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C o A e p j K a H P i e
TlyóJiUKaUtUsi nocBsnąeuuasi TpeM U3 hucjicl nocTpoeum>tx 

b BapuwBe nocjie bouhki ynusepca^bUbiM Maza3uuaM. I ly -  
SjiMKyioTCa cjie^yiomne oÓT.eKTbi: IJeHTpajibHbiji YHMBepMar 
b MepycajiMMćKMX ajijienx —  apxMTeKTopbi 3. MraaTOBM-i 
m H. PoMaHbCKPi; YHMBepMar b ajuiepi CBepneBCKoro —  ap- 
xMTeKTopbi M. TaTMaiiep pi B. Ko3eeBCKn; KpbiTbm pb ih o k  
b KBapTajie OxoTa —  apxMTeKTop 3 . BaiyiaBSK. KoMMeHTa- 
P mm apxpiTeKTopa E. CTpaxou;Koro.

IIpeMuu KoMurera no dejiaM zpadocTpourejibCTBa u a p x u -  
reKTypbL. OraTbH a p x. 3. KapnpiHbCKoro, co^ep^KamaH KpaT- 
Kyio xapaKTepprcTPiKy coctohhmh apxMTeKTypHoro npoeKTM- 
poBaHPiH b  cb h 3 pi c pacnpe^ejieHMeM npeMMii 3 a 1957 ro#. 
Bnepe^M  PiAyT paSoTbi M3 oójiacTM reHepajibHbix njiaHOB 
ropo^OB m npoeKTbi npoMbimjieHHOM apxMTeKTypbi. MHane 
OÓCTOMT flejIO CO MHOTMMM CTpOHLJMMMCH B 3 TO BpeMH 
npoM3 Be,o;eHMH apxMTeKTypbi, b  uacTHOCTM b  oÓJiacTM jkmjimlu;- 
Horo CTpopiTejibCTBa m Hapo^Horo npocBemeHMH. B ce  enje  
3 aMenaeTCH óojibiuoM p a 3pbiB MejK^y t . Ha3 . „npo^yKLjMeM” , 
a ypoBHeM KOHKypcnbix npoeKTOB, ypoBHeM nocjie,n;HMX paóoT 
Ha c|)aKyjibTeTax apxpiTeKTypbi mjim ypoBHeM HeKOTopbix 
HOBeMiHMx npoeKTOB. X o po m n e nHor^a pe3yjibTaTbi KOHKyp- 
cob k  cojKajieHPiio nacTO ocTaiOTca Ha 6 yM are. B ocoÓeHHOCTM 
B JKMJIMLLJHOM CTpOPITeJIbCTBe CMJIOM MHepiJMM ÓblTyOT THJKe- 
jia a  „K a3 apMeHHaH” apxpiTeKTypa AOEOjibHO nppiMPiTPiBHaH 
b  TexHpmecKOM oTHOineHPiPi, mjim jKe 3 ^;ecb H aSjno^aeTca He- 
o6y3;];aHHaH „coBpeMeHHOCTb”, kotopom  aBTopbi aoÓMBaiOTCH 
jiioóom ijeHOM. BnojiHe oneBM^HO, hto OKa3 bmaioT s^ecb  TOJKe 
BJiPiHHPie orpaHPmeHUH n 3 anpeTbi nppiMeHeHPiH b  CTpoMTejib- 
CTBe cTajm , hto oSocHOBaHo #e(j)Mn;MTOM MaTepnajiOB. B p e -  

^3yjibTaTe He nppiMeHHeTCH KapKacHaa ?Kejie3o6eTOHHaH ko h -  
CTpyKi^piH c jierKPiMn 3 anojiHHTejiHMH. O^HOBpeMeHHO, y n o -  
TpedJiaeMbie 3 aBo#CKoro pisroTOBJieHPiH sjieMeHTbi Bce em e  
oneHb THjKejibi. IIojiynaeTCH H ecopa3 MepHOCTb Meac/jy kojim-  
necTBOM m BecoM ynoTpe6 jieHHbix MaTepnajiOB pi oS t^ mom 
nocTpoMKn. ApxpiTeKTypa nojiynaeTCH THJKejiaa, HeaKOHOM- 
Han, He coBpeMeHHaa. Cym ecTB yiom ne aanpeTbi cjpaKTMHecKM 
^eJiaiOT HeB0 3 M05KHbIM CTpOPITeJIbCTBO BbICOKMX 3 ,n;aHMM 
m jierK nx, Sojiee cboS o^ ho pacnjiaHMpOBaHHbix HiKOJibHbix 
pt ftpyrp[x 3 ^aHPiM oSm ecTBem roro nojib3 0 BaHPiH. B npoMbi- 
mjieHHOM apxMTeKType npwHOCHT a^opoBbie njioflbi MHoro- 
jieTeHee coTpyflHMnecTBo apxprreKTopoB c KOHCTpyKTopaMM, 
nocjie^OBaTejibHaa ijejieycTpeMJieHHOCTb pi jiorMKa, KOTOpbie 
b  otom oSjiacTpi apxp[TeKTypbi MMejm cbom onar. B 0 3 M05KH0 , —  
cnpaniPiBaeT aBTop cTaTbM —  cjie^oBajio 6 bi BonpeKPi y c T a -  
hobmbllimmch MejK/iy p a 3 JiMHHbiMM „ciieu;MajiM3 aijMHMM” rp a -  
HnqaM nopynnTb stm m  rpynnaM  npoeKTnpoBmnKOB TOJKe 3 a -  
^aHPiH no xępuiPimHOMy m niKOJibHOMy cTpopiTejibCTBy? n o -  
cjie^HPie ro^bi —  nnineT ^ajinm e aBTop —  6 biJin a jih  apxn ~  
TeKTypbi nepno^OM „Ha noBopoTe” , o^HaKO Sojibmow p a 3pbiB 
bo BpeMeHH, KOTOpbin cym ecTByeT M eac^y 3 aMbicjiOM, npoeK - 
tom  pi peajipi3 an;p[en npenaTCTByeT 6 biCTpoMy nojiyneHpno 
p e 3 yjibTaTOB, KOTOpbie en^e He motjipi SbiTb Bnojm e 3 acBPi- 
^eTejibCTBOBaHbi CTpopiTejibCTBOM. Ten ep b  5Ke cjie^yeT n p n -  
jioJKPiTb ycpiJiPiH, HToSbi 6 jinx^anmpie ro^bi npnHecjni xopompie 
p e 3 yjibTaTbi b  npoeKTPipoBaHPin h  peajipi3 ai^npi He tojibko  
Ha Bepm nH ax, ho pi a jih  cpe^Hero AOCTynHoro HaM ypoBHH. 
P h ;̂ HOBbix npoeKTOB He npe£CTaBjieHHbix en^e k  Harpa,n;e, 
p e 3yjibTaTbi mhotpix KOHKypcoB, ko to pbim  cjie^yeT noace- 
jiaTb ycn exo B  b  CTponTejibCTBe, y K a 3 bmaioT Ha to, hto TaKne 
B0 3 M0 JKH0 CTPI UMeioTCH. B nySjiPiKai^Mn nppiBe^eHbi npnMepbi 
Harpa;?KfleHHbix apxpiTeKTypHbix p a 6 oT.

R om KpecTbsmuHa b B a p m a se  — pe3yjibTaTbi KOHKypca 
c KOMMeHTapneM cenpeTapa a^iopn, apx. Oabrep^a KannHV  
ckoto. 3 to 6bm 3aKpbiTbiM KOHKypc, k ynacTbio b HeM Sbijipi 
nppirjiameHbi ceMb npoeKTHbix aBTopcKPix KOJijieKTPiBOB. ^ om 
KpecTbaHHHa ^ojiaceH oScjiyjKMBaTb KpecTbaH, KOTOpbie 
nppre35KaiOT b BapmaBy ^jia ycTponcTBa cbopix b y a -
pejK^eHPiax, ^jia oSyaeHPia Ha pa3JiPiaHbix Kypcax, ^Jia Jie- 
aeHna pijih m e  ^jia TypncTPiaecKnx i^ejien (MaccoBbie skc-  
Kypcpipi). Ro HacToain;ero BpeMeHn nppie3avaiompre b ropoA 
KpecTbHHe He pimcjim cnen;najibHoii rocTPiHPmbi, picnbiTbiBajin 
Tpy^HOCTPi c HoajieroM, SbijiPi jipnneHbi oneKn, oahpim cjiobom 
TaKoro nocTOHHHoro u ^ocTynHoro MecTa b ropowe, r^e mojkho 
BbiMbiTbca, OHMCTPiTb OflejK^y, ocTaBpiTb no^ oneKon Majibi- 
men, nojiyapiTb cnpaBKn m t . n. IIporpaMMa BKjnoaajia: noji- 
Hoe TypncTPiaecKoe oScjiyjKMBaHpie, flHeBHyio rocTPiHPmy ^jia 
CTa aejioBeK, rocTPiHPmy ^jia ^eTen, aM6yjiaToppno, toctpi- 
HPmy ajih aeTbipex cot aejiOBeK, pecTopaH, Sap, KyjibTypHO- 
npocBeTPiTejibHbiM ceKTop c 3ajiOM ,qjia kpiho pi 3pejiPim Ha 
mecTbCOT MecT, o6pa3i^OBbin KpacHbin 3rroaoK, nojiHbin x o -  
3ancTBeHHbin y3eji ^jia Bcero KOMnjieKca. OSi^eM CTpopiTejib- 
CTBa — nppiSjiPi3PiTejibHo 53.000 K3r6 . m. YnacTOK npe^Ha3Ha- 
aeHHbin no^ CTpopiTejibCTBo ^OMa KpecTbHHPiHa pacnojioa^eH 
nppt njioma^pi IIOBCTaHi^eB BapmaBbi (6. njioiqa^b B apeq- 
Kaa), TpeSyionjen Koop^uHai^HM, BecbMa HecnoKonHOM cy- 
in;ecTByioiLi;en 3acTponKpi, paHee C0CTaBjieHHbix npoeKTOB 
pi npoeKTa ^OMa KpecTbaHPiHa. B KOHKypcHbix npoeKTax 
SbijiPi npe^CTaBjieHbi ^Ba cnocoSa pemeHPia njioma^Pi: co- 
xpaHeHne npejKHero en napaMeTpa nppi BbicoTe ^oMa 
KpecTbaHPiHa 17 m. (npoeKT Hp. 2); yBeapiaeHPie njiou^a^n 
npn BbicoTe 3^aHPia ^o 51 m., npoeKTbi Hp.Hp. 1, 3, 4. 5. 6. 
IIpoeKT Hp. 2 (aBTopbi: npoc£>. B. nHeBCKPi n apx. M. XaH- 
AsejieBna) npe,ziiHa3HaaeH ^jia peajiPi3ai^pin.

X pohukcl co^epjKPiT ^Be 3apy6ejKHbie TeMbi: AMCKyccpno 
o nepcneKTPiBax b oSjiacTn CTpoMTeabHbix MaTeppiajiOB; skc- 
neppiMeHTajibHoe CTpopiTejibCTBo b KBapTajie HepeMyniKPi 
b MocKBe.

RESUME
Un article consacre a trois des grands magasins construits 
apres guerre a Yarsovie, a savoir: Les Grands Magasins du 
Centre, al. Jerozolimskie — MM. Zb. Ihnatowicz et J. Ro
mański, architectes; les Grands Magasins du cjuartier Wola 
al. Świerczewskiego — MM. M. Tetmajer et W. Kozie jo wski 
architectes; les Halles du cartier Ochota — M. Z. Wacławek, 
architecte. Commentaire de M. J. Strachocki, architecte.
Prix du Comite Urbanisme et Architecture. Un article de M. 
Zb. Karpiński, architecte, caracterisant, brievement l ’etat de
I ensemble des projets d’architecture consideres du point de 
vue des prix decernes pour 1’annee 1957. Viennent en tete les 
travaux du domaine d’urbanisme des plans generaux de villes 
et les projets du domaine d’architecture industrielle. Par con
trę, les autres travaux realises cette annee, et ce sont des tra- 
vaux de cubature tres importante, particulierem ent en ce qui 
concerne les batiments d’habitation et scolaires, ne sont pas 
pour rendre optimiste. II y a toujours un abime entre ce 
qu’on nomme ”production” et le niveau des travaux de con- 
cours, des derniers travaux des facultes d’architecture ou 
enfin le niyeau de certains des projets les plus recents. Com- 
bien de fois de bons resultats des concours restent malheu- 
reusement toujours a 1’etat de projets. Dans 1’architecture 
d’habitation surtout, persiste, par force d’inertie sans doute, 
un style caserne”, lourd et en generał rudimentaire du point 
de vue techniąue. On y rencontre aussi souvent un ”moder- 
nisme , a outrance. II semble que de cet etat de choses sont 
egalement responsables les limitations et interdictions d emploi

-=^de 1 acieji^restant en vigueur a cause du deficit de ce materiau. 
Ceci a caused-ajbandon de la construction en beton arme et de 
la construction aNgharpente acier avec materiaux de remplis- 
sage legers. Quant ciux elements prefabriques employes chez 
nous, ils sont en generał encore trop lourds. Ceci a pour effet 
de causer une disproportion entre la qualite et le poids des 
m ateriaux utilises d’une part et la cubature obtenue de l’autre 
et, finalement, donnę une construction lourde, peu moderne et 
non economique.
Ces interdictions rendent en pratique, presque impossible la 
realisation d’edifices eleves, ainsi que des batiments scolaires 
ou d’utilite publique legers et spacieux. Dans le domaine de 
1’architecture industrielle une collaboration de longue datę 
entre architectes et constructeurs, le fonctionalisme et la lo- 
gique venus y chercher refuge, la misę en oeuvre d’une tech- 
nique moderne, economique et appropriee a nos possibilites- 
tout ceci n’a pas tarde de porter ses fruits. Et si l’on essayait 
de changer les regles de la specialisation etablies et confiait 
egalement a ces groupes la realisation d’immenbles d’habita- 
tion et scolaires? — reflechit l’auteur de 1’article. Ceci exer- 
cerait nul doute un effet des plus feconds dans ce domaine.
II faut se souvenir, conclue 1’auteur, que les dernieres annees 
etaient une periode de transition et que le grand interval de 
temps entre la conception, le projet et la realisation ne per- 
met pas d^tte indre des effets rapides. Ce qu’en effet ils ne 
peuvent encore pleinement se manifester. II s’agit m aintenant 
de preter beaucoup de soin afin que les annees a venir puis- 
sent donner, en ce qui concerne 1’etablissem ent des projets et 
leur realisation, non seulement des resultats exceptionels, mais 
encore une moyenne repondant mieux a nos possibilites. 
Que ces possibilites existent — prouvent de nombreux projets 
pas encore presentes au concours du Comite Urbanisme et 
Architecture, resultats de nombre de concours de ces derniers 
mois, — projets dont il y aurait lieu de souhaiter la realisation. 
La Maison du Paysan a Varsovie — concours de 1’Association 
des Architectes Polonais, commente par le secretaire du con
cours, M. Olgierd Kaczyński, architecte. C’etait un concours 
cios auąuel on a invite 7 groupes cTarchitectes. La Maison du 
Paysan est prevue pour servir aux habitants de la campaqne 
se rendant a Varsovie pour regler leurs affaires aupres des 
serymes officiels ou d’instruction, pour consulter le medecin, 
enfin simplement dans un but touristique (excursions de grou- 
pe). Jusqu’a present, les paysans, venus de la campagne, ava- 
ient et ont toujours de serieuses difficultes quand ils veulent 
trouver quelque place pour passer la nuit, ils sont depourvus 
de soins et avant tout de tout abri qui leur perm ettrait de satis- 
faire leurs besoins pendant la duree du sejour (faire un brin de 
toilette, nettoyer leurs effets, confier des enfants a la creche 
obtenir les renseignements necessaires etc.) Le programme de 
concours prevoyait: tous les services indispensable aux tou- 
ristes avec hotel de jour pour cent personnes, hotel pour 
enfants, dispensaire, hotel normal pour 400 personnes, restau- 
rant, bar, section instruction-recreations avec salle de spec- 
tacles et projections a 600 places, salle de club modele, offices 
d administration et d’approvisionnement complets. Le volume 
aproximatif du batiment a ete fixe a 53.000 m3.
La situation de la Maison du Paysan a cree pour les archi
tectes une tache particulierem ent ardue: celle de coordonner 
un ensemble de constructions tres diverses soit existantes, 
soit les plans ont ete approuves en vue de leur realisation, 
dans les environs de la Place Powstańców W arszawy (Place 
Warecki). Dans les projets presentes au concours on peut 
distinguer deux tendances en ce qui concerne la formę a don
ner a la place: garder 1’ancienne formę de la place avec con
struction dhm batiment de 17 m. de hauteur (travail No 2) 
ou agrandir la place grace a la construction d’un edifice jusqu’a 
51 m. de hauteur (travaux No 1, 3, 4, 5 et 6) — Le jury 
a choisi le travail No 2 (auteurs: professeur B. Pniewski et 
Mme M. Handzelewicz, architecte).



M I E S I Ę C Z N I  K

architektura

128 czerwiec 1958

Z PRAC RADY PROGRAMOWEJ 

DOMY TOWAROWE W WARSZAWIE
Jeremi Strachocki

NA MARGINESIE NAGRÓD KOA
Zbigniew Karpiński

KONKURS NA „DOM CHŁOPA"
Olgierd Kaczyński

NOWE TECHNIKI W BUDOWNICTWIE
oprać. Roman Łucki

KRONIKA

Z prac Rady Programowej
Rada Programowa „Architektury" stoi na 
stanowisku, że ogół architektów, żywo za
interesowany rozwojem naszego czaso
pisma, powinien być poinformowany o jej 
poglądach i uchwałach. Z tego względu Ra
da podaje do wiadomości zasadnicze wnio
ski z dyskusji przeprowadzonych na pierw 
szych swych tegorocznych posiedzeniach. 
Rada Programowa, zajmując stanowisko do- 
radczo-krytyczne wobec Redakcji, będzie 
się starała przyczynić do dalszego podnie
sienia poziomu pisma zgodnie z zamierze
niami Redakcji, zarysowanymi przez Redak
tora w numerze 10 r. 1957. Poniższe wnioski 
są  uzasadnieniem tego postanowienia Rady. 
Najbardziej istotne wyniki swej działal
ności Rada Programowa spodziewa się uzy
skać w bezpośredniej współpracy z Redak
cją PrzY poszczególnych numerach i publi
kacjach. Taka współpraca została już na
wiązana. Jednocześnie Rada Programowa 
podziela i podkreśla przekonanie Redakcji, 
że niezbędnym warunkiem uzyskania po
myślnych wyników jest krytyka pisma ze 
strony Czytelników, krytyka nie spora
dyczna, lecz ciągła. Rada Programowa liczy 
przeto na cenne uwagi zarówno co do po
niższych wniosków jak  i co do wszelkich 
spraw związanych z zadaniami „Architek
tury", je j treścią i formą.

