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Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne
„S∏owianka”w Gorzowie Wielkopolskim
The S∏owianka Sports-and-Rehabilitation
Center in Gorzów Wielkopolski

Zespó∏ obiektów Centrum jest

zlokalizowany na terenie gorzow-

skiego Parku S∏owiaƒskiego. Istnie-

jàca wczeÊniej skromna infrastruktu-

ra – zespó∏ kortów tenisowych oraz

hala sportowa z zapleczem – zosta-

∏a wzbogacona o kompleks baseno-

wy oraz o otwarte, zadaszone lodo-

wisko wraz z budynkiem zawierajà-

cym jego zaplecze i kr´gielni´.

Dzia∏ka jest oddalona od miej-

skich zabudowaƒ, a wi´c projekto-

wany obiekt pozbawiony by∏ bezpo-

Êredniego, mocnego kontekstu

urbanistycznego. Zalesiona, wyso-

ka skarpa w g∏´bi dzia∏ki da∏a pro-

jektantom mo˝liwoÊç wyekspono-

wania bry∏y g∏ównego budynku ba-

senowego na tle zieleni. Obiekt ten

wspaniale prezentuje si´ od strony

ulicy dojazdowej (Êródmiejskiej ob-

wodnicy). Drugi budynek, zadaszo-

ne lodowisko, zosta∏ zlokalizowany

bardzo blisko ulicy. Odbywajàce si´

na nim sportowe wydarzenia sà wi-

doczne z daleka, przyczyniajàc si´

w ten sposób do animacji prze-

strzeni urbanistycznej.

Przestrzeƒ mi´dzy budynkami

zosta∏a pomyÊlana jako rodzaj

urbanistycznego patio, ∏àczàcego

place wejÊciowe do obu obiektów.

Cz´Êç tego terenu przeznaczono

na parking. Dzi´ki wykorzystaniu 

w kompozycji parkingu rosnàcych

tu wczeÊniej drzew, uda∏o si´ za-

chowaç parkowy charakter terenu.

Budynek basenowy sk∏ada si´

z hali basenu sportowego, hali ba-

senów rekreacyjnych, pasa usytuo-

wanych mi´dzy nimi pomieszczeƒ

zaplecza szatniowo-sanitarnego 

z restauracjà na pi´trze, oraz z trzy-

poziomowej cz´Êci frontowej z zes-

po∏em fitness, pomieszczeniami

administracyjno-socjalnymi oraz
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ZESPÓ¸ PROJEKTOWY 
/ DESIGN TEAM 
ETC Architekci sp. z o.o.:

Architekci / Architects:
arch. Tomasz Markowski, 
arch. Marek Romaniszyn 

Wspó∏praca autorska / Collaborating
architects
Anna Markowska, Justyna Byrdziak, 
Arkadiusz Konieczny, Pawe∏ Kapitano-
wicz, Marzena Domitrz-Fortuna, 
Anna Kwiecieƒ-Gronostajska

Konstrukcja / Structural engineering
Mardo sp. z o.o., 
mgr in˝. Zbigniew Donocik, 
mgr in˝. Henryk Mach

Inwestor / Client
Zarzàd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Administrator / Operator
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne
„S∏owianka” sp. z o.o. 

Dane liczbowe / Project in numbers
Powierzchnia zabudowy 8211 m2

Powierzchnia netto 11 586 m2

Kubatura 175 890 m3

Koszt realizacji inwestycji 51 mln z∏

Wa˝niejsze daty / Important dates
Projekt 1999–2000
Budowa 2000–2002

Nagrody / Prizes

•Nagroda II stopnia w konkursie
PZITB Budowa Roku 2002, 
w kategorii obiektów sportowo-
rekreacyjnych

•Wyró˝nienie w konkursie Lubuski
Mister Budowy 2002, w kategorii
obiektów u˝ytecznoÊci publicznej

Sytuacja / Site plan
1. Budynek p∏ywalni / The swimming pool building
2. Plac wejÊciowy przed budynkiem p∏ywalni / Entrance square of the swiming pool building
3. Plac wejÊciowy przed budynkiem kr´gielni / Entrance square of the bowling-alley building
4. Budynek kr´gielni i zaplecza lodowiska / The building of the bowling-alley and the 

subsidiaries of the ice field
5. Lodowisko latem funkcjonujàce jako boisko sportowe / The ice rink in the summer
functions as a playing field

2

3

4

5

1

Widok „S∏owianki” z lotu ptaka, na tle zieleni porastajàcej skarp´ 
/ The bird’s-eye view of the ìS∏owianka”, against the background of the green
slope beyond

Tomasz
Markowski

Marek
Romaniszyn

RozÊwietlona cz´Êç
rekreacyjna p∏ywalni 
/ Recreation pools hall lighted
up in the evening
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zespo∏em saunowym. Pomieszcze-

nia techniczne zajmujà wi´kszoÊç

powierzchni podziemia.

