
Pawilon Południowy będzie pierw-
szym z dwóch wchodzących 
w skład kompleksu Muzeum Woj-
ska Polskiego. Główną funkcją 

obiektu jest udostępnianie zbiorów oraz 
misja edukacyjna. Zgromadzone zosta-
ną tu cenne, zabytkowe przedmioty 
związane z historią oręża polskiego. Bę-
dzie to bardzo nowoczesny obiekt z nie-
standardowymi i nowatorskimi rozwią-
zaniami technicznymi, także w zakresie 
instalacji oraz konstrukcji.

Spójna kompozycja
Budynek MWP będzie się składać 

z ośmiu bloków funkcjonalnych spię-
tych dachem, tworząc razem spójną 
kompozycję. Trzy największe bloki dla 
ekspozycji stałej będą chronologicznie 
prezentowały historię oręża polskiego 
(łącznie ponad 5000 m2). Czwarty ma 
być w przyszłości oddany na potrzeby 
niezwykłej kolekcji broni orientalnej 
(ponad 300 m2). W kolejnym, przezna-
czonym dla ekspozycji czasowej (pra-
wie 600 m2), będą przedstawiane wy-
stawy okolicznościowe oraz wyjątkowe 

PROJEKT MUZEUM 
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BU
ILD

ER
 I L

UT
Y 

 20
20
 4

4 
BU

DO
W

NI
CT

W
O 

I W
YZ

W
AN

IA
 IN

ŻY
NI

ER
SK

IE

Na terenie Cytadeli Warszawskiej trwa budowa dwóch 
obiektów autorstwa pracowni architektonicznej WXCA: 
Muzeum Wojska Polskiego (MWP) – Pawilonu 
Południowego oraz Muzeum Historii Polski, które 
powstają obok już istniejących Muzeum Katyńskiego  
i X Pawilonu. W niedalekiej przyszłości Cytadela zamieni 
się w Park Kulturowy, miejsce spotkań z ważnymi śladami 
polskiego dziedzictwa, historycznej refleksji  
oraz rodzinnego wypoczynku. 

Grzegorz Konopka 
Tadeusz Jachymczyk
BuroHappold Engineering 

– unikalne i innowacyjne rozwiązania projektowe 
od betonu po sposób zapewnienia parametrów 
przestrzeni muzealnych

Fot. 1. Wizualizacja obiektu    
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eksponaty z innych muzeów. Sala ta 
została zaprojektowana w sposób da-
jący możliwość aranżowania w niej 
różnych wystaw tematycznych. Dla 
potrzeb użytkowników zaplanowa-
no również blok z salą audiowizu-
alną, którą można będzie wykorzy-
stywać niezależnie od ekspozycji. 
Całość dopełniają bloki: usługowo-
-biurowy i techniczno-magazynowy. 
Przestrzenie pomiędzy nimi są trak-
towane jako zewnętrze i posłużą ko-
munikacji pomiędzy salami oraz po-
zwolą odwiedzającym na podziwia-
nie parku Cytadeli.

Konstrukcja i wyzwania 
inżynierskie
Pawilon Południowy to w prze-

ważającej mierze budynek jedno-
kondygnacyjny, monolityczny, po-
sadowiony bezpośrednio na gruncie 
za pomocą ław i stóp fundamento-
wych. Wyjątek stanowi część tech-
niczna, w której można wyodrębnić 
jedną kondygnację podziemną oraz 
trzy nadziemne. Główna konstruk-
cja nośna budynku składa się z mo-
nolitycznych ścian żelbetowych, kil-
ku wahaczowych stalowych słupów 
wewnętrznych oraz kratowych wią-
zarów stalowych dachu. Rozpięto-
ści w linii podpór dochodzące do 18 
m pozwolą na swobodne kreowanie 
przestrzeni wystawowych, z których 
największa będzie miała wielkość 
50,4 x 54,0 m – jest to odpowiednik 
powierzchni 10 kortów tenisowych. 
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Monolit z szewronem
Jednym z wielu wyzwań było wy-