* *
*

„Architektura" powinna przede wszystkim 
publikować realizacje krajowe oraz infor

mować o polskiej i zagranicznej działalności 
architektonicznej. Głównym przy tym zada
niem Redakcji powinno być nie samo infor
mowanie, lecz zajmowanie stanowiska wobec 
problemów architektonicznych, a także pró
by ujmowania całości zjawisk, z których 
w ynikają zadania architektów.
To główne zadanie Redakcja powinna w y
pełniać przez trafny wybór publikowanych 
obiektów, przy czym powinny być zamiesz
czane prace nie tylko dobre, ale przede 
wszystkim zawierające rozwiązania intere
sujących zagadnień, ilustrujące rozwój 
współczesnej myśli architektonicznej. W  tym 
celu Redakcja powinna bacznie śledzić zja
wiska, będące świadectwem obecnego stanu 
architektury i jej postępu.
Stale w zrastająca rola architekta jako ko
ordynatora ujęć socjalnych, technicznych, 
gospodarczych i artystycznych wymaga do
stosowanego do tej sytuacji i wyższego niż 
dotychczas poziomu publikacji. Pożądane 
jest, aby tem aty architektoniczne i urbani
styczne na łamach „Architektury" miały po
wiązanie z innymi działami wiedzy.
Nasze realizacje w zakresie urbanistyki — 
zawsze nierozdzielnie związanej z architek
turą — wymagają odpowiednich publikacji 
i krytycznych naświetleń. Dużym utrudnie
niem w wykonywaniu tego zadania są w y
magania związane z ochroną tajem nicy pań
stwowej.
Jakkolw iek sporne są zdania co do tego,
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czy polskie ośrodki architektoniczne w do
statecznej mierze są zaopatrzone w czaso
pisma zagraniczne, to jednak w „Architek
turze" należy uznać za konieczny pewien 
problemowo uporządkowany przegląd archi
tektury światowej.
Transpozycja obcego dorobku powinna być 
dokonywana ze specjalnym uwzględnie
niem obecnych warunków twórczości archi
tektonicznej w Polsce, np. realnych możli
wości operowania określonym asortym en
tem materiałów i tworzyw budowlanych. 
Takie podejście nie może oczywiście w yłą
czać ogromnie potrzebnych przykładów roz
wiązań jeszcze niedostępnych, ale inspiru
jących w kierunku wzbogacenia możliwości 
wykonawczych w Polsce.
Relacjonując dorobek obcy, należy starać 
się o to, aby nie powtarzał on relacji za
wartych w bardziej dostępnych poważnych 
czasopismach zagranicznych bez dodania 
pewnych własnych naświetleń ze strony 
„Architektury" oraz aby relacje „Archi
tektury" nie były w stosunku do czasopism 
zagranicznych nadmiernie opóźnione. Opóź
nienia większe niż trzymiesięczne należy 
uznać za zniechęcające czytelników do cza
sopisma. W miarę możliwości trzeba drogą 
odpowiednich kontaktów  starać się o roz
winięcie materiałów relacjonowanych w cza
sopismach zagranicznych, gdy chodzi o dzie
ła mające duży związek z zagadnieniami 
twórczości polskiej. Tylko takie rozwinięcie



m ateriału informacyjnego może uzasadniać 
stosunkowo większe opóźnienie publikacji 
w „Architekturze" wobec informacji w in
nych czasopismach.
„Architektura" powinna dopuszczać różne 
kierunki architektoniczne w zakresie po
szukiwań i wysiłków twórczych, nie dając 
ocen krytycznych tylko z punktu widzenia 
jakichś specjalnie preferowanych tendencji 
co do rozwoju architektury. Taka postawa 
pisma jest właściwa i nie powinna być utoż
samiana z brakiem ideowej orientacji, prze
ciwnie, „Architektura" doborem materiałów 
i sposobem ich podania powinna tę postawę 
uwydatniać jako obraną świadomie i ce
lowo. Słuszne jest dążenie Redakcji do roz
winięcia polemik i dyskusji. Aby to osiąg
nąć, należy zwrócić się ku tematom aktu
alnym i interesującym  ogół.
Należy przy tym unikać momentów re
klamy warsztatów twórczych. Byłoby ko
rzystne, gdyby „Architektura" rozwinęła 
siatkę swoich korespondentów terenowych. 
Można dopuścić omawianie polskich obiek
tów stosunkowo dawnych, jeżeli są to dzieła 
cenne, â  nie publikowane dotychczas bądź 
na skutek jednostronności kierunku w la
tach ubiegłych, bądź z innych przyczyn. 
Jednakże należy wymagać współczesnego, 
aktualnego naświetlenia krytycznego. Prócz 
tego pożądane są relacje z dyskusji nad re
alizacjami obcymi — byle nie spóźnione. 
Należy jeszcze bardziej zwrócić uwagę na 
krytyczną stronę omawiania konkursów. 
Pożądane jest jak najkrótsze podawanie in
formacji wstępnych, związanych z warun
kami i trybem przeprowadzania konkursu. 
Publikować należy tylko prace najlepsze, 
nie angażując się w całokształt wyników 
konkursu, jeżeli nie jest on godny uwagi.
W  miarę możności, gdy tylko oryginalne 
m ateriały konkursowe zapewniają dosta
teczną czytelność reprodukcji, należy uni
kać przerysowywania ich do druku. Ujedno
licenie graficzne m ateriałów konkursowych 
w druku jest zbędne, i rezygnując z niego, 
uniknie się mimowolnych zniekształceń pro
jektów. W obec deficytowości pisma Rada 
Programowa powinna wystąpić do SARP 
z pomocą dla Redakcji celem przerzucenia 
kosztów druku konkursów na inwestorów. 
Numery specjalne, poświęcone poszczegól
nym wybranym problemom twórczości okre
ślonych krajów, są od czasu do czasu po
żądane. Należy jednak zwrócić baczną 
uwagę na fakt, że trudności w uzyskaniu 
i doborze materiałów mogą w takich nu
merach łatwo doprowadzić do mimowolnie 
zniekształconego wyniku.
W arto wprowadzić przekłady wybranych 
dobrych artykułów  zagranicznych.
Grafika pisma jeszcze pozostawia dużo do 
życzenia. M. in. należy położyć nacisk na 
stopniowe wprowadzenie kolorowych ilu
stracji w uzasadnionych przypadkach, na
wet przy pewnych dodatkowych kosztach. 
Zwłaszcza pożądane byłoby użycie techniki 
w ielobarwnej w dobrze dobranych przykła
dach działu realizacji.
Potrzebna jest współpraca zdolnego grafika- 
architekta, która by „Architekturze" za
pewniła szatę odmienną w każdym numerze, 
ale jednak utrzym aną w ramach pewnego 
wybranego typu, ustalonego na przeciąg 
co najmniej roku.

Podał Adam Kotarbiński 
(z-ca przewodn. Rady)

D O M Y T O W A R O W E W W A R S Z A W IE
JEREMI STRACHOCK1

Przystępując do omówienia niektórych domów towarowych i hali targowej w W ar
szawie (budynków o zbliżonym programie) — nie podejm uję się wysnucia sądu 
relatywnego, ani też obiektywnego, w sensie jakiejś przeciętnej sprzecznych opinii 
zwanych publicznymi.
Ograniczając się w zasadzie do opinii o CDT i PDT-Wola oraz hali targowej na Ochocie, 
będę się „podpierał" niektórymi pozawarszawskimi i zagranicznymi domami towarowymi 
jako elementami standaryzacji poglądu.
W latach 1899—1906 został wybudowany w Chicago dom towarowy, 12-kondygnacjowy 
„department storę", wg projektu znanego architekta tego okresu, Louis'a Sullivan. 
12 kondygnacji liczy sobie ta budowla od frontu (analogicznego do al. Jerozolimskich), 
natomiast od strony analogicznej w porównaniu z „przebiciem Kruczej" kondygnacji 
jest 9 i wyraz plastyczny tego fragmentu wybitnie koresponduje z warszawskim 
CDT-em. Ale porównanie w czasie obiektu z lat 1947—49 z zaraniem naszej epoki nie 
jest krzywdzące dla CDT-u, bowiem budynki te dzieli od siebie proporcjonalnie pra
widłowy stopień postępu techniki i myśli techncznej. Analogie mieszczą się w tym, że 
koncepcja Sullivan'a już wówczas obejmowała podział bryły na partię cokołową, trzon 
plastycznie obojętny, rastrowy i kondygnację wieńczącą. Naroże budynku Sullivana 
były już zaokrąglone, ale jeszcze wydzielone od płaszczyzn elewacji przez zagierowanie 
łuku uskokiem.
W 40 lat później zdobył się na decyzję całkowitego zobojętnienia trzonu budynku 
W illiam Crabtree, projektując dom towarowy Peter Jo n e sa  przy Sloane Sąuare w Lon
dynie. Crabtree „siedzi w epoce obiema nogami". Jego dom towarowy jest utrzym any 
swym wyrazem w prawidłach konstrukcyjnych techniki żelbetu w czasie bezpośrednio 
poprzedzającym wojnę. Raster trzonu jest już ścianą parawanową, w ypełniającą tylko 
przestrzeń pomiędzy stropami konsolowo przewieszonymi poza linię konstrukcji słu
powej. W alorem projektu jest wysoki stopień zobojętnienia plastycznego trzonu budynku, 
stuszowanie stropów i lekkie tylko zamarkowanie przestrzeni podokiennej, ogromna 
lekkość pionów.
Porównajmy warszawski CDT z domem towarowym Crabtree. Przy równych walorach 
harmonii wyrazu i konstrukcji Crabtree przewyższa CDT potraktowaniem  ścian para
wanowych, natomiast zdecydowanie ustępuje mu pod innym względem. Pod względem 
zbyt silnej reakcji na usytuowanie, której uniknęli Ihnatowicz i Romański. Klasyfikacja 
ulic odbiła się zbyt silnie na bryle domu towarowego Jones'a i popsuła szyki w więk
szym stopniu, niż powinna to była uczynić. Ostatecznie autor budynku popadł w nieco 
wcześniejszy „romantyzm klocków", nie licujący z klasą przyjętej generalnie zasady 
rozwiązania.
W sumie, warszawski CDT przewyższył dom towarowy Crabtree czystością bryły, wy
dzieleniem przydatków i właściwym zróżnicowaniem ich wyrazu w stosunku do części 
handlowej, śmiałością decyzji zwieńczenia i osadzenia budynku w terenie. Jest też 
nowocześniejszy w traktowaniu żelbetu jako formy i profilu detali.
CDT jest architekturą, której powstanie jest zupełnie oczywiste w pierwszym dziesię
cioleciu po wojnie. CDT przesiąkł współczesnością. Dość spojrzeć... na minę konia 
i dorożkarza przyłapanych pod CDT-em, aby uświadomić sobie, jak  dalece... krępuje 
ich oczywistość anachronizmu, jak  dobrze natom iast wygląda na tym tle nowoczesny 
samochód... Dość spojrzeć, jak  bezboleśnie elew acja frontowa dała się przekreślić 
zamaszystą serpentyną neonowej reklamy.
PDT-Wola jest obiektem łubianym dla swoich walorów organizacyjno-handlowych- 
Projekt pierwotny (arch. W ładysław  Koziej o wski i arch. Michał Tetmajer) powstał 
w roku 1948 i wówczas zostały zadecydowane: konstrukcja, bryła, hall wewnętrzny 
z dyspozycją wejścia do budynku. Budynek miał być na zewnątrz całkowicie prze
szklony. W roku 1950 projekt otrzymał „wystrój" historyczny i obecny układ okien 
dostosowany do pilastrów. W roku 1954 projekt został „oczyszczony" z wystroju. Bu
dynek wykończono na podstawie tego projektu, z tym że rozstaw okien, markiz i n ie
które fragmenty zamówionej wcześniej kam ieniarki noszą na sobie ślady poprzedniego 
opracowania projektu. Trzeba przyznać, że losy tego projektu były powikłane. Po
traktowanie bryły uskokami było sygnalizowane już w niektórych konkursowych pro
jektach na CDT. Precedensów szukać może należy wśród niektórych rozwiązań projek
towych F. L. W righta sięgających do okresów historycznych i terenów spoza oddzia
ływania klasycyzmu. Pomyślany pierwotnie inaczej, później rozrysowany pilastrami 
i gzymsami, budynek został „przychwycony" realizacją w momencie wycofywania się 
z przesytu wystroju.
Wszystko to stało się przyczyną wielu niekonsekwencji w rozwiązaniu formalnym. Bryła 
budynku pomyślana jako gra poziomów w proporcjach pozostaje jednak niepokojąco 
rozsiadła, co potęguje zachwianie pionów naroży przez kolejne uskoki kondygnacji. 
Okna są grupowane od ulicy W olskiej po trzy, ale ilość grup jest parzysta, mianowicie, 
sześć. Zasada podziału bryły gzymsami kordonowymi na kondygnacje aż do attykowej 
włącznie nie jest jasno zrozumiała, tym bardziej że grupowanie otworów a nie zde
cydowane ich pasmowanie stwarza z tym podziałem sprzeczność. W spomniane roz
chwianie pionów naroży w ystępuje najzgrzytliw iej pomiędzy parterem  a pierwszym 
piętrem. Dzieląca te kondygnacje wspornikowa markiza na żebrach potęguje zgrzyt, 
a sama w sobie stanowi element, którego narożnika w historii architektury dotąd 
jeszcze nie rozwiązano.
Można uznać decyzję rezygnicjivz w ystroju za sukces ekonomiczny, ale była ona tylko 
cennym śladem manifestacyjnej walki z absurdem. Kompozycja nie mogła już z tego 
w pełni skorzystać.
Nim przejdę do trzeciego z omawianych obiektów, Hali Targowej na Ochocie, obiektu 
znacznie wyodrębnionego progromem od dwóch wyżej wymienionych, wrócę do prze
glądu rozwiązań funkcjonalnych obu tych domów. Nie porównawczo, bo porównyw alni 
one nie są — ani skalą, ani okolicznościami programowania, ani odchyleniem stopnia 
wykorzystania realnego od teoretycznych założeń.
CDT jest realizacją opartą na bardzo wczesnych założeniach programowych sformu
łowanych przy bardzo słabym rozpatrzeniu specyfiki struktury handlu powszechnego 
w nowych warunkach. Założenia powstawały wśród licznych sporów co do zasa - 
niczych decyzji metodycznych organizacji handlu i nie zostały wówczas °^ta t?CẐ a  
sprecyzowane, a nawiasem mówiąc, do dziś dnia nie można by ich było do 
sprecyzować, chociaż domy towarowe jako system handlu liczą już sobie nie je 
dziesiątek lat. . . ^ sze_
Handel nie jest domeną architektów  (przynajmniej rzadko), ale ostatecznie i 
rokie rzesze społeczeństwa wypowiadają się autoratyw nie o architekturze, ze
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tektom wolno bąknąć coś o handlu. No więc od lat niewyjaśnione 
nieporozumienia pomiędzy handlem i przemysłem. Dziwa dystrybucji 
i fluktuacje potencji nabywczej społeczeństwa złożyły się na po
wstanie w organizacji handlu złożonej psychozy. Najogólniej 
i w wielkim uproszczeniu można by tę psychozę określić jako zde
zorientowane chomikarstwo. Nie zamierzam wnikać w szczegóły 
związków przyczynowo-skutkowych tego zjawiska, dobrze znanych 
z prasy jako bolączka dnia codziennego, stwierdzam tylko, że rzu
tuje ono na funkcję domów towarowych w sensie dezorganizacji 
zaplecza, komunikacji i organizacji stanowisk handlowych.
Jeśli dołożymy do tego w przypadku CDT przeszło trzykrotny wzrost 
obrotu realnego w stosunku do planowanego w założeniach, to ocena 
rzeczywistych walorów funkcji obiektu nie jest możliwa. W obecnej 
chwili magazyny są przeładowane, komunikacja pozioma i pionowa 
zaplecza tak przeciążona, że wreszcie występuje na poziomach han
dlowych zagęszczenie, spotęgowane wadliwym funkcjonowaniem 
schodów ruchomych
Schody te mają swoją skomplikowaną historię, o której trzeba po 
krotce wspomnieć, bo jest ona brzemienna w skutki. Przy projekto
waniu wzięto pod uwagę spośród wielu ofert francuską najkorzyst
niejszą technicznie. Stropy zostały obliczone dla schodów lekkiej 
konstrukcji, której obciążenia miały wytrzymać bez dodatkowych 
podpór. Z oferty zrezygnowano, gdyż przemysł krajow y podjął się 
wykonaniu podobnych schodów, a kiedy w późniejszym czasie wy- 
co a eklarację sytuacja międzynarodowa uniemożliwiła podjęcie 
zerwanych pertraktacji handlowych o dostawą z Francji. Po krótkim 
namyśle oddano realizację zamówienia Węgrom, którzy nadesłali 
schody o zupełnie innych danych technicznych niż te, które uwzględ
niono w obliczeniach. W  rezultacie konstrukcja nośna budynku mu
siała być rozbudowana o osiem słupów, które w dużym stopniu po
gorszyły walory wnętrza i skomplikowały rozwiązanie pomieszczeń 
na wszystkich poziomach. Złe funkcjonowanie schodów wespół ze 
wzrostem obrotów handlowych zmusiło użytkownika do włączenia 
w komunikację nie przystosowanych do tego celu klatek aw a
ryjnych.
Przeładowanie stoisk towarem, powierzchni handlowej stoiskami, 
a kom unikacyjnej nadmiarem kupujących, zachwiało układ funkcjo
nalny, podobnie zresztą, jak  to ma miejsce w poznańskim PDT, po
dobnie jak  to ma miejsce i w warszawskim PDT-Wola.
W yraźnie wyczuwalną wadą wnętrza CDT jest niedostateczna w y
sokość wnętrz, nawet jeśli odrzucić elementy, które wrażenie dusz
ności potęgują. Elementami tymi jest źle funkcjonująca w entylacja 
(kilkanaście już podobno zespołów montażowych przystępujących 
do tego zadania nie podołało jej uruchomieniu). Gabaryt stoisk prze
kraczający z niezrozumiałych przyczyn wysokości powszechnie na 
swiecie stosowane, sztukatorskiej roboty kasetony obniżają optycz
nie strop, ale, jak się rzekło, nawet po odrzuceniu tych elementów 
wysokosc pomieszczeń jest zbyt mała. Zastosowanie je j jest wyni
k a  kompromisu pomiędzy gabarytem  budynku wyznaczonym przez 
władze budowlane, a powierzchnią użytkową w ynikającą z założeń. 
P rojektanci zrobili, co mogli, ładując część powierzchni składowej 
w drugą kondygnację podziemną.
Innym mankamentem niewidocznym dla kupującego, jest symbioza 
handlu artykułami spożywczymi i gastronomii z handlem towarami, 
ogólnie mówiąc, niejadalnymi. Rozdział składowania tych towarów 
wymagałby powtórzenia komunikacji, co powierzchniowo byłoby
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trza. Rozdział nie dlatego, aby pojęcia te nie miały punktów zbież
nych, ale dla różnej skali problemu.
Koncepcja architektoniczna ustaliła typ, zresztą w strukturach do
mów towarowych znany, traktowca z „atrium" przez wszystkie kon
dygnacje po środku, z górnym oświetleniem tego komina. Zasada 
w gruncie rzeczy sprawdzona i funkcjonująca prawidłowo, z pew
nymi jednak wątpliwościami. Architektoniczna wątpliwość polega na 
tym, że klatki schodowe optycznie nie należą do atrium, co od
biera sporo korzyści jego zastosowania. W nętrzowo; zastrzeżenie 
budzi przystawienie stoisk handlowych do balustrady, co pociąga za 
sobą zastawienie krawędzi paczkami po towarze lub elementami 
umeblowania stoisk. Dobrze, jeśli jest to szklona gablota z atrak
cyjnym towarem, gorzej, jeśli są to skrzynki, pudła, czy choćby 
zmięty papier pakowy. Najlepiej, aby byli to kupujący. Moment 
orientacji kupującego we własnym „położeniu" w gmachu byłby tu 
w ygrany w dużym stopniu.
Opracowując projekt wnętrza Jerzy Swidliński myślał o tym i za
stosował różne kolory okładzin słupów w konstrukcji na poszczegól
nych kondygnacjach, co daje zamierzony efekt, ale nie jest to jesz
cze wszystko. Autor pomyślał również o procesie ścierania się kra
wędzi stopni, i bardzo dowcipnie zapobiegł temu, w tapiając w lastrico

Przekrój poprzeczny. Skala 1 : 400

bardzo rozrzutne. Z drugiej strony „współistnienie" tych towarów 
nie jest pozbawione licznych mankamentów technologicznych.
PDT W ola ma daleko mniej kłopotliwą sytuację, jeśli chodzi o sy
stem funkcjonalny, gdyż nie został on zachwiany tak olbrzymim 
wzrostem przerobu jak  CDT. Rozbieżność pomiędzy planem a reali
zacją faktyczną, wynosi tu zaledwie niewiele ponad lOÔ /o, a w do
datku skala budynku, daleko mniejsza niż w przypadku poprzednim, 
upraszcza wszystkie problemy zaplecza i handlu. Projektantom udało 
się w tym domu wywalczyć większą wysokość pomieszczeń niż ta, 
której podporządkowano projekt CDT. Najważniejszą zmianą w pro
jekcie w czasie budowy było włączenie dodatkowo dwu klatek scho
dowych, przewidzianych początkowo jako zapasowe do normalnego 
użytkowania przez publiczność oraz rezygnacja z podziemnego do
wozu towaru, który obecnie odbywa się w parterze. Udało się też 
projektantom  wyrugować z projektu delikatesy i lokal żywienia 
zbiorowego. Natomiast musieli zgodzić się na zaprojektowanie częś
ciowego składowania towaru na najwyższej kondygnacji.
Analiza wnętrza PDT-Wola powinna być przeprowadzona z dwu 
punktów widzenia: osobno jako struktura wnętrza wynikająca z kon
cepcji architektonicznej, osobno jako rozwiązanie plastyczne wnę-

traw estację meandra z ceowych profili stalowych widocznych w prze
kroju. Jednak wystrój plastyczny atrium budzi zastrzeżenia. W y
cinanka podwieszona pod świetlikiem sięga stylem wzoru drugiej 
połowy XIX wieku, jest więc daleko późniejsza. Architrawowe po
traktowanie krawędzi stropów, ciężkich w stosunku do wszystkiego 
innego, co jest w tym wnętrzu czytelne, a z kolei daleko zawczesna 
w stosunku do witrażowego rysunku okładziny słupów w ich licu 
korespondującym z wnętrzem atrium. Jest to zestawienie niespo
kojne samo w sobie już w pustym wnętrzu, które ostatecznie skłó
cone zostaje ekspozycją towarową. Można się domyślać, że pro
jektant liczył na działanie okładziny w relacji z tłumem i w takim 
wypadku okładzina byłaby bardzo przyjemna. Natom iast nic nie 
tłumaczy tak przeciążonych architrawów i podwieszonego prze
zrocza.
Trudno się wstrzymać od kontrpropozycji zastosowania podwieszo
nego pendent do witrażowej okładziny i wysmuklenia krawędzi 
stropów znaną metodą sprowadzania skosami do częściowego zaniku. 
Zorganizowanie wówczas na parterze stoiska ekspozycyjnie obojęt
nego, jak  ekspozytury PKO, Totka, czy sprzedaży kioskowej roz
wiązałoby tę część w sposób nie uboższy, a bardziej harmonijny.
• (Dalszy ciąg na str. 220)
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CENTRALNY DOM TOWAROWY W WARSZAWIE
U wagi ogólne
Projekt Centralnego Domu Towarowego został opracowany na podstawie pracy 
konkursowej, która uzyskała pierwszą nagrodą na konkursie otwartym  w marcu 
1948 (konkurs SARP nr 165, szczegóły w ,,Architekturze" nr 5, 1948).
W początkowym okresie projektowania autorzy z ,,własnej pilności" opracowali 
odmienną koncepcją domu towarowego. Koncepcja ta była ekonomiczniej sza, ko
rzystniejsza urbanistycznie i pozwalała na powiąkszenie programu użytkowego 
Została ona uzgodniona z BUW, lecz władze nadrządne inwestora nie zgodziły sią 
na zmianą projektu ze wzglądu na dwumiesięczne przesunięcie terminu projektu. 
Projekt v,nętrz przechodził różne koleje i ostatecznie został wykonany przez Miasto- 
projekt bez udziału autorów budowli. Po kilku latach, okazji generalnych re
montów, wnętrza zostały opracowane powtórnie już z udziałem autorów.
W ostatniej iazie budowy projekt budynku był ostro krytykowany ze wzglądu 
na swój „kosm opolityczny charakter. Wyznaczono również komisją, której za
daniem było zaproponować zmiany w wyrazie plastycznym budowli. Na szczęście, 
zdaniem autorów, realizaja była posunięta w takim stopniu, że wszelkie zmiany 
b yły  nierealne i budynek, przynajmniej od zewnątrz, powstał w tormie żarnie- 
rzonej przez autorów.

