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C O f lE P IK A H P IE

R e e  Tunozpaęjjuu 8  B a p m a se .  IIpe^CTaBJieHbi a b c  GojibuiHe Tnno- 
rpac^MH, nocTpoeHHbie BCKope nocne b o m h b i, o a h 3k o  eiqe ne yTe- 
pHBniMe CBoero 3HaneHMH r j ih  6ojiee it o a po Oh o m , neM st o  ^ejia.nocb 
AO c h x  nop, nyÓJiMKaipiH. B  THnorpac|)HH h m . O k t h Gp b c k o m  PeBO- 
jholjmh aBTopbi o to h ij ih  o t  nacTO npHMeHaeMOM cxeMbi p a 3M eiqe- 
HMH OTAejieHHH no BepTHKajIH. ITo 3T0H CXeMe Ha HH5KHGM ypOBHG 
oGb ih h o  p a 3Memajiocb MaiHMHHce OT^ejieuHe, Bbime —  Haoop, a eiqe 
Bbime —  rieperuieTHoe OTAejiemie, xeMHrpa<J>HH h  npoHne noAroTO- 
BHTejibHbie OTAejieHHH. TaKHM oGpasoM THnorpacJ)HH pocjia b  Bepx. 
B  AaHHOM cjiynae Bce ocnoBHbie OT^ejienna t . e. MauiHHHOs, HaGop 
h  nepenjieTHoe pasMem eHbi Ha ypoBHe nepBoro 3TaiKa. B  T nnorpa- 
4 >h h  R o m  B o m c k o b o h  ILenaTH o c h o b h o h  npoH 3 BOACTBeHHbiH qHK.ii 
TOJKO p a 3MeiqeH Ha o a h o m  ypoBHe. A p x h t s k t o p  K .  M apneBC io i 
coooinan AaHHbie o THnorpacjpHH .ZĴ OMa B o m c k o b o h  ILenaTH, k o t o -  
P oh  6bui coaBTopoM npoeKTa, npHcoeARHHeT HHTepecHbie 3aM ena- 
k i ih  c nepcneKTHBbi ceMH jieT HCTeKiiiHx co BpeMem i paooTbi na#  
npoeKTOM. 3 r3aMen 3AajiH tg  ycTaHOBKH npoGKTa, k o t o p b ig  n p o -  
HCTeKajiH H3 npasM jibHoro noHMMamiH t g x h h h g c k h X' h j ih  xyAO- 
X^GCTBeHHbIX HG06x 0AHM0CTeH, npOHHG yCTaHOBKH 0Ka3aJIHCb 6 ojigg 
HiaTKHMH H B nOCJIGACTBHH MOTyT ObITb H3MGHGHBI. 3 ASJI0 3T3a -  
MGH npHIIHTOG PGHI8HI1G OO OnTHMaJIbHOH BGJIHHHHG THHOrpacjDHH, 
npoBepGHHOG MHorojiGTHHM onbiTOM SKcnjioaTaijHH. H to 7Ke  K a ca -  
OiCa xapaKTepa apxHTGKTypbi aBTop noATseprKAaeT, h to  npnHHToe 
b  cbo g  b p g m h  b  apxHTGKTyp6 HanpaBjie im e TorAa aBTopoB npoGKTa 
y BJIGKJIO, OAHaKO B HaCTOHH^PIH MOMGHT OHH 0 X0TH0 H3MGHHJTH6bI 
HeKOTOpbIG AGTajIH, H HTO 3TI1 H3M6H6HHH B CBOG BpGMH MOTJIMGbl 
nOBJIHHTb Ha yAGHIGBJieHHG nOCTpOHKH. yHHTbJBaH B IJGJIOM OnbIT 
CTpOHTGJIbCTBa 3T0T0 3AaHMH, aBTOpbl eiqe p a 3 nOAHHCblBaiOTCH 
npA c b o h m  npoGKTOM CAejiaHbiM CGMb jieT TOMy Ha3aA.

O H K ypc n a  n p o e m  i^ e u r p a  n e a p T a A a  l i p a z a  b  B a p m a s e .  n p a r a  —  
3 to  BocTOKHan, n p a B o G ep e jK H a a  n o  o t h o ih g h h k ) k  p g k g  B n c j i e  
n a c T b  B a p m a B b i, OHa h g  6 b u ia  p a 3 p y m G H a  b o  b p g m h  B o e n H b ix  
A^h ctb m m . X o th  b  ycjiO B H H x K anpiTajiH SM a n p a r a  6 b u ia  3 acT poG H a  
O^GHb njIOXO, OAHaKO HOBOG nOCJIGBOGHHOG CTpOHTejIbCTBO nOHBH- 
J io cb  3 A ecb  TOjibKo Jipm ib H a coBGpniGHHO c b o Go a h b ix  y n a c T K a x .

CTaeTCH HGpemeHHOH npoSjiGMa peKoi-ieTpyKipiH qeHTpa Ilp a m .  
oacTpoHKa LjGHTpa I lp a r n  ocoGermo HH3 Koro KanecTBa, x o t h  Teppn- 
t o p h h  qeHTpa h m g g t  HCKJiiOHHTejibHO b h k̂ h o g  3HaHem ie a -̂ h  Bcero  

poAa. OHa pacnojiojKena b  npGAejrax H6HTpajibHbix KBapTajios
Trr.^m aB Ł I’ COnP I1K:acaeTCH C peKOft BllCJIOH, pGHHbIM nopTOM H 36 -  

MaccilBaMri* TjiaBHaH qejib Konxyp ca  b  nojiynerniH Mare- 
No 4 ne^ cneKTI4BHOr° njiaHa Ha 1980 toa* A b t o p b i npoGKTa
L ~ 5 HarP a 5KAeHHbI6 nGpBOPI npeMHGH apXP!TGKTOpbI —  r. P g k b h -
POBHH H T. TbIHIHHbCKa.
npoeTcr M acoKOM Óiinara e z. EeAocTGne. A b t o p b i apxHTGKTopbi 

. M g h k o b c k h , K . HoBMqKH, B. rponiGK, E. njlOHbCKH. K o m Gh h h t  
npeABHAHTCH a j ih  20 000 t o h h  roAPiHHoro saGon b  m c c t g  c nepopa-

Ha KOnxieHOCTI1> KOHCGpBbI, HiPipbl PI MOpOHCeHOG MHCO.
i-eppHToppiH KOMGHHaTa 10 ra.
n p o e x r  n p aduA bn ozo  KOM Óm iara  e  z. K aA u iue .  A sT o p b i npoeK T a  
O ^ n R le ? T0PŁ>i: ^yBHeBCKPI, C. CHKOPCKPI, PIHHC. SajieBCKPT,

npoeK T a 3aKJIIOHaeTCH B HIHpOKO paCCTaBJieHOH CeTKe 
30 M x  31,5 TaKaH paccTaHOBKa, n p n  hgkotopom  yAO- 

^  HH CTOHMOCTH 1 KB. M nOJIG3HOH nJIOiqaAH 3AHHHH C03AaGT 
n r ° - HOC-  ycTaHOBHTb 3HanHTejibHO G ojib iue K poceH . KOHCTpyK- 

^ 0JIH0CTŁK) M3rOTOBJieHa 3aB0ACKPIM MeTOAOM. M ohthjk T p e-  
JiecOBTHJKeJIOr0 0 5 ° P y ^ 0BaHMH: ryCGHMHHbIX KpaHOB, nepGABH5KHbIX

I K u AOU K B a p r a A  KOAO-COBUUbCKOZO. O to  npoeKT 3aCTpOHKH OA" 
Horo H3 ceBepHbix KBapTajiOB B apm aB b i r j ih  15 Tbicnn >KHTejieH.

bicoTa 3acTpoHKH ot 4 ao  12 STa^Keii. TeppriToppiH npeAnasH anen - 
p sacTpoHKy 38,5 ra. K o M iio 3PiqnH KOMiuieKca xapaKTepHa,

bo  OAHbiM pacnpeAejieHHeM na  TeppHToppiPi 3AaHmm , co3AaiorqHM  
ojiee MeHee onpeAejieHHbie MHTepbepbi xo 3HHCTBGHHbie h  a ^ h  o t -  

A ixa, pacnojiojKeHHbie BOKpyr GojibmoH 3GJieH0Pi t g p p h t o p h h .
OH CTpy^HH  „TpaAHqHOHHaH” C npHMeHGHHGM npOAOJIbHbIX K lip — 

pn7T(JIŁIX H ec y L q n x  CTen. A b t o p b i  npoeKTa: k o jijig k tpib  noA p y K O -  
b o a c t b o m  apx. KnpoBa.

SBOAw iiiUa B3 ZAAÓOB na  d oM aw n ce  x o 3 a u c t b o . npoGjieMHaH CTaTbH 
c.pxHTeKTopoB H. M a acca  m  M . P e 43epoBCKOPi. E iq e  cosceM  HeAaBHO 

b in o  BpeMH K orA a noB ceM ecT H o n p e o G jia A a jio  yG e^ K A eim e o  to m  
CHGAyeT b  b o 3m o 5k h o  HanGojibmeH CTenenn BbicBoGoAHTbcn ot 

CB5I3aHBBIX c AOMamHiiM x o 3h h c t b o m , CHHTaBiHHxcH n o -  
p h  BpeMeiiH. 3 to yGejKAeHne noACKa3ajio p h a  pe(J)opM h  Aajio  

crojibKo npaKTHnecKHx ycoBepmeHCTBOBaHHH h to  b  pe3yjibTaTe 
AOMamHee x o 3h h c t b o  npeBpaTHjiocb b  saHn-rne, KOTopoe m o j k k o  

K  nPHHTHbix 3aiiHTHH. ^ocTPirHyTbiM nporpecc
nOSBOJIHeT HCnOJIbSOBaTb HMGiomeecH B HaCTOHmriH MOMeHT oGo- 
pyAOBaime, MexaHH3aqHio h  paqHOHajiH3aqm o m g t o a o b  AOMamnero  
X 03HP!CTBa B AByx HanpasjieHHHx: A  —  Hcnojib30Banpie a j ih  p a -
trnnt1 BŁIC0 ? >0KBajII1* ^ MP 0BaHHbix saBeAeHHPi oGcjiyx:HBaioniHX  
Haceneime, B  —  a j ih  b g a g h h h  coGcTseHHoro AOMamHero xo 3HHCTBa. 
o o a  s t h  HanpaBjieHHH OKaabmaiOT b jih h h h g  Ha npoeKTHpoBaHPie 
5KHJIbIX KBapTajiOB, 2KMJIbIX AOMOB H KBapTHp. ABTOpbl nOAHGpKH- 
BaiOT HTO HHC.HO ceMefiCTB xcejiaioiqHX b g c t h  caMocTonTejibHbie 
AOMamnee x o 3 h h c t b o  BcerAa GyAeT npeBocxoAHTb. B  n o jibm e  
b  BHAy erqe a o b o jib h o  HH3Koro xcH3neHHoro ypoBHH, Hejib3H eiqe 
AGCTaTOHHo HIHPOKO nppiMeHHTb a jih  b g a g h h h  AOMamHero X 03HH— 
CTBa Bcex TGXHHHeCKM B03M05KHbIX yCOBepmeHCTBOBaHHH. 3 to  
HKoObi noATBepH^AaeT MHeiiHe o aGcojnoTHon nporpeccHEiiocTH o t -

Ka3a ot bgaghhh coGcTBemaoro AOMamHero X03HHCTBa, oah3 ko He •  
AOjhkho HHKoro BBOAHTb b 3aGjiyjKAeHHe.
B  K p o H U K e  noMemeHa oGmnpHaH peqeH3HH Kmirn T. E. Khaa^P 
CMPi<J)a „niBeiiqapHH ctpoht5>.

R£SUM£

Deux imprimeries a Vari?ovie. La publication concerne deux grandes 
imprimeries, construites peu apres la guerre, qui meritent encore 
d'etre presentees en detail. A rim prim erie du nom de la revolution 
d'Octobre, on avait renonce a la methode repandue d 'installation 
verticale des sections particulieres. Suivant cette routine on plaęait 
d 'habitude les machines au plus bas etage, au-dessus la salle des 
compositeurs, et ensuite 1'atelier, des relieurs, la chimigraphie et 
autres seetions preparatoires. De cette maniere les batiments etaient 
entasses en hauteur. En cette occurence toutes les sections pricipales, 
a savoir la salle des compositeurs, les machines a. imprimer et l'ate- 
lier des relieurs, avaient ete installes communement sur le meme 
niveau de rez-de-chaussee, A Timprimerie de la Maison de la Presse 
Militaire, le cycle productif fondamental se tient aussi sur le meme 
niveau. En nous presentant les donnees concernant la Maison de la 
Presse Militaire, Parch. K. Marczewski son coauteur, fait d'inte- 
ressantes remarąues sur ce batiment projete il y a sept ans. ,,Ont 
survecu" uniąuem ent les decisions dictees par les necessites techni- 
ques ou plastiques, cependant les autres se sont averees inconstan- 
tes et subissent des changements. Apres une grandę discussion on 
avait adopte une decision generale concernant la dimension de Tim- 
primerie, qui s 'est maintenue, confirmee par rexperience de longues 
annees. Quant au caractere de 1'architecture, Pauteur est d’avis, 
qu’actuellement on changerait volontiers certains details choisis 
par les auteurs, ce qui perm ettrait de realiser la construction a meil- 
leur marche.
Ccncours pour un projet du centre du ęuartier Praga a Varsovie.
Praga c est la partie d'Est de Varsovie, situee sur la rive droite 
de la Vistule, que la guerre avait epargnee. Malgre que tout le 
quartier etait tres mai bati au temps du capitalisme, la nouvelle 
construction dTapres-guerre apparait seulement sur les espaces libres. 
Le probleme difficile de la reconstruction du Centre de la Praga 
reste toujours ouvert. La construction actuelle y est extremem ent 
mauvaise, quoique le terrain du centre de la Praga presente pour 
la ville une valeur exceptionnelle, vu que ces terrains sont situes 
au centre de la ville, possedent une tres bonne communication, ainsi 
que des grandes possibilites de paysage et plastiques, grace a la 
Vistule, les ea.ux du port, la verdure. Le but principal du concours 
etait le projet drun plan — perspective pour 1’annee 1980. Le premier 
prix a ete attribue aux auteurs de l'oeuvre Nr. 4, les architectes: 
G. Rekwirowicz et T. Tyszyńska.
Projet d’un combinat de viande a Białystok. Auteurs: architectes 
T. Mieczkowski, K. Nowicki, W. Groszek, E. Płoński. C‘est un com
binat de viande pour 20.000 tonnes d'abattage annuel, ainsi que 
pour les produits de viande, comme charcuterie, conserves, graisses 
et viande congelee. La surface de 1’usine est de 10 ha.
Projet d*un atelier de tissage a Kalisz, Auteurs: architectes J. Głów- 
czewski, St. Sikorski, ing. W. Zalewski. Le trait caracteristique du 
projet c'est un large ecartement du reseau de poteaux (30 X 31,5 m) 
qui permet de monter les metiers a tisser en quantite considerable- 
ment plus grandę, malgre un prix quelque peu plus eleve d'un 
m2 de surface. Construction entierem ent prefabriquee. Le montage 
exige un outillage lourd, des monte-charges a chenilles et des echa- 
faudages pouvant etre deplaces.
Quartier Koło — rue Sowiński. C e st un projet de construction d un 
des nouveaux quartiers d’ouest de Varsovie, pour 15 milles habitants. 
La hauteur de la construction s'eleve de 4 a 12 etages. La surface 
prevue a batir est de 38,5 ha. Le trait caracteristique de la composi- 
tion de 1'ensemble represente la librę disposition des batiments, 
formant des interieurs separes, destines au repos et au menage, 
situes autour d un grand terrain vert. La construction des batim ents 
est ,,traditionnelle , aux murs portables en briques, disposes en long. 
Auteurs du projet:^ un ensemble dirige par 1'arch. A. Kirów.
Menage - evolution des opinions. C e st un article de probleme 
des architectes J. Mass et M. Referowska. Les architectes notent 
qu'il y a 15 a 20 ans regnait une tendance universelle d'affranchis- 
sement des occupations menageres, qu’on traitait comme temps 
perdu. Cette^ tendance provoqua des reformes, qui apporterent des 
Solutions, grace auxquelles le menage put devenir agreable. Le pro
gres actuel permet d’utiliser des ustensils mecanises et rationaliser 
les methodes du menage dans deux directions: A — pour le profit 
du travail aux etablissem ents de service hautement qualifies, capa* 
bies d 'executer tous les travaux domestiques: B — pour diriger les 
menages individuels, completement independants. Les auteurs dis- 
cutent les consequences provenant de ces deux directions, par rap- 
port a 1'etablissement de programmes et les Solutions des quartiersf 
des maisons et des logements, et soulignent la predominance des 
familles aspirant a la creation d'un menage independant, a soi-meme. 
Ensuite les auteurs discutent ces tendances generales qui paraissent 
dans le monde entier. L’insuffisance actuelle dans notre pays, donc 
1'impossibilite d’introduire des accommodements au menage, semble 
soutenir 1'opinion que le menage individuel subit une complete 
atrophie, dont nous aevons bien nous rendre compte.
La chronique montre un ensemble d’habitation experimental a Edin- 
bourgh. Un compte-rendu detaille discute le livre „Switzerland 
builds" de G. E. Kidder Smith.
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KRONIKA SARP
Jubileusz Zdzisława

W  październiku  br proi. arch. Zdzisław  M ączeński obchodzi 80-lecie urodzin, 
60-lecie s w e j  pracy za w o d o w e j  i praw ie  40-lecie p racy  pedagogiczn ej na s ta 
n ow isku  profesora na W y d z ia le  A rch itek tu ry  Politechniki W a rsza w sk ie j .
Z okazji tych  jubileuszy Zarząd G łó w n y  SAR P, Redakcja m iesięcznika  
ch itek tura" 1 ogól arch itek tów  składają Profesorowi M ączeńskiemu w y r a z y  sza

cunku, życzenia  długich lat życia i dalszej owocnej pracy.

