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A.C. tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale sala kon-
certowa to chyba bardzo skomplikowany obiekt.

A.n. Wnętrze jest tak bogate, że zaskakuje już sam efekt 
wizualny. Jednocześnie mało kto spodziewa się, że jest tu tyle 
technologii i tyle kubatury wokół samej głównej sali, która kry-
je tyle przeróżnych bardzo potrzebnych urządzeń. Warto spoj-
rzeć na przekrój sali, aby zrozumieć jak bardzo skomplikowany 
jest to obiekt. 

Generalnie sala koncertowa NOSPRu jest nie tylko salą 
koncertową. To przede wszystkim siedziba Narodowej Orkie-
stry Symfonicznej Polskiego Radia, która nagrywa dla radia 
audycje. Często są to audycje na żywo, w związku z tym jest 
to również wielkie studio nagrań i dlatego sala ta ma jeszcze 
większe wymagania akustyczne niż normalna sala koncerto-
wa. Jest lepiej wytłumiona i wszystkie parametry akustyczne 
są bardziej pod kontrolą.

Dźwięk w garniturze, czyli wykład o akustyce

W październiku 2014 r. nastąpiło uroczyste otwarcie oraz inauguracja niezwykłej sali i budynku – siedziby Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia. Nie mająca przez wiele lat własnej należytej siedziby, korzystająca dotąd z tymczasowej siedziby przy 
placu Sejmu Śląskiego wspaniała orkiestra doczekała się niezwykłego, własnego domu. Wzbogaciła się orkiestra, ale także wzboga-
ciły się Katowice i cały Śląsk o obiekt niespotykanej architektury, funkcjonalności i urody. Projektanci zadbali o walory akustyczne, na-
wiązując jednocześnie – jakże trafnie – do architektury starych Katowic i śląskiego charakteru zewnętrznej bryły budynku. Stworzyli 
przy tym perłę architektury, która szybko zdobyła uznanie w świecie muzyki.

O walorach i technicznych aspektach sali koncertowej budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia rozmawiam 
z panem Aleksandrem Nowackim, jednym z projektantów sali NOSPR z biura architektonicznego Konior Studio w Katowicach.
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W jaki sposób osiągnięto właśnie te parametry sali?
Bardzo ważna jest izolacja akustyczna. Niedaleko od sie-

dziby NOSPRu przebiega bardzo ruchliwa ulica, Aleja Korfan-
tego z tunelem podziemnym, który drży i wibruje podczas 
przejazdu każdej ciężarówki czy ciężkiego pojazdu. Drgania 
ta przenoszą się na sąsiednie obiekty. Przed przystąpieniem 
do projektowania wykonaliśmy badania drgań gruntu i wyni-
ki tych badań określiły wytyczne, do których zostały dopaso-
wane fundamenty i inne elementy budynku. Generalnie sala 
koncertowa jest całkowicie odcięta, odizolowana od reszty 
budynku. Widoczna w podłogach dookoła sali wąziutka dy-
latacja, oddziela ją od wszystkich innych części budynku. 
Wszystkie kładki, po których wchodzi się na poszczególne 
poziomy są oparte na specjalnych gumowych przekładkach. 
Nie opierają się one bezpośrednio na sali, więc nie przenoszą 
żadnych drgań. Poza tym, wszędzie mamy podwójne, a cza-
sem potrójne struktury, które oddzielają salę od reszty bu-
dynku i tego, co jest na zewnątrz. Kwestia izolacji akustycz-
nej była tu bardzo wysoko postawiona, a z tym wiąże się cała 
masa systemów instalacyjnych, które są wewnątrz. Wszystkie 
one muszą być ciche, a w szczególności wentylacja. Dlatego 
też urządzenia te są na najwyższym poziomie światowym. 
Założyliśmy sobie tu najwyższe parametry, które zostały 
spełnione, co potwierdzają badania.

W jakim stopniu warunki akustyczne zadecydowały 
o wyglądzie sali?