C harakterystyka obiektu
Kubatura budynku (łącznie z podziemiami) ca 95000 m3 
Powierzchnia handlowa (z komunikacją poziomą) ca 11000 m2 
Powierzchnia składów ponad 5000 m2 
Powierzchnia biur ponad 1700 m2
Dzienny przepływ towarów ponad 75 ton (15—20 wozów)
Restauracja na 400 osób 
Kawiarnia na ca 200 osób 
Długość wystaw zewnętrznych około 150 mb
K oncepcja i podział przestrzeni. Zasadnicza bryła budynku została usytuowana 
równolegle do al. Jerozolimskich. Niskość parterowej bryły, ułożonej prostopadle 
do głównej w kierunku północnym, umotywowana jest potrzebą zabezpieczenia 
światła i powietrza otaczającym budynkom. Koncepcja plastyczna polega na ukształ
towaniu mocno prześwietlonej bryły, pociętej poziomymi pasami stropów. Usiło
wano w ten sposób podkreślić handlowy charakter budynku. W ukształtowaniu 
przyziemia przewodnią myślą było dać płynne i pogodne przejścia piesze z róż
nych kierunków, tak by tłumy kupujących przepływały wzdłuż wystaw lub przez 
środek domu towarowego.
Parter oraz 5 pięter stanowią właściwy dom towarowy; dwie kondygnacje pod
ziemne przeznaczono na składy, kotłownie, urządzenia wentylacyjne itp.; na naj
wyższym piętrze usytuowano restaurację z zapleczem. Na antresoli parteru przy 
hallu głównym umieszczono kawiarnię.

Układ pięter typowych polega na strefowaniu:

r iw y cT  P° °bW° dZie bUdYnkU Stan0wi dr°3^ dostarczania towarów z wind towa-

2) strefa środkowa służy dla publiczności
3) pomiędzy 1 i 2 strefą znajduje się strefa handlowa.
Towary dostarcza się do podziemi po pochylniach.
Dowóz towarów nie krzyżuje się z ruchem pieszym. Również wejścia do biur 
wejścia dla publiczności i dla pracowników domu towarowego są niezależne. 
K onstrukcja. Szkielet żelbetowy z trzyprzęsłowych ram ze wspornikami. Siatka 
słupów 8X6,20 m, wsporniki 2 i 3 m. Mury oporowe podziemia (wys. ca 8 m) 
wykonano jako konstrukcję niezależną od szkieletu ze względu na bezpośrednie 
sąsiedztwo tunelu linii średnicowej (drgania). W podciągach w poziomie osi obo
jętnych zaprojektowano otwory, w których mieszczą się wszelkie urządzenia insta
lacyjne. Markiza nad wejściem od ul. Brackiej wspornikowa o wysięgu 6 m. Całość 
konstrukcji wykonana na mokro.
Schody ruchome w pierwotnym założeniu francuskie (typ „Jaspar") miały być 
zawieszone bezpośrednio na konstrukcji żelbetowej. Zastosowane ostatecznie 
schody węgierskie wymagały dwukrotnie większych współczynników bezpieczeń
stwa, co doprowadziło do konieczności zastosowania dodatkowej konstrukcji 
stalowej.
W yposażenie. 1. Komunikacja pionowa dla publiczności. Przyjęto zasadę zapew
nienia komunikacji mechanicznej dla 100% publiczności. Założono frekwencję 
5000 osób na godzinę. Stąd przepustowość środków transportowych 10000 o/g — 5000 
wchodzących i 5000 wychodzących. Zastosowano dwie taśmy schodów ruchomych 
o wydajności 4000 o/g. Reszta, t. zn. 2000 osób, miała być przewieziona 6 dźwigami 
szybkobieżnymi (1,5 m na sek.). Cztery klatki schodowe przewidziano w zasadzie 
jako klatki bezpieczeństwa.
2. Komunikacja pionowa dla personelu. Jeden dźwig czteroosobowy oraz oddzielna 
klatka schodowa.
3. Transport towarów na wózkach 3 dźwigami towarowymi. Ześlizg spiralny dla 
paczek, łączący kondygnacje handlowe z podziemiem. Dodatkowy dźwig z podziemi 
na parter. Inne drobne dźwigi np. z podziemi do restauracji.
4. Ogrzewanie centralne wodne obsługiwane początkowo przez własną kotłownię, 
obecnie podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.
5. Instalacje ciepłej wody; natryski, wanny, umywalnie oraz. kuchnia.
6. Wentylacja mechaniczna (z klimatyzacji zrezygnowano ze względów oszczędnościom 
wych) Wentylatory wyciągowe zgrupowane w czterech zespołach na dachu bu
dynku. Nawiew górny (w stropach), wyciąg dolny.
7. Instalacje wod.-kan. i przeciwpożarowe.
8. Instalacje elektryczne siły i światła, transformatornie, 2 studia radiowe, czujki 
przeciwpożarowe, urządzenia przeciwwłamaniowe, centrala telefoniczna, stacja 
akumulatorowa, światła bezpieczeństwa.
9. Dwie obrotnie samochodowe w podziemiu.

Podali: Z. Ihnatowicz i J. Romański
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PDT na Woli. Autor arch. M. Tetmajer. Rzut piwnic Rzut parteru Rzut pierwszego piętra. Skala 1 : 800

Przekrój. Skala 1 : 400

Oczywiście, projektować pisemnie nie zamierzam. Zrobił to ponoć 
niegdyś Alberti i dość na tym.
Decyzja rozbicia magazynów na podziemne i na najwyższej kondy
gnacji w praktyce nie budzi zastrzeżeń, poza częścią kolizyjną po
między ruchem interesantów  biura, a ruchem towarów składowych, 
(podobno z powodu późniejszych przeróbek). W  skali PDT wolskiego 
nie stanowi to jednak wielkiego problemu. Układ podziemi jest przej
rzysty i czytelny, udęrza też wysoki poziom wykonawstwa zarówno 
budowlanego jak i instalacyjnego.
Tak by w ogólnych zarysach wyglądały zasadnicze sprawy dwóch 
warszawskich PDT-ów. Przejdźmy do trzeciej sprawy — do hali 
targowej na Ochocie.
Projekt, a właściwie, czy projekt? Ciągle nie mogę się oprzeć prze
świadczeniu, że słowo projekt nie określa dostatecznie procesu, 
w wyniku którego powstała koncepcja Zbigniewa W acławka. W y
daje mi się właściwsze użycie słowa „adaptacja". W ypływa to może 
stąd, że autora na początku projektowania nieodparcie zapewne po
ciągnął problem konstrukcyjny stworzenia łuku bez ściągu. Autor 
rozwiązał postawione przed sobą zadanie w ten sposób, że wy
kształcił przypony skrzynkowe ze ścianek (tworzących w planie 
rysunek meandra), ponieważ względem siebie łuki przesunięte są 
parami. Pomysł ten zdawał się tak dalece skupiać n a  sobie uwagę, 
że stał się jakby sam w sobie eksperymentem typu Instytutu Tech
niki Budowlanej. Stąd płynie wrażenie niedostatecznej skali zasto
sowanego jakby drogą adaptacji gotowego elementu rozwiązania 
przykrycia jak i luźny związek przestrzeni wewnątrz bryły z pro
gramem. Realizacja ta ma dobrą na ogół opinię i w rzeczywistości 
nasuwa się spostrzeżenie, że „w tym coś jest". Tylko, że nie wia
domo, „co". Organizacja przestrzenna (od otoczenia po detale), od- 
działywując na charakter wnętrza, jest ciekawa, ale jeszcze bar

dziej ciekawy jest odbiorca wrażeń. Ma masę dziecinnych pytań, 
zaczynających się od „dlaczego":
a) balustrada jest tylko dla W ojciecha Zamecznika?
b) kotłownia jest akurat taka, a nie zupełnie inna?
c) przez zastosowanie lamp ogrodowych podważono zaufanie do 

przekrycia przestrzeni spadodachem i zasugerowano prawo 
ulicznej sprzedaży?

d) tak dalece nawiązano w świetlikach do gotyku, z którym nic się 
w bryle ani nastroju nie kojarzy?
i tak dalej, dalej i dalej.

W łaśnie dla ilości nasuwających się pytań uważałbym halę za eks
peryment ITB, który w sposób bardzo dyskusyjny przystosowano do 
użytku krytego targowiska. Szereg drobiazgów nasuwa przypusz
czenie, że zostały rozwiązane pośpiesznie w obliczu nieprzewidzianej 
potrzeby. Przy tym wszystkim nieproporcjonalnie serio potraktowano 
część zaplecza, mianowicie, komunikację towarową (składowanie 
jest bardzo dobre), w przeciwieństwie do osobowej, którą rozwiązano 
na skalę dojścia do kabiny operatora w kinoteatrze.
Męka kom entatora takiego zjawiska polega na tym, że jednocześnie 
w ystępują tu walory wysokiej, koneserskiej marki, piękna równo
waga przekrycia i masywu ścian stosunek otworów do masywu oraz 
sama faktura. Jest to dramatyczne napięcie w wieży-kominie w tej 
klatce schodowej, która nie prowadzi do nikąd, a może tylko nam 
nie wiadomo dokąd? Jest tu wszędzie nieomal ładunek emocji wy
sokiej klasy w skali szkicu tej koncepcji, a potem wielki spadek 
napięcia w miarę zmiany ołówka na coraz twardszy. W ygląda na to, 
jakby autora zgniewało na koniec, że sprzedał Hermesowi perły in
telektu. Może więc do ostatniej chwili nie chciał się pogodzić 
z przeznaczeniem i stąd wrażenie adaptacji.
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Widoki nocne Centralnego Domu 
Towarowego
Centralny Dom Towarowy 
Fragment parteru
Foto E. Kupiecki

na lewo:

Centralny Dom Towarowy. Widok od stro
ny południowo-zachodniej

Centralny Dom Towarowy. Fragment fasady
Foto F. Kupiecki



Centralny Dom Towarowy. Wejście do działu spożywczego

Centralny Dom Towarowy. Widok od strony zachodniej

Centralny Dom Towarowy. Widok od strony północnej 
Foło E . Kupiecki



Centralny Dom Towarowy. Frag
ment wnętrza, obejście wzdłuż 
ściany południowej 
Foło E. Kupiecki

Centralny Dom Towarowy. Frag
ment wnętrza działu spożywczego
Foło E. Kupiecki

mmmmm i
mmmmm



Powszechny Dom Towarowy przy ul. Wolskiej w Warszawie. 
Autor M. Tetmajer.

Powszechny Dom Towarowy przy uf. Wolskiej. Fragment 
parteru

Powszechny Dom Towarowy przy ul. Wolskiej. Fragment 
elewacji z attykq
Poło E. Kupiecki



P o w sze ch n y  D o m  T o w a ro w y p rzy  
ul. W o lsk ie j. Fragm ent w n ętrza
Foto E. Kupiecki

H a la  T a rg o w a  na O c h o c ie  w W a r
szaw ie . A u to r z y : a rch . Z .  W a c ła 
w ek, konstr. in ż. W . B is zk ie w ic z  
Foto A. Funkiewicz



Hala targowa na Ochocie. Widok od strony wjazdu do podziemia 

Hala Targowa na Ochocie. Fragment wnętrza z klatkę schodowę 
Hala Targowa na Ochocie. Fragment wnętrza na poziomie antresoli
Foto A. Funkiew icz



Na marginesie nagród K U A 1957
ZBIGNIEW KARPIŃSKI

Z 336 projektów  zgłoszonych do nagród KUA w 1957 roku — 54 były 
z dziedziny urbanistyki, a 282 reprezentowały architekturę.
Jako komisja eliminacyjna KUA mieliśmy więc możność dokonania 
przeglądu dużej liczby prac częściowo z roku 1957 oraz z okresu 
2 lat poprzednich, prac w formie już zrealizowanych jak też zatwier
dzonych i przeznaczonych do realizacji projektów z terenu całego 
kraju, będących wynikiem eliminacji w ośrodkach terenowych. 
Najlepiej wypadły i na czoło wysunęły się opracowania z zakresu 
urbanistyki (planów ogólnych miast) oraz projekty z działu archi
tektury przemysłowej.
Prace urbanistyczne zostaną omówione oddzielnie. W  tej dziedzinie 
postęp okazał się szybszy i łatwiejszy. Zmiany ostatnich lat wpłynęły 
korzystnie na osiągnięte rezultaty.
Natomiast realizowane w tym okresie prace architektoniczne i to 
w bardzo znacznych kubaturach, szczególnie w dziedzinie mieszkal
nictwa i oświaty nie napaw ają optymizmem. Daje się tu ciągle za
uważyć olbrzymią przepaść pomiędzy tak zwaną „produkcją" a po
ziomem prac konkursowych, ostatnich prac na wydziałach architek
tury, czy też poziomem niektórych najnowszych projektów. W yniki 
konkursów, niestety, ciągle pozostają na papierze. W yróżniające się 
projekty są wciąż wyjątkam i na tle olbrzymiej szarej masy prze
ciętnej „produkcji".
Szczególnie w mieszkalnictwie ciągle jeszcze pokutuje siła bezwład
ności, ciężka konarowa architektura na ogół prymitywna pod wzglę
dem technicznym lub też wybujała „nowoczesność" za wszelką cenę. 
W ydaje się, że wpływ na to mają również istniejące ze względów 
m ateriałowych zakazy stosowania stali, a więc konstrukcji żelbe
towych i szkieletowych, z lekkimi materiałami wypełniającymi. Uży
wane elementy prefabrykowane są przeważnie jeszcze zbyt ciężkie. 
Daje to w efekcie dysproporcję ilości i wagi zużytych materiałów 
w stosunku do uzyskanych kubatur i w rezultacie architekturę ciężką, 
mało współczesną i nieekonomiczną.
Zakazy te w praktyce niemal uniemożliwiają realizację budynków 
wysokich lub lekkich i bardziej przestrzennych budynków szkolnych 
czy usługowych.
Świeży powiew widać w niewielu projektach wstępnych, dających 
przedsmak możliwości.
Na tym tle bardzo korzystnie w yglądają osiągnięcia w dziedzinie 
architektury przemysłowej. Długoletnia współpraca dobrych architek
tów ze świetnymi konstruktoram i, celowość i logika, które tu zna
lazły schronienie, operowanie współczesną, ekonomiczną i dostoso
waną do naszych możliwości techniką — wszystko to daje obecnie 
owoce.
A może by tak zmienić ustalone kanony „specjalizacji" i powierzyć 
tym zespołom również realizacje mieszkaniowe i szkolne? W pły
nęłoby to na pewno zapłodniająco na te dziedziny.
Na tle tych kilkuset prac tym bardziej korzystnie odbijały pierwsze 
jaskółki w dziedzinie projektów  w architekurze mieszkalnej i usłu
gowej i bardzo jeszcze nieliczne realizacje, zapowiadające możli
wości w tak ważnych i najbardziej masowych inwestycjach.
Takie są moje osobiste wrażenia z dokonanego, przy okazji elimi
nacji, przeglądu dorobku tego okresu. Trzeba pamiętać, że lata te 
były okresem „na zakręcie" i że duża odległość w czasie między kon
cepcją, projektem  i realizacją utrudnia szybkie uzyskanie efektów, 
które nie mogły jeszcze w pełni się ujawnić. Tym nie mniej wydaje 
się, że musi być wykazana duża troska i trzeba włożyć wiele starań, 
ażeby przyszłe lata dały nie tylko wyniki szczytowe, ale i średnie 
bardziej odpowiadające naszym możliwościom.
A że takie możliwości istnieją, dowodzą przyznane nagrody KUA, 
które starały się to podkreślić — dowodzi wiele projektów  nie 
zgłoszonych jeszcze do nagród KUA — wyniki wielu ostatnich kon
kursów, które oby tylko znalazły wreszcie odbicie w realizacjach 
i  nie zawisły w próżni — jak to często ma miejsce dotąd.

Skala 1 : 200

SAfiROBA li! STOPNIA

Projekt domku jednorodzinnego, szeregowego typu S-88-p.
Autorzy: JULIAN DUCHOWICZ i ZYGMUNT MAJERSKI.
Projekt wywodzi się z serii domków jednorodzinnych przewidzia
nych dla Śląska, opracowanych na zlecenie Woj. Komitetu Budowy 
Domów Jednorodzinnych. W serii tej przestudiowano problem działki 
indywidualnej, jej optymalne wielkości, wymiary, kształty i sposób 
zabudowy w różnych orientacjach. Wprowadzono szereg pomysłowych 
rozwiązań szczegółów użytkowych, jak np. doświetlenie górno— 
boczne pomieszczeń wewnętrznych, kamerę do suszenia, pgrzewanie 
powietrzne domu, dogodne pomieszczenia dla garażowania motocykli 
itp. Nagrodzony projekt posiada starannie przemyślaną stronę tech
niczną oraz prosty i bezpretensjonalny wyraz architektoniczny. Kon
strukcję nośną stanowią ściany poprzeczne z pustaków żużlo-betono- 
wych typu „Alfa" — ściany zewnętrzne nienośne projektowane są 
z bloków z betonów gazowych. Stropy przewidziano w kilku wa
riantach.



NAGRODA III STOPNIA

Projekt budynku mieszkalnego przy ul. Szew
skiej nr 72/4 we Wrocławiu
Autor: STEFAN MULLER.
Budynek stanowi plombę w istniejącej starej 
zabudowie ulicy Szewskiej. Dolna kondygna
cja przewidziana jest na cele handlowe. Gór
ne są przeznaczone na mieszkania z wyjąt
kiem ostatniej cofniętej, gdzie przewidziano 
pracownie malarskie. Pod względem architek
tonicznym budynek nawiązuje do istniejącego 
sąsiedztwa, nie rezygnując jednocześnie 
z cech współczesności. Cofnięcie ostatniej 
kondygnacji pozwala na związanie gabarytu 
z obydwoma sąsiadującymi budynkami o róż
nych wysokościach. W wejściu do klatki 
schodowej ż prześwitu adaptowano zabytko
wy portal renesansowy

Skala 1 : 50

13643252



i
] P

LrJm m “ 1 r r P□P
k-

' iLjr *
-i_

U ! \ i n
_i
Tl

1—l—*—r ti i n C : r tiuTTT.T - TTTllLr i - . - i. -.L1— «—

'iferas ® t E D S S  -

. ' b b i i i _ i i  mi i T n i i M Z i i ł i

w n r 8* * 1  n i z i  i m i m i z b m c m ■  * *
' ' " B I S .

4------ 0 ------L

NAGRODA H STOPNIA %

Projekt prototypowy budynku mieszkalnego, wielkopłytowego BCM
Autorzy- JERZY BINUTA, HENRYK CIESZEWSKI, KRYSTYNA MIKUCKA, CYPRIAN 
TOREWICZ, ZYGMUNT KWIATKOWSKI, JERZY GABRYŚ, WIKTOR BIELECKI. 
Projekt przewiduje zestaw strukturalny mieszkań rożnych wielkości, opeiując trzema 
podstawowymi członami rzutów. Poszczególne pomieszczenia posiadają dobre pro
porcje i przemyślaną ustawność pomimo znacznego usztywnienia rzutu, wynikającego 
z przyjętych założeń konstrukcyjnych. Część podziemna budynku jest wykonana 
metodą tradycyjną, natomiast część nadziemną zaprojektowano jako montowaną 
z prefabrykowanych płyt o ciężarze nie przekraczającym 3-ch ton, co pozwala na 
zastosowanie dźwigu -wieżowego, samojezdnego, o udźwigu 45 tm przy wysięgu 
ramienia 15 m
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NAGRODA II STOPNIA

Projekt Osiedla Młodych na Grochówie w Warszawie
Autorzy: TADEUSZ KOBYLAŃSKI i STEFAN CIECHANOWICZ
Założeniem projektu było stworzenie osiedla spółdzielczego, robotniczego z takim 
rozwiązaniem, w którym będzie dużo zieleni, terenów małego sportu, zabaw, a siec 
usług zostanie rozmieszczona w taki sposób, aby nie zakłócała spokoju mieszkańców 
i jednocześnie była dla nich łatwo dostępna. Powinny powstać na osiedlu zespoły 
mieszkalne, sprzyjające rozwijaniu się więzi między mieszkańcami. Waiunek ten 
to jedno z zasadniczych wymagań osiedli spółdzielczych. W konsekwencji tego 
powstała koncepcja urbanistyczna, tworząca wyodrębnione kolonie z własną we 
wnętrzną zielenią i terenami zabawowymi dla dzieci. Zabudowa osiedla opiera się 
na 4-ch typach budynków: punktowcu, galeriowcu i 2-ch klatkowcach. Wszyst le 
budynki posiadają analogiczną strukturę mieszkaniową (mieszkania o pow. 
j 59 m’). Konstrukcję wszystkich budynków stanowią ściany poprzeczne o rozpię- 
rości 5,60 m. We wszystkich budynkach z klatek schodowych są dostępne 3 lub 4 
mieszkania z obu podestów, dzięki czemu zaistniała moznosc przestrzałowego prze 
wietrzania każdego mieszkania nawet w typowym układzie 3-mieszkan z klat i. 
W konsekwencji tego uzyskąpo oryginalny wyraz architektoniczny, pełen ś.viezosci 
i wdzięku
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Projekt oczyszczalni nasion w Starosieicach
Autorzy: ANDRZEJ DZIERŻAWSKI, ZBIGNIEW PAWELSKI, MACIEJ SIENNICKI, 
WACŁAW ZALEWSKI, JÓZEF DRAGUŁA.
Charakterystyczną cechą planu budynku jest wydzielenie 2-ch kondygnacji maga
zynów od części wysokościowej, w której znajdują się pomieszczenia maszynowni, 
kierownictwo techniczne i pomieszczenia socjalne. Obie te części wyraźnie z sobą 
kontrastują pod względem architektonicznym. Budynek posiada prefabrykowaną, 
grzybkową konstrukcję szkieletową, składającą się z elementów wykonywanych na 
placu budowy. Montaż wykonano za pomocą żurawia o udźwigu 45 tm. Analogiczną 
konstrukcję zastosowano poprzednio w magazynie podłogowym w Rypinie.
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NAGRODA III STOPNIA
Projekt magazynu skór na Służewcu w Warszawie
Autorzy: HENRYI  ̂ MARCONI, ALICJA WIRTH i MARIAN PIETRASZEK. 
Zaprojektowano budynek składowy wielokondygnacjowy o konstrukcji całkowicie 
prefabrykowanej. Konstrukcję stanowi szkielet żelbetowy, którego podstawowym 
elementem jest prefabrykowana rama o formie litery ,,H" i wadze 6 ton. Strop 
został przewidziany z prefabrykowanych płyt panwiowych. Ściany zewnętrzne (oparte 
na wspornikach) zaprojektowano w formie szkieletu żelbetowego, ocieplonego pia- 
nobetonem. Waga 1-go elementu ściany zewnętrznej wynosi 4 tony. Budynek znaj
duje się obecnie w stadium realizacji. Projekt jego był pierwszym rozwiązaniem 
tego typu dla dzielnicy przemysłowej Służewiec i stanowił podstawę dla następnych 
opracowań.