Profesor Zdzisław Mączeński jest wycho
wankiem Wyższej Szkoły Przemysłowej w 
Krakowie, posiada dyplom Politechniki W ie
deńskiej i Politechniki W arszawskiej. Swo- 
ją pracę zawodową rozpoczął jeszcze w os
tatnich latach ubiegłego wieku pod k ie
runkiem architekta Sławomira Odrzywol- 
skiego przy restauracji katedry na W awelu. 
W okresie przed pierwszą wojną światową 
współpracował na terenie W arszawy z prof. 
Józefem Dziekońskim i był architektem  To
warzystwa Kredytowego m. W arszawy. 
W okresie całego dwudziestolecia prowadzi 
ożywioną działalność zawodową, projektu
jąc i budując w ielką ilość obiektów, w y
kładając na W ydziale A rchitektury i k ie
rując jako naczelnik wydziału budowlanego 
b. M inisterstwa W yznań Religijnych i O- 
świecenia Publicznego całokształtem zagad
nienia budowy i typizacji szkół. Podczas 
okupacji wykłada na tajnych kursach poli
technicznych, a po wyzwoleniu staje do

pracy w Biurze Odbudowy Stolicy. W la 
tach 1948—1950 jest dziekanem W ydziału 
Architektury, a w latach 1946—1948 pro
rektorem  Politechniki W arszawskiej. Od 
roku 1952 jest członkiem korespondentem 
Polskiej Akademii Nauk.
Dorobek architektoniczny Profesora wy
raża się liczbą przeszło siedemdziesięciu 
zaprojektowanych i wybudowanych obiek
tów, w tym znaczna ilość kościołów, kilka
naście gmachów użyteczności publicznej, 
szereg szkół i około dwudziestu domów 
mieszkalnych. W śród budowli wzniesionych 
w W arszawie wymienić należy gmach Mi
nisterstwa Oświaty w al. I Armii Woj. Pol
skiego, gmach b. Izby Przem.- Handl., obec
nie Ministerstwo Handlu Zagranicznego, na 
Frascatti, szkoły przy ul. Białołęckiej, W ol
skiej i Konwiktorskiej, domy mieszkalne 
przy ul. Puławskiej 26, Szpitalnej 4, W iej
skiej 18, N arbutta 7 i inne. Profesor Zdzi
sław Mączeński jest również laureatem
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Profesor Zdzisław M ączeński w swoim mieszkaniu przy  pracy

wielu konkursów architektonicznych, w tym 
na Kościół Opatrzności w W arszawie i na 
gmach Najwyższej Izby Kontroli.

Jedną z powojennych prac Profesora jest 
odbudowa i rozbudowa gmachu b. Banku 
Handlowego przy ul. Traugutta.
Pisząc te słowa, nie kuszę się na podanie 
jakiejś szczegółowej charakterystyki czy 
syntezy dorobku architektonicznego Profe
sora, gdyż ani nie czuję się na siłach, ani 
nie jestem do tego powołany. Pragnę tylko 
podkreślić pewne cechy w Jego pracy, jakie 
wszyscy koledzy, którzy zdobyli wiedzę 
i praktykę architektoniczną pod Jego kie
runkiem, mieli możność bliżej poznać.
Jedną z takich cech zasadniczych jest nie
zwykle rzetelne podejście do wszystkich 
tych czynników, które składają się na ca
łość architektonicznego dzieła, zarówno do 
jego strony funkcjonalnej jak plastycznej 
i wykonawczej. Żaden z tych czynników 
nie jest w budynkach Profesora ani fawo
ryzowany ani niedoceniany, wszystkie są 
jednakowo starannie potraktowane, skła
dając się na harmonijną i wartościową ca
łość.
Budowle wzniesione przez Profesora, choć 
należą do paru okresów rozwoju architek
tury, zachowują stale własne, mocne za
sady dobrej architektury, określające jej 
trwałą wartość i oblicze.
Gmachy Ministerstwa Oświaty, M inisterstwa 
Handlu Zagranicznego i inne stanowią 
trwały wkład do architektury W arszawy 
w okresie międzywojennego dwudziestole
cia. Rozwiązania plastyczne dostosowane są 
zarówno do charakteru jak i sytuacji bu
dynku. Np. w siedzibie M inisterstwa Oświa
ty przy stosunkowo wąskiej, zadrzewionej 
wysokimi drzewami alei — elewacja fron
towa dużego gmachu widoczna jest w ca
łości w ostrym skrócie, streszczającym ją 
w rytmicznym zagęszczeniu kresek piono
wych podziałów. Z chwilą zbliżania się do 
budynku uwagę przychodnia przyciąga par
tia centralna — strzelista kolumnada, jesz
cze bliżej, i nagle zjawia się za kolumnadą 
perspektywa partii wejściowej, odsunięta 
celowo w głąb niedużego lecz bardzo repre
zentacyjnego dziedzińca. Jest to żywe, nie 
papierowe rozwiązanie architektoniczne. 
Równie monumentalne wejście do gmachu 
Ministerstwa Handlu Zagranicznego wysu
nięte jest znowu na przód na łagodnym 
łuku elewacji i podkreślone skontrastowa- 
niem jędrnej gradzinowanej faktury okła

dziny wapiennej z polerowanym czarnym 
granitem kolumn. (Parter gmachu zeszpe
cono, niestety, po wojnie, skuwając bez
ceremonialnie, bez zapytania o zdanie auto
ra, mocne boniowanie i pozostawiając tylko 
nieznacznie wystające pasy rustykowane, 
co całkowicie zmieniło charakter elewacji).
Urozmaicone ukształtowanie (wykusze i log
gie) wynikające z rozwiązania wnętrza, no
wocześnie potraktowany, bardzo starannie 
opracowany detal, dyskretnie stosowane 
partie rzeźbiarskie, wyróżniają dom przy ul. 
Puławskiej jak i inne domy mieszkalne pro
jektowane przez Profesora. Elewacje i wnę
trza wzbogacone są umiejętnym wyborem 
i zastosowaniem materiałów, podkreślają
cym ich plastyczne walory.
Rozwiązanie funkcjonalne idzie w parze 
z rozwiązaniem plastycznym. Proste czy
telne plany gmachów użyteczności publicz
nej, podkreślone bogatszym rozwiązaniem 
węzłów komunikacyjnych i wnętrz repre
zentacyjnych czy uwzględniające wszystkie 
wymagania użytkownika, nowoczesne roz
wiązania i wyposażenie mieszkań, są zaw
sze jednakowo starannie i szczegółowo 
opracowane. M ieszkania m ają np. kuchnie 
z całkowitym, racjonalnie zaprojektowanym 
umeblowaniem oraz z wszelkimi instalacja
mi, z centralnym usuwaniem śmieci i do
mofonami włącznie.
Budynki realizowane przez Profesora Mą- 
czeńskiego w okresie międzywojennym, 
o ile nie zostały zniszczone przez działania 
wojenne, wyglądają dziś nie gorzej niż 
przed 20 czy 30 laty, i nieraz mają lepszy 
wygląd niż wiele budynków powojennych. 
Złożyło się na to zarówno staranne opraco
wanie projektów  jak i osobiste kierowni
ctwo i nadzorowanie budowy przez Profe
sora. Nie mówiąc już o gmachach reprezen
tacyjnych, projekt każdego z domów miesz
kalnych zawierał średnio około 50 rysun
ków roboczych. To też na budowach nie 
było zmian, przeróbek i kucia otworów dla 
instalacji, panował porządek mimo szybkie
go tempa robót. W ykonawcy wiedzieli, że 
Profesor wymaga dobrej roboty i pilnowali 
wykonania poleceń, a w rezultacie budowy 
były nie tylko dobrze wykonane, ale i eko
nomiczne mimo bogatego wyposażenia.
Przez Katedrę Budownictwa Ogólnego pro
wadzoną przez prof. Mączeńskiego przeszło 
dotychczas ponad 3000 studentów, ucząc 
się sztuki budowlanej u jednego z najlep
szych jej znawców. Profesor wpaja studen

tom prawdę, że architekt jest nie tylko pro
jektantem  ale i głównym koordynatorem 
całości budowy, który musi znać wszystkie 
jej zagadnienia w stopniu, który by mu 
pozwolił ocenić, czy jego koncepcje są re
alne. Głównym warunkiem do osiągnięcia 
tego celu jest świadomość, jak dany ele
ment budynku pracuje, czego się od niego 
wymaga, jak takie czy inne warunki wpły
w ają na jego pracę. Jeśli architekt osiągnie 
tę świadomość, to potrafi rozwiązać swe za
dania nie tylko za pomocą znanych, trady
cyjnych materiałów ale i przez stosowanie 
nowych materiałów i konstrukcji.
Profesor Mączeński jest wymagający, nie 
znosi „puszczania" i „odwalania" roboty, 
wszystko jedno, czy to jest rysunek inży
niera, praca robotnika na budowie, czy za
danie studenta. Ale nawet postawiwszy na 
zadaniu czy arkuszu srogę, czerwoną „dwóję 
w kółku", zwraca się do asystentów: „No, 
ale jak  on tam ogólnie?... robi coś?... bo naj
ważniejsze, czy pracuje, czy się interesuje!" 
Tę troskę o właściwą ocenę człowieka, ży
czliwość zawsze gotową do wszelkiej po
mocy, poszanowanie cudzego zdania, od
czuwają wszyscy, którzy się bliżej' zetknęli 
z Profesorem w pracy lub nauce.
W ostatnich latach osobną pozycję w do
robku profesora Mączeńskiego stanowią 
wydawnictwa, które przygotowuje bądź ja 
ko autor bądź jako redaktor. Z prac w łas
nych Profesora w roku 1953 ukazał się 
b. obszerny „Poradnik budowlany dla archi
tektów", który w dziale robót wykończe
niowych stanowi jedyny tego rodzaju pod
ręcznik wykonawstwa budowlanego. Pod
ręcznik uwzględnia rolę architekta przy 
powstawaniu budynku i tym podejściem 
różni się zasadniczo od innych podręczni
ków budownictwa o nastawieniu tylko kon
strukcyjnym.
W 1956 roku ukazało się obszerne dzieło 
„Detal architektoniczny w rozwoju histo
rycznym", stanowiące przegląd najważniej
szych elemenótw i detali architektonicz
nych, analizę ich powstawania oraz rozwoju 
aż do czasów obecnych. Autor przedstawia 
genezę funkcjonalną i konstrukcyjną ele
mentów i wskazuje, jak „zyskując w miarę 
rozwoju na dojrzałości i finezji pod wzglę
dem plastycznym, coraz bardziej odbiegają 
od pierwotnego przeznaczenia, stając się 
w końcu tylko symbolem elementu pełnią
cego pewną funkcję statyczną czy prak
tyczną".
Obecnie profesor Mączeński pracuje nad 
historią stosowania i rozwoju materiałów 
budowlanych, poświęcając tej pracy każdą 
wolną chwilę między rozlicznymi zajęciami. 
A zajęć tych jest niemało. Profesor w y
kłada, kieruje katedrą, bierze udział b. czyn
ny w pracy organizacyjnej W ydziału Archi
tektury, pracuje w Polskiej Akademii Nauk, 
jest ekspertem M inisterstwa Kultury, człon
kiem całego szeregu komisji, rad i insty
tucji, które skwapliwie korzystają z wie
dzy, doświadczenia i uczynności Profesora. 
Profesor dużo pracuje społecznie, bierze 
czynny udział w życiu SARP-u.
Bo Profesor nie lubi odpoczywać — traktuje 
zresztą odpoczynek bardzo specyficznie. Pod
czas ubiegłych ferii przychodził codziennie
0 8 rano do pustego gmachu Architektury
1 pracował w swoim gabinecie. Zapytany, 
dlaczego nie korzysta z urlopu i wypoczynku, 
odpowiedział: „Przecież ja tego nie muszę 
robić... a jak pracuję nad tym co lubię, to 
jest to dla mnie najlepszy odpoczynek". 
Zasługi Profesora dla architektury i nauki 
podkreślone zostały przez dwukrotne przy
znanie Mu nagrody państwowej „Za całość 
twórczej działalności architektonicznej, a w 
szczególności za ugruntowanie technicznych 
podstaw wiedzy architektonicznej".
Życzymy Jubilatowi Profesorowi Zdzisła
wowi Mączyńskiemu, i nam wszystkim, by 
jeszcze długie lata służył społeczeństwu 
architektonicznemu swym doświadczeniem 
i dorobkiem.

Zdzisław Radwański
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DRUKARNIA im. Rewolucji Październikowej w Warszawie
Budowa ośrodka poligraficznego Centralnego Zarządu Przemysłu Poligraficznego 
w W arszawie powstała w r. 1948 i wynikła z konieczności odrodzenia prze
mysłu graficznego w Polsce, prawie całkowicie zniszczonego w okresie wojny. 
Plan trzyletni -lata 1947—1949) postawił przed przemysłem graficznym nie tylko 
zagadnienie odbudowy zniszczeń lecz również modernizacji powstających zakładów. 
W  tym stanie rzeczy wyłoniła się kocepcja budowy kombinatu poligraficznego 
obejmującego dużą drukarnią książkową ze specjalnym działem dla druku wydaw
nictw naukowo-technicznych, centralne warsztaty napraw maszyn drukarskich, 
ośrodek szkoleniowy obejmujący średnią szkołą graficzną oraz pierwszą w Polsce 
wyższa szkołę graficzną. Na przestrzeni lat 1948-1958 z powyższej koncepcji zre
alizowano budowę zakładów drukarskich oraz warsztatów napraw maszyn drukar
skich, natomiast z uwagi na pilniejsze potrzeby produkcyjne przemysłu zrezygno
wano z budowy ośrodka szkoleniowego, postanawiając zamiast niego wybudować 
w ramach kombinatu fabrykę farb graficznych o zupełnie nowej technologii dotąd 
w Polsce niespotykanej. Zrealizowanie tak potężnego założenia natrafiło na po
ważne trudności przede wszystkim od strony lokalizacyjnej. W ynalezienie odpo-
wiedniego terenu o możliwie najlepszych warunkach geofizycznych, o pełnym
uzbrojeniu z możliwością budowy bocznicy kolejowej oraz położonego dogodnie 
pod względem komunikacyjnym i o powierzchni ca 50 000 m2 — nie było zagad
nieniem łatwym tym bardziej że w ówczesnych warunkach budowa tego typu 
'ombinatu nie budziła wiary w możliwość realizacji u czynników urbanistycznych. 
Ostatecznie wybrano teren na Pradze o powierzchni 62 889 m2 o kształcie wydłu
żonego ukośnego równoległoboku przylegającego dłuższymi bokami do ulicy Miń
skiej i terenów kolejowych, a krótszymi do ulicy Terespolskiej i Podskarbińskiej. 
Szerokość działki (około 100 m) w wysokim stopniu ograniczała i pgranicza moż
liwości projektowania, tym bardziej że wzdłuż całego terenu przeprowadzono 
bocznicę kolejową, która zmniejsza i tak niewielką głębokość terenu. Natomiast 
układ terenu między trzema ulicami stanowiącymi trzy ^fronty" zabudowy oraz na
rzucający dwa akcenty narożne w ysokościow e jest bardzo dogodny pod względem  
zagospodarowania przestrzennego jak też obsługi komunikacyjnej.
W projekcie drukarni zadecydowano odstąpić od klasycznego szablonu pionowego 
rozmieszczenia poszczególnych działów, stosowanego powszechnie zarówno w Polsce 
jak też i w wielu krajach zachodniej Europy. Wg tego szablonu na najniższej 
kondygnacji umieszczano zwykle maszyny, nad nimi zecernię, a na następnych 
kondygnacjach introiigatornię, chemigrafię i innne działy przygotowawcze. W ten 
sposób budynki drukarni były  spiętrzone zazwyczaj w górę, co powodowało prze
rost transportu pionowego, ale umożliwiało ograniczenie powierzchni zabudowy. 
4.by skrócić i usprawnić przebieg produkcji oraz umożliwić czyste rozwiązanie za
gadnienia transportu wewnętrznego, rozlokowano wszystkie podstawowe działy, tj. 
zecernię, maszyny i introiigatornię na jednym poziomie wysokiego parteru,, z tym, 
że pod nimi na niskim parterze umieszczono magazyny papieru oraz pomieszczenia 
socjalne, a w partiach nieoświetlonych urządzenia mechaniczne obsługujące insta
lacje, na piętrze umieszczono natomiast tylko działy przygotowawcze.
Przebieg produkcji przedstawia się następująco. Biura zakładu mieszczące się na 