konanie monolitycznych ścian wy-
sokości 7,5 m z barwionego beto-
nu architektonicznego bez poziomej 
przerwy roboczej, a dodatkowo z od-
wzorowaniem szewronu (wzoru, 
który nawiązuje do symboli i moty-
wów kojarzących się z polską woj-
skowością) na powierzchni ścian, 
z instalacjami prowadzonymi we-
wnątrz ścian oraz koniecznością 
osiągnięcia niemal zegarmistrzow-
skiej precyzji na połączeniu po-
szczególnych sekcji betonowań oraz 
w narożnikach (fot. 2. i 3.). Podobne 
zagadnienia towarzyszyły powsta-
waniu ścian fasady, gdzie dodat-
kowym wyzwaniem wykonawczym 
była ich grubość – tylko 20 cm, 
a projektowym – kwestia ich ekspo-
zycji na zmienne warunki atmosfe-
ryczne oraz bezpośrednie nagrzewa-
nie się od słońca powodujące bardzo 
duży zakres wahań temperaturo-
wych, na jakie narażona jest elewa-
cja. W związku z tym została ona 
podzielona pionowymi dylatacjami 
na odcinki nie dłuższe niż 7,2 m. 
Zrezygnowano także całkowicie ze 
starterów – ściana jest jedynie po-
łączona poziomymi ocynkowanymi 
kotwami ze ścianami nośnymi bu-
dynku przechodzącymi przez war-
stwę ocieplenia, co zapewnia jej 
większą swobodę odkształceń ter-
micznych. Dodatkowo, w celu za-
pewnienia większej trwałości ścian 

fasadowych, zdecydowano się na 
zastosowanie zbrojenia kompozyto-
wego, unikając w ten sposób poten-
cjalnego problemu korozji zbrojenia. 
Warto zwrócić uwagę, że wszelkie 
nierówności fasady, wynikające za-
równo z tolerancji wykonania, jak 
również jej odkształceń związa-
nych ze zmianami temperatury, są 
praktycznie niewidoczne dzięki ze-
wnętrznej strukturze geometrycz-
nej ściany. Ponieważ konstrukcja 
Pawilonu jest już wykonana na bu-
dowie, można śmiało powiedzieć, że 
uzyskano unikalny efekt końcowy 
w skali nie tylko krajowej, ale także 
europejskiej i jest to wynik bardzo 
dobrej współpracy architekta, kon-
struktora oraz wykonawcy betonów 
architektonicznych, a w szczególno-
ści Bartka Niesłuchowskiego.

Konstrukcja dachu
Konstrukcję nośną dachu stano-

wią dźwigary stalowe oraz kratow-
nice, do których od spodu będą 
podwieszone prefabrykowane, ma-
sywne, żelbetowe elementy sufitowe 
z zatopionymi przewodami stano-
wiącymi system grzewczo-chłodni-
czy. Ze względu na duże rozpięto-
ści konstrukcyjne, jak również duże 
obciążenia (ciężki, żelbetowy su-
fit podwieszany oraz zielony dach), 
w celu optymalizacji ciężaru kon-
strukcji stalowej przyjęto zwiększo-
ną wysokość konstrukcyjną dachu 
dzięki poprowadzeniu wszelkich 

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

lokalizacja: Warszawa
inwestor: Muzeum Wojska Polskiego
projektant: WXCA  
projektant konstrukcji i instalacji: 
BuroHappold Engineering
generalny wykonawca:  Konsorcjum  
IDS-BUD SA (lider) i MAR-BUD Sp. z o.o. 
Budownictwo S.k. (partner)
realizacja: maj 2018–2021

DANE INWESTYCJI
powierzchnia terenu objętego 
opracowaniem: 61 879 m2

wartość kontraktu: ok 260 mln zł

PAWILON MWP
wysokość: 11,3 m
kubatura: 103984,72 m3

powierzchnia: 12743,53 m2

PARKING PODZIEMNY MWP
wysokość: 7,1 m
kubatura: 101249,65 m3

powierzchnia: 27246,50 m2
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będzie się odbywać 70-metrową ram -
pą połączoną ze ścianami oporowy -
mi wykonanymi z  sz arego betonu 
architektonicznego z  odciskiem de -
ski. Podobne rozwiązania materia -
łowe będzie można dostrzec przy 
bramie wjazdowej wraz z  tu nelem. 
Całkowita długość obiektu wyniesie 
110 m, a  wy sokość i  sz erokość tune -
lu umożliwią transport eksponatów 
o znacznych gabarytach. Nad tune -
lem będzie odtworzony historyczny 
ceglany mur Cytadeli, który został 
rozebrany przed wykonaniem gwoź -
dziowanych podcięć Skarpy War -
szawskiej umożliwiających wjazd na 
teren budowy od Wisłostrady.