śkala 1 : 800
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Projekt spółdzielni dziewiarskiej im. 1 7-go Stycznia na Służewcu
Autorzy: DANUTA KRAJEWSKA, KAZIMIERZ SŁOMCZYŃSKI, HEN
RYK MARCONI, JÓZEF DRAGUŁA I WACŁAW ZALEWSKI.
Projekt rozwiązano w formie hali szedowej ze sklepieniem półniec- 
kowym, ze świetlikiem pochyłym, w formie hali opartej na siatce 
słupów o rozstawie 12 m. Elementy przekrycia hali składają się 
z 2-ch łupin parabolicznych nawzajem się przenikających i z płyty 
pochyłej, w której znajdują się części szkolne. .Łupiny te wykony
wane na kombajnach wspierają się na prefabrykowanych słupach. 
Dzięki zastosowanej formie przekrycia uzyskano równomierne oświe
tlenie, hali oraz ciekawy efekt wnętrzowy.

NAGRODA III STOPNIA

- Skala 1 : 400
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Projekt siłowni wodnej w Dębem na Bugu
Autorzy: ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI, ALEKSANDER ŁASKI, HENRYK CZER
WIŃSKI, KAZIMIERZ JACKOWSKI, JERZY ŁANIEWSKl i STEFAN MICHAŁOWSKI. 
Na rzece Bug, 22 km od jej ujścia do Wisły, przewiduje się jedną z największych 
inwestycji wodnych w Polsce — stopień wodny Dębe. Elektrownia wodna zbudo

i:.: 'K • j|
■: ~“i

wana na tym stopniu, o mocy 20 megawatów, pozwoli uzyskać rocznie około 
100 min kwh energii elektrycznej. Będzie to pierwsza w Polsce wielka elektrownia 
wodna na rzece nizinnej, zbudowana po wojnie, a trzecia co do wielkości wśród 
polskich elektrowni wodnych w ogóle. Dla wytworzenia spadu 6 m w korycie rzeki 
będzie zbudowany jaz z urządzeniami pozwalającymi regulować przepływ rzeki 
i jej poziom. Powstanie tam również zapora ziemna, która będzie służyć jedno
cześnie jako droga komunikacyjna. Całość założenia stanowi ciekawe rozwiązanie 
architektoniczne, w którym prostymi środkami uzyskano korzystne efekty plastyczne
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NAGRODA II STOPNIA

Projekt serii szkół powtarzalnych, podstawowych i licealnych
Autorzy: ANDRZEJ UNIEJEWSKI, TADEUSZ UNIEJEWSKI, BOGUSŁAW CHYLIŃSKI, HANNA GRAFF- 
PLEBAN, ZBIGNIEW JAROSZYŃSKI, HANNA ŁOSOWSKA, WŁADYSŁAW RYDZIK, IZABELLA STRĄ- 
MOWSKA, TADEUSZ STRAMOWSKI i JERZY WIERZBICKI.
Studium szkół podstawowych i licealnych stanowi przykład dobrego opracowania tematyki szkolnej w opar
ciu o szeroką analizę doświadczeń zagranicznych. Studium zawiera metodycznie opracowaną część opisową 
oraz ilustracyjną, dając w zwartym ujęciu konkretną pomoc dla pracy projektowej. Na podstawie prze
prowadzonego studium zespół opracował 6 projektów wstępnych budynków szkolnych różnych typów 
i o różnych układach funkcjonalnych



K O N K U R S  N A  „ D O M  C H Ł O P A ”  w W a r s z a w i e

Na zlecenie Centralnego Komitetu Budowy „Domu Chłopa" w Warszawie został
ogłoszony wiosną ub. roku przez Zarząd Oddziału Warszawskiego SARP konkurs
zamknięty nr 247, do którego zostali zaproszeni:
prof. prof. Barbara i Stanisław Brukalscy (praca nr 4),
prof. Romuald Gutt (praca nr 7),
arch. arch. Tadeusz Iskierka, Mikołaj Kokozow, Bogumił Płachecki, Jerzy Wasi
lewski (praca nr 5), 
prof. Bohdan Pniewski (praca nr 2), 
prof. Franciszek Piaścik (praca nr 6), 
arch. Stefan Putowski (praca nr 3), 
arch. Hipolit Rutkowski (praca nr 1).
Prof. R. Gutt wycofał się z konkursu na skutek zaangażowania się w innych pracach 
i zbyt krótkiego terminu.
Opracowanie projektów trwało niespełna trzy miesiące i już w sierpniu ub. roku 
Sąd Konkursowy przystąpił do pracy. W wyniku szczegółowej dyskusji nad każdą 
z prac do realizacji wybrana została jednogłośnie praca nr 2, której autorami są: 
prof. B. Pniewski i mgr arch. M. Handzelewicz-Wacławkowa.

Sąd K onkursow y pracow ał w  składzie:

arch. Zygmunt Karpiński — przewodniczący sądu 
arch. Wacław Kłyszewski — sędzia referent, 
arch. Jerzy Kowarski, 
arch. Stanisław Płoski,
Julian Rataj — sekr. Centr. Kom. Bud. „Domu Chłopa",
Wojciech Pirog — wiceminister budownictwa, 
arch. Marian Benko — wiceprezes KUA, 
arch. Jan Klewin — zast. nacz. architekta Warszawy, 
arch. Olgierd Kaczyński — sekretarz organizacyjny,

Dom Chłopa", na którego budowę wieś polska zebrała znaczne fundusze, od dawna 
miał stanąć w Warszawie. Niestety, jego lokalizacja zmieniała się kilkakrotnie. 
Ostatecznie ustalono-miejsce przy pl. Powstańców Warszawy (pl. Warecki).
W założeniu swym obiekt ten ma służyć rzeszom mieszkańców wsi przyjeżdżających 
do Warszawy w celu załatwienia spraw urzędowych, szkolenia, leczenia itp. i wre- 
szcie w celach turystycznych (wycieczki zbiorowe). Do tej pory przyjezdni ze wsi 
mieli i mają poważne trudności w znalezieniu noclegu, pozbawieni są opieki, 
a przede wszystkim stałego locum umożliwiającego im zaspokojenie mezbądnych 
w czasie pobytu potrzeb (możność umycia się, oczyszczenia odzieży, pozostawienia 
pod opieką dzieci, uzyskania potrzebnej informacji itd.).
Usytuowanie budynku w śródmieściu narzucało na jego program usługi, z których 
mogliby korzystać również mieszkańcy Warszawy.
Program budynku przewidywał: pełną obsługę turystyczną z hotelem dziennym na 
sto osób, hotelik dziecięcy, ambulatorium, hotel zwykły na 400 osób, restaurację, 
bar, dział kulturalno-oświatowy z salą kinowo-widowiskową na 600 miejsc, świetlicę 
wzorcową, pełne zaplecze gospodarcze.
Orientacyjna kubatura budynku została ustalona na 53 000 ms z rozbiciem na ku
baturę poszczególnych pomieszczeń.
Program był bardzo bogaty i stawiał przed projektantami niełatwe zadanie do 
rozwiązania.
Nadesłane projekty reprezentowały wysoki poziom opracowania, co zostało pod
kreślone w przewodzie Sądu Konkursowego.
Sytuacja urbanistyczna „Domu Chłopa" narzucała projektantom trudne zadanie 
skoordynowania bardzo różnorodnej zabudowy, bądź istniejącej, bądź zatwierdzonej 
do realizacji. Wobec faktu wyznaczenia przestrzennego zespołu placu Powstańców 
Warszawy przez trzy elementy: wysoką ścianę Banku Narodowego oraz dwa wy
sokościowce — hotel „Warszawa" i projektowany biurowiec PZUW — poszukiwanie 
jeszcze jednego wysokiego akcentu nie znalazło w przedstawionych projektach 
konkursowych, zdaniem Sądu, należytego uzasadnienia.
W nadesłanych pracach zarysowały się dwa kierunki kształtowania placu: 
zachowanie dawnego zarysu placu przy operowaniu budynkiem o wysokości 17 m 
(praca nr 2),
powiększenie placu przez stosowanie budynku wysokiego — aż do 51 m (prace 
nr nr 1, 3, 4, 5, 6).
Drugi (licznie reprezentowany kierunek) dzielił się na dwie zasadnicze koncepcje: 
pierwsza ustawiała budynek wysoki równolegle do osi N—S (prace nr nr 3, 5, 6), 
druga — prostopadle do osi N—S (prace nr 1 i 4). Druga koncepcja była, zdaniem 
Sądu, bardziej wątpliwa, gdyż eliminuje z układu przestrzennego całości ciąg pieszy 
ul. Górskiego i deprecjonuje rolę projektowanego wysokościowca PZUW.
Wobec specjalnej roli, jaką będzie spełniał „Dom Chłopa" w Warszawie, powinien 
on, zdaniem Sądu, posiadać indywidualny charakter wyróżniający go z otoczenia. 
Stąd za prawidłową została uznana tendencja do uzyskania założenia zwartego, 
możliwie wolnostojącego, z eksponowaniem elementów programu c  przeznaczeniu 
ogólnym, jak np. sala widowiskowa, pomieszczenia kulturalno-oświatowe. Ze 
względu na złożony program użytkowy duży nacisk przy ocenie położono na czy
telną i przejrzystą koncepcję przestrzenną wnętrz, zapewniającą łatwą orientację 
dużym grupom wycieczkowym, przebywającym w „Domu Chłopa" nawet bardzo 
krótko.

W wyrazie i formie architektury niektóre projekty nawiązywały do architektury 
hotelowej, a nawet biurowej, co przy przyjętym założeniu znalezienia indywidu
alnego wyrazu plastycznego nie mogło być ocenione pozytywnie.
Po ogłoszeniu wyników odbyła się publiczna dyskusja nad projektami pod prze
wodnictwem prezesa Oddziału Warszawskiego SARP, prof. Bolesława Szmidta. 
Duskusję cechowała różnorodność poglądów co do sposobu kształtowania placu 
Powstańców Warszawy i bryły zespołu oraz współzależności między nimi. Nie
którzy dyskutanci polemizowali z poglądami Sądu Konkursowego na zastosowanie 
budynku wysokiego. Najwięcej uwagi w toku dyskusji poświęcono sprawie zasto
sowania budynku wysokiego, który, zdaniem Sądu, nie był zadowalającym roz
wiązaniem tego tematu.
W podsumowaniu dyskusji prof. B. Szmidt sprecyzował zasadę komponowania placu 
w zależności od wysokości budynków. Pozostawienie dawnego zarysu placu suge
ruje komponowanie budynku niskiego, zaś przy powiększeniu podłogi placu słuszne 
wydaje się sytuowanie budynku wysokiego.
W pracy nr 2 skala placu zbliżona jest do wymiaru przedwojennego. Stosunki 
bryłowe i skalarne placu Powstańców Warszawy zostały zachowane przy właściwym 
ukształtowaniu budynku „Domu Chłopa".

Opracował Olgierd Kaczyński

Praca nr 1
Autor arch. Hipolit Rutkowski, przy współpracy inż. B. Wali.
Rozwiązanie urbanistyczne, przewidujące wysoki budynek o orientacji W—Z, 
spotkało się z zastrzeżeniami Sądu Konkursowego, sprecyzowanymi w uwagach 
o urbanistyce.
Ukształtowanie bryłowe czytelne i lapidarne w układzie. Zbliżenie dwóch brył od 
strony ul. Górskiego uznano za nadmierne. Tendencja do eksponowania w bryle 
od strony pl. Powstańców Warszawy części ogólnej programu (restauracja, pomiesz
czenia kulturalno-oświatowe) — słuszna. Właściwy jest również ogólny masyw 
architektury. Jednak spiętrzenie bryły hotelu do wysokości 48 m stwarza niepo
żądaną dominantę plastyczną 'programu hotelowego. Koncepcja układu funkcjonal
nego całości w zasadzie przejrzysta i konsekwentna. W rozwiązaniu planów budzą 
jednak zastrzeżenie:
1. decyzja wejścia od szczytu budynku wpływająca na koncepcję hallu głównego, 

którego zasada komunikacyjna, układ klatek i sposób oświetlenia nie są ko
rzystne;

2. brak koniecznego wydzielenia mieszkań z układu hotelowego;
3. brak dogodnego połączenia sali widowiskowej z innymi pomieszczeniami (różnice 

poziomów do 7 m);
4. odcięcie fosą i tarasem części restauracyjnej — co utrudni powiązanie wnętrz 

z dużą przestrzenią wygospodarowaną w projekcie na ogród wewnętrzny.

SkaJa 1 : 4000
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Praca nr 2
Autorzy architekci: Bohdan Pniewski, Małgorzata
Handzelewicz-Wacławek. Ar .
Pracownia: Janina Podolecka, Piotr Girard, Woj
ciech Kowalczyk, Jerzy Leszczyński, Andrzej

Współpraca: konstrukcja — inż. Bronisław Kę
dzierski, inst. sanit. — inż. Jerzy Siwiński 
Prawidłowa i słuszna koncepcja urbanistyczna 
eksDonuie we właściwy sposób budynek „Domu 
Chłopa- w zespole placu Powstańców Warszawy. 
Mimo pozornego zacieśnienia płacu funkcje Ko
munikacji rozwiązane zostały prawidłowo prze 
utworzenie podjazdu przy wejściu °*az 
zowanie objazdu po wschodniej stronie hndJ™™‘ 
Zwarta forma, w jaką ujęto progiem „Domu 
Chłopa", stała się podstawą dla uzyskan 
wego wyrazu budynku. Podkreślono w 
sposób treść społeczną tematu t a *  *  Pr“  
szklonei dolnej partii budynku, posiadającej auze 
walory przestrzenne oraz dzięki małej ilości pięter

Niesłusznie uformowano w sposób jednakowy dwie 
klatki schodowe boczne o rożne] faakc^ - £ oza 
tym wykazują one znaczne odchylenie od pize 
pisów prawa budowlanego o maksymalnej odleg
łości pomieszczeń od klatki schodowej.
Całość układu funkcjonalnego bardzo czytelna 
i prosta. Koncepcja hallu, dzięki zastosowaniu 
wielkowymiarowej konstrukcji oraz silnego prze
szklenia, tworzy wnętrze o bardzo przejrzystym 
układzie, dającym dobry wgląd w przestrzeń placu 
i znajdujące kompozycyjne przedłużenie w prze
strzeni otwartego na południe patia.
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Praca nr 3
Autorzy
riata.

architekci: Stefan Putowski, Kazimierz Ku-

Zespół: arch. arch.: Jacek Chyrosz, Lucjan Kowal 
ski, Marek Lechowski. WpIHpt
Współpraca: arch arch.: Jan Steler, R ile^ neun.'

Okulicz: zieleń -

UkszSwanfe^pJaT^Powstańców Warszawy jest po- 
Drawne pomimo wprowadzenia elementu wysokiego. 
U k łT  prPze?t™ennyP placu został wzbogacony przez 
wytworzenie korzystnego (zarowno ze względów kom
pozycyjnych jak i funkcjonalnych) poszerzenia PJze,d 
budynkiem „Domu Chłopa". Na szczególne podkres- 
leide zasługuje duża dbałość o ogólne interesy mia
sta, wprowadzenie sklepów na ciągu pieszym ul.

O góln i dyspozycja układu brył prawidłowa, ze słusz
nym wyeksponowaniem sali zebrań. Na skutek roz
bicia tematu na szereg budynków oraz wprowadzenia 
dodatkowych kubatur — nie uzyskano w całości za
łożenia jednolitego wyrazu architektonicznego, jaKi 
powinien cechować dany temat. . ,
W kompozycji wnętrz, przy prawidłowych w zasadzie 
powiązaniach funkcjonalnych wprowadzono nadmierne 
urozmaicenie w rzutach poszczególnych elementów, 
co w wyniku zmniejszyło czytelność układu i utrud
niło orientację.
Duże walory planu stanowią: 
koncepcja zespołu wnętrz widowiskowych, 
powiązanie budynku z terenem oraz prawidłowy po
dział terenu pod względem funkcjonalnym (ogrod, 
patio i podwórze gospodarcze).
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Praca nr 4

Rozwiązanie przewiduje wysoki 
budynek o orientacji W—Z. Silne 
rozczłonkowanie i rozrzucenie brył 
osłabia ogólny wyraz zespołu „Do
mu Chłopa".
W rozwiązaniu architektonicznym 
nadmiernie dominuje program ho
telowy (drobna skala podziałów 
dwóch zasadniczych brył zespołu). 
Powoduje to brak cech indywidu
alnego wyrazu, jaki powinien po
siadać projekt „Domu Chłopa". 
Zabudowa od strony ul. Górskiego 
kompozycyjnie nieopanowana. Roz
wiązanie funkcjonalne poszczegól
nych elementów budzi pewne za
strzeżenia.

i ___________
- J o  o  o  o  o  
c □  o  o  o  o

O O D O d

Skala 1 : 800
l

Elewacja zachodnia 
(pl. Powstańców 
Warszawy)
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Praca nr 5
Autorzy architekci: Tadeusz Iskierka, Mikołaj Koko- 
zow, Bogumił Płachecki, Jerzy Wasilewski.
Projekt przyjmuje koncepcję wysokiego bloku hote
lowego, równoległego do osi N—S. Ustawienie tego 
bloku w licu niskiej części Banku Narodowego oraz 
stosunkowo mała długość bloku przy jego dużej wy
sokości obniżają wartość kompozycyjną całości za
łożenia. Usytuowanie na zapleczu dominującego bu
dynku hotelowego — budynków o programie ogólnym 
zaciera właściwy wyraz kompozycji architektonicznej. 
Brak wyraźnej decyzji w układzie zespołu pomiesz
czeń użytku ogólnego: równorzędne traktowanie
przejść do sali zebrań i pomieszczeń administracji, 
rozbicie pomieszczeń zespołu kulturalno-oświatowego. 
Zacieśnienie hallu hotelowego, przy dużej stosunkowo 
powierzchni hali i przejść, nie jest korzystne. Za
strzeżenie budzi skomponowanie i wykorzystanie te
renu na zapleczu budynku. Przypadkowe usytuowanie 
ogródka i duży wykop dziedzińca gospodarczego nie 
zezwalają na szersze połączenie budynku z ogrodem.

Skaia 1 : 4G00

Skala 1 : 800

Praca nr 6
Autorzy architekci: prof. dr Franciszek Piaścik, Sta- 
nisław Serafin, Władysław Strumiłło, Julian FafKa 
(plastyk). * , . . .
Ukształtowanie przestrzeni placu Powstańców War
szawy poprawne. Układ przestrzenny wzbogacony zo
stał przez wytworzenie poszerzenia przed budynkiem 
,,Domu Chłopa", korzystnego zarówno ze względów 
kompozycyjnych jak i funkcjonalnych.
Zastrzeżenia budzi rozwiązanie zaplecza budynku wy
sokiego — (zbyt rozczłonkowane) nie honorujące pro
jektowanego budynku mieszkalnego, który był na
niesiony na podkładach.
Bryła budynku hotelu posiada właściwą wysokość, 
zbliżoną do wysokości ściany Banku Narodowego 
oraz dobre proporcje. W architekturze wyekspono
wanie programu hotelowego nie pozwoliło na uzyska
nie właściwego wyrazu dla zespołu „Domu Chłopa". 
W układzie wewnętrznym zasadnicze zastrzeżenia bu
dzą: umieszczenie hoteliku dziecięcego na najwyż
szej kondygnacji oraz kompozycyjne ujęcie połącze
nia sali zebrań z hallem głównym.