Pierwszym (i ^

— e j ,
i sali monotypów (B). Złożone szpalty odbite na prasach k o rek to ra ch  idą 
sali korektorów. Skorygowane szpalty przechodzą do zecerni ręczne, (D ),jd zr e  są 
mówiąc językiem fachowym, „przełamywane oraz zaopa^Ywane w ;ormowanie 
tuły, składane przez zecerow ręcznie. W te_,ze Y ‘ mnnntvnarh
tabel, o ile takie są przewidywane w tekście, a które są s a ane na eonie
Układy, z których należy zrobić matryce, przechodzą do kalandrów ( ). a 
do stereotypowni (F), wyposażonej w nowoczesne aparaty do odlewu oraz pras 
do przygotowania płyt termoplastycznych. Układy, które nie wymagają o ewu, 
są kierowane z zecerni bezpośrednio do przyrządzalni (G), gdzie są w a 
(„klinowane*') w ramy z odpowiednich maszyn. Następnie na maszynach roznyc 
formatów sporządzane są teksty i klisze oraz zostają odbite próbne arkusze 
recenzji.
Fo naniesieniu ewentualnych poprawek, ostatecznie formy przechodzą na halę ma 
szyn, która zawiera trzy działy: maszyn rotacyjnych (H), maszyn drukarskich (I) 
i dział offsetowy.
Z hali maszyn rotacyjnych gotowe druki nie wymagające wykończenia introligator
skiego (prospekty, ulotki, gazety itp.) przechodzą bezpośrednio do ekspedycji (K) 
i na rampę samochodową (L). Natomiast druki, które wymagają wykończenia intro
ligatorskiego, przechodzą przez introiigatornię opraw miękkich (N) do ekspedycji, 
bądź też, jeżeli są to oprawy twarde, to przed trafieniem do introligatorni opraw 
m ięk k ic h  przechodzą przez dodatkowe obróbki w introligatorni opraw twardych (M), 
z której idą ostatecznie tą samą drogą co wszystkie druki.
Jak z powyższego wynika, praca w działach ściśle ze sobą powiązanych odbywa się 
na jednym poziomie bez żadnych kolizji. Natomiast działy przygotowujące druki

Schem at rozm ieszczenia działów drukarni 
A — linotypy, B m onotypy, C — korek- 
tornia D — zecernia ręczna, E — kalan
der, F — stereotypia, G — przyrządzal- 
nia, H — bocznica kolejow a, I — m a
szyny drukarskie, I" — m aszyny rota
cyjne, J. m aszyny offsetow e, K — ekspe
dycja, L — rampa sam ochodowa, M — 
introligatornia opraw tw ardych , N — in- 
troligatornia opraw m iękkich.
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offsetowe znajdują się na pierwszym piętrze, skąd winda podaje formy. Gotowa 
produkcja przechodzi potem normalnie do introligatorni, a potem do ekspedycji. 
Pracownicy produkcyjni drukarni wchodzą specjalnym wejściem kontrolowanym od 
ul. Terespolskiej i po równi pochyłej schodzą na poziom niskiego parteru (poziom 
magazynów), skąd poprzez szatnie rozchodzą się na poszczególne działy klatkami 
schodowymi, które są tak pomyślane, aby pracownik bezpośrednio z szatni mógł 
znaleźć się w „swoim" dziale możliwie najkrótszą drogą i z pominięciem prze
chodzenia przez inne pomieszczenia. Ponieważ urządzenia socjalne wraz ze świetlicą  
znajdują się na niskim parterze, (celem sprowadzenia ich do poziomu ziemi), na 
całej długości świetlicy został wykonany wykop, architektonicznie tworzący element 
ogrodowo-wypoczynkowy, w którym basen przeciwpożarowy stanowi element deko
racyjny. W skarpach wykopu zostały ukryte czerpnie powietrza zasilające insta
lację nawietrzającą.
W  oparciu o powyższy układ funkcjonalny powstała bryła budynku.
Część 10-kondygnacjowa (element narożny, w ysokościowy, zawierająca biura i czę
ściowo mieszkania) powiązana jest łącznikiem trzykondygnacjowym budynkiem pro
dukcyjnym. W łączniku znajdują się biura współpracujące bezpośrednio z pro
dukcją oraz w ejścia dla interesantów. Budynek produkcyjny dzieli się na dwa e le 
menty tj. podpiwniczone parterowe hale maszyn oraz część przestrzenną od ulicy, 
trzykonaygnacjową zawierającą introiigatornię i chemigrafię, a pod nimi część 
socjalną.
Konstrukcja budynku szkieletowa, żelbetowa, wylewana, wypełniona cegłą dziurawką. 
Częściowo użyto stal do konstrukcji szedów nad halami maszyn oraz konstrukcji 
ścianek działowych szklonych i okien. Hala maszyn o długości 80 m i szerokości 
32 m jest bezsłupowa, pokryta dachem szedowym z podniesionym szklonym pla
fonem rozpraszającym równomiernie światło. Pod plafonem są ukryte przewody 
mechanicznego nawietrzania i wentylacji. Dachy zastosowano płaskie. Dla doświe- 
tlenia pomieszczeń zastosowano 38 kopuł-świetlików żelbetowych, które doskonale 
spełniają zadania. Trzeba podkreślić, że na dobre oświetlenie budynku zwrócono 
baczną uwagę i wydaje się, że pod tym względem warunki drukarzy zostały speł
nione.
W ysokość pomieszczeń produkcyjnych przyjęto jak następuje: magazyny — 3,20 m, 
hale maszynowe — 5,50 m, działów przygotowawczych — 4,00 m. Dużo uwagi 
zwrócono na w łaściw y dobór nawierzchni i podłóg. W  magazynach zastosowano 
utwardzony asfalt, w zecerniach — linoleum, w halach maszyn i pomieszczeniach 
sanitarnych — terrakotę, w introligatorni, chemigrafii — fotolito itd. oraz w kory
tarzach ksylolit, w świetlicy, halach, klatkach schodowych — lastrico. W bardzo 
dużym zakresie użyto glazury do okładania ścian — kosztowna w wykonaniu n ie
zastąpiona w eksploatacji.
Drukarnia została na ogół zrealizowana zgodnie z projektem architektonicznym, 
z wyjątkiem fragmentu w ejściow ego od ul. Mińskiej, który wykończony prowizo
rycznie na uroczystości otwarcia zakładów do dnia dzisiejszego nie został prze
robiony zgodnie z zamierzeniem autora oraz zatwierdzonym projektem. Mając na 
uwadze reprezentacyjny charakter zakładu oraz okoliczności, że jest on elementem  
założenia poligraficznego jednego z największych w Europie, byłoby celowe zain
teresowanie się tym zagadnieniem przez SUB.
Projekt drukarni zdaniem poligrafów zaspokoił całkowicie wszystkie wymagania 
technologiczne. Eksploatacja potwierdza słuszność założenia.
Należy zwrócić uwagę, że zastosowane ściany luxferowe w klatkach schodowych 
i partii frontowej budynku okazały się bardzo niepraktyczne. Zarówno wskutek 
błędów wykonawstwa, jak też złej jakości materiałów uległy tak daleko idącym  
odkształceniom, że musiały ulec całkowitej przeróbce na konstrukcję innego rodzaju. 
Kubatura budynku wyżej omawianej drukarni w ynosi ca 126 000 m3. Kubatura zre
alizowanych Warsztatów Napraw Maszyn Drukarskich ca 60 000. Kubatura projek
towanej fabryki farb wynosi ca 40 000 m3. Zatem całość kombinatu będzie obej
mowała 226 000 m3.
Projektantem drukarni oraz całości kombinatu jest arch. Jerzy Brandysiewicz. Kon
strukcję projektował inż. Stanisław Zalewski.

Podał J. B.
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Z perspektywy siedmiu lat. Informacje i uwagi o projekcie
Układ sytuacyjny
'teren  drukarni został zlokalizowany między ul. Towarową, Grzy
bowską, W ronią i Łucką. W ejście główne usytuowano od ul. Grzy
bowskiej.
Budynek biurowy — u zbiegu ulic Towarowej i Grzybowskiej.
Na wschód od budynku biurowego, połączony hallem wejściowym — 
zespół hal właściwej drukarni. Od strony zachodniej (ul. Towarowa) 
zaprojektowano redakcje techniczne, korektornie, zecernie oraz na 
wyższej kondygnacji chemigrafię wraz z innymi działami, pracują
cymi nad przygotowaniem materiału graficznego do druku.
W następnej kolejności w kierunku wschodnim — właściwe hale 
produkcji — maszyny płaskie, offsety, rotograwiura, maszyny rota
cyjne. Wreszcie ostatni dział — to introligatornia i ekspedycja 
wychodząca na główny dziedziniec wewnętrzny. Od ulicy W roniej 
zaprojektowano zespół garaży i warsztatów. Na południe od hali 
produkcyjnej umieszczono budynek regeneracji ksylolu.
W południowo-wschodniej części — przedszkole z wybiegiem połud
niowym i place sportowe.
Zasady kompozycji
1. Podstawowym założeniem projektu było dążenie do uzyskania 
maksymalnej oszczędności na powierzchniach przeznaczonych na ko
munikację. Zostało to osiągnięte przez zaprojektowanie głównego 
cyklu produkcji na jednym poziomie.
2. W ydzielenie czytelnych ciągów komunikacyjnych:
a) dla ruchu pracowników z szatni w kierunku poszczególnych dzia

łów i stanowisk pracy,
b) dla wycieczek i ruchu wewnętrznego do budynku biurowego, 

pomieszczeń usługowych i socjalnych (stołówka, świetlica, biblio
teka itp),

c) dla przebiegu papieru obejmującego: wyładunek, rozpakowanie, 
magazynowanie, przygotowanie do produkcji (w temperowni) 
i podanie do maszyn.

Przytoczone powyżej trasy funkcjonalne (dla uniknięcia kolizji z za
sadniczym kierunkiem produkcji) zostały zaprojektowane w pozio
mach, zróżnicowanych w stosunku do rzędnej hali maszyn.
3. Równomierne, intensywne naświetlenie poziomu produkcyjnego 
drukarni. Zastosowano szedy ze światłem północnym oraz wprowa
dzono duże powierzchnie przeszklone w szczytowych ścianach hali 
produkcyjnej).
4. W  konstrukcji przyjęto zasadę możliwie szerokiego zastosowania 
elementów o charakterze powtarzalnym, które zostały wypróbowane 
na budowie Domu Słowa Polskiego. W  pierwszym rzędzie dotyczyło 
to wykorzystania form stalowych dla słupów grzybkowych w kon
dygnacji magazynów papieru. Poza tym zastosowano również futryny 
żelbetowe do otworów okiennych prefabrykowanych wg dokumen
tacji z DSP.
5. Dla uzyskania pewnej jednolitości charakteru obiektów przemysłu 
poligraficznego, usytuowanych wzdłuż ulicy Towarowej, zastosowano 
te same materiały do wyposażenia elewacji. Ściany w cegle licowej, 
profile w betonie młotkowanym i tynku.
Dane techniczne
Powierzchnia terenu w obrębie (ogrodzona) 22 093 m2, ogólna po
wierzchnia zabudowy 8 815 m2, w tym: budynek drukarni 6 189 m2, 
budynek biurowy 1 288 m2, hall wyjściowy 230 m2, portiernia 100 m2, 
garaże i warsztaty 775 m2, mieszkania 131 m2, procent zabudowy 40°/o, 
kubatura ogólna 101 000 m3, w tym: budynek drukarni 70 500 m3, 
budynek biurowy 26 500 m3, hall wyjściowy 2 000 m3, portiernia 
200 m3, garaże warsztaty 2 000 m3, mieszkania 1 000 m3.
Prace projektowe i realizacja 1948—1952.
Kierownictwo techniczne drukarni w ciągu siedmiu lat użytkowania 
zakładu nie wprowadziło żadnych zmian w układzie funkcjonalnym. 
Natomiast konieczność zainstalowania w międzyczasie drukarni 
specjalnej, która nie była przewidziana w programie, zakłóciła czys
tość przebiegu trasy pracowników na odcinku wejście główne, szat
nie — hala produkcji.
Próba podjęcia rzeczowej analizy projektu, który powstał siedem 
lat temu, w innych warunkach i specyficznym klimacie pracy ar
chitektonicznej jest trudna. Chodzi bowiem o obiektywną krytykę 
od dawna użytkowanego budynku. Spojrzenie autorów na własny 
zrealizowany projekt z pewnej perspektywy czasu pozwala na kon
frontację zamierzonej koncepcji architektonicznej z jej przestrzen
nym i funkcjonalnym efektem w naturze. Jest to dla architekta 
ciekawe i nie pozbawione emocji. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy 
się na napisanie kilku skromnych stron. Są to spostrzeżenia i uwagi, 
które redakcja ,,Architektury" rozumie jako „informację autorską" 
o projekcie.
Siedem lat jest wystarczającym okresem dla uporządkowania poglądu 
na wartość architektoniczną budynku. Z łatwością oddzielamy frag
menty, które się „utrzymały" w czasie, są nadal słuszne pod wzglę
dem technicznym i tworzą trwałe wartości plastyczne. Natomiast 
decyzje architektoniczne niepodbudowane określoną funkcją, czy 
konkretnym zamierzeniem plastycznym, po pewnym czasie przestają 
nam się podobać, nie mają dla nas trwałej treści. Bardzo często 
takie fragmenty chcielibyśmy zmienić, lub nawet zmieniamy, jeżeli 
to jest możliwe.
Patrząc na zrealizowaną koncepcję architektoniczną jak gdyby 
z pewnej odległości, możemy bardziej krytycznie ocenić i łatwiej

