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W dniu 23 września w Galerii Ratusz o godz. 12.00  odbyło się ogłoszenie wyników
Międzynarodowego Konkursu Architektonicznego oraz otwarcie wystawy pokonkursowej.

  

      

  

Od pomysłu do realizacji droga nie jest wcale taka daleka. Potrzeba determinacji i wielkiego
zaangażowania. Dwudziestoosobowe jury, prawdopodobnie największe jakie kiedykolwiek
obradowało na świecie, wyłoniło zwycięzcę ogłoszonego kilka miesięcy temu konkursu na
Opracowanie Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Fary Gubińskiej, jako Międzynarodowe
Centrum Kultury i Komunikacji. Sędziowie pracowali kilka miesięcy, bo stanęło przed nimi nie
lada wyzwanie. Do składu sędziowskiego wybrano najlepszych z najlepszych. Eksperci i
architekci (tych drugich było aż 9) pochodzili zarówno z Polski, jak i z Niemiec. Napłynęło 17
zgłoszeń. Ostatecznie Sąd dopuścił do udziału w konkursie 12 firm. Termin nadsyłania prac
upływał 2 września o godzinie 15.00. Do tego czasu spłynęło do organizatora 7 projektów, a
każdy z nich był zupełnie inny. Firmy musiały zmierzyć się z niezwykle trudnym zadaniem i
zaproponować taką koncepcję, by jak najmniej ingerowała w istniejącą strukturę zabytku,
łączyła historyczność z teraźniejszością i była możliwa do realizacji w przyszłości. Taka właśnie
była praca, która wygrała. Czytelny podział funkcji ekumenicznej od kulturalnej, lekkość
konstrukcji dachowej (dach z membrany półprzezroczystej - bardzo nowoczesne rozwiązanie),
możliwość powiększania powierzchni użytkowej w miarę potrzeb, wielofunkcyjność sali
koncertowej – to tylko niektóre wymieniane przez sędziów cechy zwycięskiej koncepcji. – Praca
ta znamionuje bardzo dobrych architektów, zawodowców. Warto podkreślić, że zachowana
została zasada odwracalności. Jest ona znacząca, bo po nas zapewne przyjdą mądrzejsi i
bogatsi w wiedzę, dajemy im szanse, że będą mogli wszystko zmienić – podkreślił Jacek
Owczarek, przewodniczący Sądu Konkursowego. - Dwudziestoosobowe jury jest
ewenementem. Byłem zaskoczony jakością prac i tym, że byliśmy zgodni. Po raz pierwszy
spotkałem się z tak jednomyślną oceną sądu konkursowego – dodał profesor. Nie bez
znaczenie jest tutaj również zdanie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. -
Dręczyły mnie obawy, że stanie się tak, jak przy innych tego rodzaju konkursach, gdzie
konserwator nie zezwala na realizację danego projektu. Od początku prosiłam sędziów, by był
to projekt bardzo przemyślany, a nie taki, którego nie będę mogła zaakceptować – Barbara
Bielinis – Kopeć. - Jest to genialne rozwiązanie. Zapewnia ochronę zabytkowi, a jednocześnie
wnosi nowe, świeże wartości – przyznała konserwator. Zwycięzcy zostali nagrodzeni Decyzja o
tym, która praca wygrała zapadła już 18 września na ostatnim posiedzeniu Sądu
Konkursowego. Jednak sama identyfikacja poprzez przyporządkowanie prac poszczególnym
uczestnikom i odtajnienie ich miała miejsce 23 września. Wygrał projekt niemiecko-polskiej
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spółki Heinle, Wischer und Partner z Wrocławia. W nagrodę zwycięzcy otrzymują 40 tys. zł.
oraz zaproszenie w trybie z wolnej ręki na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej
adaptacji budynku. Drugie miejsce zajęła praca zespołu Domino grupa architektoniczna
Wojciech Dunaj ze Szczecina. W ich ręce trafi 35 tys. zł. Trzecią nagrodę – 20 tys. zł. otrzymała
Autorska Pracownia Projektowa – Jerzy Wowczak z Krakowa. Przyznano także trzy
wyróżnienia, w tym jedno pierwszego stopnia. Wyróżnione biura otrzymają po 5 tys. złotych.
Czas na realizację Czy duma Euromiasta zostanie odrestaurowana? Z pewnością tak! Potrzeba
10 mln euro na realizację tego projektu, ale jest to jak najbardziej możliwe. – Jeszcze kilka lat
temu pomysł odbudowy fary uważano za szalony. Nikt nie spodziewał się, że uda nam się
kiedykolwiek wejść na wieżę, a teraz tę możliwość mają zarówno mieszkańcy, jak i turyści –
podkreśli Guenter Quiel, prezes niemieckiego stowarzyszenia na rzecz odbudowy fary. Dzięki
grupie architektów wiemy już, jak prawdopodobnie będzie wyglądała pozostała część zabytku.
Praca, która wygrała, jest bez wątpienia wyjątkowa. - Przedstawiona przez zwycięzców wizja
fary robi ogromne wrażenie. Bardzo nowoczesny i odważny projekt. To pierwsze tego rodzaju
rozwiązanie w Polsce. Ogromne wrażenie robi między innymi pomysł świetlnej iluminacji dachu
od środka. Będziemy się mieli czym pochwalić – podkreśla burmistrz Gubina Bartłomiej
Bartczak. Zabytek już teraz przyciąga uwagę, a nowatorskie rozwiązania, które planuje się
zastosować przy jego odrestaurowaniu z pewnością zaciekawią świat. - Jeżeli fara zostanie
odbudowana według tego projektu, do Gubina będą przyjeżdżać turyści z całej Europy, aby
zobaczyć wyjątkową realizację architektoniczną na światowym poziomie - dopowiada menadżer
projektu Anna Dziadek. Mieszkańcy sami mogą ocenić zwycięski projekt, a także pozostałe
prace. Od 23 września do 18 października w Galerii Ratusz można podziwiać wystawę
pokonkursową.  (N.Kujaczińska)
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