Ambitny projekt instalacji 
Z  uwagi na charakter obiektu, ja -

kim jest muzeum, rozwiązania 
w zakresie wentylacji, klimatyza -
cji, ogrzewania i  ch łodzenia musia -
ły być zaprojektowane w  taki sposób, 
aby spełnić restrykcyjne wymaga -
nia klimatu wewnętrznego. Z  kolei 
ze względu na architektoniczny cha -
rakter budynku instalacje wewnętrz -
ne miały być niewidoczne, aby nie 
wpływały na minimalistyczny wy -
raz projektu wnętrz, a  jednocześnie 
gwarantowały łatwą i  sw obodną 
aranżację ekspozycji w  przyszłości. 

Wyzwaniem projektowym był od -
powiedni wybór systemu wentylacji, 

instalacji w  wy sokości kratownic 
dachowych. 

Solidne rozwiązania do 
zadań specjalnych
Pawilon Południowy jest połą-  

czony z  dw ukondygnacyjnym ga -
rażem podziemnym wykonanym 
w technologii monolitycznej, płyto -
wo-słupowej. Na skraju Placu Gwar -
dii, na styku z  budynkiem Muzeum 
Historii Polski, zaprojektowano dro -
gę, po której będą mogły się prze -
mieszczać ciężkie pojazdy wojskowe, 
w tym czołgi. Aby to umożliwić, gru -
bość płyty stropowej w  ty m miejscu 
wynosi 600 mm. Wyjazd z  garażu 
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Deskowania
Rusztowania
Doradztwo techniczne
www.peri.com.pl
info@peri.com.pl

Beton architektoniczny 
— nowoczesny język architektury

Od  50 lat realizujemy projekty o najwyższym stopniu skomplikowania. 

Wspieranie naszych klientów i towarzyszenie im przy realizacji wyjątkowych zadań to nasza codzienność: 
jesteśmy z nimi w trakcie wykonywania obiektów o futurystycznych kształtach, na olbrzymich placach 
budowy, przy wznoszeniu budowli o skomplikowanym ustroju statycznym, wymagających projektach 
mostowych i tunelowych oraz pracochłonnych modernizacjach.

muzeum_wojska_polskiego.indd   1 16.01.2020   14:04:34
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ogrzewania i klimatyzacji – z uwa-
gi na wymogi stawiane salom mu-
zealnym, jak również optymalizację 
kosztów eksploatacji budynku. Do-
datkowo, zgodnie z życzeniem in-
westora, budynek i wszystkie zasto-
sowane w nim rozwiązania tech-
niczne muszą spełniać wymagania 
warunków technicznych dla bu-
dynków (Dz.U.75), które będą obo-
wiązywać od 1 stycznia 2021 ro-
ku. Niezależnie od powyższego nad-
rzędnym celem było zapewnienie 
zbiorom muzealnym bezpieczeń-
stwa w czasie pożaru. Jest to zagad-
nienie skomplikowane ze względu 
na fakt, że chronienie zbiorów za 

pomocą wody może doprowadzić do 
ich zniszczenia. 

Biorąc pod uwagę powyższe za-
łożenia, trudne zadanie, jakim jest 
projekt instalacji w obiekcie muzeal-
nym, urosło do rangi niezwykle am-
bitnego projektu.