zdać sobie sprawę z przesłanek twórczych leżących u podstaw kon
cepcji architektonicznej.
Bardzo poważnym czynnikiem jest tu wpływ uprzednio zrealizowa
nych obiektów lub fragmentów architektonicznych, które autorzy 
uważają za udane.
W Domu Prasy W ojskowej łatwo odnaleźć powtórzenie pewnych 
zasad, które zdały egzamin czasu w budynku Domu Słowa Polskiego. 
Pomijając chęć zużytkowania istniejących form czy dokumentacji, 
działa tu pewna inercja upodobań do rzeczy wykonanych zadowala
jąco. Tak jest niewątpliwie ze sprawą użycia tych samych elemen
tów okien, tych samych słupów, podobnej metody zestawiania roz
maicie traktowanych płaszczyzn cegły licowej z profilami gzymsów, 
pasów stropowych, ciągniętych w tynku lub wykonanych w betonie 
młotkowanym. Oczywiście, tego rodzaju ujęcie ma także swoje źród
ło w wielu przykładach współczesnych budynków przemysłowych 
oglądanych w trakcie powstawania projektu, ale pewne wspólne 
cechy w doborze i sposobie użycia materiałów łatwo odnaleźć rów
nież we wcześniejszym budynku kina Moskwa.
Sama geneza układu i skali zespołu budynków Prasy W ojskowej 
wywodzi się również z ożywionej dyskusji, jaka się toczyła w trak
cie pracy nad programem ostatecznym DSP. Istniały dwa zdecydowa
nie różne poglądy. Jeden, reprezentowany przez koła kierownicze 
ówczesnego „Czytelnika", opowiadający się za wielkimi zakładami 
drukarskimi, obsługującymi zapotrzebowanie w skali niemal kra
jowej. Drugi (podzielany również przez autorów Prasy W ojskowej) 
— skłaniał się ku zasadzie decentralizacji przemysłu drukarskiego 
w mniejszych, bardziej elastycznych zakładach. W  świetle wspom
nianej dyskusji skalę drukarni przy ul. Grzybowskiej można uważać 
za optymalną.
Rozmowa ze specjalistami z kierownictwa drukarni Prasy W ojskowej 
potwierdziła słuszność ówczesnego poglądu autorów i wielu fachow
ców drukarzy na wielkość nowoczesnej drukarni. Po kilku latach 
intensywnego użytkowania budynku pogląd ten utrzym uje się nadal. 
Obecna dyrekcja techniczna zakładu nie zgłasza zastrzeżeń co do 
wielkości i układu funkcjonalnego zespołu drukarni, nie postuluje 
żadnych zmian.
Lansowane obecnie za granicą próby wyodrębnienia wyspecjalizo
wanych działów produkcyjnych (jak np. centralna zecernia) obsłu
gujących jednocześnie kilka mniejszych zakładów drukarskich wg opi 
nii naszych specjalistów w warunkach polskich, nie byłyby słuszne 
ze względu na trudność koordynowania biegu zakładów poligraficz
nych z nierównomierną pracą wydawnictw. W spomnieliśmy o specy
ficznym klimacie pracy architektonicznej w okresie, w którym po
wstawał projekt Prasy W ojskowej. Nie był on dla architektów  łatwy. 
Opinia jednak, że był to okres architektury przymusowej jest chyba 
przesadnym uproszczeniem. Szereg architektów  zainteresowało się 
poważnie tym problemem. Sprawa architekutry współczesnej, która 
posiada jakieś odrębne cechy w ynikające z warunków geograficz
nych, klimatu i poziomu technicznego w kraju, jest problemem, który 
zaprzątał umysły architektów  od dawna.
W arto tu przypomnieć jedną ze świetnych uwag prof. Gutta, który 
zawsze twierdził, że gdybyśmy się znaleźli np. w warunkach, które 
by nam pozwoliły wznosić wyłącznie budynki glinobite, to i w tej 
technice można znaleźć współczesne rozwiązanie architektoniczne, 
posiadające odrębny charakter w ynikający z tego rodzaju możliwości 
technicznych.
W ydaje się, że ta zasada znalazła potwierdzenie w warszawskiej 
praktyce architektonicznej. W ystarczy zacytować osiedle na Bie
lanach. Brak tynkarzy i ogromne trudności z wykańczaniem elewacji 
przyczyniły się do wprowadzenia cegły sylikatowej jako m ateriału 
elewacyjnego. Osiedle mieszkaniowe na Bielanach nie naśladuje 
żadnej architektury, ma swoisty charakter, który jest rezultatem 
gospodarskiej ambicji autorów i twórczego zwalczania przez nich 
bieżących trudności technicznych.
W Polsce, gdzie zarówno przed wojną, jak i obecnie można stw ier
dzić duże skłonności do rozwiązań, które by można określić jako 
modę w architekturze, zagadnienie to jest sprawą ważną.
Stosowanie przeniesionych „żywcem" form architektonicznych stwo
rzonych dla innego klimatu, przy innych warunkach technicznych 
i materiałach budowlanych jest zrozumiałe w projekcie akademickim: 
jest to ćwiczenie gimnastyczne w dziedzinie architektury. Wymaga 
jednak poważnej refleksji przy realizacji konkretnych obiektów 
architektonicznych. Oczywiście, trzymanie się jakiejś jedynej re
ceptury klasycznej było po prostu błędem metodologicznym, który 
nie podważa jednak słuszności pewnego nastawienia myślowego. 
W  warunkach pełnego rozwoju postępu w architekturze może ono 
zbliżyć nas do celu, jakim jest niewątpliwie znalezienie -odrębnego 
wyrazu dla naszej współczesnej twórczości.
Jeżeli pod tym kątem spojrzymy na zespół architektoniczny Prasy 
W ojskowej, to z całym obiektywizmem, na jaki nas stać przy ocenie 
własnego budynku, musimy stwierdzić, że kierunek ówczesnych 
poszukiwań zainteresował nas również. W idać to w ujęciu detali 
stosowanych we wnętrzach budynku biurowego w hallu wejściowym, 
w świetlicy czy stołówce.
Tak jak wspominaliśmy na wstępie, jest kilka fragmentów, których 
nie zrobilibyśmy obecnie. Na przykład pachołków łączonych łańcu
chami. Uprościlibyśmy prawdopodobnie rysunek balustrady na klatce 
schodowej budynku biurowego, głowice w hallu głównym, można 
by go wykonać taniej i prawdopodobnie szereg innych rzeczy 
również.
Natomiast zasada układu funkcjonalnego, wnętrza hal produkcyjnych, 
jak również ogólny ton architektury i wnętrz są proste i dostatecz
nie konsekwentne.
W wyniku przeprowadzonej analizy z całym poczuciem odpowie
dzialności możemy się jeszcze raz podpisać pod tym, co zrobiliśmy 
siedem lat temu, i mówiąc szczerze, jesteśmy zadowoleni, że Prasa 
W ojskowa przebrnęła przez próbę czasu.

Podał K. M.
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Lokalizacja
Na zachodnich peryferiach W arszawy w odległości około 5 km od 
śródmieścia rozpoczęto budowę dużego zespołu mieszkaniowego dla 
15 tysięcy mieszkańców. Zespół stanowi integralną część dzielnicy 
Woli i przylega: od wschodu do arterii wylotowej (ulica Górczew- 
ska), łączącej go ze śródmieściem; od południa — częściowo do te
renów parkowych, częściowo do przemysłowych; od wschodu - do 
projektowanej obwodowej arterii towarowej; od północy - do 
istniejącego zespołu mieszkaniowego o luźnej zabudowie. Uciążli
wych dla otoczenia zakładów przemysłowych w bezpośrednim są
siedztwie zespołu nie ma. M iejska zajezdnia autobusowa na połud
niowej granicy jest dostatecznie odizolowana od budynków miesz
kalnych.
Zespół będzie realizowany etapami od wschodu na zachód. Komplet
ne zakończenie budowy wraz z zagospodarowaniem wnętrz przewi
dziane jest na rok 1965,

*) Z prac badawczych I. B. M.

Projekt szczegółow y zespołu m ieszkaniowego ,,Koło-Sowińskiego” , opracowany
w m iastoprojekcie ZOR przez arch. Aleksandra Kirowa: skala  — 1 : 6000
ocfólna powierzchnia zespołu - f  38,5 ha
powierzchnia obliczeniowa zespołu (netto) — 27,0 ha
w vsokość zabudow y — od 1 do 12 kondygnacji
średnia ważona w ysokość zabudow y  — 4,3 kondygn.
ilość mieszkań  — 4000
ogólna powierzchnia użytkowa mieszkań  — 165 000 m*
średnia powi°rzchnia użytkowa mieszkania — 41 m*
gęstość powierzchni użytkow e) — 6300 m2 na 1 ha obliczen iow y
ogólna ilość m ieszkańców  — 15 000
gęstość zaludnienia — 570 mieszkańcówfha
tow arzyszące urządzenia usługowo gospodarcze:
3 szko ły  podstawow e, 2 żłobki, 4 przedszkola, ośrodek zdrowia, sk lepy , usługi 
rzemieślnicze, 180 boksów  w garażach sam ochodowych, baza rem ontowo-konseiwa- 
cyjna

Dane ogólne
Teren zespołu jest duży (38,5 ha), płaski i minimalnie zainwestowany, 
co w połączeniu z dość regularnym zarysem zespołu stwarza dobre 
warunki dla masowej zabudowy mieszkaniowej. Część istniejącej 
zabudowy w postaci małej kolonii wolnostojących domków miesz
kalnych, wyposażonych w ogródki przydomowe oraz część obrzeż- 
nych ulic zostanie zaadaptowana i przystosowana do potrzeb zespołu. 
W ysokość projektowanych budynków mieszkalnych waha się od 4 
do 12 kondygnacji, przy dominującej zabudowie 4-kondygnacjowej, 
wynoszącej 85% ogólnej kubatury mieszkaniowej. Na resztę kuba
tury składają się budynki wysokie, 7—12 — kondygnacjowe (14%) 
i niskie, 1—2-kondygnacjowe 1%. Niska zabudowa nie jest zamie
rzeniem „dobrowolnym" ani pod względem lokalizacji, ani ilości. 
Składa się bowiem przeważnie z adaptowanych wolnostojących dom
ków jednorodzinnych, uzupełnionych nowymi domkami w takim 
stopniu, w jakim wymagało tego uporządkowanie terenu i ilość 
własnościowych działek jeszcze nie zabudowanych.
Średnia wysokość zabudowy wynosi 4,3 kondygnacji; intensywność 
zabudowy — 6 300 m2 powierzchni użytkowej na hektar oblicze
niowy, co przy 11 m2 powierzchni użytkowej na mieszkańca daje 
dużą gęstość zaludnienia — około 600 mieszkańców na hektar; ilość 
mieszkań przekracza 4000, a średnia powierzchnia użytkowa miesz
kania wynosi 41 m2, na jedno mieszkanie przypada średnio około 
4 osób.
Zespół wyposażony jest we wszystkie towarzyszące urządzenia usłu-
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Projekty budynków  4-kondygnacj ow ych; rzuty powtarzalnego piętra, przekrój 
i elew acje; 3 ty p y  m ieszkań o powierzchni użytkow ej: 36,0 m2, 48,0 m2, 54,0 m2. 
A utorzy projektów  — architekci: Krystyna M ikucka-Jagiełło, Jerzy Binuta, Henryk  
C iszewski.



Rzuty powtarzalnych segm en
tów budynków  m ieszkalnych; 
powierzchnia użytkowa m iesz
kań:
w  segmencie 1 — 36,24 m2 

i 48,71 m2
w segmencie 2 — 54,25 m2

gow°-gosp°darczef niezbędne dla wygodnego bytowania mieszkań
ców. Zaprojektowano: 3 szkoły podstawowe o łącznej ilości 2 250 
miejsc, 4 przedszkola dla 480 dzieci, 2 żłobki dla ibO dzieci, ośrodek 
zdrowia, zakład, remontowo-konserwacyjny, skoncentrowane pawilo
ny sklepowe, sieć rzemieślniczych punktów usługowych, sieć sklepów 
spożywczych oraz sieć garaży dla samochodów indywidualnych 
w ilości około 10 boksów na 1000 mieszkańców. Poza tym każdy bu
dynek mieszkalny wyposażony jest w pralnię, schowki dla rowerów 
i wózków dziecięcych oraz we wszystkie instalacje stosowane obec
nie w miastach (centralne ogrzewanie, wodociąg, kanalizacja, elek
tryczność, gaz i telefon); mieszkania — bez względu na wielkość — 
wyposażone są w łazienki.

Układ zabudowy

Cechą charakterystyczną kompozycji przestrzennej zespołu jest swo
bodny, luźny układ budynków mieszkalnych i usługowych, formują
cych mniej lub więcej wydzielone wnętrza o charakterze wypo- 
czynkowo-gospodarczym, rozmieszczone dookoła dużego zielonego te
renu, utworzonego z parku zespołowego i działek urządzeń dziecię
cych. Tendencją projektantów  była chęć przystosowania układu zabu
dowy do wymagań podyktowanych otoczeniem, warunkami tereno- 
wymi, wartością użytKową mieszkań i wnętrz blokowych >oraz eko- 
nomicznością masowej zabudowy.
Tym chyba tłumaczy się niemal zupełne zaniechanie zabudowy obrze- 
żnej, w której kierunek wzdłużnej osi budynków mieszkalnych pod
porządkowany jest kierunkowi przebiegu ulicy, a nie stronom świata 
i widokowi. Tym też tłumaczy się dążność do odwrócenia, a nawet 
oderwania budynków mieszkalnych od ulicy, zwłaszcza tam, gdzie 
nasilenie ruchu jest duże, i powiązania ich z zacisznymi wnętrzami 
zaś przesunięcia na obrzeże zespołu usług i urządzeń uciążliwych dla. 
otoczenia, wymagających częstych dojazdów. Tym tłumaczy się za
stosowanie długich budynków o kierunku wzdłużnej osi zbliżonej 
na ogół do kierunku N—S, umożliwiającym zastosowanie minimal
nych rozstawów między budynkami bez uszczerbku dla właściwego 
nasłonecznienia i naświetlenia mieszkań. Tym tłumaczy się wreszcie 
zupełne wyeliminowanie komunikacji kołowej z wmętrz biokowych. 
dzięki czemu uzyska się dużą zaciszność i kameralność w tych 
wnętrzach.

wbudowana jest w niskie partery wysokościowców i w sutereny 
4-kondygnacjowych budynków.
Urządzenia dziecięce usytuowane są w głębi zespołu i powiązane 
kompozycyjnie z ogrodem zespołowym. Natom iast urządzenia ” nie
higieniczne lub wymagające częstego dojazdu, wypchnięto na 
obrzeże zespołu. Nie zastosowano jednak tej słusznej zasady kon
sekwentnie — zastrzeżenia budzi lokalizacja dwóch szkół w pobliżu 
zajezdni autobusowej i przelotowej ulicy o dużym nasileniu ruchu.

Struktura mieszkaniowa

Struktura mieszkaniowa zespołu zbliżona jest do średniej struktury 
krajowej. Projekt przewiduje 10% mieszkań o powierzchni użytkowej 
około 20 m2, 43% o powierzchni około 40 m2, 37% — 55 m2, 
8% —- 65 m2 i 2% powyżej 70 m2. Brak szczegółowych danych o tym, 
czy i w jakim stopniu ustalona struktura zostanie zrealizowana. 
A jest to problem bardzo istotny ze względu na powiązanie struktury 
mieszkaniowej z kubaturą zastosowanych typów budynków oraz na 
powiązanie różnych typów budynków z różnymi typami mieszkań. 
Projekt przewiduje wszystkie typy mieszkań w budynkach 4-kon
dygnacjowych. Wyłącznie małe mieszkania — w wysokościowcach 
i wyłącznie duże — w niskich budynkach. Takie rozmieszczenie 
mieszkań jest chyba słuszne, zwłaszcza jeśli chodzi o powiązanie 
małych mieszkań z wysokościowcami. W prowadzenie dużych miesz
kań do wysokościowców spowodowałoby w nowszych warunkach 
społecznych niedobre skutki: mieszkania te byłyby na ogół przy
dzielane wielodzietnym rodzinom, narażonym na wszystkie kon
sekwencje, wynikające z uzależnienia od windy i z braku łączności 
wzrokowo-głosowej między matką a dziećmi, które powinny prze
bywać znaczną część dnia na zielonym dziedzińcu.

Tereny niezabudowane i wnętrza

Tereny niezabudowane stanowią 80% ogólnej powierzchni zespołu, 
w tym około 30% terenu przypada na działki wydzielonych urządzeń 
towarzyszących, reszta — na wnętrza, zieień zespołową i komuni
kację. Nie wydzielonego wolnego terenu przypada na mieszkańca 
około 17 m*, w tym zwartej zieleni (blokowej i zespołowej) około 
8 m*. Jest to powierzchnia dostateczna dia zapewnienia higienicz
nych warunków mieszkaniowych, zwłaszcza że wszystkie wnętrza — 
bez wzgiędu na położenie i wielkość — m ają charakter bardziej 
wypoczynKowy aniżeli gospodarczy. Teren wnętrz przeznaczony jest 
bowiem wyłącznie na Zieien wraz z placykami zabawowymi i na 
komunikację pieszą. Poza tym wnętrza są dobrze nasłonecznione, 
przewietrzane i powiązane z ogrodem zespołowym, co bynajmniej 
nie pozornie zwiększa ich powierzchnię.
N iejednakowy jest jednak stopień kameralności i zaciszności wnętrz, 
zwłaszcza tych, które przylegają do ulic o dużym nasileniu ruchu 
i ukształtowane są przez owa budynki o układzie poprzecznym. Ale 
słusznie chyba zrezygnowano z tych walorów wnętrz na korzyść 
właściwego odizolowania mieszkań od hałasów ulicznych.
Należy jeszcze wspomnieć o towarzyszących boiskach sportowych, 
związanych z zielenią zespołową. Co prawda, projekt przewiduje 
takie urządzenia, ale w ilości daleko nie wystarczającej dla rzeczy
wistych potrzeb (chociażby tylko młodzieży szkolnej). A przecież 
z urządzeń sportowych na pewno zechce korzystać i starsza mło
dzież. Dla ca 3 000 mieszkańców w wieku 7—-16 lat przeznaczono 
około 0,7 ha terenu pod boiska, co jest co najmniej dwukrotnie za 
mało.

