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OPIS DO PROJEKTU MODERNIZACJI SALI TEATRALNEJ GMINNEGO 
OᖠRODKA KULTURY W NIEPORᆀCIE

INWESTOR: GMINA NIEPORᆀT 05-126 NIEPORᆀT ,PL. WOLNOᖠCI 1

ADRES: NIEPORᆀT ul. Dworcowa

1. CZᆀᖠၠ OPISOWA
Zaᐠoៀenia ogólne: Przedmiotem opracowania jest modernizacja 
pomieszczeᑀ Gminnego Oᖰrodka Kultury w Nieporᆐcie. GOK 
zajmuje czᆐᖰၰ pomieszczeᑀ budynku przy ulicy Dworcowej. 
Program funkcjonalny budynku to: Straៀ Poៀarna, Biblioteka 
publiczna oraz GOK. 
Pierwotnie planowano inne wykorzystywanie projektowanych 
pomieszczeᑀ – jako sala klubowa z zapleczem 
gastronomicznym. Gᐠówna sala zwana Kolumnowၐ   
to przestrzeᑀ 121,2m2 zbudowana na planie oᖰmioboku, 
wysoka na dwie kondygnacje, z otwartၐ przestrzeniၐ pod 
wiᆐហbၐ dachowၐ. W najwyៀszym punkcie wysoka na 7,83m,  
przy ᖰcianach 5,16m. Konstrukcja dachu oparta  
na ៀelbetonowych podciၐgach wspartych 4 kolumnami.  
Na trzech zewnᆐtrznych ᖰcianach po dwa rzᆐdy okien. Sufit i 
elementy konstrukcyjne dachu wykoᑀczony deskၐ szalówkowၐ 
w kolorze mahoniowym. Podᐠoga wyᐠoៀona gresem typu cotto. 
Przed salၐ kolumnowၐ holl 59m2 wysokoᖰci jednej kondygnacji, 
równieៀ z konstrukcyjnymi kolumnami. W czᆐᖰci budynku 
pierwotnie przeznaczonej na zaplecze gastronomiczne obecnie 
usytuowane sၐ pokoje biurowe Oᖰrodka. 



Ze wzglᆐdu na specyfikᆐ dziaᐠalnoᖰci GOK jaka uksztaᐠtowaᐠa siᆐ 
przez ostatnie lata – szeroko pojᆐta dziaᐠalnoᖰၰ teatralna -
nastၐpiᐠa koniecznoᖰၰ dostosowania pomieszczeᑀ. 
W przestrzeni biurowej konieczna jest zmiana ukᐠadu ᖰcian 
dziaᐠowych. Pomieszczenia sanitarne ulegajၐ likwidacji i 
powiᆐkszajၐ przestrzeᑀ biurowၐ. Po pracach budowlanych 
naleៀy uzupeᐠniၰ podᐠogᆐ gresem o zbliៀonym wyglၐdzie  
do istniejၐcego, ᖰciany pomalowaၰ farbၐ w kolorze pastelowym.
Sala kolumnowa:
-Gᐠówna sala peᐠniၐca obecnie funkcje Sali Teatralnej podlega 
zabiegom które pozwolၐ na korzystanie z niej jako Sali prób  
dla wielu grup teatralnych jak teៀ jako sali widowiskowej.
- Znaczna czᆐᖰၰ Sali – ok. 60m2 zostaje zabudowana scenၐ 
podniesionၐ do wysokoᖰci 60cm wzglᆐdem podᐠogi. 
Przewidujemy konstrukcjᆐ stalowၐ z podestem z warstwami 
wytᐠumiajၐcymi. Podest wykᐠadany wykᐠadzinၐ o powierzchni 
gᐠadkiej. Dodatkowo przed scenၐ staᐠၐ przewidujemy moៀliwoᖰၰ 
dostawiania elementów moduᐠowych sceny 100x100cm  lub 
100x200 z moៀliwoᖰciၐ regulacji wysokoᖰci / system 
„noៀycowy”/ . Po obu stronach sceny dostawiane moduᐠy 
schodków. Takie rozwiၐzanie daje moៀliwoᖰၰ powiᆐkszania 
sceny, uzyskania „schodkowej” formy – np. wystᆐp chóru, czy
ustawiania moduᐠów lub schodków w dowolnym miejscu.
Zaciemnienie Sali :
-Wszystkie okna Sali i sၐsiadujၐcego z salၐ holu zostajၐ 
wyposaៀone w rolety zaciemniajၐce typu BLACKOUT. W oknach 
po bokach sceny i czᆐᖰci holu bezpoᖰrednio sၐsiadujၐcego z salၐ 
- rolety zaciemniajၐce z systemem elektrycznym. 