Prace projektowe zostały roz-
poczęte od wyboru źródła ciepła 
i chłodu dla budynku Pawilonu Po-
łudniowego. Analizie poddano: kry-
terium kosztów inwestycyjnych, 
koszty eksploatacyjne dla okresu 
20 lat pracy instalacji, możliwo-
ści techniczne rozwiązań ze wzglę-
du na warunki komfortu klimatu 
wewnętrznego, względy wizualne 

instalacji. Przeanalizowano i po-
równano warianty rozwiązań opar-
tych na konwencjonalnych źródłach 
ciepła i chłodu, systemów korzy-
stających z odnawialnych źródeł 
energii oraz systemów mieszanych. 
Optymalnym źródłem ciepła i chło-
du dla budynku muzeum okazał się 
być wymiennik gruntowy, wspo-
magany sprężarkowymi pompami 
ciepła (SPC) z wymiennikiem ty-
pu woda–woda. Do zapewnienia 
ogrzewania i chłodzenia w obsza-
rach wewnątrz budynku, w któ-
rych będą wystawione eksponaty 
muzealne, wykorzystano elementy 
płaszczyznowe. 

Fot. 2. i 3. Naroże ścian fasadowych z szewronem oraz ściana wewnętrzna
Fot. 4. Przewody pionowego wymiennika gruntowego
Fot. 5. Wiertnica w trakcie wykonywania pionowego odwiertu gruntowego
Fot. 6. Żelbetowy prefabrykat sufitu: widok od spodu
Fot. 7. Próbny prefabrykat żelbetowy sufitu: widok z góry
Rys. 1. Przykładowe rozmieszczenie elementów prefabrykowanego sufitu podwieszanego
Rys. 2. Detal połączenia elementów prefabrykowanych sufitu podwieszonego
Rys. 3. Przekrój poprzeczny połączeń prefabrykowanych elementów

KOMENTARZ 

Szczepan 
Wroński
współautor projektu, 
WXCA

Projektowanie Muzeum Wojska Polskiego na 
Cytadeli wiązało się z wyjątkową odpowiedzial-
nością za zaplanowanie całego założenia nie 
tylko w zgodzie z szalenie istotną w tym miejscu 
historią, ale także z najbliższym sąsiedztwem – 
Żoliborzem czy nawet Wisłostradą. Przedmiotem 
naszej pracy był ok. 24 ha teren na Cytadeli. 
Musiała na nim powstać idealna kompozycja, 
która będzie spójna z ceglanym murem Carnota, 
sąsiadującymi Muzeum Katyńskim i Pawilonem X 
czy otaczającą żoliborskie wzgórze zielenią. 
Właściwe prace architektoniczne zawsze poprze-
dza dogłębne poznanie historii miejsca. W tym 
przypadku naturalną inspiracją była dla nas sze-
roko rozumiana historia wojskowości. Gdyby po-
patrzeć na 8-modułowy budynek muzeum z lotu 
ptaka, łatwo dostrzec, że poszczególne bloki są 
utrzymane w pewnym szyku bojowym. Staraliśmy 
się też odtworzyć historyczny układ urbanistyczny 
jeszcze z czasów dawnych koszar Gwardii Pieszej. 
Symbolicznym odwołaniem do wojskowości jest 
również autorski, delikatny wzór szewronu, który 
opracowaliśmy na potrzeby elewacji. Wzór, 
kształtem przypominający literę „V”, można od-
naleźć na skrzydłach husarii, w sznurze general-
skim czy oznaczeniach niektórych stopni wojsko-
wych. Pasy reliefów, przyozdobionych geome-
trycznie wspomnianym motywem, są wykonane 
z betonu architektonicznego barwionego w ma-
sie. W ten sposób uzyskujemy efekt zaskoczenia, 
gdyż fasady – chociaż monolityczne, dzięki pa-
dającym promieniom słońca i grze światła oraz 
cienia będą się zmieniać z każdą porą roku, 
a nawet dnia. Efekt, jaki uzyskaliśmy wszystkimi 
subtelnymi interwencjami architektonicznymi, po-
tęguje to, czego nie widać gołym okiem, a co 
wpływa na komfort odwiedzających muzeum lu-
dzi – innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i in-
stalacyjne. Obiekt w takiej formie, w jakiej po-
wstaje obecnie na warszawskiej Cytadeli, sta-
nowi dziś jedno z najnowocześniejszych muzeów 
w Europie.

rys. 2.

rys. 3.
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ŚWIATOWY LIDER BRANŻY GEOTERMALNEJ.
DOSTAWCA INSTALACJI Z GRUNTOWYMI WYMIENNIKAMI DO POMP CIEPŁA.