Wykorzystanie terenów mieszkaniowych

Teren zespołu jest racjonalnie zabudowany nie tylko pod względem 
wartości użytkowej, ale i pod względem ekonomicznym. Intensywność 
zabudowy jest wysoka wynosi 6 300 m2 powierzchni użytkowej 
mieszkań na hektar obliczeniowy (90% intensywności normatywnej), 
a gęstosć zaludnienia wynosi około 600 osób na hektar terenów 
mieszkaniowych (netto) i około 400 osób na hektar brutto. Jest to 
rezultat właściwych rozstawów między budynkami oraz właściwych 
wymiarów budynków mieszkalnych, zwłaszcza długości oraz wy
sokości kondygnacji. Dominujący rozstaw między budynkami mini
malnie przekracza sumę wysokości przeciwległych budynków i wy
nosi 2,1—2,2 H, przy jednoczesnym obniżeniu wysokości kondygnacji 
do 2,60 (łącznie ze stropem). Budynków dwusegmentowych projekt 
nie przewiduje, średnia długość budynków wielosegmentowych 
(stanowiących 93% ogólnej kubatury mieszkaniowej) wynosi 73 m. 
W yspka intensywność zabudowy w połączeniu z długimi budynkami 
o obniżonej wysokości kondygnacji przyczyni się nie tylko do 
racjonalnego wykorzystania kompletnie uzbrojonego, a więc bardzo 
kosztownego terenu, ale wpłynie również korzystnie na koszt pod
stawowego elementu zabudowy terenów mieszkaniowych, jakim są 
budynki mieszkalne.*)
Na uwagę zasługuje nowy układ mieszkań, zwłaszcza małych i śred
nich, polegający na wygospodarowaniu dodatkowego pokoju bez
pośrednio oświetlonego w ramach normatywnej powierzchni użyt
kowej na mieszkańca. To znaczy, że w mieszkaniu na przykład typu 
Tiv, cna którego normatyw przewiduje jeden pokój o powierzchni 
około 20 m2, projektuje się 2 pokoje -o łącznej powierzchni około 
23 m2, Zwiększoną powierzchnię mieszkalną w nowym układzie 
uzyskuje się kosztem powierzchni pomocniczej, a przede wszystkim 
komunikacyjnej, bez uszczerbku jednak dla układu funkcjonalnego 
mieszkania i wartości użytkowej pomieszczeń pomocniczych.
Nie ma chyba potrzeby szczegółowego uzasadnienia wyższości no
wego układu małych i średnich mieszkań w naszych warunkach

.

a
U

o

*1

4

i

i

Lokalizacja urządzeń
Niemal wszystkie towarzyszące urządzenia usługowo-gospodarcze są 
wolnostojące. Tylko mała część sklepików spożywczych i garaży

*) W pływ zewnętrznych wymiarów budynku na cenę 1 m2 powierzchni użytkowej 
mieszkania jest szczegółowo omówiony w Biuletynie IBM nr 1/1958 r.
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mieszkaniowych, gospodarczych i społecznych, kiedy mieszkania 
o powierzchni PK przydzielane są w zasadzie trzyosobowym, a czasem 
nawet czteroosobowym rodzinom. Nowy układ w przeciwieństwie do 
starego układu mieszkania umożliwia wydzielenie funkcji spania 
z pokoju dziennego lub ograniczenie tej funkcji do jednej osoby. 
Uzyskanie jednak właściwych proporcji w wymiarach małych pokoi 
bez jednoczesnego spłycenia traktów  budynku — jest rzeczą raczej 
niemożliwą, przy czym dobre rozwiązanie można otrzymać dopiero 
przy szerokości budynku około 10,00 m. W omawianym zespole za
stosowano szerokość‘w granicach 10,20— 10,70 m.
Ale zawężenie tradycyjnej szerokości budynku (o przeszło 2,00 m) 
pociąga za sobą dość duże konsekwencje natury ekonomicznej. Po
woduje bowiem zmniejszenie intensywności zabudowy, a więc nie
racjonalne wykorzystanie terenów mieszkaniowych, zwłaszcza 
w miastach, gdzie tereny te są kosztowne, bo kompletnie uzbrojone, 
oraz wzrost kosztów kubatury mieszkaniowej.
W budynkach o szerokości około 12,50 m na 10 mb rzutu pow ta
rzalnego piętra przypada średnio 95 m2 powierzchni użytkowej, nato
miast przy szerokości około 10,00 m — powierzchnia użytkowa 
na 10 mb rzutu nie przekracza 80 m2.
Uogólniając to zagadnienie, można stwierdzić, że 2-metrowe zawę
żenie szerokości budynku powoduje 14% „stratę terenu '1, to znaczy 
że w zespole mieszkaniowym zabudowanym 4-kondygnacyjnymi wie
losegmentowymi budynkami o szerokości 10,00 m powierzchnia te
renów mieszkaniowych musiałaby być o 14% większa niż w zespole 
o takiej samej kubaturze mieszkaniowej, gdzie szerokość budynków 
wynosiłaby 12,00 m. W rezultacie intensywność zabudowy w pierw
szym zespole byłaby o 12% mniejsza niż w drugim zespole.
Jeżeli uwzględnimy:
1) że koszt uzbrojenia podziemnego i naziemnego niezainwestowa- 
nych terenów mieszkaniowych w miastach wynosi 20—25% ogólnych 
kosztów budowy zespołów mieszkaniowych;
2) że ta pozycja kosztorysowa jest w zasadzie stała bez względu na 
uzyskaną intensywność procentowo tym większa, im mniejsza jest 

intensywność zabudowy zespołów mieszkaniowych;
3) że na każde 10% zaniżonej w stosunku do normatywu intensyw
ności zabudowy ogólny koszt 1 m2 powierzchni użytkowej miesz
kania wzrasta o ca 2,5%, to 12-procentowe zmniejszenie intensyw
ności, spowodowane spłyceniem budynku o 2,00 m, spowoduje wzrost 
ogólnych kosztów zespołu mieszkaniowego o ca 3%.
Podobnie wpływa zawężenie szerokości budynku na jego bezpośred
nie koszty: cena 1 m2 powierzchni użytkowej wzrasta w miarę spły
cenia traktów  i przy 2-metrowej różnicy (12,20—10,20 m) wzrost 
ceny wynosi 3%. Łącznie, zawężenie budynków mieszkalnych 
o 2 m etry spowoduje wzrost ogólnych kosztów zespołu o ca 6%. 
Widzimy więc, że problem szerokości budynków mieszkalnych wy
maga racjonalnego powiązania dwóch przeciwstawnych elementów: 
1) tendencji do zwiększenia wartości użytkowej małych i średnich 
mieszkań poprzez wygospodarowanie dodatkowego pokoju z nor
matywnej powierzchni użytkowej, co można osiągnąć przez spłyce
nie budynku nawet do 10,00 m oraz 2) konieczności uzyskania racjo
nalnej intensywności zabudowy terenów mieszkaniowych i najm niej
szych kosztów kubatury mieszkaniowej, co można osiągnąć przez 
zwiększenie głębokości traktów  nawet do 13,00 m. W tej chwili 
trudno jednoznacznie stwierdzić, czy uzyskana wyższa wartość użyt
kowa mieszkania przez zawężenie traktów  budynku stanowi dostatecz 
ną rekompensatę za ca 6-procentowy wzrost kosztów ogólnych zespo
łu. Nie ulega jednak wątpliwości, że słuszna tendencja do zwiększenia 
ilości pokoi w małych i średnich mieszkaniach może mieć znacznie 
łagodniejsze konsekwencje ekonomiczne w wypadku stosowania no
woczesnej konstrukcji budynków, a mianowicie, konstrukcji poprzecz
nej o cienkich ścianach przegradzających. W stępne badania wy
kazują, że w budynkach tego typu koszt 1 m3 stanu surowego jest 
o 8— 10% tańszy niż w budynkach o tradycyjnej wzdłużnej kon
strukcji, a stosunek powierzchni użytkowej do powierzchni ogólnej 
budynku (współczynnik ,,W") jest znacznie lepszy. Przy konstrukcji 
poprzecznej „W" wynosi średnio 0,80, a przy konstrukcji wzdłuż
nej — me przekracza 0,75.
W zespole „Koło-Sowińskiego" na żądanie inwestora zastosowano 
tradycyjną konstrukcję wzdłużną o zewnętrznych murach z cegły, 
tynkowanych i malowanych. Odpowiedni dobór kolorów może przy
czynić się do ożywienia elewacji i do podkreślenia charakteru miesz
kalnego budynków.
Projekt zespołu „Koło-Sowińskiego pomimo pewnego schematyzmu 
w układzie zabudowy (zwłaszcza w części wschodniej i południowej), 
pomimo nie zawsze właściwej lokalizacji towarzyszących urządzeń 
usługowych — jest niewątpliwie jednym z ciekawszych projektów  
opracowywanych w ostatnich latach. Jest próbą — i to dość udaną —• 
harmonijnego powiązania wymogów podyktowanych kompozycją 
przestrzenną, układem funkcjonalnym, wartością użytkową i spo
łeczną oraz ekonomicznością zabudowy terenów mieszkaniowych 
w dużych miastach

K O N K U R S  P O W S Z E C H N Y
na z a g o s p o d a r o w a n i e  p r z e s t r z e n n e

c e n t r u m  P r a g i

Inwestycje budowlane stolicy skoncentrowały się po wojnie w dzielnicach najbar- 
dziej zniszczonych, a w ięc w dzielnicach lewobrzeżnych oraz na terenach dotych- 

nieza u owanych. Na Pradze centralnej natomiast inwestowało się niewiele  
Spowodowane to było tym, że dzielnica ta, bardzo upośledzona, jeśli chodzi o wari 
tosc zabudowy i wyposażenia, nie ucierpiała prawie w czasie działań wojennych  
Zagospodarowanie Pragi cechuje dotąd chaotyczne przemieszanie zabudowy m iesz
kaniowej z zakładami przemysłowymi, słabe wyposażenie w usługi i bardzo niski 
stan techniczny zabudowy nadającej się częściowo do rozbiórki. Duże tereny nie
zabudowane są dotychczas użytkowane lub zabudowane prowizorycznie. Dla War
szawy tereny centrum Pragi posiadają w yjątkowe wartości, a mianowicie: są to 
tereny śródmiejskie, powiązane dobrą komunikacją, o dużych możliwościach kraj
obrazowych i plastycznych dzięki powiązaniu z Wisłą, wodami portu i zielenią 
Po ukończeniu pierwszego etapu odbudowy miasta -  w  poszukiwaniu centralnych 
terenów dla zabudowy nadszedł obecnie czas, żeby wykorzystać walory Pragi. 
W związku z tym w yłoniła się konieczność opracowania planu zagospodarowania 
który by, wykorzystując walory terenu, przekształcił dzisiejszą źle zabudowaną 
dzielnicę w e fragment śródmieścia stolicy. Zgodzono się przy tym, że zagospodaro
wanie centrum Pragi stanowi bardzo poważne zadanie i że konieczne jest wypo- 
wiedzenie się ogółu architektów i urbanistów w otwartym konkursie.
Inicjatorem konkursu był naczelny architekt W arszawy oraz BUW, zleceniodawcą  
finansującym NROW.
Celem konkursu było uzyskanie prawidłowej koncepcji zagospodarowania prze
strzennego centrum Pragi, stanowiącego prawobrzeżną część śródmieścia Stolicy oraz 
ośrodek społeczno-kulturalny i handlowy dzielnic prawobrzeżnych Warszawy. Za
sadniczym zadaniem konkursu był projekt planu perspektywicznego na rok ca 1980 
Na jego tle należało opracować I-szy etap (na rok 1965 dostosowany do istnieją
cych możliwości realizacyjnych.
Granice terenu opracowania konkursowego stanowiła al. Świerczewskiego (Trasa 
W—Z), ul. Targowa (z pokazaniem obu ścian i łącznie z węzłem na skrzyżowaniu 
ulic Zielenieckiej z Grochowską), linia kolejowa średnicowa oraz lewy, warszawski 
brzeg W isły. Obszar ten o powierzchni ok. 160 ha był objęty podkładem zasad 
niczym w skali 1 : 2000.
Centrum Pragi jest otoczone z trzech stron terenami zielonymi i rzeką W isłą- od 
północo-zachodu graniczy z parkiem praskim i ZOO, od południowego-wschodu 
z terenami sportowymi Stadionu X-lecia i parkiem Skaryszewskim i z rzeka W isła  
od połudmowego-zachodu. Jedynie od strony północno-wschodniej graniczy z za 
budową dzielnicy Praga. Takie usytuowanie stwarza wyjątkowe warunki panora^ 
miczne i dlatego należało w iele uwagi pośw ięcić ukształtowaniu sylw ety zabudowv 
ca ości terenu. Zwłaszcza dobrą widocznością odznacza się centrum Pragi z drugiego 
brzegu W isły. Skarpa warszawska między mostami Śląsko-Dąbrowskim i P o n i f w  
skiego stanowi naturalny taras widokowy. Również dobrze widoczne jest centrum 
Pragi z mostow, nasypu linii średnicowej i korony Stadionu X-lecia. Projektowani 
budowa mostu w  przedłużeniu ul. świętokrzyskiej i lin ii metro (przeb eg dotąd 
nieustalony) znacznie usprawni dotychczasowe powiązanie obu brzegów. Do zadań 
projektantów należało również zwrócić uwagę na bezpośrednie powiązanie komu”  
nikacyjne centrum Pragi z dalekim zapleczem -  z osiedlami WZM (Warszawskiego 
Zespołu M iejskiego, dzięki przystankom Stadion i W arszawa-Wschodnia na hnh  
średnicowej). Komunikację, układ zieleni, widoki itp. należało pokazać na pod- 
kładzie pomocniczym w skali 1 : 5000. p
Teren centrum  Pragi dzieli się wyraźnie na , ,t  ̂ wyidznie na dwie części: zabudowany, wvżei no-
łozony taras praski oraz niżej położony teren z a l e w * • Y Y J P. , . , , J F Y ieren zalew ow y, stanowiący stosunkowo
niedawno jeszcze koryto rzeczne. Na tym t e r e n ie  nicizn i •. , . . Lyra lerenie nisko położonym została rozpo
częta w okresie międzywojennym budowa nnrti, P„ , . . , "  \  wa portu handlowego nazywanecro PortemPraskim, większa częsc teqo terenu ie<?t y
. .  . . -  , enu Jest d°U d  niezainwestowana. Port handlowy mabyc przeniesiony na Żerań. Od korvta r7Q̂  . , . , Y, . , . Y zecznego oddzielony jest teren portu

iT de; (ktÓrY ”” tYm “  “  ^  —  - -

dla l T ó w rwyepoczynkowlaYch,e wod^ h
stałe użytkowanie tego ^  Zabudowa lub inne
w rzece. Przebudów* i „ k * Y g? nasypów powyżej wysokich stanów wód
iacvm dosvć int U ° Wa terenów tarasu praskiego musi się liczyć z istnie
jącym dosyć intensywnym zainwestowaniem.

W ytyczne szczegółow e. Stan istn iejący

szarp c1182̂  m^ entary zacyjnej w skali 1 : 2000 podano oznaczenia budynków odno- 
~ię . ° P anu PersPeŁtywicznego: budynki do adaptacji (w dotychczasowych 

acowamac BUW), do wyburzenia i pozostawione do decyzji projektanta. Do 
ap acji przeznaczono budynki w ielokondygnacjowe, wartościowe, 

o wyburzenia proponowane były  budynki drewniane, w złym stanie technicznym  
oraz konieczne do usunięcia ze względu na budowę tras komunikacyjnych.
Do decyzji projektanta zostawiono kilka budynków o średniej wartości, których 
wyburzenie powinno być odpowiednio uzasadnione. W wypadku przyjęcia przez 
projektanta innych wyburzeń konieczne było odpowiednie umotywowanie ich celo
wości. Przewiduje się przeniesienie na teren innych dzielnic rzeźni m iejskiej, obec
nego portu handlowego oraz drobnych zakładów przemysłowych i składów.

W ytyczne dla p la iw  perspektyw icznego
Projekt pow^Aen był dać koncepcję plastyczną terenu centrum usługowo-kultural- 
nego i wypoczynkowego, będącego jednocześnie fragmentem śródmieścia W arszawy.



Kohłećzhe było łączne ópfacóWahie obu brzegów W isły. Żgodnie z programem na
leżało zaprojektować ośrodek kulturalno-usługowy o charakterze śródmiejskim. Za
leżnie od koncepcji należało zaprojektować i uzupełnić zabudowę mieszkaniową. 
Na obszarze tym istnieje możliwość zlokalizowania co najmniej 1200—2000 izb 
mieszkalnych oraz pewnej ilości usług sieciowych. Teren między linią średnicową 
a projektowaną trasą mostową należało przewidzieć jako teren sportowo-wypo- 
ezynkowy, powiązany z otoczeniem stadionu. Należało dążyć do powiązania w jedną 
całość układu zieleni terenów sąsiadujących.
W opracowaniu należało powiązać widokowo i przestrzennie ulicę Targową z te
renami nabrzeża i Wisłą. Natomiast ukształtowanie Portu Praskiego, utrzymanie 
nabrzeży, względnie likwidację lub zaprojektowanie powierzchni wodnej w innym 
obrysie pozostawiono do decyzji projektanta.
Nie przewidywano w programie zachowania obecnych funkcji portu, który prze
niesiony będzie na Żerań. Pożądane było takie rozwiązanie bulwarów czy na
brzeży, które um ożliwiłoby przeładunek z jednostek pływających bezpośrednio na 
samochód (bez potrzeby budowy trwałych urządzeń przeładunkowych i magazynów). 
Podane w programie projektowane usługi nie wyczerpywały wszystkich możliwości, 
dlatego projektant mógł wprowadzić nowe, jednak musiał uzasadnić potrzebę ulo
kowania ich na tym obszarze. Do dyspozycji projektanta pozostawiono ustalenie  
kubatury budynków administracyjnych, którą również należało uzasadnić, przy 
tym należało uwzględnić istniejącą tendencję do ograniczania administracji. Przy 
lokowaniu nie podanych w programie obiektów usługowych należało brać pod 
uwagę specyficzne cechy terenu konkursu, to jest powiązanie z wodą i ekspono
wanie widokowe.

