Serwis,  świadoma  możliwych  wewnętrznych  przekształceń  holdingu  i  wymagająca  stworzenia  architektury  inteligentnej  i  maksymalnie
elastycznej w użytkowaniu.
Projekt ewoluował. Inwestycja, która wydawała się budynkiem biurowym z częścią technologiczną – Krajową Dyspozycją Mocy, w trakcie
projektowania przekształciła się w obiekt  technologiczny z częścią biurową. Zamach z 11 września 2001 roku całkowicie zmienił bowiem
standardy bezpieczeństwa dla budowli o tak strategicznym znaczeniu.
Zesłanie  na  luksusowe  przedmieście  personelu  firmy  sieciowej,  pracującego  dziś  w  jednej  z  najlepszych  lokalizacji  śródmiejskich,
wymagało  istotnej  i  czytelnej  rekompensaty  w  postaci  maksymalnie  przyjaznych  warunków  pracy.  Biura    w  70%  zorganizowane  w
systemie  open  space    miały  kojarzyć  się,  zgodnie  z  życzeniem  inwestora,  z  podmiejskim  campusem.  To,  co  zaproponowaliśmy,  jest
kompozycją architektonicznokrajobrazową. Na sztucznym pagórku wysokości 4,5 metra znajduje się narożny hall wejściowy. W stalowo
szklanej  elipsoidzie  o  wymiarach w  planie  17  x  36 metrów  i  wysokości  15 metrów  rośnie  drzewo    herb  uzdrowiska  Konstancin,  gdzie
zlokalizowano nową siedzibę firmy.
Z  lobby  prowadzą  dwa  skrzydła  będące  osiami  skrzydła  części  biurowej  i  skrzydła  części  technologicznoserwisowej.  Z  tyłu  budynku
zaprojektowano pięciohektarowy park ze zbiornikami wodnymi, wyspami i mostkami. Wznoszący się łagodnie wal z aleją grabów zamyka
półkolistym horyzontem należący do firmy teren, oddzielając go widokowo od okolicznej chaotycznej zabudowy. Ludzie spacerujący po tym
wale będą obserwowali nowy kompleks PSE poprzez łagodnie opadającą, sztucznie ukształtowaną kotlinę.
Głównym  wyzwaniem  tego  projektu  było  połączenie  wymogów  kontroli  dostępu  z  przyjaznymi  warunkami  pracy,  w  tym  z  otwartością
budynku  tam,  gdzie  nie  stoi  to  w  sprzeczności  z  bezpieczeństwem.  Wewnętrzne  pasaże  i  otwarcie  na  ogród  tworzą  klimat  campusu.
Budynek stanowi jednocześnie bramę wjazdową do Konstancina i symbol wielkiej korporacji, która zarządza czystą energią w zgodzie ze
środowiskiem.
Osadzenie  szklanego  lobby  na  sztucznym  wzgórzu,  na  które  wjeżdżamy  dwiema  rampami,  bliskie  jest  krajobrazowemu  kształtowaniu
wielkich  arterii.  Budynek  tworzy  poziomą  trzyczęściową  kompozycję  i  ma:  początek  –  głowę,  środek  –  korpus  i  koniec  –  inspirowany
kształtem ogona samolotu.

Czesław Bielecki 
Architekt
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SIEDZIBA PSE-OPERATOR S.A. W WARSZAWIE

Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Lata realizacji 2005-2008

Program 70 300 m2 powierzchni terenu

23 200 m2 powierzchni użytkowej

Zespół autorski Czesław Bielecki, Mar ia Twardowska

Współpraca autorska Marek Wiśniewski, Joanna Gromadowska,

Monika Rembikowska, Ar tur  Chocianowski,

Marcin Gutowski, Agnieszka Sadkowska-

Penczonek, Radosław Legacki, Iwona

Kowerska-Ciecier ska, Bar tosz

Dobrowolski, Piotr  Grzędziński, Elżbieta

Andraka, Barbara Pietrasik

 

Siedziba PSE-Operatora tworzy bramę wjazdową do Konstancina od strony Warszawy i zmienia

wizerunek tradycyjnej, państwowej firmy w nowocześnie zarządzane konsorcjum.

Dzięki podwyższonemu placowi wejściowemu i stalowo-szklanej kopule głównego lobby stanowi

dominantę w nowo kształtowanym krajobrazie i symbol nowoczesnej techniki przyjaznej naturze.

Głównym założeniem było połączenie wymogów kontroli dostępu z przyjaznymi warunkami pracy

i otwartością przestrzeni. Dwa budynki o łącznej powierzchni 23 tys. m2 tworzą układ kampusowy

z wewnętrznymi pasażami, umożliwiającymi swobodną, pieszą komunikację pomiędzy

poszczególnymi poziomami i skrzydłami. Obie części zostały spięte klamrą przeszklonego,

elipsoidalnego lobby, mieszczącego recepcję, meeting roomy i salę konferencyjną dla 200 osób.

Struktura konstrukcyjna i sieć komunikacyjno-instalacyjna budynku tworzy czytelny układ

funkcjonalny nowej siedziby PSE i pozwala na przekształcenia zgodne z postępującą

restrukturyzacją Firmy.

Projekt uwzględnił również rolę przyrody w kształtowanej przestrzeni. W elipsoidzie-hallu rośnie

drzewo - herb uzdrowiska Konstancin. Z tyłu budynku zaprojektowano pięciohektarowy park, ze

stawami, wyspami i mostkami. Dzięki sztucznie usypanemu wałowi budynek, znajdujący się w

łagodnej kotlinie, został oddzielony od okolicznej zabudowy i będzie widoczny z położonej na wale

alei grabów.

Nowa siedziba PSE-Operator  w maju 2008 roku zajęła I miejsce w konkursie na „Budowę Roku 2007"

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, w kategor ii „Budynki przemysłowe i

obiekty magazynowe".

_________________________________________________________________________________________

Oczekuję od architektury, żeby zatrzymywał oko, s łużył za temat rozmowy, odróżniał s ię od

sąsiedztwa... Cieszy mnie kiedy szukając jakiegoś adresu mogę powołać s ię na jakąś szczególną

formę. Tak będzie z pewnością z przeźroczystym jajkiem w jajku operatora s ieci

elektroenergetycznych i dlatego natychmiast po zobaczeniu wybrałem tę scenerię do jednej ze

scen mego nowego filmu.

KRZYSZTOF ZANUSSI, reżyser
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