247



248 mmmm



NOWE TECHNIKI W BUDOWNICTWIE
(Na str. str. 253, 254, 255 i 256 ilustracje wiążące się z poniższą 
dyskusją)

Redakcja „Architectural Design", zorgani
zowała w końcu ub. r. dyskusję między kil
koma specjalistami różnych dziedzin na te 
mat wpływu, jaki m ateriał i technika bu
dowlana mogą mieć na architekturę następ
nych dwudziestu lat*.
W raz z rozwojem stali, szkła i innych me
tali łącznie z aluminium, rozszerzył się gwał
townie zakres możliwości konstrukcyjnych. 
Obecnie bowiem można wytwarzać stopy 
tych metali o takiej dokładnie wytrzyma
łości, jakiej wymaga konstruktor, a ich 
ciężar i trwałość można określić z góry, 
przed przystąpieniem do produkcji. W ady 
wielu materiałów, jak kruchość i brak ela
styczności, można usunąć dzięki nowoczes
nej wiedzy. N ietłukące się szkło, stal o wy
sokiej rozciągliwości, stal nierdzewna i lek
kie, wytrzymałe aluminium będą bez w ąt
pienia odgrywać bardzo dużą rolę w bu
downictwie przyszłości, ponieważ można 
w znacznym stopniu regulować ich właści
wości fizyczne.
Chemicy wkraczają coraz bardziej* w dzie
dzinę budownictwa. W  laboratoriach two
rzy się całkowicie nowe, nie istniejące w na
turze m ateriały w postaci całej gamy mas 
plastycznych. Można je wytwarzać w połą
czeniach z innymi materiałami dla zaspoko
jenia wszelkich wymagań użytkownika. W y
sokie obecnie jeszcze koszty uniemożliwiają 
ich szersze zastosowanie do celów budowla
nych, lecz w przyszłości przeszkoda ta bę
dzie niewątpliwie usunięta, gdyż zwiększone 
użycie tych materiałów wpłynie z kolei na 
obniżenie kosztu. M ateriały będące wyni
kiem syntezy chemicznej nie muszą być ko
niecznie kruche i liche i mogą przybrać 
prawie każdą formę, jednocząc w sobie ela
styczność gumy, wytrzymałość stali, lekkość 
aluminium, twardość i odporność żeliwa. 
Mogą one być przezroczyste, lśniące lub 
matowe, o szerokiej gamie barw  i faktur. 
Te lekkie, kolorowe materiały, o małym 
stopniu zużycia, m ają szerokie zastosowanie 
nie tylko w budownictwie ale i w meblar
stwie, instalacjach i w celach dekoracyj
nych. Błony z plastiku, płyty z plastiku i po
włoki z plastiku stanowią tylko drobne 
próbki materiałów, które mogą wyproduko
wać laboratoria.
Rozwój techniki konstrukcyjnej w ciągu 
ostatnich dwudziestu lat był jeszcze szyb
szy niż rowój m ateriałów budowlanych 
i tendencja ta będzie się bez wątpienia 
utrzymywać również w przyszłości, ponie
waż dopiero zaczęliśmy poznawać możliwo
ści niektórych nowych metod budownictwa, 
stosowanych w ostatnich kilku latach. Fak
tem jest, że możemy zbudować każdy moż
liwy do pomyślenia budynek. Dowodem te
go są godne uwagi konstrukcje trójwym ia
rowe, które wznosi w Południowej Amery
ce inżynier Candela jak i projekt opery 
w Sydney z dachem w formie szeregu łupin. 
Frank Lloyd W right zaprojektował budynek 
o wysokości 1 600 m. Bogactwo metod kon-

* Tekst dyskusji podajemy (w skrócie) na podstawie 
„Architectural Design" nr 11/1957.

strukcyjnych obdarzyło nas daleko idącą 
swobodą. Dotychczasowe ograniczenia tech
niczne zostały obalone i nowe formy w ro
dzaju wiszących dachów, cienkich łupin 
betonowych, wielkiej rozmaitości kopuł, 
szkieletów przestrzennych i innych podob
nych konstrukcji ukazują nowe formy ar
chitektoniczne.
Zastosowanie tych nowych metod będzie 
miało w przyszłości swoje niewątpliwe od
bicie w architekturze. Używane do przekry
cia wielkich powierzchni nowe konstrukcje 
przybiorą naturalne formy, wynikające z te
chniki zastosowanej przy ich budowie. Ten
dencję tę można ujrzeć w dziełach P. L. 
Nerviego. Ekonomia formy wyrażona w tych 
dziełach jest odbiciem ekinom ii form natury 
żebrowanej błony liścia, cienko-łupinowej 
muszli, niewiarogodnie mocnej a subtelnej 
pajęczyny i naprężonej powłoki bańki my
dlanej. Nowe konstrukcje, reprezentujące 
nowe formy, będą ekonomiczne pod wzglę
dem zużytego materiału, ponieważ każda ich 
część będzie odgrywała swą właściwą rolę 
i nawet najm niejszy fragment nigdy nie bę
dzie zbędny. Taka ekonomia materiału po
winna ostatecznie, gdy umiejętność realiza 
cyjna człowieka będzie tak zaawansowana 
jak wiedza techniczna, wytworzyć konstruk
cje przydatne dla najróżniejszych celów. 
Elementy budowlane wytwarzane w fabryce, 
rozwój techniki sprężania i stosowania znor
malizowanych elementów budowlanych po
winny przynieść większą wydajność w bu
downictwie przyszłości, wyższą jakość kon
strukcji i bardziej atrakcyjne i trwałe w y
kończenie.
Najistotniejszym być może czynnikiem 
w rozwoju budownictwa następnych dwu
dziestu lat będzie stale rosnący koszt robo
cizny, zwłaszcza na placu budowy. Powinno 
to doprowadzić do większej mechanizacji3 
zwiększonej produkcji fabrycznej elem en
tów, lepszej kontroli jakości i koordynacji 
na placu budowy.
W  całym tym rozwoju i postępie na polu 
budownictwa, który w ystępuje w każdym 
cywilizowanym kraju, architekt musi odgry
wać kierującą rolę, ponieważ jest on odpo
wiedzialny za architekturę nie tylko w ydaj
ną i ekonomiczną lecz również i zadowala
jącą estetycznie. Kontrola, jaką roztoczy ar
chitekt nad dostępnymi materiałami i meto
dami budowy, określi formy architektury 
przyszłości.

D Y S K U S J A

W dyskusji wzięli udział:
Architekt Edward M ills (M). Autor znanych 
ostatnio projektów: pawilonu przemysłu
brytyjskiego na w ystawę brukselską 1958 
oraz katedry w Ugandzie.
Konstruktorzy:
Ove Arup (A). Dyrektor i główny projek
tant firmy J. L. Kier and Co., konstruktor- 
konsultant, do chw ili. obecnej współwłaści
ciel firmy Ove Arup and Partners. Autor 
wielu publikacji fachowych.
K. Hajnal-Kónyi (H). Projektant konstrukcji

żelbetowych i stalowych na Węgrzech, 
w Austrii i Niemczech. Specjalista w zakre
sie dachów łupinowych, konstrukcji z be
tonu sprężonego, prefabrykacji, prac do
świadczalnych. Napisał także wiele rozpraw 
fachowych.
Feliks Samuely (S). Interesuje się specjalnie 
konstrukcjami stalowymi, powłokami (skin 
structures) z różnych materiałów.
Specjalista w  dziedzinie włókna szklanego 
A. de Dani (D). Prowadził samodzielne ba
dania nad osadzaniem metalu w próżni. Od 
1939 r. pracuje jako kierownik wydziału izo
latorów wysokiego napięcia w Pilkington, 
jest kierownikiem wydziału badawczego fir
my Fibreglass Ltd.
Specjalista w dziedzinie mas plastycznych,
V. E. Yardley (Y), pracuje jako chemik- 
konsultant, był przewodniczącym instytutu 
mas plastycznych w okresie 1953—1955. 
Obecnie właściciel i dyrektor własnego 
przedsiębiorstwa i laboratoriów badawczych. 
Specjalista w dziedzinie aluminium, E. G. 
West (W). Pracownik naukowy w Brytyj
skim Stowarzyszeniu Badawczym Metali 
N ieżelaznych od 1938 r. Pierwszy kierownik 
Stowarzyszenia Rozwoju Lekkich Stopów od 
1941 r. dyrektor techniczny Stówarzyszenia 
Rozwoju Aluminium od 1945 r. Jest autorem 
książki i rozpraw fachowych.

* **
S:
M ateriały, których rozwój nastąpi prawdo
podobnie w nadchodzących latach, to stal, 
beton, drewno, aluminium, masy plastyczne. 
Plastików jednak nie można jak  dotąd sprę
żać z powodu występującego w nich 
zjawiska tzw. dużego pełzania. Przez pełza
nie materiał uwalnia się od wszelkich naprę
żeń i staje się nieużyteczny dla celów kon
strukcyjnych. W ydaje się jednak możliwe 
użycie każdego z wymienionych wyżej ma
teriałów  w nowej formie przy zastosowaniu 
sprężania. Łupiny będą prawdopodobnie 
zawsze wykonywane w betonie, ponieważ 
m ateriał ten z natury rzeczy nadaje się do 
tych celów. Można jednak do łupin stosować 
każdy inny materiał.

M:
A więc wyłania się sprawa trzeciej ery kon
strukcji budowlanych. Pierwsza obejmowała 
konstrukcję ścian nośnych, druga zwykłe 
konstrukcje szkieletowe, a trzecia wprowa
dza swobodne zamknięcie przestrzeni.

Y:
Sugestia, że szerszemu stosowaniu plastików 
stoi na przeszkodzie pełzanie, odnosi się 
bardziej do starych niż nowych plastików. 
Dziś wiemy dokładniej, czego możemy się 
spodziewać po plastikach i jaka będzie ich 
ostateczna rola. Uogólnienia w dziedzinie 
plastików są często trudne i z reguły bardzo 
ryzykowne. Wyczuwam, że wykazano zbyt 
mało wyobraźni w dziedzinie zastosowania 
plastików i to zarówno ze strony ich pro
ducentów jak i architektów. W  okresie pio
nierskim przedstawiano architektom plastiki 
w sposób niewłaściwy, robiąc z nich cudow
ny materiał, który sprosta wszelkim wyma
ganiom. Doprowadziło to do tego, że postę
powi architekci, którzy próbowali stosować 
plastiki, doznali przykrego rozczarowania. 
To było też przyczyną, że architekci i bu
downiczowie używali odtąd plastiki głównie 
jako materiał pomocniczy.
Obecnie wychodzimy ze stadium empirycz
nego. Wiemy, czego można oczekiwać od na-
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szych plastików i zgodnie z tym przedsta
wiamy je. W przemyśle mas plastycznych 
szerzy się opinia, że wiele plastików odegra 
główną rolę we współpracy z konwencjonal
nymi materiałami konstrukcyjnymi.

M:
Specjalnym zagadnieniem w odniesieniu do 
tych wszystkich rzeczy są przepisy budo
wlane, które w wielu wypadkach utrudniają 
stosowanie nowych m ateriałów lub technik. 
Wielu z nas uważa, że nowe przepisy by
łyby dobrą rzeczą, gdyby pozwalały na 
używanie nowych materiałów przy spełnie
niu określonych warunków budownictwa.

Y :
Plastiki tak długo występowały jako m ate
riały dla produkcji różnych świecidełek 
i drobiazgów, że wielu ludzi myśli o nich 
tylko tymi kategoriam i i nie może pojąć, 
że m ateriały znane pod postacią popielni
czek czy butelek do perfum mogą pełnić 
poważniejszą funkcję w przemyśle, np. jako 
taśmy przenośników w kopalniach węgla, 
lub że mogą umożliwić rozwój takich wyna
lazków jak radar, którego działanie byłoby 
bez nich niemożliwe. Obecnie zaczyna się 
doceniać możliwości odpowiednich kombi
nacji materiałów, dzięki którym można jesz
cze wydatnie polepszyć własności p lasti
ków. Miles Thomas w odniesieniu do pla
stików jako m ateriału budowlanego powie
dział: ,, Jedynym tworzywem, potrzebnym
dla naszych budowli z plastików, jest wy
obraźnia". Od wielu lat przemysł zadowala 
się starymi wzorami i plastiki są stosowane 
według prototypów stworzonych dla innych 
materiałów. Przemysł powiada: ,,To, co ro
biliśmy z drzewa lub metalu, będziemy 
obecnie robić z plastików". Właściwym 
przykładem tego sposobu myślenia były 
nieudane usiłowania, podjęte przed paru 
laty, aby wyprodukować plastikowe ramy 
okienne oparte na prototypach metalowych. 
Nie można w żadnym przypadku przypusz
czać, że plastiki będą zachowywały się po
dobnie jak  materiał prototypu.

M:
Dokładnie to samo wydarzyło się z oknami 
aluminiowymi.

W:
Przemysł aluminiowy pracował pierwotnie 
gównie dla potrzeb lotnictwa. Panują tafri 
na ogół tak specjalne wymagania, obwaro
wane tyloma ograniczeniami, że nie można 
ich stosować w ogólnej inżynierii, a zwłasz
cza w budownictwie.
Aczkolwiek znamy bardzo szczegółowo wła
sności aluminium i jego stopów, to bardzo 
trudno jest namówić inżynierów, architek
tów i różne czynniki oficjalne do stosowania 
aluminium zgodnie z jego własnościami, 
a nie tylko jako nam iastki innych m ateria
łów.

D:
W rozważaniach nad plastikiem, jako ma
teriałem budowlanym, należy wprowadzić 
zasadnicze rozróżnienie pomiędzy zwykłymi 
plastikami a zbrojonymi. Tylko te ostatnie 
mogą stać się materiałem konstrukcyjnym, 
zwłaszcza z uwagi na łatwość formowania 
ich w duże konstrukcje monolityczne, nośne. 
Pełzanie, które występowało w zbyt dużych 
rozmiarach w wielu z dawniejszych plasti
kach, może być sprowadzone do dopuszczal
nych rozmiarów przez zbrojenie ich włók
nem szklanym.

Y :
Przez właściwy wybór zbrojenia i materiału 
wiążącego można zredukować do minimum 
rozszerzalność i pełzanie plastiku. W związ
ku z tym należy pamiętać, że termin „pla
stiki" obejmuje bardzo dużo materiałów, 
z których wiele różni się krańcowo zarówno 
w chemicznych jak  i fizycznych właściwo
ściach. Zgadzam się, że wiele plastików, 
które mogą być użyte jako m ateriał w ią
żący wraz ze zbrojeniem, mogą stać się ma
teriałem bardzo pożytecznym dla architekta.

H:
Jeżeli sięgniemy do historii architektury, to 
stwierdzimy, że istnieje cały szereg starych 
form dostosowanych do nowego materiału. 
Gdy w ystępuje nowy materiał, potrzebuje 
bardzo wiele czasu na znalezienie właści
wego kształtu i sposobu zastosowania. Dre
wno jest prawdopodobnie najstarszym  ma
teriałem budowlanym i gdy ludzie zaczęli 
używać kamienia, kopiowali formy drew
niane. Na początku swojej kariery żelazo- 
beton nie był projektow any w formie mo
nolitycznej, lecz tak jak konstrukcje sta
lowe. Aluminium jest względnie stare, 
a plastiki są najnowszym materiałem, lecz 
uważam, że nawet aluminium jest za mło
de jeszcze, aby osiągnąć swą najw ła
ściwszą formę. Plastiki na pewno nie miały 
jeszcze czasu na ukształtowanie swej nowej 
formy. Pierwszym warunkiem jest, oczy
wiście, wyprodukowanie materiału zadowa
lającego wymagania pod względem w ytrzy
małości, zmęczenia i pełzania. Zgodnie z da
nymi, które mam przed sobą, otrzymaliśmy 
właśnie do .dyspozycji takie plastiki, nato
miast jest innym zagadnieniem, czy w ytrzy
mają one konkurencję innych materiałów 
pod względem kosztów. Nie możemy zapo
minać o stronie ekonomicznej zaagdnienia. 
W rzeczywistości plastiki są już obecnie 
używane jako materiał konstrukcyjny, np. 
holoplast, nie ma natomiast wątpliwości, że 
za mało było jak dotąd czasu na ich właś
ciwy rozwój.

D:
Chcę dodać, że chociaż zbrojone plastiki nie 
miały w ystarczającej ilości czasu dla poka
zania wszystkich swoich zalet, to jednak 
takie konstrukcje, jak  kopuły geodezyjne 
profesora Dietza i „dom mieszkalny przy
szłości" w Monsanto w ydają się wytyczać 
drogę dla nowych koncepcji ekonomicznego 
zamykania przestrzeni, pomimo swych sto
sunkowo wysokich kosztów.

Y :
Myślę, że plastiki wiele ucierpiały dlatego, 
że ich „dziadkiem" był celuloid. Stąd po
chodzi szeroko rozpowszechniona opinia, że 
plastiki same w sobie są łatwopalne. W iele 
z nich może być podatnych na ogień, lecz 
to samo dotyczy przecież wielu konwencjo
nalnych materiałów codziennego użytku, jak 
papier, dretono, czy tkaniny. Tam gdzie pla
stiki potrzebne są do specjalnych celów, 
można przez specjalne procesy wzmóc ich 
ognioodporność. Przykładem tego jest gąbka 
polistyrenowa, obecnie produkowana na 
skalę przemysłową i dostępna w kilku ga
tunkach na terenie W ielkiej Brytanii. Poli
styren jako węglowodór jest bardzo łatwo
palny, lecz w postaci gąbki traci tę właści
wość i gdy ' przystawimy płomień palnika 
Bunsena do jego powierzchni, powstaje je 
dynie lekkie miejscowe sczernienie i zwę

glenie. Zastosowanie czynnika ognioodpor
nego jest oczywiście dodatkowym procesem 
i zwiększa koszt materiału. Płyty z wiórów 
związane plastikiem są obecnie coraz sze
rzej stosowane zamiast drewna. Są one w y
rabiane z dobrze rozdrobnionego drewna, 
związanego kondensatem mocznikowo-for- 
maldehydowym, który jest ognioodporny, 
w związku z tym wykończona płyta jest 
bardziej ognioodporna niż zwykłe miękkie 
drewno.

A:
Myślę, że stoimy tu przed problemem, któ
ry pojawia się zawsze, gdy wprowadzamy 
nowy materiał — jak stworzyć współpracę 
pomiędzy ludźmi, którzy go opracowują 
i wytwarzają, a tymi, którzy będą go użyt
kować. Pierwsza grupa stwierdza, że może 
produkować m ateriał o nowych właściwoś
ciach i jest zdolna zmieniać te właściwości 
w szerokich granicach, lecz posiada słabe 
pojęcie o potrzebach budownictwa i o tym, 
w jakiej formie i do jakiego celu można ten 
m ateriał najlepiej użyć. Druga grupa skła
nia się do myślenia kategoriam i istnieją
cych materiałów i dlatego rozważa nowy 
m ateriał jako zastępcę innego, znanego ma
teriału budowlanego. Oto dlaczego z po
czątku np. żelbet czy aluminium były roz
ważane pod kątem zastąpiefiia stali czy 
,drewna i zgodnie z tym projektowane.

D.
W wypadku bardzo lekkich i zazwyczaj pre
fabrykowanych budowli ze zbrojonych pla
stików, oszczędności na kosztach transportu 
i robociźnie na placu budowy mogą zrówno
ważyć wyższe koszty surowca.

M:
Istnieją dwa fakty, fascynujące mnie w osta
tnich miesiącach. Jeden — to prefabryko
wana z aluminium kopuła zbudowana na 
Hawajach i będąca fascynującą konstrukcją 
o bardzo przyjemnej formie.
Drugim faktem, o którym ciągle jeszcze 
wiemy zbyt mało, jest ferro-cement Ner- 
viego. Podobno bardzo ekonomiczny i przy
datny materiał do tworzenia przekryć o wiel
kich rozpiętościach, o formie godnej uwagi.

W:
Nie ulega wątpliwości, że najbardziej w y
dajną metodą stosowania metalu, a szcze
gólnie aluminium, jest konstrukcja typu na
piętej powłoki. W iele nauczyliśmy się od 
lotnictwa na temat projektowania kadłubów 
skorupowych i znamy większość rozwiązań 
dla konstrukcji inżynieryjnych. Konstruk
cyjne zastosowanie aluminium zapoczątko
wały w naszym kraju hangary, mosty i inne 
konstrukcje o dużych rozpiętościach, lecz 
za granicą używa się obecnie aluminium 
również do celów pół-konstrukcyjnych i nie- 
konstrukcyjnych, w dużo większej mierze 
niż u nas. Przyczyna tego ma częściowo 
charakter ekonomiczny.

W:
Innym czynnikiem, wpływającym na eko
nomikę plastików w budownictwie, jest nor
malizacja. Przybiera ona dwie podstawowe 
formy, a mianowicie, normalizacji podsta
wowych materiałów oraz także normalizacji 
pewnego zakresu form, w jakich używane 
są te materiały. W iele już zrobiono w na
szym kraju dla normalizacji „aluminium", 
która to nazwa obejmuje obecnie około 
dwudziestu podstawowych stopów. Przemysł 
aluminiowy miał wiele kłopotów z norma-

I



lizać ją  tych stopów wg kategorii, które by
łyby specjalnie odpowiednie dla, powiedz
my, samolotów, czy pojazdów o konstruk
cjach podlegających wielkim naprężeniom, 
dla statków, urządzeń gospodarstwa domo
wego, i oczywiście, dla celów budownictwa. 
Wierzymy, że tego rodzaju normalizacja jest 
bardzo poważnym czynnikiem, w pływ ają
cym na upowszechnienie aluminium. Nor
malizacja w zakresie kształtów konstrukcyj
nych została podjęta przez przemysł alu
miniowy przed wielu laty. Zakres ten roz
szerza się od czasu do czasu, gdy badania 
i praktyka wykazują potrzebę dodatkowych 
sekcji.

Y:
Pewne najnowsze plastiki warstwowe (sklej
ki plastikowe) łączą w jednym arkuszu m ate
riału szeroki zakres właściwości. Np. można 
sporządzać sklejkę, posiadającą od zewnątrz 
cienką warstwę materiału odpowiednio od
pornego na wpływy atmosferyczne, związa
ną z wewnętrznym rdzeniem z gąbki plasti
kowej i posiadającą od wewnątrz chropo
watą powierzchnię, rozwiązującą w znacznej 
mierze ważny problem kondensacji. Tego 
rodzaju materiały mogą być dostępne w du
żych arkuszach i osadzane w ramach alumi
niowych lub plastikowych, stanowiąc ele
ment konstrukcyjny dla prefabrykowanego 
budownictwa. Tego rodzaju możliwość łą
czenia różnych właściwości w jednym arku
szu materiału, który staje się przez to wielo
funkcyjny, została jak  dotąd wykorzystana 
w bardzo małym stopniu. Możemy np. tak 
sporządzić naszą sklejkę, że zewnętrzna w ar
stwa będzie nie tylko odporna na wpływy 
atmosferyczne lecz również będzie dekora
cyjna, otrzymując powierzchnię kolorową 
i nie wym agającą innej dekoracji. Czy mo
żemy natomiast zaspokoić wymagania inży
niera i stworzyć powierzchnię nie wymaga
jącą konserwacji i odnawiania w ciągu 
20—25 lat — to już stanowi inne zagadnienie. 
Będzie to sprawą specjalnych związków che
micznych. Na podstawie naszego obecnego 
doświadczenia można by wprowadzić bar
dzo poważne ulepszenia pod względem sta
bilizacji barwy i odporności na wpływy 
atmosferyczne powierzchni plastikowych.