Jeżeli chodzi o wnętrze to trzeba powiedzieć, że 
wszystko co tu widać wynika z wytycznych akustyków. 
Funkcja i parametry poszczególnych elementów mają zna-
czenie akustyczne i dlatego wszystko zostało podporządko-
wane akustyce. Tak się złożyło, że mieliśmy możliwość pra-
cy z najlepszymi akustykami na świecie – z firmą NAGATA 
ACOUSTICS z Japonii. Mając takiego partnera należało go 
słuchać, należało wykorzystać jego wiedzę i nie wchodzić 

w jakieś niepotrzebne polemiki. I tak też zrobiliśmy. To nie 
skończyło się porażką czy jakimś kompromisem, lecz ewi-
dentnym sukcesem, co każdy potwierdza. Umiejętne prze-
tworzenie wytycznych akustycznych nie szkodzi architektu-
rze. Wszystkie elementy architektoniczne wynikają z bardzo 
różnych parametrów akustycznych.

na budowę sali koncertowej składa się wiele ele-
mentów, z których każdy spełnia swoją specyficzną, od-
rębną rolę, by w całości dać pożądany efekt.

Wymieniając elementy sali wypada zacząć od estra-
dy. Estrada to jedno wielkie pudło rezonansowe, jak w  gi-
tarze. Gitara bez pudła rezonansowego nie gra. Tutaj jest 
to samo. To jest rzeczywiście samoistny twór, który drży 
w odpowiedni sposób i emituje dźwięk orkiestry, która na 
nim stoi. Estrada współgra z orkiestrą do tego stopnia, że 
akustycy zażądali wręcz, aby muzycy grający np. na kon-
trabasach wbijali ich podstawki w estradę. Na początku 
muzycy bali się, że coś uszkodzą, tymczasem tak właśnie 
ma być. Instrument ma w ten sposób połączyć się z estra-
dą, dzięki czemu całe jego brzmienie wzmacnia się bardzo 
mocno. Drewno do budowy estrady zostało specjalnie wy-
brane i sprowadzone z Kanady. Jest to żółty cedr alaskański, 
który jest bardzo specyficznym drewnem, bardzo miękkim, 
ale też takim, które się odkształca, a potem szybko wraca 
do swojej poprzedniej pozycji. To rzeczywiście specyficzny 
gatunek drewna używany głównie na estradach sal kon-
certowych. Wyróżnia się jasnym, żółtym kolorem, w prze-
ciwieństwie do reszty zastosowanego w sali drewna, które 
jest w  kolorze nazywanym przez nas „stradiwariusem”, jak 
takie stare skrzypce. To drewno to wbrew pozorom brzoza, 
mocno wybarwiona w specyficzny sposób. Brzoza z kilku 
powodów, przede wszystkim dlatego, że podstawowym 
elementem, który przewija się wszędzie w sali – głównie na 
balustradach,  fotelach i na plafonie – jest sklejka. Sklejka 
jest materiałem, który pojawia się w całym budynku. Jest 
to bardzo wdzięczny materiał. Pomysł zastosowania sklej-
ki brzozowej pojawił się podczas prac nad projektem, bo 
nie byliśmy na początku pewni z  czego te elementy mają 
być zrobione. Sklejka brzozowa okazała się natomiast ideal-
nym materiałem podatnym na kształtowanie. Nie udało by 
się to, gdyby nie szczęśliwy kontakt z firmą Koskisen z Fin-
landii, która dostarczyła tę sklejkę w specyficznej formie. 
Zazwyczaj sklejkę wyobrażamy sobie w arkuszach o grubo-
ści około 1,5  cm, tymczasem sklejka do tych celów, które 
widać w naszej sali, szczególnie do balustrad, miała formę 
grubych bloków zbudowanych z kilkuset arkuszy forniru. 
Z takich bloków za pomocą techniki komputerowej zostały 
wycięte potrzebne kształty. 

Fot. 1. Przekrój sali koncertowej NOSPRu
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Fot. 2. Konstrukcja sufitu akustycznego