G∏ówny element programu ba-

senowego stanowi 10-torowa niec-

ka sportowa o wymiarach olimpij-

skich – 50x25 m i g∏´bokoÊci 

2 m. Warto dodaç, ˝e „S∏owianka”

to jeden z trzech basenów z 50-me-

trowà nieckà, wybudowanych 

w Polsce po 1989 roku. Niecka ba-

senu wyposa˝ona jest w przesuwny 

pomost, zaparkowany przy Êcianie

szczytowej basenu. Pomostem tym

mo˝na podzieliç nieck´ na dwie

cz´Êci d∏ugoÊci po 25 m lub na 

boisko do pi∏ki wodnej i cz´Êç tre-

ningowà 12,5x25 m. Pomost, za-

wieszony na szynach po bokach

basenu, o konstrukcji wed∏ug licen-

cji firmy australijskiej wykonano 

w Polsce z laminatów. 

Do pomostu, na którym umiesz-

czone sà s∏upki startowe, na czas

zawodów montuje si´ tablice do

elektronicznego pomiaru czasu.

Niecka basenu sportowego ma

parametry i wyposa˝enie takie, jak

baseny, na których odbywajà si´

mi´dzynarodowe zawody p∏ywac-

kie, doskonale wi´c nadaje si´ do

treningów oraz organizacji zawo-

dów sportowych. Odbywajà si´ tu

np. zawody rangi mistrzostw Polski

w p∏ywaniu, pi∏ce wodnej, w p∏ywa-

niu osób niepe∏nosprawnych. 

Zbyt ma∏a (wed∏ug przepisów

FINA) widownia na 650 osób 

i brak basenu rozgrzewkowego

powodujà, ˝e na „S∏owiance” nie

mogà byç przeprowadzane zawo-

dy mi´dzynarodowe rangi mi-

strzowskiej na 50 m, ale by∏y tu or-

ganizowane inne imprezy mi´dzy-

narodowe, np. mityngi p∏ywackie

oraz turnieje. W 2004 roku 

w Gorzowie odby∏y si´ eliminacje

do Mistrzostw Europy juniorów.

„S∏owianka” goÊci∏a wielokrotnie

pierwszà reprezentacj´ kraju na

zgrupowaniach i by∏a Êwiadkiem

niejednego rekordu Polski, ustana-

wianego m.in. przez Otyli´ J´drzej-

czak czy Paw∏a Korzeniowskiego.

Niedu˝a pojemnoÊç widowni to

wynik przemyÊlanej decyzji inwe-

stora. Odpowiednia dla mi´dzy-

Przekrój:  A – hala basenu sportowego, B – hala basenów rekreacyjnych / Cross-section: A – main sports pool hall, B – recreation pools hall

Elewacja frontowa / The front elevation

Boczna (wschodnia) elewacja hali basenów rekreacyjnych / The side-elevation (eastern) of the recreation pools hall

Plac wejÊciowy / The entrance-square
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narodowych imprez widownia i w

zwiàzku z tym rozbudowany pro-

gram zaplecza, generowa∏yby

znaczne koszty zarówno budowy,

jak i utrzymania obiektu. Powsta∏yby

przestrzenie, wype∏niajàce si´ tylko

okazjonalnie (raz na kilka lat) 

Prawid∏owà obs∏ug´ imprez

sportowych zapewnia odpowiednia

infrastruktura: system pomiaru cza-

su z tablicà wyników, instalacja na-

g∏oÊnieniowa, a tak˝e odpowiednie

pomieszczenia zaplecza – m.in. 

administracyjne, pokoje trenerów,

s´dziów oraz sala konferencyjna.

Jednak nawet w czasie najbardziej

atrakcyjnych zawodów widownia

nie wype∏nia si´ ca∏kowicie. 

Aby basen sportowy i zespó∏

basenów rekreacyjnych mog∏y

funkcjonowaç niezale˝nie, te ostat-

nie zlokalizowano w odr´bnej hali

basenowej. Dzi´ki temu nawet 

w trakcie oficjalnych zawodów

cz´Êç rekreacyjna jest dost´pna

dla klientów. Sk∏adajà si´ na nià:

niecka g∏ówna – wyposa˝ona 

w tzw. atrakcje wodne, takie jak

Rzut parteru / Ground floor plan
1. Plac wejÊciowy 
/ Entrance plaza
2. G∏ówny hol 
/ Main hall
3. Szatnie i ∏azienki 
/ Changing rooms and showers
4. Hala basenu sportowego 
/ Sports swimming pool hall 
5. Hala basenów rekreacyjnych
/ Recreation pools hall