W:
W  USA istnieje tendencja stosowania wię
cej barw przez użycie galwanizowanego alu
minium i specjalnych typów emalii na no
wych budynkach. Pierwszy budynek tego 
typu w naszym kraju jest właśnie na ukoń
czeniu w Coventry. Nie jesteśm y jak  dotąd 
całkowicie zadowoleni z barw, lecz być mo
że utrzym ają się one ok. 10 lat. Próby labo
ratoryjne wykazują, że nie będzie to trudne, 
lecz większość prób laboratoryjnych wyko
nywana jest w warunkach łagodniejszych 
od brytyjskiego klimatu i atmosfery. 
Amerykanie w ydają się być zadowoleni 
z 15-letniego okresu trwałości barwnej war- 
stwy galwanizowanej, lecz nie jestem pe
wien, czy te warstwy stanowią rozwiązanie 
problemu. Dlaczego nie pozwolić aluminium 
na patynowanie się? Patynuje się ono, osią
gając wyjątkowo atrakcyjny wygląd kam ie
nia. Jeżeli można będzie przyśpieszyć po
czątkowy okres patynowania, aby uniknąć 
wyglądu puszki cynowej, to metal będzie 
mógł wyglądać jak  kamień. Istnieją metody 
dla wykonania tego i myślę, że powinniśmy 
jak  najprędzej wprowadzać je  do produkcji.

M:
Chcę zwrócić dyskusję w nowym kierunku. 
Przed rokiem czy dwoma Południowa Ame
ryka była terenem silnego rozwoju kon
strukcji, jednak niektórzy budowniczowie, 
którzy oglądali wiele z tych godnych uwagi 
budynków, przywieźli raczej żałosne opo
wiadania o warunkach, w jakich zostały one 
wzniesione. Dlaczego tak jest? Czy dlatego, 
że nasze normy są o wiele wyższe od tam
tych zagranicznych; że nie jesteśm y tak roz
rzutni w wydawaniu- pieniędzy i nie tak 
skłonni do eksperymentowania, lub dlatego, 
że rozwój określają fundamentalne pomysły, 
które mają ograniczony czas życia i stają 
się przestarzałe?

H:
Spójrzcie na dworzec kolejowy w Rzymie 
i na dworzec kolejowy w Londynie.

S:
Ale, powtarzam znowu, dzieje się tak dla
tego, że mamy takie dziwne podejście do 
ekonomiki. Nie chcemy budować budynków, 
które nie są ściśle niezbędne.

W:
Czy nie jest to właśnie odbiciem naszego 
narodowego sposobu myślenia? W Południo
wej Ameryce powstały obecnie liczne inte
resujące osiągnięcia, ponieważ mają tam 
więcej pieniędzy, niż wynoszą ich potrzeby 
i chcą je  wydać na każdy projekt, mogący 
stać się sensacją Ameryki Południowej.

Y:
Czy mogę w tym stanie rzeczy zapytać o coś 
architekta? Czy nie odnosi Pan wrażenia, że 
opinia brytyjska jest zmienna? Czy nie znaj
duje Pan, że skład ludzi skupiających 
w swych rękach inwestycje jest obecnie 
nieco różny od ich składu sprzed laty i czy 
są oni nadal tak konserwatywni i konwen
cjonalni, jak  byli przedtem? Dla zilustrowa
nia mego stwierdzenia: jeżeli oferujesz ma
sę plastyczną w Ameryce, powiedzą ci: ,,To 
jest nowe, piękne — wypróbujemy je . Je 
żeli zaoferuje Pan nowy materiał w W iel
kiej Brytanii, powiedzą: ,,To jest nowe, mo
że dobre, poczekamy dziesięć lat, aż będzie 
pan~miał za sobą wszystkie związane z tym 
przykrości i w tedy możemy zrobić próbę 
będziemy myśleć o tym". Takie było, jaH 
wiemy, podejście w naszym kraju.

M:
Jak już wspomniałem uprzednio, dochodziły 
do nas rewelacyjne wiadomości z Ameryki 
Południowej o stosowanych tam konstruk
cjach. N iektóre z tych podniecających kon
strukcji zaczynają się po roku czy dwu ry
sować i w yglądają okropnie. W ielu z nas 
widziało pionierskie budynki na kontynen
cie, w których zastosowano nowe techniki, 
a które w yglądają obecnie ciemno — brudno. 
Z drugiej strony można zobaczyć np. fa
brykę Van N elle’a w Rotterdamie, jeden 
z wcześniejszych budynków tego typu, które 
są ciągle zdumiewająco piękne mimo swych 
obecnie trzydziestu lat życia. Dla uzupełnie
nia całej gamy różnych przypadków, ilu
strujących to zagadnienie, podam przykład 
stadionu N ervi’ego we Florencji. Stadion 
źle się starzeje, z odsłoniętymi prętami zbro
jenia i kruszącym się betonem.

H:
Jest to tylko może wina złego wykonaw
stwa.

A:
Z wieloma nowoczesnymi budynkami jest 
kłopot, ponieważ niewłaściwie patynują się. 
Trzeba je konserwować, a gdy się tego nie 
robi, rezultat jest opłakany. Architekci po
winni rozważać problem trwałości i konser
wacji. Istnieje reguła, że nie ma korzyści 
z budynków wznoszonych na krótki okres 
czasu, nie kosztują one wiele taniej, nato
miast 'po paru latach w yglądają nędznie. 
Nowe materiały mają tę wadę, że nie stu
diowano ich zachowania się w ciągu wielu 
lat i nie rozwinięto techniki środków zapo
biegających ich niszczeniu.

S:
Jesteśm y narażeni na pewną ilość takich 
przypadków, ponieważ przemysł budowlany 
nie stosuje prototypów, tak jak inne prze
mysły, np. lotniczy.

D:
Oczywiste jest, że architekt myśli o w y
próbowaniu nowych technik na takich bu
dynkach jak  hale wystawowe, gmachy oper 
lub olbrzymie bloki mieszkalne. Są to pro
jekty, które podnoszą jego reputację. Czy 
nie byłoby praktyczniej użyć, powiedzmy 
sobie, 50 spośród 250 000 domków jedno
rodzinnych, budowanych co roku w naszym 
kraju, jako obiektów dla wypróbowania no
wych m ateriałów i metod budowlanych?

H.
Mieliśmy program prefabrykacji, wydano na 
niego wiele pieniędzy i mało co z tego w y
szło.

A:
Prefabrykacja lub produkcja fabryczna wy- 
maga dla osiągnięcia sukcesu długich 
przygotowań. W ięcej uwagi należy poświę
cić temu, co nazwałbym badaniami projek
towania, tj. poszukiwaniom dobrego pro
jektu. Może to być finansowane tylko przez 
instytucje rządowe lub bardzo dużych in
westorów — niektórzy z tych ostatnich pró
bują tego i są zdolni do zorganizowania 
eksperym entów na szeroką skalę — ale w y
daje się, że brak jest dobrych pomysłów.
Nie w ystarcza mieć dobry pomysł co do 
•okładziny lub instalacji i budować dom 
wokół nich — należy przestudiować wszyst
kie aspekty i rezultaty zespolić w całość — 
a to jest proces pracochłonny. Byłoby słu
szne wydawać l°/o kosztu budynku na ba
dania.

Y:
Czy mogę poruszyć kweątię badań ze spe
cjalnym uwzględnieniem plastików? Oczy
wiście, w wypadku plastików możemy pro
jektować nie tylko skład chemiczny (jest to 
architektura molekularna), lecz możemy, czy 
też powinniśmy, rozszerzyć nasze badania 
na metodę formowania z poszczególnych 
związków chemicznych żądanego produktu 
końcowego, materiału budowlanego czy pro
duktu konsumcyjnego, czy czegokolwiek 
innego. Podam tu przykład z wczesnych dni 
odlewania wtryskowego, gdy produkowa
liśmy grzebienie przez w tryskiwanie ma
teriału termoplastycznego do szerokiego 
„kołnierza" w ten sposób, że część m ateriału 
szła na prawo, a część na lewo. Z punktu 
widzenia funkcji odlewania wtryskowego 
była to najłatw iejsza procedura, lecz rezul
tatem była słabość centralnego punktu



grzebienia, który często w czasie używania 
pękał w tym właśnie miejscu. W ada ta zo
stała usunięta, gdy masę plastyczną poczęto 
w tryskiwać z samego końca grzebienia, tak 
że przepływała ona przez całą jego długość 
bez żadnego rozdzielania się. Otrzymano 
w tedy maksimum wytrzymałości w środku 
grzebienia gdzie powstawały największe 
naprężenia. Przykład ten ilustruje nie tylko 
ważność materiału, użytego do wytwarzania 
produktu gotowego z mas plastycznych, lecz 
również wagę metod, przy pomocy których 
materiały te są przetwarzane w nowy pro
dukt. Mogę stwierdzić, że w całym dzisiej
szym przemyśle coraz więcej docenia się 
specyficzny charakter projektowania wyro
bów z mas plastycznych.

W:
Te same zasady stosuje się, oczywiście, do 
wytwarzania elementów aluminiowych. Np. 
przy produkcji odlewniczej części, w któ
rych w ystępują duże naprężenia, robi się 
najpierw  prototypy i wypróbowuje je dla 
uzyskania ostatecznej decyzji w sprawie ca
łości procesu produkcji.
Przytoczę tu jeden z najważniejszych eks- 
perymei^tów dokonanych na w ielką skalę, 
która dała znakomite rezultaty. Mam na 
myśli prefabrykowane z aluminium partero
we domki jednorodzinne, które zostały za
projektowane w trzy miesiące z zastosowa
niem dwu bardzo istotnych ograniczeń. 
Po pierwsze: ustalono ściśle ich powierzch
nię, a po drugie: ograniczono ich trwałość 
do 10 lat. Domek produkowano w czterech 
gotowych sekcjach, przewożonych ciężarów
kami i montowanych na miejscu w ciągu 
kilku godzin. Około 50 000 domków zostało 
postawionych prowizorycznie z dziesięcio
letnim okresem trwałości, a dalszych 15 000 
zmodyfikowano dla uzyskania znacznie dłuż
szego okresu czasu ich trwałości.
Upłynęło około 10 lat od czasu zbudowania 
większości tych domków. Po tym okresie 
okazało się, że olbrzymia większość tych 
domków, jest jeszcze konstrukcyjnie zdrowa 
i całkowicie zabezpieczająca mieszkańców 
od wpływów zewnętrznych. N iektóre tylko 
wykazały oznaki swego wieku dokładnie 
według przewidywań projektu. Były one bu
dowane z pewnymi, niezbyt zresztą poważ
nymi, ograniczeniami w cenie z powodu na
glącej konieczności dostarczenia mieszkań 
po wojnie i należy uważać je za ekspery
ment na bardzo wielką skalę, prowadzący 
do zastosowania na ogół podobnych metod 
prefabrykacji dla innych typów budynków, 
np. szkół. Ostatecznym rezultatem tego 
wielkiego eksperymentu mogło być szersze 
zastosowanie prefabrykowanych elementów 
aluminiowych, dla bardziej normalnych ty
pów budynków mieszkalnych, lecz wszyscy 
dobrze wiemy, że tak się nie stało i po
wierzchnia naszego kraju jest nadal pokry
wana identycznymi pudełkami ceglanymi, 
wznoszonymi bardzo pracochłonnie na m iej
scu z małych elementów. Było z pewnością 
omyłką, że nie rozpowszechniono prefabry
kacji po sukcesach w tej dziedzinie.

H:
Czy w przypadku masowej produkcji domek 
taki byłby dziś tańszy, niż podobny zbudo
wany metodą tradycyjną?

W:
Powiedzmy, że niewiele więcej.

S:
To jest istotne. Głównym problemem jest 
uzyskanie właściwej kubatury przy jak naj
niższym koszcie. Jeżeli rozgryziemy koszty, 
to myślę, że osiągniemy powodzenie.

A:
Myślę, że zawinił tu projekt. Początek był/
również zły, a mianowicie, założenie, że 
domek ma być zbudowany prawie wyłącznie 
z aluminium, nawet z ciężkimi belkami pod
waliny. Tego rodzaju projekty uwzględnia
jące wyłącznie jeden materiał nigdy nie 
dają dobrych rezultatów. Każda część domu 
powinna być budowana z najbardziej odpo
wiedniego dla niej materiału, oczywiście, 
biorąc przy tym pod uwagę ekonomię i do
stępność.

M:
Chciałbym powrócić do pewnego problemu, 
a mianowicie: jak mamy patrzeć na przy
szłość konstrukcji budowlanych? Czy po
winniśmy myśleć o budynkach podobnie 
jak o samochodach, wymagających stałej 
konserwacji dla zabezpieczenia ich przed 
przedwczesną ruiną, czy też powinniśmy 
myśleć o nich kategoriam i tradycyjnym i, 
jak o czymś starzejącym się stopniowo 
w ciągu długiego okresu czasu? Te dwa 
podejścia są całkowicie różne. Myślę, że 
pod pewnymi względami Amerykanie patrzą 
z perspektyw y samochodu, podczas gdy my 
z perspektyw y zabytkowego pomnika. Czy 
ten punkt widzenia zmienia się?

D:
Tradycyjne domy też wymagają dużego na
kładu konserwacji.

A.
To jest słaby punkt każdej budowli.

M:
W yrażone tu poglądy można podsumować, 
mówiąc, że przyszłość budownictwa, tech
niki i m ateriałów budowlanych zależy cał
kowicie od czasu, pieniędzy i wyobraźni — 
założywszy, że właściwa doza każdego 
z czynników może zrobić prawie wszyst
ko — dając budynek albo zły albo dobry. 
W ydaje się, że nie ma formy, która miałaby 
usprawiedliwione pierwszeństwo w rozwoju 
i żadnej szczególnej tendencji, któxa miała by 
być ważniejsza od innych. W szystko zależy 
tu od tęgo, jak  te trzy czynniki będą razem 
współpracować. Jeżeli pieniądze nie są 
łatwo osiągalne, to będzie się, oczywiście, 
stosować belki i płyty, ponieważ są one 
tanie. Jeżeli brak jest wyobraźni, a pienię
dzy nie brak, to rezultat będzie ten sam, 
ponieważ projektanci nie będą myśleli ka- V 
tegoriami przestrzeni lub konstrukcji prze- 
krywających. Jeżeli brak będzie technicz
nych zdolności, to otrzymamy w wyniku 
zwykły pudełkowy rodzaj budynku, ponie
waż jest to najłatw iejsze rozwiązanie.

A:
Projektowanie inżynieryjne polega na roz
wiązaniu poszczególnego problemu w spo
sób najekonomiczniejszy — taka już jest za
sada.

W:
W ydatki na budynek pokazowy mogą być 
usprawiedliwione różnymi sposobami i mo
gą dać bardzo pożądane rezultaty. Przykład 
biurowca o okładzinie aluminiowej w Pitts-

burgu (należącego do ALCOA) może zilu
strować ten problem. Koncern ten miał wy
budować sobie nową siedzibę i zdecydo
wano wówczas zaprojektować budynek przy 
użyciu możliwie największej ilości alumi
nium. Początkowo budynek nie był uw a
żany za ekonomiczny, jednakże okazał się 
w rezultacie nie tylko ekonomiczny, ale 
i stał się bodźcem dla wielkiego rozwoju 
aluminiowych okładzin budynków, który to 
rozwój przybiera w USA zdumiewające roz
miary.

M:
Ekonomika odgrywa poważną rolę. Konstruk
cje N ervi’ego kosztują dużo więcej, niż gdy
by były budowane w mniej podniecający 
sposób. Niektórzy chcą mieć budowlę „wi
dokową" i zwracają się w tym celu do Ner- 
vi’ego. Dokładnie w ten sam sposób w kra
jach Południowej Ameryki wszyscy konku
rują ze sobą w wydawaniu pieniędzy, aby 
stworzyć coraz bardziej „widokowe" obiek
ty. Ta sama przyczyna powoduje w dużej 
mierze, że we Włoszech jedynymi budyn
kami wznoszonymi na wielką skalę po w oj
nie są luksusowe biurowce, bloki mieszkal
ne i hotele. Nikt nie myśli o wzięciu się 
za szkoły podstawowe lub domy mieszkalne
0 niskim czynszu. Co to oznacza? Ich podej
ście jest różne od naszego — czysto eko
nomicznego. Podstawową zasługą tych czy
sto eksperym entalnych budowli jest nauka, 
którą można z nich wyciągnąć i informacje 
dostarczane przez nie, które w końcowym 
efekcie udostępniają nowe techniki i ma
teriały dla użytku w głównym nurcie bu
downictwa.

A:
Ogólna tendencja w budownictwie skiero
wana jest ku lepszej jakości i mniejszej ilo
ści. Mniejszy ciężar, mocniejsze, łatw iej da
jące się kontrolować materiały, projekto
wane dla określonego i konsekwentnego 
współczynnika bezpieczeństwa. Racjonaliza
cja rugująca marnotrawstwo. Bodźcem jest 
ekonomika. Jednakże realną ekonomię moż
na osiągnąć tylko przez budowanie na dużą 
skalę, gdzie większość pracy polega na po
wtarzaniu oraz przez zostawienie czasu na 
przygotowania, np. wytwórni elementów bu
dowlanych z betonu sprężonego itp. Nervi 
ma tę zaletę, że jest w jednej osobie archi
tektem, inżynierem i wykonawcą, no i naj
widoczniej znalazł również dobrych inwe
storów.

M.
Nowe materiały, nowe kształty i postępują
ca technika budowlana są częścią historii 
architektury i sposób, w jaki posłużymy się 
tymi nowymi narzędziami budownictwa, 
ukształtuje architekturę przyszłości. Zga
dzamy się wszyscy, że naszym celem musi 
być większa precyzja, bardziej ekonomiczne 
stosowanie materiałów, bardziej naukowe 
metody budownictwa i lepsze zrozumienie 
postępu technicznego, będącego do naszej 
dyspozycji. Dzięki ściślejszej współpracy 
architekta, inżyniera i producenta możemy 
wytwarzać bardziej wydajne, ekonomiczne
1 atrakcyjne budynki niezależnie od ich 
kształtu, formy i konstrukcji.

Przyczynki do dyskusji 

D:
W ciągu ostatnich 15-tu lat plastiki zbrojone 
włóknem szklanym stały się materiałem 
konstrukcyjnym, wobec czego rozważa się



ich zastosowanie jako m ateriału budowla
nego. W łaściwości ich w ydają się odpowied
nie z wielu względów. W ykazują one naj
lepszy stosunek ciężaru do wytrzymałości 
ze wszystkich znanych materiałów, lecz ich 
sztywność jest gorsza niż stali. Właściwość 
pełzania, będąca takim hamulcem dla tra
dycyjnych plastików jest całkiem zadowa
lająca dzięki zbrojeniu. Są one odporne na 
tem peraturę i wilgoć, nie wykazują pękania 
lub pęcznienia, ich zapalność jest mniejsza 
od zapalności twardego drewna, posiadają 
również małe przewodnictwo cieplne. Nie 
dość znana jest ich długotrwała odporność 
na wpływy atmosferyczne, uważa się jednak 
że jest dobra. Należy jeszcze przeprowadzić 
pewne studia nad uzyskaniem odpowiednie
go wykończenia. Koszt materiału jest wy
soki, lecz i wyrób elementów i transport 
kosztują mniej niż w wypadku większości 
innych materiałów. Co najważniejsze jednak, 
nowy m ateriał przedstawia nieograniczone 
możliwości projektowania nowych kształ
tów, cienkościennych budowli o bardzo du
żych rozmiarach, które (jako dodatkowa za
leta) mogą być przezroczyste.
W ydaje się, że przyszłość tych nowych ma
teriałów leży w prefabrykacji w ielkich ele
mentów, gdzie wyższy koszt materiału był
by hojnie wyrównany przez tańszy proces 
produkcji, transport i montaż na placu bu
dowy. Przykładem pełnego fantazji nowego 
projektu w tym m ateriale jest „Dom Jutra 
z plastiku", wykonany w Ameryce w Mon
santo. Przezroczyste, półnośne ściany kur
tynowe są już stosowane w Stanach Zjedno
czonych. Fotografia szkoły w May Valley 
ukazuje przezroczyste płyty ściany kurtyno
wej — jasne trójkąty pomiędzy nośnymi, 
żelbetowymi, ciemnymi trójkątami. 
Geodezyjna kopuła prof. Dietz’a pokazana 
jest w trakcie budowy. Wreszcie kościół 
w W oodstock w stanie New York został za
projektowany z płyt analogicznych użytych 
w szkole. Składają się one z powłoki poly- 
estrowej zbrojonej szkłem, sklejonej z alu
miniowym „plastrem miodu'1. Są one opra
wione w ramy aluminiowe.