Ważnym elementem są balustrady. Jest to element, któ-
rego zadaniem jest odbijanie dźwięku i kierunkowanie go 
w konkretne miejsca. Dlatego też balustrady są tak ukształ-
towane, tak nachylone i tak ciężkie. Muszą być ciężkie, żeby 
należycie odbijać dźwięk. Dźwięk musi trafić na ciężki mate-
riał, żeby się odbić, bo inaczej rozpuści się on w tym materia-
le, wejdzie z nim w drgania i cała energia się rozproszy. Tylko 
ciężkie materiały odbijają dźwięk, który jest bardzo cenny 
w każdej tego typu sali. Im większa sala, tym energia dźwięku 
jest cenniejsza – tak długo jest słyszalna przez ludzi, jak dłu-
go dźwięk się odbija. Gdy przestanie się odbijać, energii już 
nie ma. A przestaje się odbijać bardzo szybko, ponieważ naj-
bardziej niekorzystnym elementem w salach koncertowych 
są ludzie, publiczność. Paradoksalnie jest to największy pro-
blem sal koncertowych. W zasadzie – publiczności powinno 
nie być, ponieważ ludzie są materiałem w stu procentach 
pochłaniającym dźwięk. Każdy dźwięk, który dociera do tej 
masy ludzi na widowni po prostu znika, zostaje wchłonięty. 
Dopóki on tam nie dotrze, to powinien się jak najwięcej od-
bijać, wtedy tworzy tak zwany czas pogłosu, który w takiej 
sali koncertowej powinien być na poziomie około dwóch 
sekund. To zostało tutaj osiągnięte. A  jest to zawsze wielka 
niewiadoma w projektowaniu każdej sali. Nigdy nie ma pew-
ności czy to się uda, ponieważ istnieje wiele parametrów, 
które wpływają na efekt końcowy. Można jedynie wydawać 
wytyczne, starać się na bazie swojego doświadczenia i wie-
dzy wpływać na decyzję architekta, natomiast rezultat nigdy 
nie jest pewny. Tutaj szczęśliwie udało się uzyskać odpo-
wiednie parametry, choć przecież nie było to tylko szczęście, 
lecz także doświadczenie naszych akustyków, które zaważyło 
w wielu kwestiach.

Każdego, kto znajduje się na sali zadziwia kształt jej 
sufitu i olbrzymiego plafonu unoszącego się nad widow-
nią. Są to elementy bardzo dekoracyjne, ale podejrzewam, 
że i one mają swoje znaczenie akustyczne.

Sufit to bardzo ważny, a właściwie główny element, któ-
ry odbija dźwięk. Jest to sufit akustyczny, który ma wyraźnie 
wygiętą formę. Rysunek pokazuje jak bardzo skomplikowany 
jest to twór. 

Dziwna forma sufitu wynika również z wytycznych aku-
stycznych. On też musi odbijać dźwięk w konkretnych kie-
runkach i w konkretny sposób. Dlatego jest tak a nie inaczej 
ukształtowany. Wykonany jest z konstrukcji stalowej wypeł-
nionej tą samą fińską sklejką, a wszystko to jest zalane beto-
nem. Nad głowami publiczności wisi na linach 300 ton be-
tonu! Sufit odbija odpowiednio dźwięk kierując go w stronę 
publiczności. Jednak tym, co najbardziej rzuca się w oczy 
jest olbrzymi plafon. Jest to część sufitu ważąca około trzy-

dziestu ton, nieco obniżona, która znajduje się dokładnie 
nad estradą. Ma on również funkcję odbijania i rozpraszania 
dźwięku w konkretnych kierunkach, ale przede wszystkim 
stanowi naturalny monitor, czyli źródło odsłuchu dla orkie-
stry. Gdyby tego elementu nie było, to członkowie orkie-
stry, którzy znajdują się po przeciwnych stronach, nie mieli-
by szans się usłyszeć. Dzięki plafonowi dźwięk unoszący się 
do góry odbija się w odpowiedni sposób, wraca z powro-
tem i muzycy mogą słyszeć siebie i kolegów. Część dźwięku 
jest oczywiście emitowana także w kierunku publiczności. 
Kształt plafonu to fragment sfery o promieniu około trzy-
dziestu metrów, bo taki akurat kształt okazał się najbardziej 
efektywny.

przedziwny kształt ma powierzchnia ścian bocznych.
Jest to kolejny element akustyczny, który jest bardzo 