Układ kom unikacyjny
Podstawowymi ulicami komunikacyjnymi o kier. N—S będą:
a) ciąg Nowo-Jagiellońskiej, wiążący się z Zieleniecką i Zamojskiego oraz z Gro

chowską,
k) iiN—S" Praskie, czyli ciąg ulic Szwedzkiej i Międzynarodowej (przechodzącej 

poza obrębem terenów objętych konkursem).
W dalszej przyszłości ciąg ,,b “ może się stać ważniejszy od ciągu ,,a*', prowa- 
dzący ruch dalekodystansowy i ewent. ruch ciężki (duże samochody ciężarowe). 
Jednak nawet po zrealizowaniu ciągu ,,b“ nadal dla tych terenów podstawową 
arterią o kier. N—-S będzie Nowo-Jagiellońska. Prowadzi ona ruch kołowy i tram
wajowy przechodzący tranzytem przez ośrodek Pragi w odróżnieniu od ul. Tar
gowej, która będzie prowadziła rozrząd ruchu kołowego i tramwajowego z mostu 
Śląsko-Dąbrowskiego ku ulicom 11 Listopada, W ileńskiej, Radzymińskiej, Zamojskiego. 
Przebieg ul. Nowo-Jagiellońskiej należało nawiązać od północy do ul. Stalingradzkiej 
przy skrzyżowaniu z ul. Ratuszową, a od południa włączyć od ul. Zamojskiego, w y
korzystując wiadukt kolejow y nad ui. Zamojskiego. Należało również zaprojektować 
węzeł komunikacyjny, jaki powstanie u zbiegu tej arterii z Targową i Zieleniecką. 
Przebieg trasy przewidywano na południe-zachód od istniejącej ul. Jagiellońskiej. 
Należało dążyć do bezkolizyjnego rozwiązania skrzyżowań ul. Nowo-Jagiellońskiej 
z al. Świerczewskiego jak również z trasą mostu śródmiejskiego. Należało przewi
dzieć skrzyżowanie dwupoziomowe (możliwość przeprowadzenia Nowo-Jagielloń
skiej w dolnym poziomie).
Umożliwienie ruchu szybkiego na ciągu Nowo-Jagiellońskiej będzie przemawiało 
za zredukowaniem liczby otwartych wylotów bocznych, a zwłaszcza za uniknięciem  
węzłów kolizyjnych na całym jej przebiegu.
Arterią miejską wiążącą Warszawę lewobrzeżną z Pragą jest trasa projektowana 
będąca przedłużeniem ul. Świętokrzyskiej. Przebieg tej trasy był określony na 
podkładzie w rejonie Wybrzeża Kościuszkowskiego oraz w sąsiedztwie wiaduktu 
kolejowego przy ul. Targowej.
Pożądane było przeprowadzenie możliwie płynnego i czytelnego przejścia pieszego  
wzdłuż W isły o charakterze spacerowo-wypoczynkowym. Biorąc pod uwagę, że 
wszystkie istniejące ulice są w pełni uzbrojone, należało unikać sytuowania budyn
ków na trasach, które w projekcie mogą być przeznaczone do likwidacji.

Etap 1965 r

W etapie 1965 r. należało dążyć do uporządkowania dzielnicy i wprowadzenia 
nowych realizacji kosztem możliwie najmniejszych wyburzeń. W  tym przewidywano:
a) wybudowanie usług ogólno-miejskich, przewidzianych w programie dla per
spektywy z pominięciem: budynku administracyjnego DRN-u, teatru i szkoły za
wodowej,
b) wybudowanie usług dla dzielnicy w zależności od ilości mieszkańców prze
widzianej dla tego etapu,
c) wybudowanie minimum 800 izb mieszkalnych.
Z zakresu komunikacji przewidywano budowę tras: ul. Nowo-Jagiellońskiej i arterii 
śródmiejskiej mostowej do ul. Targowej. Zrealizowana zostanie prowizorycznie 
jezdnia nadbrzeżna wzdłuż W isły.
Do 1965 r. przeniesione będą na teren sąsiednich dzielnic: rzeźnia miejska i port 
praski, a istniejące budynki na terenie tych inw estycji zostaną częściowo zlikwi
dowane. Żadna poważniejsza przebudowa urządzeń portowych, nadbrzeży basenów  
do 1965 r. — nie jest przewidziana.
Konkurs został rozpisany w listopadzie 1957 roku. Na pracę projektową przeznaczone 
było 6 m iesięcy. Termin składania prac upływał w dniu 5 maja 1958 r. W terminie 
wpłynęło 35 prac.

Prace rozpatrzył Sąd w składzie następującym:
Bolesław Malisz przewodniczący
Stefan Putowski sędzia referent
Romuald Gutt SARP
Zbigniew Ihnatowicz ,,
Arseniusz Romanowicz ,,
Zygmunt Skibniewski ,,
Marian Sulikowski ,,
Leonard Tomaszewski ,,
Jerzy Grabowski NROW
Edward Sułkowski ,,
Adolf Ciborowski St. R. N.
Jan Smogorzewski sekretarz organizacyjny

Do grupy N (nie spełniającej warunków konkursu) zaliczono 6 prac nr nr 15, 21, 
22, 29, 33, 35). Przeważnie były  to prace niedokończone.
Dla oceny pozostałych prac sąd ustalił następujące kryteria:
1. Ogólna koncepcja całości, rozpatrywana z punktu widzenia celu konkursu — 

to jest zaprojektowania prawobrzeżnej części śródmieścia W arszawy i jednocześnie 
ośrodka usługowego Pragi,
a) w perspektywie
b) w etapie

2. Poszczególne elementy, to jest:
a) ośrodek
b) komunikacja
c) mieszkanie +  usługi ujęte w szerokim zakresie (dobre warunki bytowe)
d) zieleń — wypoczynek — woda

3. Ekonomiczność rozwiązań:
a) wyburzenia w stosunku do nowego budownictwa
b) ilość robót ziemnych i inżynieryjnych
c) naruszenie układu uzbrojenia

4. Element czasu — etapowanie (rezultat etapu użytkowy i przestrzenny dostosowany 
do istniejących możliwości).

Nagrody
Spośród 29 prac grupy ,,0 "  wyeliminowano 10 prac nie nadających się do ubiegania
0 nagrodę, wyróżnienie czy zakup (nr 2, 3, 6, 7, 8, 10, 20, 28, 31, 32).
Spośród pozostałych 19 prac sąd jednogłośnie przyznał I-szą nagrodę pracy nr 4. 
Autorzy: Gabriel Rekwirowicz, Teresa Tyszyńska, SARP Warszawa.

II-giej nagrody nie przyznano
Nagrodę Ill-cią przyznano pracy nr 23. Zespół autorski: Ludwik Borawski, W iesław  
Nowak, SARP Warszawa i Lech Tomaszewski — współpraca: Ryszard Bojar,
Andrzej Modrzejewski, Kazimierz Kawecki, Bohdan Kłoskowski, Olga Kułakowska, 
Tadeusz Studniarski; model: Stanisław Siemek; konsultacje zagadnień hydrogeolo
gicznych: W ładysław Nawarski; konsultacje zagadnień urządzeń sanitarnych miej
skich: Józef Obrębski.
Nagrodę IV-tą przyznano pracy nr 26. Zespół autorski: Andrzej Buchner i Monika 
Buchner (SARP Warszawa).
Równorzędną nagrodę IV-tą przyznano pracy nr 30. Zespół autorski: Kazimierz 
Wejchert, Hanna Adamczewska i H. Jurkowski (SARP Warszawa) — w spół
praca: Marek Niklewicz (SARP N. Tychy), W ładysław Jarnicki (SARP N. Tychy). 
Nagrodę V-tą przyznano pracy nr 24. Zespół autorski: Barbara Kuszell, Krystyna 
Rudzińska i Romuald W elder (SARP Warszawa), współpraca: B. Brodowska,
D. Gacek, T. Jankowska, T. Kalinowski, D. Wołłk; zdjęcia: J. Chyrosz. 
W yróżnienia sąd przyznał pracom wnoszącym w swoich fragmentach wartości, 
które mogą być wykorzystane w dalszych opracowaniach.

W yróżnienia I-go stopnia
Praca nr 1, zespół autorski: Jerzy Piaseczny, Stefan Philipp, Bernard Cofta i Halina 
Witanis (SARP Wybrzeże).
Praca nr 17, zespół autorski pod kierownictwem Ryszarda Karłowicza (SARP i TUP 
W-wa) w składzie: Ryszard Karłowicz, Ireneusz Rolek, Zdzisław Knap, w spół
praca: Jerzy Teliga — w zakresie problemów konstrukcyjnych, Maria Rędziejowska
— w zakresie opracowania programu.

W yróżnienie Ii-go  stopnia
Praca nr 12, zespół autorski: Stanisław Jankowski i Kazimierz Marczewski (SARP — 
TUP Warszawa) współpraca: Ludwik Szklarek — układ komunikacyjny, W ła
dysław Grzeszkiewicz oraz pomoc techniczna: Tomasz Marczewski i Marcin Sta- 
jewski.
Praca nr 13, zespół autorski: Marian Kuźniar, Jerzy Luba i Andrzej Rolkę (SARP
1 TUP Warszawa) — przy współpracy Grażyny Luby.
Praca nr 14, zespół autorski: Grzegorz Chruścielewski i Zygmunt Stępiński (SARP 
Warszawa).
Praca nr 16, zespół autorski: Henryk Dąbrowski i Stanisław Tobolczyk (SARP War
szawa) oraz Kazimierz Zieliński (ZPAP Warszawa) — współpraca: Jasna Strzał
kowska, Ludomir Słupczański, Regina Żakiewicz.
Praca nr 18, zespół autorski: Jan Drużyński, Zdzisław Luszczyński, Jerzy Skrzypczak, 
Witold W ojczyński (SARP Warszawa) i Bohun Zwoliński — współpraca: Alina  
Smolis (w zakresie technicznym).
Praca nr 27, zespół autorski: Bogumił Płachecki (SARP Warszawa) — w spół
praca: Piotr Guirard, Hanna Sokołowska, W iesława Żurawska.
Praca nr 34, zespół autorski: Bogusław Chyliński i Jerzy Dąbrowski (SARP War
szawa).
Ponadto sąd przyznał częściowy zwrot kosztów pracom nr nr 5, 9, 11, 19, 25.

*
* *

W wyniku rozpatrzenia prac Sąd Konkursowy doszedł do wniosku, że konkurs speł
nił swoje zadanie i przyniósł szereg dobrych rozwiązań zarówno w zakresie kom
pozycji jak i realności w podejściu do tematu. Pod tym względem szczególnie w y
różnia się praca nr 4, którą Sąd Konkursowy uznał za podstawę do dalszych prac 
realizacyjnych.
Podstawowe założenia tej pracy uzupełnione wartościami innych nagromadzonych 
i wyróżnionych prac, pozwalają na sformułowanie następujących zaleceń do dalszych 
urbanistycznych prac projektowych i realizacyjnych:
— Lokalizacja i przestrzenne rozwiązanie ośrodków usługowych powinny być ujęte 
w powiązany funkcjonalnie i kompozycyjnie ciąg pomiędzy ul. Targową i przy
czółkiem praskim. W łaściwą propozycję daje praca nr 4. W oparciu o nią należy 
dążyć do jeszcze czytelniejszego powiązania kompozycyjnego rejonu. PDT i kina 
,,Praha“ z zagiętą ku nadbrzeżu portowemu, a następnie wyprowadzoną wzdłuż w y
brzeża ku przyczółkowi partią ośrodka. N iezależnie od tego należy rozwinąć wido
kowe możliwości powiązania ul. Targowej z nadbrzeżem w rejonie między ul. Mar
cinkowskiego i Kępną.
— Postawiona w programie konkursu, a wynikająca z poprzednich studiów urbani
stycznych zasada układu komunikacyjnego, została potwierdzona w w iększości w y
różnionych prac. W oparciu o ten pogląd nasuwają się następujące wnioski doty
czące najwłaściwszego układu sieci komunikacyjnej i jej poszczególnych elemen
tów:
a) ul. Nowo-Jagiellońska — powinna być ulicą typu komunikacyjnego, przeloto
wego z tramwajem wydzielonym, z parą jezdni jednokierunkowych po 2 3 pasma
ruchu w poziomie terenu. Skrzyżowanie z Trasą W—Z dwupoziomowe (górą lub 
dołem). M ożliwie ograniczona liczba wlotów bocznych, wpuszczanych ,,na cygaro'* 
dla uzyskania ruchu na Nowo-Jagiellońskiej. Należy rozważyć możliwość górno lub 
dolnopoziomowych przejść pieszych ku przystankom tramwaju oraz w poprzek 
ulicy. W ęzeł ulic Zamojskiego—Targowej—Zielenieckiej może być wykonany w po
staci obwiedni, nastawionej na kierunek Nowo-Jagiellońskiej jako kierunek ruchu 
0’omhrującetfo. W ykonanie „cygara" wzdłuż Nowo-Jagiellońskiej utrudniałoby skręty 
ku Targowej, 7rtóra stanowić będzie główną ulicę handlową Pragi, skupiającą duży 
ruch docelowy.



Dwupoziomowe rozwiązania tego węzła mogą być uzasadnione tylko w wypadku 
zwiększenia przelotowości przyległego ciągu ul. Zamojskiego i Grochowskiej do 
rzędu powyżej 2000 poj/gr gdyż w  przeciwnym wypadku prrzelotowość tego ciągu 
nie harmonizowałaby z przelotowością sumaryczną obu rozgałęzień (Jagiellońskiej 
i Targowej po uwzględnieniu ponadto dopływu ruchu z Z ielenieckiej);
b) ul. Targowa powinna zachować charakter ulicy rozrzędowej ruchu tramwajowego 
oraz ulicy handlowej z możliwie wielką liczbą postojów oraz częstymi zwrotami ku 
postojom, ku licznym wylotom i związanymi z tym zwrotami wstecznymi. W ęzeł 
z Trasą W—Z powinien ułatwiać wszelkie zwroty tramwaju i pojazdów i może 
być wobec tego wykonany w postaci obwiedni na ciągu Trasy W—Z, a nie kom
pletnego „cygara" utrudniającego w szelkie skręty;
c) trasa mostu Świętokrzyskiego powinna być jednym z podstawowych ciągów ko
munikacyjnych miasta, prowadzących ruch bezkolizyjny o dużej przewadze ruchu 
samochodów osobowych (lub lekkich dostawowych), ewent. również prowadzący 
tramwaje. W  wypadku prowadzenia tramwaju (sprawa ta jest różnie ujęta w pro
jektach alternatywnych układu generalnego) — należy zapewnić skręty tramwajowe 
co najmniej ku Targowej oraz ku Trasie ,,N—S".
Omawiany ciąg mostowy powinien zapewniać lepsze warunki ruchu samochodowego, 
aniżeli sąsiednie mosty śródmiejskie zarówno pod względem szybkości, jak i prze
lotowości. Dlatego też w ęzły prawobrzeżne nie powinny obniżać sprawności ciągu 
mostowego, a w ęzły z trasą nadbrzeżną, z ciągiem Zamojskiego—Nowo-Jagielloń- 
skiej i ciągiem „Praskie N—S" — powinny być dwupoziomowe.
Jeżeli most Świętokrzyski będzie realizowany w I-szym etapie — to trasa mostowa 
może uzyskać w ęzły jednopoziomowe, ewent. tym czasowe podłączenia, gdyż w yzy
skanie pełnego potencjału przewozowego ciągu mostowego będzie konieczne dopiero 
przy silnym wzroście ruchu motorowego w przyszłości;
d) trasa nad W isłą prawobrzeżna może — w odróżnieniu od „W isłostrady" lew o
brzeżnej — prowadzić wyłącznie ruch osobow y o ograniczonym natężeniu; będzie 
to zarazem ulica spacerowa o w yjątkowych wartościach krajobrazowych.
Z powyższych przesłanek wynika, że najwłaściwszym  rozwiązaniem jest trasa na- 
brzeżna, prowadzona w sposób ciągły od ul. M iedzeszyńskiej aż po most pod Cy
tadelą, przy wykonaniu jej np. w postaci jezdni o 4 pasmach ruchu obukierunko- 
wego, z ewent. rozdwojeniem tej jezdni. N ależy również rozważyć możliwość bez
piecznego przecinania jezdni tej trasy przez poprzeczny ruch pieszy np. w postaci 
przejść dolnopoziomowych lub przejść poprzez jezdnię, z wprowadzeniem wysepek  
bezpieczeństwa itd.
— N ależy w większym stopniu niż to zakładał program, wykorzystać teren dla 
celów budownictwa m ieszkaniowego. Przestrzenie zielone powinny tworzyć skoma
sowane i powiązane w  ciągi partie, wykorzystane pod względem programowym  
(sport, kluby, w esołe miasteczko itp.).
Konkurs nie wykazał istotnej potrzeby powiększania zakresu portu praskiego.
— Konkurs wykazał, że wyburzenia powinny być utrzymane w granicach określo
nych programem, ze względu jednak na wagę układu głównego ciągu usługowego  
należałoby przewidzieć nieco w iększe m ożliwości przebudowy stanu istniejącego na 
terenie pomiędzy Targową i PDT.
— Konkurs wykazał również, że można i należy dążyć do silnego wykorzystania 
terenu już w etapie, gdyż kosztem wyburzenia małej kubatury można osiągnąć po
ważne efekty użytkowe i przestrzenne nowej zabudowy.
W  zakresie etapowej realizacji układu komunikacyjnego sąd potwierdza słuszność 
założeń programu konkursowego oraz zwraca uwagę na celowość niezwłocznej re
alizacji trasy nadbrzeżnej od Stadionu do budowanego obecnie mostu pod Cytadelą. 
W  projekcie trasy nadbrzeżnej należałoby zabezpieczyć m ożliwości zorganizowania 
zatok postojowych oraz właściwego rozwiązania przejść pieszych. Tereny prze
znaczone pod zieleń powinny być już w etapie wstępnie inwestowane, głównie 
w postaci zadrzewienia.