NASZE STANDARDY TWORZYMY WSPÓLNIE Z 
NASZYMI KLIENTAMI.
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Wymiennik gruntowy oraz pompy 
ciepła zostały zwymiarowane na po-
krycie całkowitego zapotrzebowania 
budynku na energię cieplną potrzeb-
ną do ogrzewania oraz wentylacji. 
Źródłem chłodu dla budynku bę-
dzie wymiennik gruntowy z pompa-
mi ciepła wspomagany pracą agrega-
tu chłodniczego.

Dla systemu pomp ciepła zapro-
jektowano wymiennik grunto-
wy w postaci 91 pionowych od-
wiertów w konstrukcji podwójnych  
sond w kształcie litery „U” (fot. 4., 5.). 
Głębokość każdej sondy wynosi 
150 m. Pionowe wymienniki grun-
towe (PWC) zostały rozmieszczo-
ne na terenie poza budynkiem oraz 
częściowo pod budynkiem. Z uwa-
gi na skalę przedsięwzięcia i fakt, 
że grunt oraz pompy ciepła będą 
stanowić jedyne źródło ciepła dla 
obiektu, przeprowadzono test re-
akcji termicznej gruntu, który po-
twierdził, że projektowana insta-
lacja będzie działać prawidłowo 
również podczas silnych mrozów. 
Ponadto przeprowadzono symula-
cję eksploatacji systemu sond grun-
towych przez okres 25 lat od rozpo-
częcia pracy instalacji. W badaniu 
tym uwzględniono wydajność grun-
tu (wyniki testu TRT) oraz model 
energetyczny obiektu, obliczony na 
podstawie bazy danych meteorolo-
gicznych miasta Warszawy dla każ-
dej godziny każdego dnia tygodnia  
w roku. 

Na podstawie wyników analizy 
modelu energetycznego można by-
ło precyzyjnie określić tryby pra-
cy instalacji, które z energetyczne-
go punktu widzenia będą pracowały 
w optymalny sposób. Powstało pięć 
podstawowych scenariuszy pracy 
instalacji maszynowni ciepła/chłodu 
plus tryb awaryjny:
• tryb ogrzewania – praca SPC w try-

bie wytwarzania wody ogrzewczej; 
• tryb chłodzenia naturalnego – 

praca jedynie pomp cyrkulacyj-
nych obiegów hydraulicznych;

• tryb chłodzenia sprężarkowego 
jako regeneracja wymiennika grun-
towego – praca SPC w trybie wy-
twarzania wody lodowej;

• tryb chłodzenia sprężarkowego 
SPC na potrzeby budynku; 

• tryb chłodzenia/ogrzewania sprę-
żarkowego – równoległa produkcja 
wody ogrzewczej i chłodniczej na 
potrzeby nagrzewnic oraz chłod-
nic;

• tryb awaryjny – awaria agregatu 
chłodniczego.

W salach ekspozycyjnych zaprojek-
towano instalację ogrzewania/chło-
dzenia w postaci wymienników 
płaszczyznowych rozmieszczonych 
w warstwach podłogi oraz w sufi-
tach. Instalacja będzie pracować 
zarówno w trybie ogrzewania, jak 
i chłodzenia. 

Ogrzewanie/chłodzenie sufitowe 
będzie realizowane za pomocą pre-
fabrykowanych elementów wykona-
nych z barwionego betonu architek-
tonicznego, w których będą zatopio-
ne elastyczne przewody z tworzywa 
PE-Xa. 

Prefabrykaty będą miały kształt 
krzyży o rozpiętości skrzydeł 3,6 
x 3,6 m oraz grubości 10 cm. Prze-
strzeń pomiędzy elementami betono-
wymi będzie wypełniona akustycz-
nymi panelami z wełny mineral-
nej. Elementy będą podwieszane do 
płatwi i dźwigarów dachowych po-
przez zastosowanie pionowych i sko-
śnych cięgien stalowych. Łącznie 
w budynku będzie wykonanych 411 
prefabrykowanych elementów sys-
temu ogrzewania/chłodzenia płasz-
czyznowego (rys. 1.).