6. Administacja i sale konferencyjne 
/ Administration and conference rooms

12

34 5

6

Hala basenu sportowego – widok z widowni w kierunku pó∏nocnym. Du˝o Êwiat∏a dziennego przedostaje si´ do hali przez Êwietliki w dachu. 
/ The sports swimming pool hall – view from the tribunes towards north. A lot of daylight enters the hall through skylights in the roof
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szybki nurt, gejzery denne, ∏awki

powietrzne, siedziska z masa˝em,

armatki i kaskady wodne itp., niec-

ka dla dzieci najm∏odszych z wo-

dospadem i z mini zje˝d˝alnià,

dwie 6-osobowe wanny jaccuzzi

oraz trzy zje˝d˝alnie ró˝nej d∏ugo-

Êci i o ró˝nej charakterystyce. Naj-

d∏u˝sza z nich, 118-metrowa, jest

tzw. zje˝d˝alnià multimedialnà. 

W ciemnym wn´trzu rury dzi´ki

wmontowanym Êwiate∏kom tworzy

si´ sterowane komputerowo obra-

zy, wywo∏ujàce wra˝enie, ˝e np.

wje˝d˝a si´ w paszcz´ lwa lub su-

gerujàce skr´t zje˝d˝alni w innà

stron´, ni˝ prowadzi rura.

Niecka dla dzieci najm∏odszych

usytuowana jest w naro˝niku hali,

blisko wyjÊcia z szatni (i zespo∏ów

sanitarnych). Od innych atrakcji jest

nieco odsuni´ta. Inny spokojny na-

ro˝nik zajmujà wanny jacuzzi. Stre-

fowanie atrakcji w hali rekreacyjnej

ma s∏u˝yç zapewnieniu bezpie-

czeƒstwa bàdê intymnoÊci osobom

korzystajàcym z poszczególnych

urzàdzeƒ.

Gdy zawody si´ nie odbywajà,

mo˝na przejÊç z hali rekreacyjnej do

sportowej ∏àcznikiem w strefie wyjÊç

z szatni (wspólnych dla obu hal).

Na usytuowany w podziemiu

zespó∏ saunowy sk∏adajà si´ dwie

sauny suche z temperaturà powie-

trza 90oC, dwie sauny parowe, na-

tryski, basenik z zimnà wodà do

zanurzania si´, kadzie do mocze-

nia nóg oraz przestrzeƒ wypoczyn-

kowa. Dodatkowo uzupe∏niajà go

solaria oraz pomieszczenie tzw.

suchego masa˝u. Do zespo∏u sau-

nowego z hali basenów rekreacyj-

nych prowadzà schodki, a z holu

g∏ównego mo˝na si´ do niego 

dostaç schodami lub windà. Przy

zespole saunowym jest niewielka

recepcja.

Znajdujàcy si´ na pi´trze ze-

spó∏ fitness jest od basenów nie-

zale˝ny przestrzenie i funkcjonal-

ne. Ma w∏asnà recepcj´ i szatnie

oraz sale si∏owo-kondycyjnà i do

çwiczeƒ ruchowych. Na poczàtku

2006 r. zespó∏ ten powi´kszono

kosztem cz´Êci gastronomicznej,

bowiem zaprojektowana na pozio-

mie widowni du˝a restauracja 

(z pe∏nà panoramà na hal´ base-

nów rekreacyjnych i zapleczem

kuchennym) oraz drink bar ze sto-

∏ami bilardowymi okaza∏y si´ nie-

rentowne. 

Program obiektu uzupe∏nia

sklep ze sprz´tem sportowym, 

zlokalizowany w przestrzeni holu

wejÊciowego na pi´trze. 

Projektujàc ten budynek auto-

rzy bazowali na programie opraco-

wanym przez siebie we wspó∏pracy

z inwestorem, stworzonym na pod-

stawie obserwacji obiektów zagra-

nicznych. W podobnych obiektach,

funkcjonujàcych np. w Niemczech,

zarówno sklepy, jak i gastronomia

przynoszà obiektom sportowym 

i basenowym dodatkowe dochody.

W Gorzowie Wielkopolskim (jak 

Wzd∏u˝ po∏udniowej strony basenu na parterze znajdujà si´ pomieszczenia trenerów i ratowników. Na pi´trze widoczne sà okna pomieszczeƒ
si∏owni / Along the south side of the pool, on the ground floor, are the coaches and life-guards rooms. Above them are the windows of

bodybuilding gym

Z prawej strony widoczne sà rury wentylacyjne, dostosowane kszta∏tem do krzywizny dêwigarów 
/ Ventilation pipes on the right follow the curvature of girders
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i w wi´kszoÊci krajowych obiektów)

to si´ na razie nie sprawdza.