Opracował JA N  SMOGORZEWSKI

Praca nr 4, nagroda I
Autorzy architekci: Gabriel Rekwirowicz i Teresa Tuszyńska
Praca daje prawidłową koncepcję rozwiązania ośrodka usługowego Pragi sprzężo
nego z całością śródmieścia Warszawy. Układ plastyczny korzystnie akcentuje przy
czółek praski oraz w łaściw ie organizuje przestrzeń dokoła zalewu przy wykorzy
staniu punktowej zabudowy. Pewne wątpliwości nasuwać może sposób ustawienia 
budynków izolowanych na wyspie.
Koncepcję cechuje uzyskanie określonej całości zarówno w perspektywie jak 
i w etapie.
Ośrodek usługowy postał zlokalizowany prawidłowo zarówno w relacji do całości 
Pragi jak i w stosunku do możliwości powiązania z wodą. Słusznie pomyślana 
forma tego ośrodka w postaci ciągu pieszego pomiędzy Targową a wybrzeżem, nie
dostatecznie jeszcze wykorzystuje możliwości kompozycji wielopoziomowej (w skrzy
żowaniu z ul. N. Jagiellońską).
Słuszna jest tendencja wykorzystania sąsiedztwa przystanku kolejowego Stadion na 
dodatkowy ośrodek usługowy.
Przyjęta zasada komunikacji prawidłowa. W  szczególności korzystnie przeprowa
dzono trasę ul. Jagiellońskiej i trasę mostową, która daje korzystne możliwości 
rozwiązania w rejonie Dworca Wschodniego.
Zastrzeżenia nasuwają:
1. niepotrzebne rozbudowanie trasy nadbrzeżnej jako arterii dwujezdniowej w per

spektywie,
2. kolizyjne skrzyżowania ulic Okrzei i W ójcika z Jagiellońską w stosunku do 

innych węzłów tej trasy.
Projekt prawidłowo organizuje funkcje mieszkania, wychodząc z założenia adaptacji 
istniejącego układu i wykorzystania terenu do nowej zabudowy. Powierzchnia 
wodna zaprojektowana we właściwej skali przy słusznej tendencji maksymalnego 
zachowania stanu istniejącego.
Przeprowadzenie ciągu wodnego od jeziorka Kamionkowskiego do zalewu jest inte
resująco rozwiązane plastycznie, technicznie jednak trudne do wykonania (nasyp 
kolejowy).
Prawidłowe zagospodarowanie terenów zielonych.
Proponowane rozwiązanie uzyskane zostało stosunkowo małą ilością wyburzeń oraz 
robót ziemnych i inżynierskich i słusznie wykorzystuje elementy istniejące. Praca 
wyróżnia się realnością i gospodarskim podejściem do rozwiązań tematu.



Praca nr 23, nagroda III (4 ilustr. na lewo)
Autorzy architekci: Ludwik Borawski, W iesław Nowak i Lech Tomaszewski z ze
społem.
Praca wyróżnia się konsekwentną kompozycją plastyczną. Na pozytywną ocenę za
sługuje w szczególności metoda myślenia, w której koncepcja urbanistyczna pod
budowana jest przeprowadzonymi na wysokim poziomie studiami architektonicznymi. 
Koncepcja odznacza się dużą wrażliwością, wyrażającą się w prawidłowym akcen
towaniu przyczółka praskiego i świadomym kontrastem zabudowy na wyspie w sto
sunku do neutralnie traktowanego ciągu zabudowy nadbrzeża.
Generalny schemat komunikacji konsekwentnie przemyślany, zastrzeżenie jednak 
budzi brak powiązania trasy mostowej z arterią nad W isłą oraz trudności wjazdu 
z ul. Targowej na kierunek mostowy.
Lokalizacja głównego ośrodka pomyślana jest prawidłowo jako ciąg łączący rejon 
kina ,,Praha" i PDT z nadbrzeżem portowym.
Rozwiązanie terenów mieszkaniowych w zasadzie prawidłowe, przy zbytniej ten
dencji posługiwania się zabudową obrzeżną.
Ponadto programowo zastrzeżenia budzi przeznaczenie zabudowy na w yspie na cele  
mieszkaniowe. Propozycja wykorzystania części terenu parku Paderewskiego na 
mieszkania — niesłuszna. Błędna lokalizacja szkoły między nasypem kolejowym  
i estakadą.
Rozwiązanie przestrzeni wodnych podbudowuje koncepcję plastyczną, ale nasuwa 
poważne zastrzeżenia realizacyjne. Zagospodarowanie terenów zielonych oparte jest 
o słuszny program. Interesująca koncepcja przestrzenna uzyskana została kosztem 
znacznych wyburzeń w perspektywie i kosztownych robót inżynierskich, co obniża 
wartość realizacyjną pracy. . . . .  ..
Uzyskany efekt w etapie nie nasuwa zastrzeżeń. Propozycja przeniesienia realizacji 
mostu Świętokrzyskiego na okres po 1965 r. znajduje potwierdzenie w części prac 
konkursu komunikacyjnego.

Praca nr 26, nagroda IV
Autorzy architekci: Andrzej Buchner i Monika Buchner.
Przedstawiona w pracy koncepcja rozwiązania śródmieścia Pragi jest prawidłowa 
zarówno pod względem układu komunikacyjnego jak i zasadniczej dyspozycji tere-

W koncepcji plastycznej przyczółek praski i potraktowanie nabrzeża basenu zaak
centowane zostało niedostatecznie i w sposób nieco mechaniczny. Schematy potwier
dzają te zastrzeżenia. Natomiast praca odznacza się realnością w adaptacji i istnie
jącego układu. Główny ośrodek między ul. Targową a nabrzeżem jako jedna 
z możliwych do przyjęcia lokalizacji rozwiązany jest prawidłowo i daje możliwości 
korzystnego ukształtowania. .
Układ komunikacyjny w zasadzie prawidłowy, budzi zastrzeżenia w szczegółach  
rozwiązania węzłów przy ul. Zielenieckiej i Targowej, W—Z oraz przez brak po
wiązania trasy mostowej z arterią nabrzeża i łatwego powiązania od ul. Targowej 
ku mostowi.
W konsekwencji przyjętej zasady praca stwarza korzystne warunki dla projektowa
nej zabudowy mieszkaniowej. # .
Powierzchnia zalewu słusznie wykorzystuje istniejące nabrzeże, w perspektywie 
jednak jest zbytnio rozbudowana, szczególnie przez przekroczenie trasy mostowej 
przyjętą formą basenu. Zagospodarowanie zieleni, szczególnie w pierwszym etapie, 
korzystne.
Uzyskany stosunek kubatury nowej do wyburzeń korzystny. Trasa ul. Jagiellońskiej 
przeprowadzona bez dostatecznej oszczędności wyburzeń.
Praca odznacza się gospodarnym wykorzystaniem etapu.
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Praca nr 30, nagroda IV (Na praw o 2 ilustr. od góry)
Autorzy architekci: K. Wejchert, Hanna Adamczewska i H. Jurkowski z zespołem. 
Przedstawiona w pracy koncepcja rozwiązania śródmieścia Pragi jest prawidłowa, 
zarówno pod względem założonego układu komunikacyjnego jak i ^ y s -

L t " a eV <” 7 g o  7 7 7 ™  ę d ^ u h  T argow ą a

^ S n u S ą= S ^ o ; 7 s : e r ^ ^ c ZegóIne arterie. » ą c

«  a s ® .

wyburzeń. . . , . . . _„liwa zasadniczych zastrzeżeń. Przestrzeń
Rozwiązanie funkcji mieszkaniowe] me » »  niepotrzebnie koryguje układ
wodna rozwiązana we właściwej skali, acznoiwi^ v
nabrzeża. . .
Program terenów zielonych nie^ ^ “ ^ ^ a n a  została kosztem znacznych wy- 
Koncepcja przedstawiona w Pr°ł nracy Ponadto w etapie projekt wyraźnieburzeń, co obniża wartość realizacyjną pracy. pozQstawiając nieopra.
lekceważy sprawę zagospodarowani tem jak j fragment nabrzeża wzdłuż
NowejY Jaęjielłońskh^j611 P ^ k Y  . T  7 —  * * * * *  budowy mostu Święto- 
krzyskiego.

Praca nr 24, nagroda V . „ .,
Autorzy architekci: Barbara Kuszell, Krystyna Rudzińska i Romuald W elder z ze-

PracaTwróżnia się prawidłowym ujęciem układu komunikacyjnego. Na podkreślenie 
zistómrtó w szczeg ó ln o śc i prawidłowa klasyfikacja arterii oraz prosty pom ysł po- 
winzaTia trasy mostowej w kierunku na Nowo-Jagiellońską i Targową, jakkolwiek  
przepuszczenie ruchu w poprzek Jagielońskiej wym agałoby skrzyżowania dwupo-

'odznacza się ponadto znacznym wykorzystaniem terenów dla celów mieszka- 
niowvch i stwarza prawidłowe warunki w poszczególnych jednostkach osiedlowymi. 
Brakiem pracy jest rozproszenie funkcji ośrodka usługowego. Skala zalewu utrzy
mana jest we właściwym rozmiarze.
Proąram terenów zielonych jest przemyślany. . . . D '
Propozycje rozwiązań architektonicznych budzą daleko idące zasirzezenia. 
dzają to dobitnie schematy rozwinięć, które obniżają wartość pracy.
Stosunek wyburzeń do uzyskanej kubatury jest korzystny. \ tpre-
W etapie praca słusznie zmierza do uporządkowania dużych partu nadbrzeży i tere 
nów Pragi, niesłusznie natomiast przedwcześnie likwiduje użytkową częsc por .

Praca nr 1, wyróżnienie I stopnia (Na praw o 2 ilustr. od dołu)
Autorzy architekci: J. Piaseczny, S. Philipp, B. Cofta i H. W itanis z zespołem.
Praca dąży do powiększenia przestrzeni związanej z zalewem w celu wykorzystania 
i pi w części południowej dla stworzenia ośrodka usług wielkomiejskich powiąza
nych z wodą. Ta słuszna w zasadzie tendencja plastyczna w przyjętym rozwiązaniu 
nHhiia sie niekorzystnie na mało realnym i kosztownym przeprowadzeniu trasy mo
stowej na brzegu praskim. Przyjęta koncepcja, jakkolwiek plastyczna uzasadniona, 
nribiJ sie również szkodliwie na zbytnim rozbiciu funkcji usługowych.
Rozwiązanie układu komunikacyjnego odznacza się zbytnią rozrzutnością, np. duże

Ma^kutek"2 zbyt 'mechanicznego wykorzystania budynków mieszkalnych jako akcen
tów plastycznych — w pracy nie udało się stworzyć prawidłowych jednostek miesz-

Przesftrzeń wodna zalewu ujęta we właściwej skali, natomiast wskutek przyjętej 
ko“  tereny zjelone zoitały zanadto rozdrobnione i trudne do zagospodarowa-

Ś a c a ZS ; 9 dalee k u b a tu r  w stosunku do proponowanych

Prawidłowo również co do skali potraktowany został pierwszy etap, z wyjątkiem

opracowania i próbę postawienia
koncepcji jednorodnego skomponowania obszaru związanego z wo ą.



Praca nr 13, wyróżnienie II stopnia
Autorzy architekci: Marian Kuźniar, Jerzy Luba i Andrzej Rolkę z zespołem.

niu ^rasy mostowe?111̂  f° ? 17  zalewa odbiło się niekorzystnie na prowadze-
kacyjny w wieliT Duik?arh ^ 7  kf ek.tach ^ m eją cy ch  nabrzeży. Układ komuni- 
nej obciążą Nnwrf i ^ u h • b1UdZ1 zastrzezenia. Między innymi brak trasy nadbrzeż
nym. Praca w y k a ż u ^ f  k ą • dodatkowYm ruchem kolizyjnie na nią wprowadzo- 
mieszkaniowych tendencJ.e do znacznego wykorzystania terenów dla celów
ocenę i wyróżniPnii ,  >eallZacjl w etaPie nie nasuwa zastrzeżeń. Na pozytywną 
gową z nabrzeżem zasłu9uJe propozycja rozwiązania ośrodka wiążącego ul. Tar-

Praca nr 17, wyróżnienie I stopnia (Na lewo 2 ilustr. od góry)
Autorzy architekci: Ryszard Karłowicz, Ireneusz Rolek i Zdzisław Knap z zespołem.

rozwiązania tej pracy oparta jest na próbie połączenia przestrzeni zalewu 
z Wisłą w organiczną całość. Jakkolwiek koncepcja ta nasuwa wątpliwości pod 
względem wykorzystania istniejącego układu fizjograficznego, to jednak wykazuje 
korzystne możliwości kształtowania zabudowy nabrzeżnej w powiązaniu z Wisłą. 
Ośrodek usytuowany po obu stronach ul. N. Jagiellońskiej nasuwa zastrzeżenia 
funkcjonalne.
Układ komunikacyjny mimo prawidłowego przeprowadzenia trasy Jagiellońskiej — 
w szczegółach wadliwy. Zastrzeżenia budzi poza tym rozrzutne zajęcie terenów  
przez komunikację, kosztem zagospodarowania terenów zielonych oraz wadliwe po
wiązanie ul. Targowej z trasą mostową.
Projekt słusznie różnicuje traktowanie terenów mieszkalnych na części adaptowane 
przy starannym porządkowaniu wnętrz w blokach i nowe jednostki o prawidłowych 
warunkach mieszkaniowych.
Stosunek nowej kubatury do wyburzeń nie nasuwałby zastrzeżeń, gdyby nie pro- 
ponowne wyburzenie w sąsiedztwie trasy N. Jagiellońskiej tylko dla porządkowania 
architektonicznego.
Etap potraktowany w skali prawidłowo, z wyjątkiem nieuzasadnionego rozbudowa
nia komunikacji i likwidacji wartościowych urządzeń portowych.
Praca została wyróżniona za interesującą próbę przestrzennego poszerzenia W isły  
i powiązania z nią architektury nowej Pragi.

Praca nr 12, wyróżnienie II  stopnia
Autorzy architekci: Stanisław Jankowski i Kazimierz M arczewski z zespołem.
Praca zmierza do funkcjonalnego wykorzystania obszaru otaczającego zalew. Kom
pozycję cechuje jednak przerost powierzchni komunikacyjnych i zbytnie rozdrob
nienie i przemieszanie elementów zabudowy, skwerów i parkingów. Pracę cechuie 
s uszna dąznosc do adaptacji istniejącej zabudowy oraz dość duża ilość nowej 
kubatury, w stosunku do oszczędnych wyburzeń. J
Duże efekty uzyskane w etapie i osiągnięte uporządkowanie nabrzeża W isły.

