
44

kwiecień – czerwiec 2012

czonych priorytetem Euro 2012. Rozpędu napra-
ła zarówno planowana od 2003 roku budowa au-
tostrady A8 biegnącej tuż obok stadionu jak i zin-
tegrowanego węzła przesiadkowego, który po włą-
czeniu w istniejący układ sieci kolejowej i tramwa-
jowej miasta zapewnić miał miejscu właściwe po-
wiązanie zarówno z centrum dolnośląskiej metro-
polii jak i czekającym na rozbudowę lotniskiem. 
Wszystkie te strategiczne z punktu widzenia zbli-
żającej się imprezy sportowej, ale także rosnących 
potrzeb dynamicznie rozwijającego się miasta, in-
westycje zostały już ukończone. Znakiem miejsca 
zwieńczającym trudy realizacji całego mocarnego 
założenia urbanistycznego stał się właśnie ów zin-
tegrowany węzeł przesiadkowy. Symbolicznie bo-
wiem obiekt, który tworzy jedynie element całe-
go złożonego założenia komunikacyjnego, włączył 
eksterytorialny dotąd obszar miasta w jego krwio-
obieg. Tam pod zdającym się lewitować w prze-
strzeni dachem krzyżują się ciągi komunikacyjne 

Decyzja o lokalizacji nowego stadionu miejskiego 
we Wrocławiu na zachód od centrum miasta spra-
wiła, że tereny będące w sąsiedztwie parku Pil-
czyckiego i autostradowej obwodnicy Wrocławia 
uległy potężnej przemianie. Budowa nowej spor-
towej areny wraz z esplanadą oraz pojawienie się 
nowych potrzeb dotyczących modernizacji infra-
struktury drogowo-komunikacyjnej wymogły na 
władzach miasta powołanie w 2007 roku spółki 
Wrocławskie Inwestycje, której głównym zadaniem 
stało się skoordynowanie planów dotyczących 
działań związanych z realizacją inwestycji ozna-
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Stacja Wrocław-Stadion
Zintegrowany węzeł przesiadkowy to element mocarnego założenia 
urbanistycznego zrealizowanego w związku z przygotowaniami 
do Euro 2012. Betonowy obiekt, który miała cechować przede 
wszystkim funkcjonalność, dzięki swojej ekspresyjnej formie stał 
się nowym symbolem miejsca.
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ulic, ścieżek rowerowych, linii tramwajowych i au-
tobusowych oraz trakcji kolejowej.
Kierownik projektu Sławomir Kanik ze spółki Wro-
cławskie Inwestycje podkreśla, że dzięki budowie 
tego strategicznego węzła zintegrowana została ko-
munikacja w otoczeniu nowo powstałego stadionu. 
– Dwukierunkowa lina kolejowa przebiega na po-
ziomie zero, zaś poziom wyżej biegnie linia tram-
wajowa, która połączyła Leśnicę z centrum mia-
sta. Węzeł jest również dostępny dla ruchu koło-
wego. Powstał tam parking dla samochodów oraz 
przystanek dla miejskich autobusów, zbudowano 
również system ścieżek rowerowych oraz parking 
dla rowerzystów. Węzeł jest dostosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, a jego przepusto-
wość sięga czterech tysięcy pasażerów na godzinę 
podkreśla kierownik projektu.
Koszt 51,5 mln zł to cena, jaką przyszło zapła-
cić za realizację projektu jednej z najlepiej rozpo-
znawalnych dolnośląskich pracowni architekto-
nicznych Maćków Pracownia Projektowa (inwesty-
cja w 50 proc. finansowana jest z funduszy euro-
pejskich, resztę kosztów pokryje Gmina Wrocław 
oraz PKP Polskie Linie Kolejowe). Obiekt, które-
go koncepcja powstała jeszcze w 2008 roku, wpi-
sywał się w założenia masterplanu opracowane-
go w tym samym roku przez zespół JSK Architek-
ci (autorów projektu stadionu). Dokument prócz lo-
kalizacji sportowej areny z esplanadą organizował 
kompleksowo przestrzeń wokół obiektu. Przewi-
dziano w nim m.in. przebudowę najważniejszych 
ulic, zagospodarowanie wschodnich terenów mię-
dzy stadionem a rzeką Ślęzą wraz z systemem kła-
dek oraz budowę węzła przesiadkowego. Finanso-
wanie dla wszystkich przewidzianych w dokumen-
cie masterplanu inwestycji zapewniono w uchwa-
lonym przez radę miasta wieloletnim planie inwe-
stycyjnym na lata 2008-2012. Zadania podzielo-
no na etapy, a na ich realizację rozpisano przetargi. 
Całościowy koszt zadań związanych z Euro 2012 
a finansowanych ze środków publicznych miasta 
wyniósł około 7 mld zł.
Przy tak dużym obciążeniu finansowym gmina nie 
chciała mnożyć kosztów. Dyskusja na temat po-