ważny w każdej sali koncertowej. Wypada powiedzieć, że na-
sza sala to pierwsza w Polsce sala typu „vignyard”, czyli po 
francusku „winnica”. Jest to typ sali, który się zrodził w poło-
wie dwudziestego wieku. Wcześniej budowano sale w stylu 
„shoebox”, czyli „pudełko na buty”. Nazwa nie przypadkowa, 
ponieważ wszystkie tego typu sale – z najsłynniejszymi wie-
deńskimi i francuskimi salami – były budowane jako prosto-
kątne pudełka, prostopadłościany o  wydłużonym kształcie, 
gdyż tylko tak kiedyś umiano budować. Umiano przekry-
wać jedynie określoną szerokość budynku. Sale te były więc 
długie i szerokie. Jednak taki kształt sali jest efektywny dla 
muzyki, dla rozchodzenia się dźwięku, dlatego że dźwięk od-
bija się ciągle od ścian i odpowiednio wypełnia przestrzeń. 
Jednocześnie taki układ ma też sporo mankamentów, po-
nieważ ostatnie rzędy widowni są siłą rzeczy poszkodowane 
zarówno pod względem samej jakości dźwięku, jak i przede 
wszystkim widoczności. Przy dużych salach, gdzie dochodzą 
balkony, odległości są bardzo duże i percepcja estrady z ta-
kiej odległości jest bardzo upośledzona.
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W połowie dwudziestego wieku zrodziła się koncepcja 
sali innego typu, takiej właśnie „winnicy”, opartej na układzie 
tarasów, które otaczają estradę, dzięki czemu wszyscy są bli-
żej. Wiąże się to natomiast z kilkoma mankamentami, przede 
wszystkim konstrukcyjnymi, ponieważ bardzo mocno zwięk-
sza się rozpiętość sali. Do połowy ubiegłego wieku przykry-
wanie tak dużych powierzchni było bardzo trudne. Poza tym 
same obliczenia dźwięku, rozchodzenia się fal dźwiękowych 
w takich dziwnych, bardzo szerokich salach są trudne. W nich 
dużo ważniejszą rolę od ścian ma sufit, który jest zazwyczaj 
bliżej. Dźwięk ma krótszą drogę do przejścia i odbija się głów-
nie od sufitu.

W naszym budynku ściany są bardzo ważne, nie pełnią 
jednak funkcji odbijania dźwięku, ponieważ przejął to sufit. 
Pełnią natomiast ważną funkcje rozpraszania dźwięku, gdyż 
dociera do nich duża energia dźwięku i musi być ona jakoś za-
gospodarowana. Gdyby się po prostu odbiła i wróciła do pu-
bliczności, przybyłaby za późno i pojawiałyby się echa. Tym-
czasem tego typu ukształtowanie jakie widać w sali pozwala 
na rozproszenie dźwięku, wymieszanie go, co tworzy wraże-
nie intymności, otaczania dźwiękiem. Ten typ ukształtowania 
powierzchni nazywa się w języku akustyków „microshaping”, 
czyli takie mikro ukształtowanie. Z tym architekci na całym 
świecie radzą sobie bardzo różne – widziałem zastosowania 
drewna, gipsu, innych materiałów. Myśmy poszli „na całość”, 
wybraliśmy technologię najtrudniejszą, czyli wykonanie tego 
wyrafinowanego ukształtowania jako odlewanego betonu 
konstrukcyjnego. Uzyskaliśmy to poprzez zastosowanie do 
szalowania specjalnych gumowych form wykonanych przez 
firmę Reckli. Jest to firma, która zajmuje się między innymi 
produkcją ekranów akustycznych przy drogach z zastosowa-
niem betonu odlewanego w  formy, które powodują rozpra-
szanie dźwięku. Natomiast w naszej sali sprawa została od-

wrócona i wykorzystaliśmy to – po pierwsze – jako wnętrze 
a nie zewnętrze budynku, a po drugie do poprawy akustyki, 
do wzmocnienia dźwięku, do jego poprawienia a nie tylko do 
jego rozproszenia. Bardzo się to sprawdziło i działa świetnie. 
Jednak przed wykonaniem zostały przeprowadzone bardzo 
szczegółowe próby. 

Czyli nie tylko obliczenia i teoretyczne analizy zde-
cydowały o zastosowaniu takich kształtów, dziwnych ele-
mentów i różnych technologii, ale były też próby?

