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W kolejnej odsłonie naszego cyklu prezentujemy placówkę Uniwersytetu Warszawskiego 

zlokalizowaną w Chęcinach w woj. Świętokrzyskim.  Obiekt położony jest na dnie dawnego 

kamieniołomu i został wykonany z lokalnego kamienia (dewońskiego wapienia i dolomitu). 

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) zaprojektowała pracownia WXCA, a sam 

kompleks budynków nominowano do nagrody Unii Europejskiej  im. Miesa van der Rohe 2017, 

potocznie nazywanej Oskarami Architektury.  

 

Inwestycja finansowana była z funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój województwa 

Świętokrzyskiego oraz z dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W końcu Europejskie 

Centrum Edukacji Geologicznej to ośrodek naukowo-badawczy i centrum konferencyjne Uniwersytetu 

Warszawskiego.  

 

 

 

Budowa obiektu rozpoczęła się w 2014 roku a oficjalne otwarcie miało miejsce pod koniec 2015 roku. 

Placówka powstała w dawnym kamieniołomie Korzecko, na Górze Beylinie, potocznie zwanej Rzepką. 

Z ECEG-u rozpościera się widok na ruiny zamku Królewskiego w Chęcinach.   

 

Budynki znajdują się na malowniczym terenie wpisując się w otoczenie skarpy pokrytej miejscami gęstą 

roślinnością. Co ciekawe Chęciny są jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie na poziomie ziemi 

można zobaczyć skały pochodzące z geologicznie różnych epok. To wszystko było punktem wyjścia do 

projektu opracowanego przez pracownię WXCA.  



Na kompleks Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej składa się pięć, jednopiętrowych 

budynków-kostek: reprezentacyjny budynek główny, budynek dydaktyczny, laboratorium oraz trzy 

modułowe budyni hotelowe: dwa dla studentów oraz jeden dla gości ośrodka i kadry o podwyższonym 

standardzie. Centrum zostało zaprojektowane w taki sposób, aby przyjąć jednocześnie ok. 240 gości. 

 

 

 

Elewacje Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej tworzą: kamienie, które były wydobywane w 

tym miejscu jeszcze w latach 70. XX wieku, szkło, które zostało użyte w łącznikach między 

poszczególnymi budynkami, beton oraz drewno. Tym samym można odnieść wrażenie, że budynki 

zostały wydrążone w skale, a nie wybudowane od podstaw. Uzupełnieniem koncepcji architektów jest 

także roślinność, która z czasem pokryje dach ECEG-u.  

 

Integralność architektury z otoczeniem skał widoczna jest także wewnątrz. W Sali Audytoryjnej 

zlokalizowanej nieco poniżej gruntu, ściany to… nic innego jak skalne odsłonięcia, co jest 

niesamowitym uzupełnieniem charakteru tego miejsca.  

 

ECEG można uznać za mekkę geologów – miejsce, gdzie studenci mogą odbywać praktyki, a eksperci 

spotykać się, debatując dniami i nocami w otoczeniu skał z różnych epok.  
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