trzeby kształtowania formy architektonicznej no-
wego węzła przesiadkowego, który zdaniem władz 
cechować miała przede wszystkim funkcjonalność, 
rozbijała się więc o koszty jego budowy. Gmina nie 
była przekonana o celowości tworzenia skompliko-
wanego projektu do czasu, kiedy górę nad speku-
lacjami wzięły twarde dane. Okazało się bowiem, 
że koszt realizacji ekspresyjnego w formie betono-
wego obiektu, zaprojektowanego przez zespól Zbi-
gniewa Maćkowa (w oparciu o założenia opraco-
wane wcześniej przez Piotra Fokczyńskiego, ar-
chitekta miasta Wrocławia), nie rozdyma budże-
tu przewidzianego na budowę stacji w konstrukcji 
stalowej. Co więcej, decyzja o wykorzystaniu beto-
nu do realizacji rzeźbiarskiej formy wiaty pozwoliła 
na stworzenie nowego symbolu miejsca. A wszyst-
ko za sprawą obiektu, którego budowa wydawa-
ła się początkowo drobiazgiem w skali całego za-
łożenia. 
Pokazało to, jak bardzo odmienna może być fak-
tyczna recepcja istniejącego już budynku od po-
czątkowych wyobrażeń dotyczących jego odbio-
ru w złożonym układzie przestrzennym. Okazało 
się bowiem, że zintegrowany węzeł przesiadkowy 
z obiektu infrastruktury towarzyszącej, który ce-
chować miała przede wszystkim funkcjonalność, 
stał się charakterystycznym punktem zachodniej 
części miasta. Nie koliduje on jednak z bryłą sta-
dionu, nie tworzy dla niej konkurencji, lecz two-
rzy przestrzenne ramy i wzbogaca jego otoczenie.
„Proces projektowania to rozwiązywanie proble-
mów funkcjonalnych, formalnoprawnych, urbani-
stycznych, społecznych, nie jest on procesem po-
szukiwań formalnych” głosi jedna z podstawowych 
prawd, którym wierny jest zespół Maćków Pracow-
nia Projektowa. Zdarzają się jednak odstępstwa od 
tej zasady. Ze względu na swoją oryginalną formę 
wiadukt z zadaszeniem jeszcze na etapie projekto-
wym architekci nazywali wielkim kroczącym jasz-
czurem czy betonowym origami. Naturalnie nasu-
wały się również skojarzenia z latawcem. Potęż-
na, zdająca się lewitować w przestrzeni wiata, któ-
rej dach to płyta wspornikowa o wysięgu aż 15 m 
(wykonana ze sprężonego betonu) to konstrukcyjny 
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majstersztyk. Precyzja, z jaką projektanci podeszli 
do problemu kształtowania bryły w oparciu o wy-
mogi funkcjonalne oraz bezpieczeństwo i wygodę 
podróżnych, ale także kompozycję kadrów otwie-
rających widok na dominantę w postaci miejskiego 
stadionu, zasługuje na szczególne uznanie. Beto-
nowy nawis ścięto bowiem tak, aby nie przesłaniał 
sportowej areny. Dzięki temu wiata nabrała rów-
nież funkcji tarasu widokowego.
Architektom, którzy nie kryją, że projekty realizo-
wane we Wrocławiu mają w ich pracowni najwyż-
szy priorytet, po raz pierwszy bodaj przyszło praco-
wać w środowisku, którego kontekst nie był jeszcze 
określony dawną architekturą wymagającą twór-
czej kontynuacji. Pracowali w miejscu porośniętym 
jeszcze go niedawna krzakami, które wytyczono od 
nowa. Może właśnie dlatego tym razem charakter 
ich pracy odbiegał zgoła od dotychczasowego. Za-
miast bowiem szukać odniesień do tego, co zasta-
ne, ruszyli na poszukiwania formy wolnej od histo-
rycznych skojarzeń no może poza odniesieniami do 
dobrych tradycji ekspresyjnych stacji warszawskiej 
kolei średnicowej. Praca na kartonowych mode-
lach i konstruowanie plastycznych form z plasteli-
ny doprowadziły ich do asymetryzmu, który twórcy 
połamanych brył nazywali dekonstruktywizmem, 
zgoła jednak odmiennym od tego, co dotychczas 
cechowało twórczość wrocławskiej pracowni. Nie 
kryją tego zresztą sami architekci, którzy otwarcie 
przyznają, że podczas pracy nad projektem węzła 
przesiadkowego „myśleli formą”.
W efekcie powstał budynek chłodny, monochroma-
tyczny i surowy ale, nie odpychający. Przeciwnie, to 
architektura, która na pierwszy rzut oka zdaje się na 
wskroś funkcjonalna i praktyczna. To jednak kształt 
bryły nie pozwala przejść obok niej obojętnie. Bru-
talizm zaklęty w ekspresyjnej formie jest pochwa-
łą złożoną architekturze z betonu. I o ile formalnie 
trudno doszukać się tu jakichkolwiek niedociągnięć, 
to niestety nie uniknie się zastrzeżeń pod adresem 
generalnego wykonawcy Przedsiębiorstwa Budowla-
nego FILAR. Nie zadbał on bowiem o odpowiednią 
jakość betonowej mieszanki podczas wykonania po-
szczególnych prefabrykowanych elementów w czę-
ści poszycia zadaszenia wiaty, na których widać 
liczne przebarwienia oraz fatalny, wręcz siermiężny 

