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01_plac wejściowy -  włączenie w istniejącą infrastrukturę ogrodu. 02_dziedziniec wewnętrzny. 03_wybieg zewnętrzny przeznaczony dla renifera. 04_pomieszczenie pomocnicze zewnętrzne dla wybiegu renifera. 05_wybieg zewnętrzny przeznaczony dla pingwina peruwiańskiego. 06_pomieszczenie pomocnicze 
zewnętrzne dla wybiegów pingwinów. 07_wybieg zewnętrzny przeznaczony dla pingwina skalnego. 08_wybieg zewnętrzny przeznaczony dla morsa lub kot ika południowego. 09_pomieszczenie pomocnicze zewnętrzne. 10_wejście prowadzące do kondygnacj i  technicznej znajdującej s ię pod budynkiem. 
11_wybieg zewnętrzny przeznaczony dla pingwina białobrewego. 12_pomieszczenie pomocnicze zewnętrzne dla wybiegów pingwinów. 13_wybieg zewnętrzny przeznaczony dla pingwina cesarsk iego.  14_wybieg zewnętrzny przeznaczony dla niedźwiedzia polarnego. 15_pomieszczenie pomocnicze zewnętrzne 
dla niedźwiedzia polarnego. 16_dodatkowy wybieg zewnętrzny przeznaczony np. dla l i sa polarnego. 17_pomieszczenie pomocnicze zewnętrzne dla l i sa polarnego. 18_droga techniczna dla wybiegów zewnętrznych

techniczna 
kondygnacja podziemna

POLARICUM
Ideą projektu jest  wykorzystanie przy jego tworzeniu kształtów nawiązujących swoim 
rysunkiem do kry lodowej.  Poszczególne obszary obiektu nachodzą na s iebie w układzie 
centrycznym tworząc kolejne, różne pod względem funkcj i  st refy.  W naszej  ocenie 
budynek Polar icum powinen mieć formę jednego obiektu, w którym real izowany 
będzie program funkcjonalny. Skoncentrowane w budynku funkcje otoczone są 
swobodnie kształtowanymi,  obszernymi wybiegami dla wskazanych w regulaminie 
zwierząt. 

Podczas pracy projektowej k ierowal iśmy s ię przede wszystk im założeniem dostosowania
nowej części  do istniejącego ogrodu zoologicznego. Lokal izacja nowego budynku 
powiązana jest  z  os ią kompozycyjną istniejącego już założenia (ZOO, Park Ś ląski) .  Nowo 
projektowana ścieżka zwiedzania dostosowana jest do istniejącej i  włączona w nią 
poprzez projektowany plac wejściowy -  z lokal izowany na istniejącej łące. Budynek 
komponuje s ię z i stniejącym ukształtowaniem powierzchni,  kubatura obiektu podąża za 
pochyłością terenu wznosząc s ię wraz z nim. Istniejące drzewa wycięte są w 
minimalnym stopniu pozostawiając niepowtarzalny charakter tej  części  ogrodu. Mimo 
dużej kubatury obiekt ze względu na swój kształt  harmoni jn ie wtapia s ię w otoczenie. 

plansza nr 01 
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Dziedziniec wewnętrzny, atr ium budynku, jest  dodatkowym elementem który wzbogaca
program funkcjonalny Polar icum. Jego forma to otwarta przestrzeń wypełniona 
schodami terenowymi -  symbl iczne nawiązanie do bezkresnego lodowego krajobrazu. 
Dziedziniec pełni  szereg funkcj i :  jest  miejscem spotkań, miejscem wykładów, miejscem 
wypoczynku po zwiedzaniu zoo. Wchodząc na górne poziomy widać perspektywę 
całego ogrodu zoologicznego. Dodatkową atrakcją jest  okazjonalny pokaz światła 
imitującego zorzę polarną. Wyświet lana nocą zorza może być widoczna w pochmurne 
dni.
 

01 02 03 

01. st refa otwarta - zadaszona ścieżka widokowa prowadzona po obwodzie 
budynku -  możl iwość bezpośredniego oglądania zwierząt w zewnętrznych wybiegach. 
02. strefa zamknięta  -  główny budynek mieszczący wszelk ie funkcje towarzyszące oraz 
małe wybiegi.
03. strefa wewnętrzna  -  wewnętrzny dziedziniec z ukształtowaną strukturą schodów 
terenowych imitującą bezkresny śnieżny krajobraz. 
04. strefa wejściowa - plac wejściowy wkomponowany w istniejącą łąkę i  powiązany z 
obecną trasą zwiedzania zoo. 
05. komunikacja wewnątrz budynku  -  pochylnie,  schody oraz korytarze wewnątrz 
budynku tworzą jedną trase zwiedzania.
06. różnorodne sposoby obserwacji  zwierząt :
a. obserwacja wybiegów wewnętrznych znajdujących s ię w budynku
b. obserwacja wybiegów zewnętrznych z wnętrza budynku 
c. obserwacja bezpośrednio wybiegów zewnętrznych ze ścieżki  widokowej
d. obserwacja wybiegów zewnętrznych z okalającej całość założenia drogi technicznej

04 05 06

schemat ideowy

Funkcjonowanie budynku:

Wybiegi zewnętrzne można oglądać z budynku lub bezpośrednio z zadaszonej ścieżki 
widokowej znajdującej s ię po jego obrys ie.  W budynku znajdują s ię wszelk ie funkcje 
towarzyszące takie jak audytor ium, restauracja, st refa zwiedzającego, st refy 
ekspozycyjne, st refy naukowe. Ponad to w budynku znajdują s ię wkomponowane w 
trasę wewnętrznego zwiedzania mniejsze wybiegi zwierząt.  Dzięki  temu zabiegowi 
istnieje możl iwość różnorodnego zwiedzania nowo projektowanej st refy ogrodu 
zoologicznego - możemy podziwiać zwierzęta będąc wewnątrz budynku, możemy 
również,  ochronieni  przed warunkami atmosferycznymi,  oglądać zwierzęta w ich 
naturalnym środowisku w wybiegach zewnętrznych. W samym rzucie budynku należy 
dopatrywać s ię ukrytych motywów: lodowej kry dryfującej po wodzie, jak również 
kształtu Antarktydy, czy zwiększającej i  zmniejszającej s ię pokrywy lodowej Arktyki . 
Tym samym językiem kompozycyjnym wykreowano pomieszczenia przeznaczone na 
wewnętrzne funkcje. 


