


- 165 -- 164 -

Projekt: port
TEKST: MAGDA SZWAJCOWSKA

Polityka zarządzania obszarami portowymi ulega obecnie zmianie. 

Nie ograniczają się już one jedynie do grupy osób korzystających z ich usług. 

Coraz częściej zwraca się uwagę na wykorzystanie ich walorów lokalizacyjnych 

do uatrakcyjnienia życia zwykłych mieszkańców.

Od portowych kąpielisk, w których powstawaniu specjalizują 
się obecnie Duńczycy, przez rewitalizację starych budowli po 
tworzenie struktur zupełnie nowych, zawsze jednak dostępnych 
i przyjaznych mieszkańcom miast. Kuszą i przyciągają swoją 
wyjątkowością i nowymi wartościami, stając się przestrzeniami 
społecznymi, a nierzadko również efektownymi dominantami 
na tle zabudowy miejskiej.
 Copenhagen Harbour Bath, zaprojektowany przez fir-
mę PLOT w 2002 roku, to jeden z prekursorów serii multi-
funkcjonalnych basenów kąpielowych. Obecnie stolica Da-
nii ma takie cztery, a każdy cieszy się dużą popularnością. 
Projekt powstał z przekształcenia industrialnych terenów 
portowych, otwierając obszary miejskie na wodę. Stano-
wi przedłużenie parku, mnożąc jego rekreacyjne funkcje. 
Niewielki obiekt oferuje nie tylko parę basenów, lecz tak-
że miejsce do opalania, zabawy dla dzieci, molo i stanowi-
ska cumownicze dla łodzi. Dzięki niemu mieszkańcy Ko-
penhagi mają możliwość kąpieli w samym centrum miasta.
 Stary wojskowy arsenał Ex Arsenale w La Maddalena we 
Włoszech szansę na spektakularną przebudowę zyskał dzięki tra-
gicznemu trzęsieniu ziemi w pobliskim mieście L’Aquila. To ono 
bowiem miało być gospodarzem szczytu państw G8. Zmuszeni do 
podjęcia szybkich kroków organizatorzy przenieśli planowaną im-
prezę na leżącą kilkaset kilometrów dalej wysepkę, a zrealizowany 
w wyniku tego projekt okazał się wielkim sukcesem.

 Zgodnie z projektem Stefano Boeri Architetti stare magazy-
ny wojskowe zyskały nowe życie w postaci centrum kongresowe-
go i obszarów wystawienniczo-komercyjnych, a dawny bunkier 
ożył jako centrum rekreacyjno-sportowe. Znalazło się też miej-
sce na hotel. Dodatkowo odnowiono dwukilometrowy odcinek 
nabrzeża, który płynnie łączy całą infrastrukturę nowego portu.
Nad całością założenia dominuje budynek centrum kongreso-
wego, sprawiając wrażenie lewitującego obiektu, zawieszonego 
sześć metrów nad wodą. Widoczny z oddali robi ogromne wraże-
nie, szczególnie na pasażerach statków dobijających do nabrze-
ża. Niesamowita lokalizacja oraz widoki i atrakcje, które oferuje 
Ex Arsenale, kuszą turystów. Obiekt służący głównie żeglarzom 
staje się dla nich często obowiązkowym miejscem zacumowania 
na chwilę dłużej.
 Marina Port Vell to kompleks zbudowany w 2015 roku 
w Barcelonie. Zaprojektowany przez studio SCOB łączy nowo 
powstałe obiekty portowe z istniejącą już tkanką urbanistycz-
ną miasteczka. Myślano tutaj nie tylko o budynkach, lecz także 
o płynnym połączeniu wszystkich elementów poprzez atrakcyj-
ne zagospodarowanie przestrzeni i małą architekturę. Również 
elewacje zostały potraktowane w sposób szczególny. Specjalnie 
zaprojektowana siatka zapewnia ochronę przed promieniowa-
niem, silnymi wiatrami i słonym środowiskiem. Inspiracją do jej 
powstania stała się delikatna struktura sieci używanych przez 
rybaków do osłony przed słońcem.
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Tarasy One Ocean Club będące 
częścią kompleksu Marina Port Vell 
w Barcelonie
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 Znajdziemy tu dwa główne obiekty: The Gallery, oferujący 
biura, siłownię i lokale dla pracowników, i One Ocean Club z pry-
watnym klubem dla użytkowników portu, restauracją i barem 
łączącym całość założenia. Dostępny jest też dach z tarasem, 
otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Marina Port Vell to 
idealny przykład uspołeczniania obszarów portowych. Oferując 
wiele funkcji, stała się atrakcyjna zarówno dla żeglarzy, jak i sa-
mych mieszkańców Barcelony.
 Wpływ nowej architektury na sposób funkcjonowania por-
tów staje się widoczny również w naszym kraju. W Szczecinie 
powstała profesjonalna marina stawiająca na licznych odbior-
ców. Zgodnie z projektem krakowskiej grupy PPA budowa nowej 
przystani została połączona z realizacją ponad 100-metrowego 
zwodzonego mostu pieszo-jezdnego, łączącego Wyspę Grodzką 
z Łasztownią. Twórcy mają nadzieję, że tym sposobem wyspa 
stanie się łatwiej dostępna, zachęcając szczecinian do częstszego 
wypoczynku nad wodą. Całość założenia, poprzez zastosowanie 
drewna i dbałość o szczegóły, odznacza się wyjątkowym stylem 
i elegancją. Obiekt nadal się rozwija, a jego zakończenie planuje 
się na Zlot Wielkich Żaglowców, który odbędzie się w 2017 roku. 
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Widok z góry na port 
Ex Arsenale w La Maddalena

fo
t. 

Ju
lie

n 
La

no
o/

 J
D

SA

Kalvebod Waves, to  realizacja 
architektoniczna autorów także 
Copenhagen Harbour Bath, także 
usytuowany w Kopenhadze.
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Marina w Szczecinie
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W Antwerpii postawiono na diamenty! Tradycją portu jest 
bowiem dobrze rozwinięty dział handlu tymi kamieniami. 
Biuro zmarłej w tym roku laureatki nagrody Pritzkera, Zahy 
Hadid, stworzyło projekt oparty na kontraście. Zabytkowy 
budynek straży pożarnej stał się bazą do umiejscowienia 
krystalicznej nadbudowy, dumnie wznoszącej się ku niebu. 
W starej części są zlokalizowane pomieszczenia biurowe, 
podczas gdy w nowej, poza biurami, znajduje się ogólnodo-
stępna restauracja i sala koncertowa. Symboliczna i bardzo 
ważna jest tu fasada. Diamentowym akcentem są szklane 
trójkąty, łączące elementy przezroczyste i – niemal identycz-
ne – odbijające światło. W efekcie budynek za dnia mieni się 
w słońcu, podczas gdy nocą oświetla otoczenie, stając się wy-
jątkowo cennym, a na pewno drogim, kamieniem miasteczka.
 Porty to prawdziwy potencjał! Trend tworzenia z nich 
perełek nadmorskich miasteczek wydaje się coraz powszech-
niejszy. Jednak najcenniejszy jest społeczny aspekt ich roz-
woju. Błyszczące czy nie, efemeryczne, wtapiające się w tło, 
przede wszystkim umożliwiają dostęp do pięknych widoków 
każdemu kto je odwiedzi, a to właśnie w tym upatrujemy ich 
największą wartość.

Projekt kompleksu Port House autorstwa studia Zahy Hadid
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