Powstał model w skali 1:10, do którego można było 
wejść i stanąć pośrodku, nawet zagrać na instrumencie. Miał 
dwa metry wysokości. Dźwięk nawet w tym wnętrzu pięknie 
się rozchodził. Model wykonano po to, by przeprowadzić ba-
dania akustyczne. Nie po to, aby można powiedzieć, że coś 
ładnie brzmi czy nie, ale by sprawdzić pewne konkretne pa-
rametry akustyczne. Wewnątrz modelu były ustawiane małe 
głośniki, które wydawały jedynie specjalne rodzaje dźwię-
ków, a  na miejscach publiczności były z kolei montowane 
mikrofony, które odbierały te dźwięki. Na tej zasadzie zosta-
ły bardzo precyzyjnie przebadane wszystkie miejsca przy-
szłej sali. Większość materiałów użytych do budowy modelu 
są identyczne z tymi do budowy sali. Sklejka na przykład to 
ta sama sklejka i ten sam producent, a na ścianach w skali 
1:10 wszystkie formy wykonane jako odlewy gumowe firma 
Reckli wykonała potem w skali 1:1. Reszta modelu to bardzo 
grube płyty MDF, które odegrały funkcję betonu. Najtrud-
niejszym elementem tego bardzo wyrafinowanego mode-
lu było zachowanie identycznych kształtów, proporcji jak 
w  obiekcie docelowym, a na dodatek konieczność uzyska-
nia idealnej szczelności, ponieważ akustycy w czasie bada-
nia wypełniali go azotem, po to, żeby dostosować warunki 
ośrodka, w którym się dźwięk rozchodzi do skali 1:10. Dla-
tego uszczelnienie tego modelu to było poważne wyzwa-
nie i trwało tygodniami. Samo badanie trwało około półtora 
miesiąca i przebiegło w trzech turach. Wnioski pochodzące 
z pierwszej tury badań wymusiły pewne zmiany, nawet geo-
metrii ścian betonowych, które zostały wprowadzone do 
modelu. Nastąpiła druga faza badań, znowu wnioski, zmiany 
i dopiero trzecia faza badań potwierdziła, że już jest wszyst-
ko dobrze. Te badania były na etapie projektowania, więc do 
budowy przystąpiliśmy już ze spokojną duszą, mając świa-
domość, że model jest przebadany i ma dobre wyniki. A miał 
naprawdę lepsze wyniki niż najlepsze modele sal koncerto-
wych na świecie, które zostały wykonane, a było ich zaled-
wie kilka, bo jest to technologia „naszych” akustyków Naga-
ta Acoustics. To oni proponują wykorzystanie takich modeli, 
chociaż to nie jest tania sprawa. Decyzja o budowie takiego 
modelu nie była łatwa, ale jednak opłacała się bardzo. 

Fot. 3. 
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po kolejnej próbie, przy ciągłym zmienianiu grubości i gę-
stości pianki, udało się w końcu uzyskać pożądany efekt, 
który akustycy zaakceptowali. Foteli jest 1800, więc jest 
to niebanalna ilość materiału i jego zdolność pochłania-
nia dźwięku, co musiało się znaleźć pod kontrolą. Każdy 
akustyk to powie, że fotele są bardzo ważną częścią każdej 
sali koncertowej.

Czy inne instalacje elektryczne i systemy, np. auto-
matyki, nagłośnienia i oświetlenia poza zwykłymi wa-
runkami również musiały spełniać wytyczne akustycz-
ne?

To nawet mnie zaskoczyło, jak dużo jest instalacji elek-
trycznych w samej sali koncertowej. Niektóre są oczywiście 
banalne, jak instalacja gniazd wtykowych, natomiast o każdej 
innej można powiedzieć coś ciekawego.

Mamy instalację oświetlenia ogólnego. Wbrew pozo-
rom bardzo trudna rzecz, ponieważ każda lampa, każda 
oprawa musi mieć certyfikat akustyczny. Oprócz pożaro-
wego, oprócz wszystkich elektrycznych certyfikatów musi 
przejść badania akustyczne. Istnieją dwa ważne aspekty, 
które powodują, że lampa jest czasem dyskwalifikowana. Po 
pierwsze, lampa podczas pracy nie może emitować dźwię-
ku. Przy tej ilości opraw, które znajdują się tutaj (na samym 
suficie około 290 sztuk, a pod balkonami ponad 150), ich 
zachowanie „akustyczne” jest bardzo ważne, zwłaszcza przy 
zapalaniu, czy ściemnianiu. Ściemniacze są na przykład bar-
dzo trudnymi elementami, które wydają dźwięki. Wszystkie 
te oprawy zostały przetestowane pod kątem wydawania 
dźwięku, a także czy nie wchodzą w reakcję z dźwiękiem, 
to znaczy czy nie wpadają w wibracje, gdy do nich dociera 
dźwięk. Zbadano cały system oświetlenia ogólnego, czyli 
nie tego estradowego, które widzimy w czasie koncertu, ale 
tego które powoli się ściemnia albo świeci tylko częściowo. 
Oświetlenie to pracuje w systemie DALI, natomiast oświe-
tlenie estradowe, tak zwane orkiestrowe, służące muzy-
kom, aby widzieli nuty i  dyrygentowi, aby dobrze widział 
orkiestrę i partyturę, bazuje na oprawach żarowych. Są to 
bardzo tradycyjne w całym przemyśle teatralnym oprawy, 
które nie wydają dźwięków, natomiast rozgrzewają się do 
wysokich temperatur, jednocześnie nie mając wentyla-
torów. Zaprojektowane są tak, aby wykorzystać specjalną 
przestrzeń nad plafonem, która pozwala odbierać ich cie-
pło, gdyż pracują przez cały czas koncertu. To świetne opra-
wy do teatrów – nie wydają dźwięków, dają bardzo wysokie 
natężenia światła, dobrą barwę. Natomiast wszystkie inne 
głowice ruchome, których jest tu bardzo dużo, to normalne 
współczesne reflektory sceniczne oparte na systemie DMX 
z szybkim reagowaniem na sygnał. 