H

Cała dyskusja za bardzo skoncentrowała się 
na takich nowych materiałach, jak alumi
nium, szkło i plastiki, a za mało uwagi po
święcono rozwojowi nowych form i zasto
sowaniu „starych" materiałów. Zaliczam do 
nich żelbet, i oczywiście, drewno. Żałuję 
że nie był obecny na dyskusji przedstawi
ciel, wyspecjalizowany w badaniach nad 
drewnem, ponieważ różne nowe metody łą
czenia drewna, wypracowane w ostatnich 
latach nasuwają możliwości trudne dziś je 
szcze do przewidzenia. Jako przykład mam 
na myśli nowy drewniany dach łupinowy 
fabryki dywanów Wilton Royal, mający for
mę paraboloidy hyperbolicznej.
Najprostszą, i można by powiedzieć, naj
bardziej prymitywną formą konstrukcji łu
pinowej, która stała się obecnie tradycyjną, 
jest cylinder. Nawet łupina cylindryczna ma 
wielką rozmaitość zastosowań, lecz wprowa
dzenie łupin zakrzywionych w dwu kierun
kach otwiera znacznie szersze perspektywy. 
Powierzchnie otrzymywane przez obrót linii 
tworzącej były znane w starożytności. Jed 
nakże stosowanie ich jest raczej ograniczo
ne, z powodu specjalnych wymagań odnoś-
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Fragment elipsoidalnego stropu sali balowej w uzdro
wisku Chianciano (Wiochy), jedna ze wspaniałych 
konstrukcji P. L. Nervi’ego z tzw. ,,ferro-cementu"

Wnętrze hali znanego, nowego dworca kolejowego 
w Rzymie. Architekci: Calini, Montuori, Castellozzi, 
Fadigati, Pintonello i Vittellozzi

Żelbetowa konstrukcja dachu wejściowego przy gma
chu UNESCO w Paryżu, P. L. Nervi
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Przenośna kabina hotelowa (zaprojek
tował Jonel Schein), wykonana z 
uzbrojonego plastiku polyesteru, grub. 
5 cm, o wadze 700 kg. Konstrukcja 
trwała, nierdzewna, ognioodporna, izo
lująca termicznie jak ściana murowa 
grub. 40 cm. Widok, przekroje i rzut 
kabiny

Krzesło z włókna szklanego, proj. 
E. S. Rasmussen i K. L. Larsen

Konstrukcje samoiotowe przodowały w  zastosowaniu aluminium.  W  pokazanym typie  samo
lotu użyto aluminium jako sprężoną powłokę  płatów

Fragment montażu sprężonej powłoki  aluminium za
stosowanej do przekrycia audytorium na Hawajach. 
Projekt: Don La Rue i Towarzystwo Aluminiowe
KaiseHa w  Oakland (USA). Konstrukcja kopuły oparta 
jest w  dużym stopniu na zasadach konstrukcji płatów  
lotniczych; składa się z paneli aluminiowych w yg ię 
tych i sprężonych usztywnieniami

Rzeźbę ze stali i bronzu o wysokości ok. 25 m i wa
dze 40 ton, wykonał  Naum Gabo. Rzeźba stoi w Rot
terdamie przed nowym domem towarowym ,,Bijen- 
kort" (proj. Marcel Brener)

Elementy budowlane z gazobetonu ,,Durax" używane są w Szwecji od 30-tu lat, ostatnio 
są również wytwarzane w Holandii. Na ilustracji domek eksperymentalny  z prefabrykowa
nych elementów zaprojektowany przez architektów Van Tijen, Boom i Pasno

Szkielet przestrzenny z rur stalowych zastosowany przez Konrada Wachsmanna do konUiukcji hangaru Złącze szkieletu z rur stalowych
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,„Mwv jednego z pawilonów na w y- 
f f a w t e wn R o « e r i“ m -e y w  « 5 5  r;. p ro /efct  
Van den Bioek i Bakema

Zastosowanie aluminium do budowy słynnego ośrodka 
technicznego General Motors w  USA, wg projektu  
Saarinen’a. Po lewej budynek administracyjny ze 
ścianami kurtynowymi z aluminium i polewy porcela
nowej.  W  głębi kopuły  audytorium, o konstrukcji sta
lowej pokryta zewnętrzną powłoką aluminiową

m

Przezroczyste elementy ścian wykonane z plastiku 
zbrojonego włóknem szklanym zastosowane w szkole 
May Waliey (USA)
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Kopuła sferyczna wg projektu prof. Dietz a Biurowiec 30-to niętrowy amerykańskiego koncernu 
aluminiowego ALCOA w Pittsburgh posiada zewnę
trzne p ły ty  ,,kur ty nowe" z aluminium, o wysokości  
kondygnacji

Proto typowy dom mieszkalny z plastiku wykonany  
w Monsanto (Kalifornia, USA) wg projektu architek
tów Hamilton i Goody. Dom wykonany jest z elemen
tów Dolyesteru zbrojonego włóknem szklanym pro
dukowanych fabrycznie. Rzut domu o kształcie krzyza, 
wsoarty  jest na fundamencie umieszczonym jedynie  
nod centralnym fragmentem, cztery skrzydła krzyza  
w y  sięgają wspornikowo poza fundament. Widok i rzut 
domu
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Kryte  targowisko w  Royan (Francja), architekci Simon 
i Morisseau. Przekrycie o średnicy ok 50 m stanowi 
żelbe towe sklepienie sferyczne, faliste, utworzone

Łuki drewniane, deszczó łkowe (warstwowe),  o roz
piętości ok. 62 m, podczas montażu w USA

Żebrowa konstrukcja kopuły,  drewniana-deszczułkowa 
(warstwowa), o średnicy ok. 92 m dla ośrodka szkol
nego służby zdrowia w Montana (USA)

Dla budynku fabryki dywanów Wilton Royal zaprojek
tował Robert Townsend dach drewniany składający się 
z czterech kwadratowych łupinowych p ły t (parabo- 
loidy hyperboliczne), każda o wymiarach bokow  ok. 
17 m. Dach (nie zależny od ścian) spoczywa na 4 słu
pach żelbetowych .  Widok ogólny, rzut i przekrój bu
dynku



B U DO WN I CT WO  E K S P E R Y M E N T A L N E  W MO S K WI E

Jednym z głównych zadań budownictwa ekspery
mentalnego na terenie bloku nr 9 w  dzielnicy Czere- 
muszki w  Moskwie  było  ustalenie sposobów obniżki 
kosztów i podniesienia jakości masowego budow
nictwa mieszkaniowego  w  Moskwie.
Projekt dzielnicy Czeremuszki om awialiśmy w  nr 
12/1956 ,, Architektury", obecnie gdy uzyskaliśm y parą 
zdjąć z zaawansowanej już budow y, przypom inam y 
niektóre je j  założenia w  oparciu o m ateriały  
z nr 12/1957 „ Architektura i Stroicielstwo M oskwy". 
Blok o powierzchni ok. 11,85 ha składa sią z dwu 
cząści: s tre fy  m ieszkaniowej i ośrodka obiektów
użyteczności publicznej.
W  drugiej cząści, o powierzchni ok. 5 ha usytuowane  
sa: szkoła dla 800 uczniów, przedszkole , żłobek,
wolnostojące budynki sklepowe, restauracja, kino 
itp. Wśród nich budynek administracyjno-gospodarczy,  
w którym obok pomieszczeń administracji umieszczo
no niewielką salą zebrań, biblioteką,  warsztaty  rze
mieślnicze oraz pralnią.
W  strefie mieszkaniowej o powierzchni ok. 7 ha, 
wzniesiono 16 budynków mieszkalnych. Wiąkszość  
z nich to budynki czterokondygnacjowe. Trzy bu
dynki przy  placu dla gier sportowych, zabaw i od
poczynku mają w ysokość  ośmiu kondygnacji.
Łącznie w  bloku mieszkaniowym znajduje sią ok. 
1000 mieszkań o ogólnej powierzchni mieszkalnej  
27 OOO m-, 50°/o mieszkań to mieszkania dwuizbowe  
o powierzchni 27 m2, pozostałe mieszkania są
jednoizbowe o powierzchni 18 m2 i tr zyizbowe o po
wierzchni 36 m2. Według projektu każde z mieszkań  
obliczone jest  na jedną tylko rodziną.
Ponieważ budownictwo ekonomicznych mieszkań ma- 
łometrażowych jest  rzeczą stosunkowo nową w  ZSRR, 
przeto projektanci  zastosowali  w  16 budynkach  
bloku czternaście rozmaitych rozwiązań rzutów miesz
kań. Daje to w procesie eksploatacji budynków  
możliwość określania rozwiązań najbardziej racjo
nalnych oraz wybrania mieszkań odznaczających sią 
najlepszymi warunkami i wskaźnikami ekonomiczny
mi. Mieszkania te m ogłyby  sią stać standardowymi  
wzorcami dla masowego budownictwa mieszkaniowe
go. (Zestawienie rzutów  —  patrz nr 1/1958 ,,Arch. 
SSSR").
Zastosowane rozwiązania rzutów mieszkań charakte
ryzują sią następującymi wskaźnikami; współczynnik  
stosunku powierzchni mieszkalnej do powierzchni 
użytkowej (K2) mieści sią w  granicach 0,68— 0,73, 
w  przeciwieństwie  do 0,59— 0,61 w mieszkaniach sta

rego typu.  W  nowych mieszkaniach na 1 m2 po
wierzchni mieszkalnej przypada tylko 6,15— 5,35 m3 
budynku, podczas gdy w  mieszkaniach starego typu 
7,25— 7,15 m3. W ysokość  wszystkich pomieszczeń w  ca
łym bloku mieszkaniowym wynosi  2,70 m.
Cechą charakterystyczną każdego mieszkania jest  du
ża ilość szaf wbudowanych. Na uwagą zasługuje tu 
nowy typ szafy  garderoby, która jest pomieszczeniem 
o powierzchni 2— 3 m2, oddzielonym od izby  miesz
kalnej przegrodą zaopatrzoną w  drzwi. Wewnątrz  
tego pomieszczenia umieszczono cały szereg półek, 
wieszaków i szuflad przeznaczonych do przechowy
wania odzieży, bielizny, obuwia, waliz itp. 
Zastosowano nowe typy  okien zespolonych. W  sto
larce okiennej brak szczeblin. Wietrzenie odbywa sią 
za pomocą umieszczonych pod podokiennikami otworów  
wenty lacyjnych zaopatrzonych w  metalowe zasłonki. 
Do wykończenia wnętrz mieszkalnych użyto m. in. 
nadających sią do zmywania tapet, (użyte głównie 
do wykończenia ścian przedpokoi), różnych rodzajów  
linoleum, parkietu i in.
Osobliwością zieleni wewnątrzblokowej jest  użycie  
specjalnych odmian traw, pozwalających na chodze
nie po trawnikach i dziecięce zabawy  na nich. Posa
dzone tu drzewa (lipy, klony,  brzozy,  jodły , jarzę
biny i in.) dostarczone zostały  wprost  z lasu. 
Zagospodarowanie placu budowy,  który by ł  dotych
czas terenem miejskiego w ysyp iska  śmieci, rozpo
częto w  lipcu 1956 r.
W  okresie od października 1956 do marca 1957 prze
prowadzono tzw. zerow y  cykl robót budowlanych  
Terminem tym w  budownictwie  radzieckim określa 
się wykonanie fundamentów i ścian piwnic, założenie 
wszystkich przewodów instalacyjnych wewnątrz blo 
ku mieszkaniowego oraz roboty  przygotowawcze do 
zazieleniania przeznaczonych do tego terenów.
Z uwagi na specyfiką robót budowlanych przy  reali
zacji poszczególnych budynków roboty  te podzielono  
na cztery zasadnicze etapy. Pierwszy z tych etapów  
objął wszystk ie  budynki mieszkalne wznoszone z ce
gły, drugi ■— budynki z bloków ceglanych, trzeci  —  
budynki z bloków żużlobetonowych, wreszcie czwarty  
—  budynki o ścianach z elementów wie lkopłytowych.  
Określono dokładnie terminy wzniesienia budynków
0 różnych konstrukcjach i pracochłonności realizacji
1 m2 tych budynków. Ogólny termin wzniesienia 
czterokondygnacjowego, ceglanego budynku miesz
kalnego o 64 mieszkaniach określono na 126 dni (25 
dni na cykl zerowy i 101 dni na nadziemną część

budynku), a pracochłonność realizacji 1 m3 budynku  
—■ 0,9— 1,05 rob otniko-dnia. Na wzniesienie cztero
kondygnacjowego budynku mieszkalnego o 64 miesz
kaniach wznoszonego z bloków ceglanych (o trój- 
rzędowym podziale ścian każdej  kondygnacji na bloki) 
przeznaczono 112 dni (na cykl zerowy  —  25 dni, na 
nadziemną część  —  87 dni). Pracochłonność realizacji 
1 m2 budynku określono na 0,7— 0,8 rob otniko-dnia. 
Termin wzniesienia czterokondygnacjowego budynku  
mieszkalnego o 64 mieszkaniach, wznoszonego z wiel
kowymiarowych b loków żużlobetonowych (o dwu
rzędowym podziale ścian każdej  kondygnacji) okreś
lono na 105 dni, a pracochłonność w odniesieniu do 
1 m 3 budynku  —  na 0,6— 0,7 rob otniko-dnia. Wreszcie  
90 dni przeznaczono na wzniesienie czterokondygna
cjowego budynku mieszkalnego o 64 mieszkaniach 
wznoszonego z elementów w ie lkopły towych przy  pra
cochłonności 0,5— 0,6 robotniko-dnia na 1 m3 budynku.  
Jak wykazują  dotychczasowe obserwacje , faktyczne  
terminy wznoszenia budynków i związana z nim 
pracochłonność są bardzo zbliżone do wskaźników  
określonych w  projekcie organizacii robót budowla
nych. Spośród wszystkich budynków bloku mieszka
niowego najc iekawszy pod wzglądem konstrukcyjnym  
je st niewątpliwie budynek mieszkalny o ścianach 
z wie lkowymiarowych pły t keramzytobetonowych,  
pierwszy budynek o tego rodzaju konstrukcji. Po 
raz p ierwszy zastosowano tu w  charakterze w yp e ł 
niacza lekkich be tonów nowe tworzywo ceramiczne: 
keramzyt. Jest to lekkie kruszywo ceramiczne w y 
palane z pęczniejących glin w  piecach obrotowych.  
Keramzyt nie zawiera szkodliwych dla betonu domie
szek, jest  mrozoodporny i charakteryzuje się bardzo 
dobrymi właściwościami cieplno- i dźwiękoizolacyj-  
nymi.
Do montażu ścian zewnętrznych użyto prefabrykowa
nych p ły t keramzytobetonowych grubości 40 cm o cię
żarze obję to ściowym 1200 kg/m3. a do montażu ścian 
wewnętrznych  —  pły t grubości 25 cm o ciężarze 
obję tościowym 1600 kg/m3. P łyty  ścian zewnętrznych  
zaopatrzone b y ł y  w  gotową zewnętrzną wars twę li
cową.. Oryginalnie i śmiało pod względem technicz
nym rozwiązano konstrukcje innego typu budynku  
wielkopłytowego.  Projektanci postawili sobie szereg 
zadań: osiągnięcie dwukrotnego zmniejszenia ogólnej 
wagi budynku w  porównaniu z rozwiązaniem trady
cyjnym, ograniczenie pracochłonności na budowle  
do 0,5 robotniko-dnia na 1 m2 powierzchni mieszka
niowej, osiągnięcie zużycia żelbe tu w prefabrykatach



na budynek (łącznie: fundamenty, ściany i dach)
w wymiarze 0,30— 0,35 m3 na 1 m2 powierzchni miesz
kaniowej (w przeciwieństwie  do 0,6— 0,7 m3/l m2 prze
widzianych w dotychczasowych najlepszych projek
tach radzieckich i zagranicznych), dalej, ograniczenie 
asortymentu przypadającego na budynek prefabryko
wanych elementów żelbe towych do 25—30 jednostek,  
a innych elementów  —  do 10 jednostek, wreszcie  
obniżenie kosztu 1 m2 powierzchni mieszkaniowej bu
dynku o 30°/o.
Autorzy  projektu odstąpili od stosowanej zwyk le  za
sady ciągłych fundamentów i ścian piwnicznych.  
Fundamenty budynku wie lkopły towego rozwiązano 
w  postaci oddzielnie stojących slupów żelbetowych  
o dość wysokich i niewielkich w przekroju poziomym  
stopach fundamentowych. Słupy te ustawione zostały  
pod każdym węzłem konstrukcyjnym w  odstępach 
2,80 i 3,60 m wzdłuż zewnętrznych ścian i podłużnej  
osi budynku.
W  nowy sposób rozwiązano również szkielet budyn
ku. Składa się on z nośnych żelbetowych cienko
ściennych ścian działowych przejmujących w  grani
cach każdej  konstrukcji obciążenia od stropu i prze
kazujących je  następnie na zgrubienia ukształtowane  
po bokach elementów tych ścian. Owe boczne zgru
bienia zsumowane w pionie tworzą swego rodzaju 
s z tyw ny  szkielet budynku.
Dolny i górny brzeg ściany działowej stanowią za
sadnicze konstrukcyjne elementy montażu stropu. Na 
dolnym wys tęp ie  układana jest  nośna gęstożebrowa  
wie lkowymiarowa pły ta stropowa ,,na izbę", a na 
górnym  —• płyta sufitowa. Tak więc strop jest  utwo
rzony z dwu płyt, z warstwą powietrza między nimi, 
co sprzyja  podniesieniu stopnia izolacji przeciw- 
dźwiękowej.
Ściany zewnętrzne zostały  zmontowane z p ły t o w y 
miarze ,,na izbę", które składają się z następujących  
warstw: wars twy  cienkiej ceramiki l icówkowej (p ły t
ki), że lbe towej  p ły ty ,  grubości 3,5 cm i warstw y  
izolacyjnej  grubości 11 cm pokryte j tynkiem już 
w zakładzie produkcyjnym.  W  związku z tym, że  
ściany zewnętrzne nie pełnią funkcji nośnych, wie l
kowymiarowe p ły ty  tych ścian nie wymagają zwięk
szonej wytrzymałości .
Waga 1 m3 opisanego budynku wynosi ok. 200 kg, 
podczas gdy 1 m3 budynku z wie lkowymiarowych  
płyt keramzytobetonowych waży  300 kg, 1 m3 budyn
ków wielkoblokowych  —  300—350 kg, a 1 m3 budyn
ków ceglanych  —  450—500 kg. Tak więc jeden
z głównych celów do których dążyl i projektanci 
został osiągnięty.
Budynki o ścianach z wielkich b loków żużlobetono-  
wych (ośmiokondygnacjowe i czterokondygnacjowe),  
jak również budynki o ścianach z keramzytobetonu  
posiadają konstrukcje całkowicie scalone, montowane  
z prefabrykatów. Charakteryzują się one prostotą 
montażu i niewielką jego pracochłonnością.
Na terenie bloku mieszkaniowego wzniesiono 8 bu
dynków mieszkalnych z cegły. Ich ściany grubości 
51 cm, wykonane zostały z siedmioszczel inowych  
bloków ceglanych odznaczających się dobrymi właś
ciwościami cieplnoizolacyjnymi i oblicowane białą 
pustakową cegłą ceramiczną.
We wszystkich bez wyją tku  typach budynków zasto
sowano prefabrykowane żelbe towe konstrukcje da
chowe, składające się z różnych typów płyt. W  w ięk
szości są to dachy montowane z że lbe towych płyt  
żebrowanych, które układa się bardzo szybko,  przy  
czym ich wys tęp  poza lico ściany kształtuje  gzyms  
wieńczący. Górne powierzchnie zmontowanych pły t  
pokryte  zostały  warstwą izolacji przeciwwilgoc iowej,  
na której z kolei ułożono wars twę barwnego rube- 
roidu. Oprócz dachów z p ły t żebrowanych na kilku 
budynkach zastosowano dachy o żelbe towej  więźbie  
dachowej i pokryciu łupkowym i ceramicznym.  W  nie
których dachach nie zastosowano żadnych rur spus
towych, a sp ływ  w ody  opadowej z dachu zapewnia  
—  według zdania specjalis tów  —  wyładowanie okapu 
dachowego. Na niektórych budynkach bloku założo
no płaskie dachy żelbe towe z wewnętrznym odpro
wadzeniem wody  opadowej.
Stropy w większości zmontowano z prefabrykowanych  
pły t wielokanałowych (kanały o przekroju owalnym).  
Gdzieniegdzie wykonano je  z gęsto żebi owych płyt  
wielkowymiarowych ,,na izbę". Jak wykaza ły  do
tychczasowe doświadczenia, elementy stropowe o ka
nałach owalnych w przekroju i elementy stropowe  
żebrowane odznaczają się zdecydowanie  mniejszym  
zużyciem materiałów niż szeroko dotychczas stoso
wane wie lkowymiarowe elementy stropowe o okrąg
łym przekroju kanałów.
W  większości budynków omawianego bloku miesz
kaniowego ściany działowe wykonano z gipsowo-

Dom m ieszkalny z bloków  ceglanych. 
Pasy żużlobetonow e

Dom ceglany z balkonam i

Dom  ceglany z loggiam i



piaskowo-trocinowych p ły t w ielkom iarowych ,,na 
izbą". Zastosowano też ściany działowe: z półtwar- 
dych i twardych p ły t prasowanych z włókna drzew 
nego, p ły t gipsowych z wypełniaczem  w łóknistym  i in. 
W  celu podniesienia stopnia uprzem ysłowienia i ob
niżenia kosztu produkcji b iegów  schodowych w yk o 
nano je  ze szczelnego i w ytrzym ałego betonu bez 
specjalnego wykończenia powierzchniowego.
Ściany klatek schodowych w  budynkach ceglanych 
nie zostały  otynkowane,  a oblicowano je  czerwoną 
lub białą ceramiczną cegłą licową. Ten sam rodzaj 
cegły został użyty  do licowania elewacji budynków  
ceglanych  w  miejsce uprzednio zaprojektowanej li
cówki z cegieł wapienno-piaskowych.
Jeżeli chodzi o system  ogrzewania budynków, to 
obok tradycyjnych  grzejników  CO zastosowano p ły ty  
z w topionym i wężownicam i grzejnymi, montowane 
zarówno w  ścianach działowych jak i pod oknami 
W  wielu klatkach schodowych elementami ogrzewa
nia są spoczniki z wmontowanymi wężownicami grzej
n ym i  W  jednym  z budynków zamiast m etalowych  
rurek w wężownicach użyto rurek szklanych.
W  niektórych budynkach instalacje sanitarno-tech- 
niczne zastosowane zosta ły  w  formie scalonej, w  po
staci specjalnych prefabrykowanych p ły t, w  których  
przew ody w szystkich  instalacji zblokowano już w  za
kładzie produkcyjnym . W  dziedzinie wyposażenia sa
nitarnego również zastosowano kilka nowości, jakimi 
są np. krótkie wanny do kąpieli w  pozyc ji siedzącej, 
niskie baseniki do m ycia się w pozyc ji sto jącej 
pod prysznicem  itp.
Wspomnieć należy również o nowej metodzie pro
wadzenia instalacji wewnątrzblokowych, różniących 
się zasadniczo od tradycyjnego prowadzenia w  grun
cie każdego rodzaju instalacji osobno. Jest to zb lo 
kowane prowadzenie instalacji w  podziemiach budyn
ków i w  specjalnych kanałach łączących ze  sobą bu
dynki. Takie rozwiązanie ogranicza roboty  ziemne 
i zmniejsza ilości doprowadzeń do budynków, na 
czym zaoszczędzono w  osiedlu ok. 1,5 miliona rubli. 
Dogodniejszy jest  również montaż i eksploatacja prze
wodów. Przy zastosowaniu tego systemu zmniejszają  
się również straty cieplne. Ciepło pochłaniane za
zwycza j  przez grunt, teraz ogrzewa piwnice budyn
ków, zapewniając w nich normalną temperaturę.
W  sieci instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych  
i gazowych zastosowano rury z  mas plastycznych. 
Obserwacja tych przew odów  w trakcie eksploatacji 
będzie miała na celu określenie m ożliwości w yk o 
rzystania rur z tw orzyw  sztucznych w  budow nictw ie  
masowym.
W  ten sam sposób jak przewody  rurowe założono 
w bloku mieszkaniowym sieci elektryczne: oświe tle
niowe i prądów niskiego napięcia. Kable prowadzą 
z jednego budynku do drugiego i przechodzą przez 
każdą sekcję,  gdzie odgałęziają się od nich piony.
1 w tym wypadku nowe rozwiązanie zagadnienia do
prowadziło do ograniczenia i uproszczenia montażu 
sieci.
Uczestnicy Międzynarodowego Kongresu Architektów  
latem tego roku będą mogli oglądać dzielnice Cze- 
remuszki, jako jedną z atrakcji pobytu  w  Moskwie.