Akustyka:
Podstawowym zadaniem do rozwiၐzania byᐠa akustyka 
pomieszczenia. W tym celu zastosowano panele akustyczne 
kotary i kurtyny.
ᖠciany wokóᐠ sceny – wyposaៀono w kotary. Dodatkowo ᖰciany 
po bokach sceny posiadajၐ równieៀ kotary na systemach 
elektrycznych – daje to moៀliwoᖰၰ sprawnego odsᐠaniania okien 
i doᖰwietlenia Sali dziennym ᖰwiatᐠem. Scena zaopatrzona jest w 
system kulis i w systemy podwójnych kurtyn - w linii sᐠupów 
konstrukcyjnych i w przedniej czᆐᖰci staᐠej sceny. Kurtyny  
z napᆐdem elektrycznym. ᖠciany po przeciwlegᐠej stronie sceny 
wyᐠoៀone panelem akustycznym typu ECOPHON  w moduᐠach 
270x60cm w kolorze grafitowym
Oᖰwietlenie:
Obecne oᖰwietlenie sceny wzbogacono w dodatkowe 

projektory sceniczne np.: Showtec Compact Par 60 COB 
RGBW i EPROFILE MINI / parametry w zaᐠၐczniku/
Do ogólnego doᖰwietlenia Sali zastosowano oprawy ledowe  
z moៀliwoᖰciၐ ukierunkowania ᖰwiatᐠa tak aby doᖰwietliၰ i salᆐ i 
dekoracyjny sufit.
Antresola:
W czᆐᖰci Sali nad „widowniၐ” zaprojektowano lekkၐ o 
konstrukcji stalowej antresolᆐ na wys. 220cm  , o powierzchni 
3,6m2  rozpiᆐtၐ miᆐdzy ᖰcianami noᖰnymi a sᐠupem 
konstrukcyjnym. Na antresolᆐ prowadzၐ aៀurowe lekkie stalowe 
schody. Antresola przewidziana jest dla operatora dហwiᆐku i 
ᖰwiatᐠa.
Dodatkowe elementy:
Dodatkowo nad scenၐ przewidziano  zwijany ekran szerokoᖰci 
3m mocowany do konstrukcyjnego podciၐgu. Moៀe byၰ 
wykorzystany jako element dekoracji lub po rozsuniᆐciu kurtyn 



jako ekran wspóᐠpracujၐcy z projektorem do demonstracji 
filmów itp …
Istniejၐce podciၐgi nad scenၐ wykorzystano do mocowania 
systemów szyn umoៀliwiajၐcych zawieszanie dodatkowych 
elementów dekoracji.
Holl
Holl przed salၐ kolumnowၐ stanowi w czᆐᖰci naturalne 
przedᐠuៀenie widowni. Z tego teៀ powodu konieczne jest 
wyciemnienie okien / rolety bleckout / i przeszklonych drzwi 
/kotary/.
Poniewaៀ stylistyka wykoᑀczenia holu jest spójna z pozostaᐠymi 
pomieszczeniami przewidujemy drobne prace podnoszၐce 
estetykᆐ pomieszczenia- malowanie, zmiana drewnianych listew 
wykoᑀczeniowych sufitu podwieszanego na wykoᑀczenia 
bezlistwowe , wymiana opraw oᖰwietleniowych punktowych i 
opraw jarzeniowych  na oprawy o ហródᐠach ᖰwiatᐠa ledowych.
Dodatkowo w wiatroᐠapie przewidujemy zastosowanie 
elektrycznej kurtyny powietrznej.
Kolorystyka:
Ze wzglᆐdu na specyfikᆐ warunków oᖰwietleniowych 
teatralnych – koniecznoᖰၰ stworzenia przestrzeni, którၐ moៀna 
aranៀowaၰ ᖰwiatᐠem wszystkie zastosowane farby powinny byၰ 
gᐠᆐboko matowe. Drewniany sufit Sali , podciၐgi, kolumny, 
konstrukcja antresoli– kolor grafitowy, ᖰciany Sali w ciemnej 
szaroᖰci, ᖰciany holu – popielate. Rolety – popielate. Kotary i 
kurtyny – miᆐkki materiaᐠ w kolorze grafitu, Podᐠoga sceny –
powierzchnia równieៀ matowa , o powierzchni gᐠadkiej –grafit.

OSTATECZNY DOBÓR ELEMENTÓW WYPOSAឰENIA WNᆀTRZA 
NALEឰY KONSULTOWAၠ Z UឰYTKOWNIKIEM – GMINNYM 
OᖠRODKIEM KULTURY I PROJEKTANTEM