Fot. 4. 

Fot. 5. 

podobno materiał na fotele został tak dobrany, aby 
nie było różnicy pomiędzy tymi miejscami gdzie siedzą lu-
dzie, a tymi pustymi.

To prawda, każdy materiał pochłaniający w takiej sali 
to ewidentna strata dźwięku i dlatego, jak najwięcej jest tu 
materiału ciężkiego, który odbija dźwięk, także w fotelach, 
w ich oparciach czy podłokietnikach. Natomiast wszyst-
kie te miejsca, które człowiek zasłania to właśnie materiał 
miękki, pochłaniający, bo ma on zastąpić człowieka. Waż-
ne jest, aby orkiestra ćwicząc na sali miała te same warunki 
w czasie próby, jak w czasie koncertu, żeby nie czuła różni-
cy w akustyce pomieszczenia. Tak więc najważniejszy para-
metr badanego fotela, jest zgodność tych dwóch krzywych: 
z pełnym fotelem i pustym. Badania nad fotelami trwały 
też tygodniami w  Instytucie Techniki Budowlanej, a po-
tem w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i dopiero 
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odpowiednich urządzeń. Te wszystkie gniazda są bardzo 
mocno poukrywane, tak że publiczność ich nie dostrzega. 
Część z nich jest w estradzie. Mamy całą masę skrzynek estra-
dowych, których też nie widać na pierwszy rzut oka, a które 
umożliwiają wpięcie się w  bardzo wielu miejscach z napię-
ciem czy z nagłośnieniem.

Następna instalacja to wysokiej klasy system nagło-
śnieniowy i instalacja nagłośnienia. Mamy bardzo mocno 
okablowane całe pomieszczenie. Realizacje zarówno radio-
we, jak i telewizyjne są tu możliwe. Jest tu cała masa ukry-
tych kanałów, umożliwiających prowadzenie kabli telewi-
zyjnych do kamer, które mogą być ustawione w różnych 
miejscach sali. Wszędzie trzeba ten kabel doprowadzić, a to 
są kable ogromnej średnicy i sztywne. Wszystko to jest po-
ukrywane w podłogach i niewidoczne dla ludzi. Za pomocą 
specjalnych klap można do nich dotrzeć i odpowiednio roz-
prowadzić kable.  

Bardzo ciekawa jest instalacja reżysera dźwięku. Każ-
dy reżyser dźwięku wie, że najlepsze dla niego miejsce, 
aby wyreżyserować dźwięk, reagować na zmiany natężenia 
dźwięku (tego sztucznego, bo przy naturalnym dźwięku nic 
nie trzeba reżyserować) podczas koncertu nagłaśnianego, 
jest na samej widowni wśród ludzi. Są to miejsca często 
w brutalny sposób zabrane publiczności i zasłaniające wi-
dok. W przypadku sali NOSPR – jest to chyba jedyne takie 
rozwiązanie w Polsce, a może nawet w Europie – mamy do 
czynienia z takim stanowiskiem reżysera dźwięku, które 
nazywa się po angielsku „front of the house”. Jest ono cho-
wane i wyjeżdża na środku widowni, gdy jest potrzebne. 
Na rysunku widać to miejsce. Dwadzieścia foteli zapada się 
dwie kondygnacje w dół, zjeżdża i przesuwa się na bok ra-
zem z podłogą, a w tym miejscu pojawia się konsola reży-
sera dźwięku podnoszona z poziomu dwóch kondygnacji 
niżej. Reżyser dźwięku jest otoczony balustradą, ma swoje 
wygodne miejsce, półeczki, stół mikserski i nikomu nie za-
słania, jego miejsce jest wkomponowane w salę. Instalacja 
dosyć droga, ale to rzeczywiście unikat i wiemy, że jest tutaj 
świetnie wykorzystywany, dużo bardziej niż znajdujące się 
również w sali reżysernie dźwięku, w których reżyser będąc 
za szybą słyszy tylko to, co już ma zmiksowane. Jest to bar-
dzo ceniony element wśród akustyków. 