Opracował W. Szolginia
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Dokończenie ze str. 253

nie planu powierzchni, którą mogą zakry
wać. Nowe formy rozwinięte w ostatnich la
tach w rodzaju łupin translacyjnych, konoid, 
dachów korytkowych i siodłowych, para- 
boloid hyperbolicznych i in. — obejmują 
rozmaite formy o prawie nieograniczonych 
możliwościach kombinacji i przystosowań 
do każdego otoczenia. Dlatego też wierzę, 
że jesteśm y ciągle jeszcze na początku wiel
kiego rozwoju konstrukcji łupinowych, i że 
narazie łupiny o podwójnej krzywiźnie, 
drewniane, żelbetowe i z betonu sprężonego 
dadzą większe pole do działania wyobraźni 
architekta, niż aluminium, szkło czy pla
styki.

Drewno konstrukcyjne 

T:
Drewno, jeden z najstarszych materiałów 
konstrukcyjnych było ostatnio coraz to bar
dziej zastępowane przez stal i żelbet. Utrzy
mało się jedynie w naszych domkach jedno
rodzinnych. Przyczyną była tu w dużej mie
rze łatwość spajania tego materiału. Hi
storię konstrukcji drewnianych można wła
ściwie napisać jako dzieje techniki spaja
nia. W ostatnich latach rozwój wydajnych 
złączy i syntetycznych klei ułatwia drewnu 
zajęcie swego miejsca pośród bardziej no
woczesnych materiałów konstrukcyjnych. 
W prowadzenie ulepszonych złączy drewna, 
w rodzaju zębatych płytek i rozszczepio
nych pierścieni, naprowadziło na projekto
wanie ekonomicznych dźwigarów dacho
wych o dużej rozpiętości. Rozmiar każdego 
członu takiego dźwigara zależy tylko od wy
mogów nośności, a nie od wymogów stwo
rzenia wystarczającego złącza. W ysoki sto
sunek wytrzymałości do wagi drewna pro
wadzi do lekkich konstrukcji, co w rezulta
cie ułatw ia montaż. W ten sposób możliwa 
jest prefabrykacja bardzo dużych elemen
tów.
Niewiadomą w tego rodzaju projektach jest 
naukowa ocena naprężeń roboczych w drew
nie i sformułowanie podstawowych reguł, 
które określiłyby, że tylko takie „defekty" 
są dozwolone, które nie obniżają w ytrzy

małości poniżej określonej granicy. Obecnie 
stosuje się dla celów konstrukcyjnych nie
mal wyłącznie drewno miękkie. Ponieważ 
jednak twarde drewno jest mocniejsze i za
wiera mniej defektów, takich jak sęki, wo
bec czego może być użyte bezpieczniej dla 
wyższych naprężeń roboczych. Jest prawdo
podobne, że będzie ono używane coraz sze
rzej.
Najbardziej godne uwagi zmiany w inży- 
nierni drewna spowodował rozwój nowo
czesnych klejów. Kleje z żywic syntetycz
nych obecnie dostępne są łatwe do użycia, 
odporne i mocne. Zastosowanie ich dopro
wadziło do powstania dwu nowych m ate
riałów konstrukcyjnych — drewna warstwo
wego i sklejki konstrukcyjnej.
Klejone drewno warstwowe, które składa 
się zasadniczo z cienkich równoległych ka
wałków drewna sklejonych ze sobą, można 
wyprodukować w każdym rozmiarze i kształ
cie, Przez użycie złącz o właściwie wycię
tych stykach na końcach każdej warstwy 
wytrzymałość całości jest równa jednolite
mu drewnu. Dzięki zastosowaniu cienkich 
warstw drewna można formować krzywizny 
o małym promieniu.
Sklejkę konstrukcyjną można stosować do 
budowy elementów skrzynkowych — uży
wając sklejkę na ścianki, a na obrzeża jed
nolite lub warstwowe drewno — do belek, 
słupów i łuków. Sklejkę stosuje się szeroko 
w niektórych krajach w płytach dla „sprę
żonych powłok" jako podłogi, dachy i ścia- 
ny oraz znajduje ona dalsze zastosowanie 
jako narożniki dla dźwigarów drewnianych, 
gdzie może być przyklejana lub przybijana 
gwoździami.
Podniecające kształty łupin betonowych tak 
zasugerowały architektów, że słowo łupina 
zaczyna być uważane za równoznaczne z be
tonem. Również w tej formie konstrukcji 
przestrzennych drewno ma olbrzymie moż
liwości. Dach fabryki dywanów Royal Wil- 
ton jest tu interesującym  przykładem. Dach 
ten, składający się z czterech łupin o kształ
cie paraboloid hyperbolicznych, tworzy 
kw adrat o boku 34,2 m i jest wsparty na 
czterech żelbetowych słupach. Łupina skła
da się z trzech warstw  płyt o grubości 
15 mm, a człony obrzeżne posiadają dodat

kowe sześć warstw  płyt 2,5X25 cm na i pod 
łupiną, dając ogólną grubość belki kraw ę
dziowej 30 cm. Belka ta, jak  i obrzeżny pas 
łupiny o szerokości 1,8 m, są klejone, nato
miast pozostała część łupiny jest po prostu 
zbita gwoździami. Rozpór łupiny przyjm ują 
na siebie zakotwiczone pręty z lanej stali, 
zawieszone pod dachem. Każda ćwiartka 
jest konstrukcyjnie samodzielna, pozwala
jąca na wielokrotne użycie rusztowania. 
Tak jak i innych formach konstrukcji dre
wnianych, stosunek wytrzymałości do wagi 
jest znaczny — waga drewnianej łupiny 
tego typu wynosi ok. 20 kg/m2 (5 funtów na 
stopę kwadr.) w porównaniu z ok. 100 kg/m2 
(25,3 funta/stopę k w ) dla łupiny betonowej. 
Mały ciężar drewnianego dachu prowadzi do 
ekonomii podpór i fundamentów.
Przy rozważaniu konstrukcji drewnianej 
wymienia się wcześniej czy później niebez
pieczeństwo pożaru. Nie jest jeszcze ogólnie 
wiadome, że właściwie zaprojektowana kon
strukcja drewniana posiada większą ognio- 
odporność, niż nieosłonięta konstrukcja sta
lowa. Gdy wymagana jest większa ognio- 
odporność, można zastosować wiele znajdu
jących się w handlu powłok i farb impreg
nacyjnych, działających bardzo efektywnie. 
Drewno samo w sobie jest materiałem che
micznie bardzo stabilnym, i jak dotychczas 
wiadomo, nie przechodzi zmian chemicz
nych. Będąc jednakże materiałem organicz
nym może ucierpieć od grzyba i owadów. 
I tu jednak dostępne są środki zapobiegaw
cze, tanie, czyste i działające stale.
W ten sposób drewno konstrukcyjne staje 
się nowym materiałem i jak  każdy materiał 
wymaga swojej własnej formy konstrukcyj
nej, tak i tu należy wypróbować i eksplo
atować różne formy. Jakie jest logiczne za
stosowanie drewna warstwowego? Jaką for
mę przybierze sprężona sklejka? Czy łupiny 
drewniane będą przeważnie łupinami becz
kowymi, tak jak betonowe, czy paraboidami 
hyperbolicznymi, czy kanoidami, czy też 
pewnymi nowymi powierzchniami geome
trycznymi? Są to pytania, na które odpo
wiedzi powinni szukać dziś inżynierowie 
i architekci.

Opracował R. Łucki
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Sprostowanie
W 4/126 numerze pisma „Architektura" na stronie 145 w artykule 
T. Kachniarza „Nastrój nowoczesności i nowoczesność metody" zo
stała umieszczona reprodukcja projektu urbanistycznego dzielnicy 
Żubardź-Południe w Łodzi, autorami którego są koledzy R. Furmanek 
i J. Pietrzyński. Pod reprodukcją umieszczono podpis mylnie poda
jący mnie jako autora opracowania. Poza tym zasugerowano, że 
osiedle Bałuty III-Centrum, którego jestem autorką i Żubardź sta
nowią jedno i to samo, podczas gdy w rzeczywistości nie sąsiadują 
nawet ze sobą w terenie. Widocznie pomylono z krzywdą dla auto
rów dwie odrębne, ale reprezentowane obok siebie na pokazie 
RPA prace.
Uprzejmie proszę o zamieszczenie w jednym z następnych numerów 
„Architektury" niniejszego sprostowania.

Janina Lenczewska
*

* *

W  artykule Tadeusza Kachniarza „Nastrój nowoczesności i nowo
czesność metody" (Architektura nr 4/126, kwiecień 1958) — zamiesz
czono zdjęcie z uszkodzonego w czasie wystawy modelu osiedla 
Radom-Sródmieście, nie oddającego w pełni charakteru osiedla. 
Wobec powyższego prosimy uprzejmie o zamieszczenie w sprosto
waniu zdjęcia właściwego, które przy niniejszym załączamy.

J. Drużyński, Z. Łuszczyński, J. Skrzypczak, W. W ojczyńsk i
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SUMMARY OF CONTENTS
The issue opens with a publication showing three of the 
department stores built in Warsaw sińce the war, i. e. the
Central Department Storę in Jerozolimskie Avenue (architects: 
Z. Ihnatowicz and J. Romański), the Department Storę in 
Świerczewski Street, W ola District (architects: M. Tetmajer 
and W. Koziejowski, and the M arket Hall in Ochota District 
(architect: Z. W acławek). The commentary is by J. Strachocki. 
Prizes awarded by the Committee for Town Planning and 
Architecture, an article by Z. Karpiński, briefly characterizes 
the present State of architectural design in connection with 
the awards granted for 1957. The lead is taken by the pre- 
paration of master plans for towns and by the designs of in- 
dustrial buildings. Other buildings completed in this period, 
however large their total volume, particularly in the field of 
housing and school construction, do not give rise to much 
optimism. There is always a huge gulf between so-called ,,pro- 
duction" and the standard of work sent in for competitions, 
recent work done at the Faculties of Architecture, or some of 
the latest designs. The results of competitions, often good, 
unfortunately still tend to remain on paper.
In the housing field in particular, perhaps by force of inertia, 
there still prevails a heavy, barrack-like architecture, gene- 
raiiy crude from the technical point of view — or else 
a search after extravagant "m odernity" at any price. Appa- 
rently this is partly due to restrictions in the use of Steel caus- 
ed by materiał shortage, as a result of which no use can be 
madę of reinforced concrete frame structures filled out with 
light materials. Most prefabricated components are too heavy 
still. The outcome is that the ąuantity  and weight of the ma
terials used is disproportionately large as compared with the 
building volume obtained, and the resulting architecture is 
heavy, out-of-date and uneconomic. The restrictions in ąuestion 
make it virtually impossible to erect high buildings as well as 
light and freely designed school or service buildings.
As far as industrial architecture is concerned, the many years 
of co-operation between architects and structural engineers, 
the sense of purpose and logie which has continued to rule in 
that field, the use of a techniąue that is at once modern, econ- 
omically sound and compatible with our possibilities — all this 
is now bearing fruit.
Would it not be right to depart from the established laws of 
”specialization” and entrust those teams with the construction 
of dwellings and schools as well? — asks the author of the 
article at this point. It would certainly introduce a stimulating 
influence into those latter fields. It should be remembered — 
the author concludes — that the recent years were a ”turning 
point”, and that the long time that elapses between design and 
execution makes it difficult to achieve ąuick results in which 
the change would be fully revealed. Much effort is now needed 
to ensure that in years to come not only the best but the aver- 
age achievements, both in design and in actual building, be 
morę in keeping with our possibilities. That such possibilities 
exist, is proved by numerous designs not yet submitted for 
awards to the Committee for Town Planning and Architecture, 
e g the results of many latest competitions which, let it be 
hoped, will be carried out instead of remaining in the blueprint 
stage as has hitherto too often been the case.
We reproduce some of the premiated work.
The ”Peasant’s House” in Warsaw, an account of the S.A.R.P. 
competition by its Secretary O. Kaczyński. Participation was 
limited to 7 specially invited designers’ teams. The ”Peasant s 
House” is to serve the needs of people coming to W arsaw 
from the country on business, for schooling, for medical treatment, 
or as tourists (group excursions). Up till now visitors from the 
country have had, and still have, serious difficulties in obtain- 
ing accommodation for the night; they lack a place where they 
might wash, clean their clothes, leave their children in good 
care and obtain necessary information. The programme of the 
building includes: fuli tourist service with a day hotel for 100 
persons, a smali hotel for children, a medical station, an ordin- 
ary hotel for 400 persons, a restaurant, a bar, a cinema and en- 
tertainm ent hall with 600 seats, a model clubroom and all the 
necessary auxiliary premises. The volume of the building has 
been established at approxim ately 53,000 cubic metres.
The site of the ”Peasant’s House” faces the designers with the 
difficult task of co-ordinating the rather varied development, 
either existing or planned, around the W arsaw  Insurgents’ 
Sąuare (formerly W arecki Sąuare). The designs sent in for the 
competition represented two approaches to the shaping of the 
Sąuare: one, by making use of a building 17 metres high, 
leaves the form of the Sąuare as it was (Entry No.2); the other 
enlarges it by using a building as tali as 51 metres (Entries 
Nos. 1, 3, 4, 5, 6). The design chosen for execution was Entry 
No. 2 (authors: Professor B. Pniewski and M. Handzelewicz). 
The News column in this issue includes two items from abroad. 
One is a discussion of futurę prospects in the field of building 
materials compiled after the A rchitects’ Journal the other is 
an accound of experimental building carried out in the Cze- 
remuszki District of Moscow.

ZUSAMMENFASSUNG
Der Artikel ist drei — in der Zeit nach dem Kriege in War
szawa errichteten — Warenhausern gewidmet. Es sind dies die 
folgenden W arenhauser: Centrales W arenhaus in der Jerozo

limska-Allee, A rchitekten Zb. Ihnatowicz und J. Komański, 
das Allgemeine W arenhaus an der Świerczewski-Strasse in der 
Stadtgegend Wola, Architekten. M. Tetmajer und W. Kozie
jowski und die M arkthalle im Stadtteil Ochota, Architekt 
Z. W acławek. Die Besprechung ist von Arch. J. Strachocki.
Preise des Komitees fur Stadtebau und Architektur. Der Ver- 
fasser des Artikels Arch. Zb. Karpiński kennzeichnet den Stand 
der architektonischen Projektierungsarbeit im Zusammenhang 
mit den fur das Jahr 1957 zuerkannten Preisen. An erster 
Stelle treten hier Arbeiten auf dem Gebiete des Stadtebaus, 
der Generalbebauungsplane von Stadten sowie Projekte aus 
dem Gebiete der Industrie-Architektur heryor. Dagegen berech- 
tigen andere in diesem Zeitraum ausgefuhrte Bauvorhaben — 
und das teilweise von bedeutendem Rauminhalt — nicht zu 
Optimismus, besonders ist dies auf dem Gebiet des Wohn- und 
Schulbauwesens nicht der Fali. Es ist noch stets eine unge- 
heure Kluft zwischen dem Stand der sogenannten „Produktion" 
und dem Stand der fur W ettbewerb oder an den Fakul- 
taten fiir A rchitektur ausgefiihrten Arbeiten festzustel- 
len, beziehungsweise zwischen diesem Stand und den in 
neuester Zeit bearbeiteten Projekten. Leider bleiben noch 
immer — manchmal gute W ettbewerbsergebnisse — nur auf 
dem Papier. Besonders auf dem Gebiet des W ohnbaus lasst 
sich vielleicht noch eine Art Beharrungsvermógen herausfiih- 
len, es treten hier schwerfallige A rchitektur im „Kasernen- 
stil" — oder ubertriebene „Modernistik" um jeden Preis auf. 
Es scheint, dass hierfiir nicht ohne Bedeutung die wegen Ma- 
terialdefizites bestehenden Anwendungsbeschrankungen und 
Verbote fiir Stahl sind. Aus diesem Grunde konnen keine 
Stahlbeton- und Skelettkonstruktionen mit leichten Fiillma- 
terialen zur Anwendung gelangen. Die verw endeten Fertig- 
teile sind dagegen grosstenteils noch zu schwer. Es bewirkt 
dies im Ergebnis ein M issverhaltnis zwischen Zahl und Gewicht 
der verw endeten M aterialien und den erzielten Raumgrossen 
und ergibt eine schwerfallige, wenig zeitgenóssische und un- 
wirtschaftliche Architektur. Derartige Verbote verhindern in 
der Praxis die Ausfuhrung von Hochhausern oder von leichten 
und grossraumigen Schul- und Folgeeinrichtungsbauten beinahe 
yollstandig. Auf dem Gebiete der Industrie-Architektur be- 
ginnen jetzt die langjahrige Zusammenarbeit zwischen Archi
tekten und Baukonstrukteuren, die sich in Zielstrebigkeit und 
Logik kennzeichnete Fruchte zu tragen und driickt sich im Erlan- 
gen einer wirtschaftlichen und an unsere Moglichkeiten ange- 
passten Technik aus. Der Verfasser wirft die Frage auf, ob 
man nicht die geheiligten Kanone der „Spezialisierung" ab- 
andern sollte und diesen Arbeitsgemeinschaften auch die Aus
fuhrung von Wohn- und Schulbauten iibertragen sollte? Es 
wiirde dies sicherlich befruchtend auf diesem Gebiete wirken. 
Man muss sich jedoch vergegenw artigen — folgert im weite- 
ren der Verfasser — dass die letzten Jahre einen „Wende- 
punkt" bildeten und dass der bedeutende Zeitabstand der sich 
zwischen Konzeption, Projekt und Ausfuhrung schob, das Er- 
reichen schneller Auswirkungen erschwerte und dass diese 
Auswirkungen sich auch noch nicht einstellen konnten. Es 
muss jetzt vor allem dafiir Sorge getragen werden, dass die 
zukunftigen Jahre in Entwurfs- und Ausfuhrungsarbeit nicht 
nur Spitzenresultate ergeben, sondern einen Durchschnitts- 
stand, der unseren M oglichkeiten mehr entsprechen wiirde. 
Dass aber derartige Moglichkeiten bestehen, das beweisen 
die zahlreichen im Ergebnis vieler in letzter Zeit durchgefuhr- 
ten W ettbewerbe erarbeiteten Projekte, die noch nicht zur 
Preisverteilung des Komitees fiir Stadtebau und Architektur 
angemeldet wurden.

„Haus des Bauern” — W ettbewerb des SARP, besprochen vom 
Sekretar des W ettbewerbs Arch. Olgierd Kaczyński. Es war 
dies ein geschlossener W ettbewerb, zur Teilnahme waren 
7 Entwurfs-Arbeitsgemeinschaften eingeladen. Das „Haus des 
Bauern'' soli vor allem den weitesten Kreisen der Landbevól- 
kerung den Besuch der H auptstadt zum Zwecke der Erledi- 
gung von Amtsgeschaften, Schulung, Arztbetreuung und auch 
Besuchszwecken erleichtern (Sammelausfliige). Bis jetzt hatten 
und haben namlich die Besucher vom Lande auch gegenwartig 
noch die yerschiedenartigsten Schwierigkeiten beim Finden eines 
passenden Nachtlagers, dieselben haben keine entsprechende 
Betreuung und yor allem brauchen sie eine standige Aufent- 
haltstatte wo sie ihre w ichtigsten Bediirfnisse befriedigen 
konnten (W aschgelegenheit, Kleiderputzen, Kinderpflege, not- 
wendige Auskiinfte u.s.w.). Das Bauprogramm des Gebaudes 
sieht vor^ voHe Fremdenverkehrs-Betreuung mit Tageshotel 

Personen, Kinderhotel, Ambulatorium, Normalhotel 
fur 400 Personen, Restaurant, Speise-Bar, Kulturraumen mit 
Kino- und Vorstellungssaal fur 600 Personen, M usterklubraumen 
und yoller A usstattung an W irtschafts- und Hilfsraumen. Der 
Rauminhalt des Gebaudes wird yoraussichtlich um 53.000 m3 
betragen. Die schwierige stadtebauliche Situation des „Hauses 
des Bauern" am Powstańców W arszawy-Platz (friiher W arecki 
Platz) nótigte die Projektanten dazu die Koordinierung der an 
diesem Platz schon bestehenden, sehr yerschiedenartigen Be- 
bauung, bezw. der fiir denselben schon bóstatigten Bebauung 
vorzunehmen. In den eingesandten Arbeiten zeichneten sich 
zwei Tendenzen der Platzgestaltung ab: Beibehaltung des be
stehenden Platzgrundrisses bei Einsatz von 17 m hohen Hau- 
sern (Arbeit Nr. 2), Vergrósserung des Platzes durch Ein- 
fiihrung eines Hochhauses von bis 51 m Hóhe (Arbeiten Nr. 1, 
3, 4, 5, 6). Zur Ausfuhrung wurde die Arbeit Nr. 2. gewahlt 
(Yerfasser Architekten Prof. B. Pniewski und M. Handzelewicz).