Przewody instalacji wodnej uło-
żone w prefabrykowanych krzyżach 
będą ze sobą połączone za pomocą 
tulei zaciskowych. W miejscu połą-
czenia przewodów na skraju prefa-
brykatu żelbetowego przewidziano 
specjalne zagłębienia, w których bę-
dą wykonane połączenia hydraulicz-
ne przewodów. 

System ogrzewania/chłodzenia 
podłogowego oraz aktywowany ter-
micznie masywny żelbetowy sufit 
podwieszany zapewnią wysoki kom-
fort dla osób zwiedzających, wyma-
gane warunki dla eksponatów oraz 
dużą elastyczność w kształtowaniu 
wystaw. Jest to innowacyjne rozwią-
zanie, dzięki któremu w muzeum 
nie będzie w ogóle widocznych ele-
mentów grzewczych lub chłodzą-
cych, zgodnie z intencją architek-
ta, oraz zostanie wykorzystana masa 
termiczna żelbetu, co daje dodatko-
wą możliwość redukcji zużycia ener-
gii (fot. 6–7., rys. 2–3.). Rozwiązanie 
to umożliwia wydajną pracę instala-
cji ogrzewania niskotemperaturowe-
go, chłodzenia wysokotemperaturo-
wego oraz możliwość maksymalnego 
wykorzystania energii chłodu zaku-
mulowanej w gruncie do chłodze-
nia obiektu.

Budynek muzeum będzie wentylo-
wany za pomocą systemów mecha-
nicznych. Czerpnie powietrza ze-
wnętrznego zostały wkomponowane 

i ukryte w ścianach połączonych 
z przestrzenią nadwieszenia ele-
wacji. Centrale wentylacyjne będą 
umieszczone w zawieszonej nad cią-
gami komunikacyjnymi przestrzeni 
technicznej. 

Powietrze będzie przygotowywane 
w centralach wentylacyjnych i kli-
matyzacyjnych zapewniających, 
zgodnie z wymaganiami poszcze-
gólnych obszarów, ogrzewanie, chło-
dzenie, nawilżanie, osuszanie oraz 
filtrowanie powietrza. 

Bezpieczeństwo pożarowe
System mgły wodnej ma na ce-

lu zapewnienie bezpieczeństwa po-
żarowego w budynku zarówno dla 
zbiorów, jak i osób w nim przebywa-
jących. Charakteryzuje się on bardzo 
wysokim ciśnieniem wody w insta-
lacji gaśniczej oraz specjalnymi dy-
szami, które są w stanie produkować 
zamiast strumieni wody – mgłę wod-
ną. Głównym atutem takiego roz-
wiązania jest wysoki stopień bezpie-
czeństwa, jaki zapewnia ta instala-
cja. Dodatkowo produkowana mgła 
wodna nie wpływa na zbiory muze-
alne tak negatywnie jak strugi wo-
dy, przez co jest dla nich bezpieczna. 

Na budynku zaprojektowano zie-
lony dach, na którym elementy in-
stalacyjne zostały ograniczone do 
niezbędnego minimum oraz wkom-
ponowane w tło tak, aby nie były 
widoczne dla oczu zwiedzających. 
Zielony dach będzie również wyko-
rzystywany jako naturalna retencja 
wody deszczowej. Woda opadowa bę-
dzie gromadzona także w podziem-
nych zbiornikach retencyjnych o po-
jemności 135 m3 i wykorzystywana 
do spłukiwania toalet oraz podlewa-
nia zieleni na terenie cytadeli.

Efekt współpracy branżowej
Projekt został wykonany w tech-

nologii BIM w zakresie architek-
tury, konstrukcji i instalacji, co 
w dużej mierze przyczyniło się do 
zapewnienia wysokiej jakości do-
kumentacji projektowej wykona-
nej w sposób zintegrowany wielo-
branżowo, z „ukrytymi” instalacja-
mi oraz zgodnie z oczekiwaniami 
architekta. 

Po zakończeniu budowy rozpocz-
ną się prace związane z aranżacją 
wystaw. Rozpoczęcie działalno-
ści Muzeum Wojska Polskiego bę-
dzie oznaczało również otwarcie za-
mkniętego przez lata terenu Cytade-
li Warszawskiej i udostępnienie go 
mieszkańcom Warszawy.                    n