oświetlenie i nagłośnienie to z pewnością najważniej-
sze systemy pozwalające na odpowiedni odbiór występu 
muzyków w sali koncertowej. Czy w sali noSpr są również 
zastosowane inne systemy nowoczesnej automatyki?

Elementem takiej technologii jest sterowanie auto-
matyczne podestami estradowymi. Widać na estradzie 
kręgi, tworzące amfiteatr, który można podnieść albo 

Fot. 6. Widownia sali NOSPR. W centralnej części widoczne  
miejsce reżysera dźwięku

Koniecznym elementem jest oświetlenie awaryjne i ewaku-
acyjne, piktogramy. Awaryjne oświetlenie zostało zintegrowane 
z oświetleniem ogólnym w taki sposób, że moduły awaryjne 
znajdują się w oprawach. Nie są to osobne oprawy. Nie chcieli-
śmy, żeby niektóre oprawy nie świeciły podczas koncertu „bo 
są awaryjne”. To są normalne oprawy, które w czasie awarii mają 
swoje zasilanie z baterii centralnej i przejmują funkcję oprawy 
awaryjnej. Zastosowano także oświetlenie przeszkodowe. Na 
sali podświetlone zostały wszystkie schody, które ze wzgledu na 
bezpieczeństwo publiczności, muszą wyraźnie świecić podczas 
koncertu. Jednak i te oprawy są ukryte, świecą światłem odbitym, 
subtelnym, nie takim jak w kinach, gdzie zazwyczaj źródła światła 
są widoczne. 

Instalacja gniazd wtykowych, wydawałoby się rzecz nie-
potrzebna w takiej sali, a jednak takie konieczne czynności, 
jak sprzątanie sali, odkurzanie wymaga możliwości wpięcia 
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spłaszczyć. Inaczej dla orkiestry, inaczej dla występu so-
lowego pianisty. Jak jednak się często zdarza, pianiści też 
używają układu jak dla orkiestry, ponieważ część dźwię-
ku z fortepianu już wcześniej się odbija i wraca do nich 
oraz w stronę publiczności. I to jest znowu unikat, ponie-
waż podesty te są sterowane automatycznie, podczas gdy 
w innych obiektach tego typu często podesty są wnoszo-
ne, zmagazynowane gdzieś obok, zestawiane i skręcane. 
Jednak w  sali o  takiej randze powinno to być wygodne 
urządzenie. Postanowiono więc zastosować i tu system 
automatyczny. Każdy z tych podestów jest samodzielnym 
pudłem rezonansowym i  to spowodowało, że także pro-
jektowanie estrady odbyło się w ścisłej współpracy z aku-
stykami, żeby nie popełnić żadnego błędu czy uniknąć 
poprawy na budowie. Estrada, jak już mówiliśmy, to także 
w pewnym sensie instrument.

Kolejny element automatyczny to sterowanie elemen-
tami mechaniki górnej, czyli tym wszystkim, co wisi pod su-
fitem, a więc tak zwane sztankiety, do których podwieszane 
są reflektory, głośniki, jakieś dekoracje, czasem plakaty. To są 
rzeczy, których generalnie nie lubimy jako architekci, bo psu-
je to trochę efekt początkowy, ale niestety sala musi mieć tę 
uniwersalną możliwość zmiany funkcji, wygody obsługi, itd. 
Wszystkie tego typu instalacje są elektrycznie sterowane, 
opuszcza się je aż na poziom widowni dla wymiany sprzętu. 
Na poziomie stropu technicznego można chodzić po pasie 
dolnym dźwigarów dachowych, tam stoją wyciągarki, które 
automatycznie zwijają liny.