Niemal 20% powierzchni netto

obiektu zajmuje zaplecze technicz-

ne wraz z tzw. podbaseniem, gdzie

znajdujà si´ m.in. stacje uzdatnia-

nia wody dla poszczególnych nie-

cek. W budynku zastosowano kilka

interesujàcych rozwiàzaƒ technicz-

nych. Jednym z nich jest stacja

produkcji podchlorynu sodu z soli 

kuchennej na potrzeby uk∏adów

dezynfekcji wody basenowej.

Innym rozwiàzaniem zwiàza-

nym z technologià uzdatniania wo-

dy basenowej sà lampy UV naÊwie-

tlajàce wod´ wp∏ywajàcà do ba- 

senu i zapewniajàce dodatkowà 

dezynfekcjà ju˝ uzdatnionej wody.

Jeszcze inne to tzw. podwójna rur-

ka ciep∏a w centralach baseno-

wych, optymalizujàca rekuperacj´

ciep∏a z powietrza hal basenowych. 

Drugim obiektem kubaturo-

wym zespo∏u jest budynek lodowi-

ska i kr´gielni. Otwarte, ale zada-

szone lodowisko o charakterze 

rekreacyjnym, o wymiarze p∏yty

44x28 m, dzia∏a przez szeÊç mie-

si´cy w roku. P∏yta lodowiska przy-

kryta jest na sta∏e sztucznà trawà,

dzi´ki czemu w sezonie letnim wy-

korzystuje si´ jà jako wielofunkcyj-

ne boisko sportowe m.in. do tenisa

i innych gier. W obiekcie znajduje

si´ zaplecze szatniowo-sanitarne,

Hala basenów rekreacyjnych / Recreation pools hall

Na balkon barku prowadzà schodki z poziomu basenów
/ Balcony of the cafeteria accessible by stairs from the pools level Kàcik zabaw dla najm∏odszych dzieci / The youngest children play area

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 E
TC

 A
rc

hi
te

kc
i; 

Pl
an

et
 S

tu
di

o
fo

t. 
ar

ch
iw

um
 E

TC
 A

rc
hi

te
kc

i; 
Pl

an
et

 S
tu

di
o

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 E
TC

 A
rc

hi
te

kc
i; 

W
oj

ci
ec

h 
Kr

yƒ
sk

i



PRESENTATIONS ■

Architektura & Sport 35

Ka˝dy niezb´dny element

techniczny staje si´ detalem ar-

chitektonicznym. Przyk∏adem tego

sposobu myÊlenia jest np. forma

rur instalacyjnych wyciàgajàcych

powietrze z hali basenu sportowe-

go, wspó∏grajàca z formà dêwiga-

rów, do których sà przymocowa-

ne, albo te˝ rury spustowe odpro-

wadzajàce wod´ z dachu hali

basenów rekreacyjnych, zainsta-

lowane w takim rytmie i w takich

miejscach, aby czyta∏o si´ je jako

element konstrukcji budynku.

Kompozycja i detal architekto-

niczny obiektu, zgodnie z zasadami

autorów projektu, wynikajà w bez-

poÊredni sposób z jego funkcji 

i struktury, a nie z poszukiwaƒ

zb´dnych efektów formalnych czy

dekoracyjnych. 

arch. Marek Romaniszyn
Krystyna Stankiewicz

wykorzystywane równie˝ przez

u˝ytkowników kortów tenisowych,

a tak˝e wypo˝yczalnia i ostrzalnia

∏y˝ew. Niezale˝nà cz´Êcià obiektu

jest 6-torowa, rekreacyjna kr´-

gielnia z w∏asnym zapleczem.

Wspólnymi elementami obu cz´Êci

jest gastronomia oraz zaplecze

techniczne. 

Kompozycja budynku baseno-

wego w czytelny sposób wyra˝a je-

go sportowo-rekreacyjnà funkcj´.

Formy dachów i nachylenia fasad

wynikajà z poszukiwania dynamicz-

nych, sportowych konotacji. 

Forma i materia∏ elementów ze-

wn´trznych i zastosowanych we

wn´trzach odzwierciedlajà ich funk-

cj´ – np. przeszklone, przezroczyste

i „p∏ynne” fasady hal basenowych

sà w czytelnym kontraÊcie z „za-

mkni´tymi” elewacjami zaplecza.

Na zadaszonej, otwartej p∏ycie lodowiska w lecie organizowane sà ró˝ne imprezy 
/ Various outdoor activities are organized in the summer on the roofed ice-rink field 

Budynek kr´gielni i zaplecza lodowiska (z lewej strony) i zadaszenie lodowiska 
/ Building of the bowling-alley and the subsidiaries of the ice-rink (on the left) and the roof
covering the ice rink

Wypoczywalnia przy saunach / Resting area next to the saunasRecepcja zespo∏u saun na poziomie piwnic 
/ Reception of the saunas on the underground floor level

fo
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