sposób łączeń poszczególnych płyt. Formalnie jed-
nak obiekt spójne łączy ze sobą poszczególne de-
konstruktywistyczne elementy architektury - spójnie 
uzupełnione o niezbędny funkcjonalnie detal – stalo-
wo-betonowe balustrady, betonowe bloki ławek, ka-
mienne kosze na śmieci, rampy ze schodami, stalo-
we stojaki na rowery.
Ostatecznie na 23,9 tys. m kw. terenu po-
wstał obiekt o  powierzchni zabudowy ponad 
5 tys. m kw., który cechuje się lekką i stylową for-
mą, nawiązującą do klasycznego zastosowania be-
tonu w architekturze. Duże powierzchnie przenika-
jących się płaszczyzn sprawiają, że ściany i dach 
wydają się cieńsze niż w rzeczywistości. Platfor-
my korespondują z esplanadą i otoczeniem stadio-
nu. Jak tłumaczą sami autorzy projektu jego głów-
ną ideą było stworzenie funkcjonalnego, zintegro-
wanego przystanku szybkiego tramwaju miejskie-
go MPK i przystanku kolejowego PKP, których za-
daniem będzie obsługa dużych imprez sportowych 
odbywających się na nowym stadionie miejskim. 
„Przystanek kolejowy jest zlokalizowany w pozio-
mie terenu przy istniejącej linii kolejowej biegną-
cej w kierunku Poznania. Ponad nim, na platfor-
mie złożonej z dwóch wiaduktów, znajduje się 
przystanek szybkiego tramwaju miejskiego. Wiel-
kość i kształt platformy dostosowano do przepły-
wu dużych strumieni potoków ludzkich. Platformę 
zadaszono żelbetowym dachem w kształcie trój-
kąta, podkreślającym otwarcie przystanku na wi-
dok stadionu miejskiego. Z przystanku tramwajo-
wego prowadzi w kierunku stadionu szeroka, ła-
godna rampa, płynnie kierująca ludzi na plac sta-
nowiący przedpole (strefę buforową). Przystanki 
tramwajowy i kolejowy zostały połączone schoda-
mi oraz dwiema windami osobowymi dla osób nie-
pełnosprawnych i osób poruszających się z wózka-
mi dziecięcymi. Dynamiczna a zarazem prosta for-
ma zadaszenia przystanku nadaje obiektowi no-
woczesny wyraz, korespondujący z charakterem 
i funkcją szybkiego tramwaju miejskiego. Zestaw 
użytych materiałów ogranicza się do betonu archi-
tektonicznego, stali i naturalnego kamienia” – tłu-
maczą projektanci.
Pozornie może się wydać, że gdzieś po drodze to 
względy formalne wzięły ostatecznie górę nad ca-
łością pracy projektowej. W rzeczywistości jednak 
płaszczyzny krzywizn racjonalnie – na zasadzie sy-
nergii – wynikają z poszczególnych funkcji: kierun-
ków dróg, linii kolejowych i tramwajowych czy też 
szlaków pieszo-rowerowych, tak czytelnych – za-
równo w dzień jak i po zmroku – że niewymaga-
jących zastosowania szczególnych systemów in-
formacji wizualnej. Całość zdaniem projektantów 
miała utworzyć subtelną przeciwwagę dla mięk-
kich krzywizn stadionu.
Choć koncepcja węzła gotowa była już w 2008 
roku, to dopiero po zdobyciu przez złotego meda-
lu Leonardo na Biennale Architektury w Mińsku 
w 2009 idea jego budowy zaczęła nabierać real-
nych wymiarów. Dziś cieszy oko nielicznych prze-
jezdnych, ale już niebawem ożyje natłokiem kibi-
ców Piłkarskich Mistrzostw Europy Euro 2012, 
którzy przyjadą na mecze do Wrocławia. Wówczas 
też nowy węzeł przesiadkowy przejdzie swój naj-
ważniejszy test.

Dawid Hajok
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