W sali znajduje się także instalacja sterowania kur-
tynami akustycznymi. W sali koncertowej, Akademii Mu-
zycznej jest zmienna akustyka, realizowana za pomocą 
drzwi, które otwierają się do tak zwanych przestrzeni wy-
brzmiewania. To są przestrzenie, w  które dźwięk wpada, 
odbija się od różnych ciężkich elementów, ścian betono-
wych i wraca z powrotem do sali z pewnym opóźnieniem. 
Droga odbicia dźwięku przekłada się oczywiście na czas 
i tego typu element czasem wydłuża, a czasem może skra-
cać dźwięk, jeżeli użyje się ukrytych w tych przestrzeniach 
ogromnych, ciężkich materacy, które wchłaniają dźwięk. 
Jeżeli właśnie się je opuści, to dźwięk wpada w te prze-
strzenie i już z nich nie wraca, więc jest skrócony i nie ma 
tego odbicia. To są elementy, które wpływają na tak zwa-
ną zmienność akustyczną sali (pisaliśmy o tym w Kąciku 
Śląskim poświęconym Sali Akademii Muzycznej w nu-
merze 5/2011 Śląskich Wiadomości Elektrycznych – przyp. 
AC). W sali NOSPR tego nie mamy z  różnych względów, 
przede wszystkim po to, żeby precyzyjnie ukształtować 
salę w takiej optymalnej postaci w jakiej ona ma brzmieć 
dla orkiestry symfonicznej. Sala miała być optymalnie za-

projektowana pod orkiestrę symfoniczną kosztem pewnej 
zmienności akustycznej, która i tak jest, bo tak, jak wspo-
mniałem, mamy kurtyny akustyczne, czyli gruby materiał, 
który automatycznie wysuwa się z ukrytych w  ścianach 
szczelin na szynach, które rozwijają ten materiał i  rozsu-
wają na ścianach bocznych. Po jego rozwinięciu skraca się 
pogłos o około pół sekundy, co jest korzystne dla koncer-
tów nagłaśnianych. Dźwięk z głośnika jest już przygoto-
wany w taki sposób, że pogłos nie jest potrzebny, więc po-
głos naturalny pomieszczenia jest właściwie wtedy wadą, 
dlatego się go niweluje. I to jest jedyny element zmiennej 
akustyki tutaj, choć często wykorzystywany.

Istnieje oczywiście w sali system rejestracji i transmisji 
dźwięku. Sala koncertowa jest połączona z profesjonalnym 
studio nagrań, niejednokrotnie są realizowane transmisje „na 
żywo” dla Drugiego Programu Polskiego Radia. W zasadzie 
wszystkie koncerty są nagrywane do celów archiwizacyjnych. 
To studio nagrań rzeczywiście pracuje pełną parą.

Ostatnia rzecz, to instalacja sterowania wentylacją. Wen-
tylacja jest jednym z elementów najtrudniejszych do opano-
wania pod względem głośności. Mamy tutaj system wyporo-
wy, powietrze jest wypierane ze specjalnych wielkich komór, 
które znajdują się pod widownią i pod wszystkimi balkonami. 
Tego nie widać, ale wszędzie są specjalne ogromne komory 
powietrzne, do których tłoczone jest powietrze z podziemi 
i na zasadzie bardzo powolnego wypychania go pod fotelami 
przez specjalne wywietrzniki przenika bardzo wolno, tak, że 
nikt nie czuje w sali żadnego powiewu i co najważniejsze, nie 
słyszy też dźwięku wentylacji. Powietrze jest odbierane górą 
ponad tymi wszystkimi sufitami i wraca z powrotem do insta-
lacji wentylacyjnej.

To są te najważniejsze elementy sali NOSPR. Na swoją ko-
lej czekają jeszcze organy. To, co widać na sali, to imitacja. Jed-
nak miejsce dla organów zostało przygotowane już na etapie 
budowy i ten element, który tutaj udaje organy wypełnia tylko 
to miejsce, w które stanie prawdziwy instrument. Przygotowa-
nia do budowy organów już trwają. Ich inauguracja będzie ko-
lejnym niezwykłym wydarzeniem.

Bardzo dziękuję za rozmowę, a projektantom – 
w imieniu słuchaczy i miłośników muzyki – za perfekcyjne 
zaprojektowanie wspaniałego przybytku muzyki, gdzie 
dźwięk ubrany został w piękny garnitur.

Rozmawiał Andrzej Czajkowski
Ilustracje: Konior Studio, A. Czajkowski