Praca nr 16, wyróżnienie II stopnia
Autorzy architekci: Henryk Dąbrowski, Stanisław Tobolczyk i Kazimierz Zieliński 
z zespołem.
Pracę cechuje niedostateczne wykorzystanie terenów otaczających zalew. Porządko
wanie w zabudowie śródmieścia Pragi praca usiłuje wprowadzić przez zbyt lapidarne 
ustawienie paru wielkich budynków mieszkaniowych. Ich rozlokowanie w prze
strzeni nie opanowuje jednak kom pozycyjnie obszaru zadania, zwłaszcza wobec
konkurencji zabudowy pierwszoplanowej przyczółka trasy W_Z.
Układ komunikacyjny oparty na prawidłowym w zasadzie schemacie, w szczegółach 
budzi zastrzezenia. Kosztowny w ęzeł dwupoziomowy Trasy mostowej z N Jagiel
lońską nie pozwala na prawidłowe skręty w lewo.
Bardzo niekorzystny stosunek nowej zabudowy do wyburzeń.
Na wyróżnienie zasługują usiłowania lapidarnego ukształtowania dominant archi
tektonicznych nowej Pragi



Praca nr 34, wyróżnienie li stopnia
Autorzy architekci: Bogusław Chyliński i Jerzy Dąbrowski.
Koncepcja cparta jest na prawidłowym schemacie komunikacyjnym, jednak nie 
cez błędów w szczegółach (brak powiązania trasy mostowej z arterią nabrzeźną) 
oraz znacznym wykorzystaniu terenów na cele mieszkaniowe.
Rozwiązanie ośrodka w postaci wydłużonego ciągu między ulicami Okrzei i W ójcika 
zakończonego głównym akcentem nad wodą w łaściwe i prawidłowe kompozycyjnie. 
Znaczne wydłużenie mostu poprzez projektowany nadmierny zalew jest kosztowne, 
a jednocześnie niedostatecznie uzasadnione plastycznie.
Wskutek znacznej powierzchni wodnej, tereny zielone są rozproszone i nie pozwa
lają na właściwe zagospodarowanie. Stosunek wyburzeń do nowej kubatury na ogoł 
korzystny, choć w kilku przypadkach wyburzenia nie są dostatecznie uzasadnione. 
Skala realizacji w etapie nieuzasadniona i nierealna.

Praca nr 14, wyróżnienie II stopnia (Ilustr. na lewo)
Autorzy architekci: Grzegorz Chruścielewski i Zygmunt Stępiński.
Pracę cechuje dążenie do funkcjonalnego wykorzystania terenu i wyczucie prawidło
wej lokalizacji obiektów usługowych.
Układ komunikacyjny budzi szereg zastrzeżeń, np. dowolność kształtowania skrzy
żowań o różnej przelotowości wzdłuż trasy mostowej. Błędne zakończenie arterii 
nadbrzeżnej (nierealne koty mostu 7,50) i równorzędne potraktowanie Nowo-Ja- 
giellońskiej i północnej partii bulwaru nadbrzeżnego.
Niekorzystny stosunek wyburzeń do nowej kubatury oraz przesadna skala realizacji 
w etapie.
Na pozytywną ocenę i wyróżnienie zasługuje staranne wyszukanie i opracowanie 
elementów arch. urb. przyczółka Trasy W—Z oraz ośrodka praskiego wiążącego ul. 
Targową z dalekimi widokami W isły.

Praca nr 27, wyróżnienie II stopnia
Autor arch. Bogumił Płachecki z zespołem.
Ogólna koncepcja przestrzenna bez w iększych walorów kom pozycyjnych ze sztyw 
nym, nieuzasadnionym plastycznie założeniem wzdłuż ul. N. Jagiellońskiej.
Układ komunikacyjny dopuszczalny lecz z błędnymi detalami rozwiązania ul. N. Ja
giellońskiej.
Ogólnie praca nie wnosi dostatecznych wartości do zagadnienia urbanistyki Pragi, 
lecz zwraca uwagę dużą ilością nowej kubatury i prawidłowym gospodarowaniem  
wyburzeniami, terenami zielonymi i mieszkalnymi.
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Praca nr 18, wyróżnienie ii stopnia (Ilustr. na praw o u góry)
Autorzy architekci: Jan Drużyński, Zdzisław Łuszczyński, Jerzy Skrzypczak, Witold 
W ojczyński i Bohdan Zwoliński z zespołem.
Przeprowadzona w pracy próba powiększenia przestrzeni wodnej nie dała dobrego 
wyniku, przede wszystkim z uwagi na program robót kosztowny i nieuzasadniony 
gospodarczo. .
Praca dąży do znacznego wykorzystania terenów dla celów  mieszkaniowych, jednak 
nie bez znacznych wyburzeń, np. przy prowadzeniu trasy N. Jagiellońskiej. 
Prawidłowe i korzystne plastycznie zlokalizowanie ośrodka w nawiązaniu do obszaru 
wodnego. . . .
Praca daje w etapie duże możliwości zlokalizowania budownictwa mieszkaniowego, 
nie próbuje jednak porządkowania nabrzeży.



T K A L N I A

Architektura: JERZY GŁÓWCZEWSKI i STANISŁAW SIKORSKI 
Konstrukcja: WACŁAW ZALEWSKI

Na terenie Biura Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Prze
mysłowego wbrew jego nazwie — opracowano i zrealizowano 
wiele interesujących tematów potraktowanych bardzo nowatorsko 
i indywidualnie.
Jednym z nich jest omawiany poniżej projekt tkalni w Kaliszu. 
Coraz rzadziej spotykamy się z dopasowywaniem projektów  do zbyt 
sztywnych i krótkowzrocznych założeń technologicznych. Również 
i tutaj dzięki właściwemu przeanalizowaniu zagadnienia przez pro
jektantów udało się stworzyć obiekt, który zawsze pozostanie przy
datny niezależnie od zmian w przebiegu procesu produkcji czy wpro
wadzenia innego typu maszyn. Cel ten został osiągnięty przez 
zastosowanie dużej siatki słupów (30X31,5 m). Konstrukcja ta 
przy stosunkowo niewiele większym koszcie (koszt 1 m2 rzutu przy 
siatce 30 X 31,5 m wynosi ca 1200 zł, przy siatce 12 X 12 m wynosi 
ca 1000 zł. Celowo podano cenę za 1 m2, gdyż ceny za 1 m3 byłyby 
tu niemiarodajne) zamortyzuje się szybko, gdyż pozwala na usta
wienie znacznie większej ilości krosien na tej samej powierzchni. 
Układ funkcjonalny jest prosty. Parterowa, produkcyjna hala sze- 
dowa posiada z trzech stron pomieszczenia pomocnicze o charakterze 
administracyjnym, usługowym, składowym, technicznym itp. 
Pomieszczenia boczne wydzielone są z hali za pomocą ścianek dzia
łowych, przylegające zaś od południa zostały rozwiązane w dwóch 
poziomach i odmiennej konstrukcji. W kondygnacji niższej znajdują 
się wszystkie główne wejścia związane z procesem produkcji. 
Wszystkie elementy konstrukcyjne hali wykonane są jako prefa
brykaty żelbetowe. Hala opiera się na słupach o przekroju 2 X 2 m 
i grubości ściennej 20 cm. W górnej części słupy przechodzą w płytę 
o wymiarach 3 X 3 m w rzucie, podpartą w narożach trójkątnym i 
wspornikami. Słupy wewnętrzne w kierunku poprzecznym do osi 
hali połączone są więzarami kablobetonowymi, z segmentów pre
fabrykowanych, o rozpiętości 30 m, po dwa na każdym słupie w roz
stawie 3 m. Obudowana przestrzeń między więzarami wykorzystana 
jest na główne kanały wentylacyjne i na instalację odprowadzającą 
wodę deszczową do słupów.
W kierunku poprzecznym do więzarów ułożone są szedy o długości' 
28,5 m składające się ze sprężonych kablami półtorametrowych 
segmentów łupinowych. W przypadku elementów skrajnych szedy 
oparte są na elementach więzarów kablowych ustawionych na pod
porach ukośnych. Część budynku przylegająca od południa wyko
nana jest z cegły pełnej i dziurawki. Stropy i dach wykonane z panwi 
typowych prefabrykowanych. Żelbetowe słupki międzyokienne uszty
wnione wieńcem przenoszą ciężary stropów.

Tkalnia w  Kaliszu. Rzut tkalni w  poziom ie parteru. Legenda: 1 — hala 
krosien, 2 — snowalnia i wątkarnia, 3 — skład osnów, 4 — kom ory w en
ty lacyjn e, 5 — tkaio, 6 — art. techniczne, 7 — przeglądalnia, 8 — skład  
tkanin, 9 — wym ienniki ciepła, 10 — m agazyn przędzy, 11 — w arszta ty, 
12 — m agazyn części zamiennych, 13 — wzorcownia, 14 — skład płoch 
i nicielnic, 15 — pom ieszczenie wod.-kan., 16 — pokoje m istrzów  i kier. 
produkcji

2 rys. na prawo
Schemat przekroju wzdłuż ka
nału pom iędzy wiązaniami kab
low ym i (rys. górny) oraz w i
dok na konstrukcję ściany  
szczy to w e j (rys. dolny), która 
została wykonana z tych sa
m ych elem entów  co wiązar 
wspartych na skośnych pod
porach

—

Rusztowanie przesuwne do montażu łupiny (szedu). Po naciągnięciu kabli 
w łupinie rusztowanie przesuwa się w  lew o (część rusztowania na prawo 
od łupiny opuszczona). Łupina składa się z segm entów, pom iędzy które  
po ustawieniu następnej w staw ia się kątow niki sta low e tworzące konstruk
cje  okien (na rysunku oznaczone linią przerywaną)

Montaż hali będzie wymagał pomocy ciężkiego sprzętu (żurawie 
gąsienicowe, kołowe i rusztowania przesuwne). Prace są w ykony
wane w następującej kolejności:
1. roboty ziemne, fundamentowe, gospodarka podziemna
2. splantowanie i wykonanie podłoża
3. montaż słupów głównych
4. montaż rusztowania pod dźwigary kablobetonowe
5. montaż dźwigarów
6. montaż ścian szczytowych
7. wykonanie rusztowania przesuwnego
8. montaż łupin szedowych
9. montaż przybudówki
Czynności te poprzedza, oczywiście, produkcja samych prefabryka
tów, które ze względu na znaczne wymiary, duży ciężar i niedogodne 
do transportu kształty są wykonane na placu budowy.

Olgierd A. Sawicki

Fragmenty przekroju poprzecznego i podłużnego (a-a i b-b). Legenda: 1 — 
pal Franki, 2 — piasek, 3 — żw irobeton, 4 — szlichta, 5 — w ejśc ie  do 
kanału, 6 — słup że lb e to w y  prefabrykow any, 7 — gazobeton, 8 — skośna  
podpora prefabrykowana, 9 — wiązar kablobetonow y prefabrykow any,
10 — łupina szedowa prefabrykowana, 11 — kanał w en ty lacy jn y , 12 — płyta  
żebrow a prefabrykowana ocieplona wełną szklaną, 13 — beleczka żelbetow a  
prefabrykowana, 14 — wyrównanie gruzobetonem, 15 — p ły ty  pianobetono- 
we, 16 — słup prefabrykow any podtrzym ujący skrajn y szed
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K o m b i n a t  m i ę s n y  w B i a ł y m s t o k u
TADEUSZ MIECZKOWSKI

Przemysł spożyw czy jest jedną z ważniejszych gałęzi produkcji w na
szym  kraju. Zagadnienia architektoniczne związane z projektowaniem  
i budową zakładów przetwórstwa spożywczego połączone są z trud
nym zadaniem pogodzenia złożonych wymagań technologicznych 
i ekonom icznych .
Procesy technologiczne są tu skomplikowane, a poznanie ich w y 
maga dłuższych studiów. Słuszne jest zatem, że projekty dla tego 
działu budownictwa w ykonyw ane są przez specjalizowane biura. 
Jedną z bardziej aktyw nych placówek tego rodzaju jest Biuro Pro
jektów  Przemysłu Mięsnego, którego działalność ilustrujemy w ni
niejszym  numerze dwoma przykładami. Pierwszy z nich, to duży  
kombinat m ięsny w Białymstoku (w realizacji) z obszernym kom en
tarzem autorskim głównego projektanta, ko l. T. M ieczkowskiego, 
drugi — to rzeźnia usługowa w Łęczycy, charakterystyczna dla miast 
średniej w ielkości (powiatowych). «*.
Projekty w ykonane zdradzają duży w ysiłek architektów włożony 
w usystem atyzowane rozwiązanie bryłowe skomplikowanej funkcji 
zakładu.

(Redakcja)

Projekt wykonany w Biurze Projektów Przemysłu Mięsnego. Zespół 
projektowy architektoniczny:
gł. proj. mgr inż. T. Mieczkowski, arch. K. Nowicki, arch. W. Gronek 
i proj. E. Płoński
O konieczności budowy kombinatu mięsnego w Białymstoku zade
cydowały następujące warunki gospodarcze:
1. Charakter województwa jest wybitnie rolniczy.
2. W ielkość podaży żywca jest duża (ca 5°/o ogólnej podaży).
3. W  chwili obecnej nadwyżki surowcowe w postaci żywca są wy

syłane do rejonów deficytowych lub ośrodków konsumpcyjnych, 
co pociąga za sobą wielkie koszty transportu, straty  w wadze, 
jakości mięsa i skór, sprzyja rozwlekaniu się chorób oraz powo
duje inne niekorzystne zjawiska gospodarcze, jak np. przeciążenie 
transportu kolejowego przy jego jednoczesnym niepełnym wy
korzystaniu.

4. Teren województwa cechuje niedobór zdolności produkcyjnych 
w stosunku do wielkości bazy surowcowej.

5. Stan techniczny zakładów mięsnych na terenie województwa jest 
prymitywny (brak odpowiednich wrarunków sanitarnych i chłod
niczych).

6. Zbudowana w latach 1950—52 chłodnia składowa (o zdolności 
zamrażania i chłodzenia 5500 ton mięsa i wędlin) stwarza dogodne 
w arunki kooperacji i zabezpiecza pełne zmagazynowanie rezerw.

Program,
Postawione przed zespołem projektującym  zadanie można sprecyzo
wać następująco.
Nowoprojektowany kombinat mięsny powinien zapewnić możliwość 
uboju nadwyżek z zaplecza surowcowego, zaopatrzenie pełne m. Bia
łegostoku i powiatu białostockiego, zaopatrzenie niepełne ludności 
rolniczej w granicach rejonu zaopatrzenia, przerzuty nadwyżek do 
chłodni i okręgów deficytowych w postaci mięsa wychłodzonego lub 
zamrożonego, przetworów mięsnych oraz produkcję eksportową kon
serw.
Po przeprowadzeniu analizy ekonomicznej rejonu ustalono następu
jący program p?odukcyjny kombinatu:
a) ubój 20 000 t/rocznie,
b) wędliny 1 500 t/rocznie,
c) konserwy krajow e i eksportowe 2 500 t/rocznie,
d) smalec i tłuszcze topione 2 300 t/rocznie,
e) mięso mrożone w blokach 5 500 t/rocznie

Lokalizacja
Lokalizację ogólną na terenie miasta Białegostoku można uzasadnić 
przez:
a) centralne położenie miasta w stosunku do bazy surowcowej,
b) dogodny węzeł dróg kom unikacyjnych i możliwość doprowadzenia 

bocznicy kolejowej,
c) możliwość dostawy energii elektrycznej i podłączenie się do nowo

budowanego kolektora miejskiego,
d) bliskość chłodni składowej,

e) możliwość rekrutacji i skompletowanie licznej załogi (1200 osób),
f) możliwość uzyskania terenu, będącego własnością państwa i po

siadającego odpowiednie warunki fizjologiczne.
Działka, przewidziana pod budowę kombinatu posiada 17 ha po
wierzchni, z czego wydzielono 10 ha na zagospodarowanie jako 
teren przemysłowy, pozostałe zaś 7 ha (w dwóch częściach) przezna
czono na kolonię mieszkaniową i pasy izolacyjne.
W skaźnik zabudowy terenu przemysłowego wynosi około 26%. 
Teren przemysłowy o wymiarach 200 X 500 m usytuowano dłuższą 
osią w kierunku wschód—zachód. (Kierunek przeważających w ia
trów' od zachodu i płn.-zachodu). Teren ukształtowany jest na wznie
sieniu. Najwyżej położona część znajduje się w miejscu usytuow a
nia budynku produkcyjnego. Możliwość doprowadzenia bocznicy ko
lejowej na poziomie ściśle określonym „usztywniła" w pewien spo
sób koncepcję rozwiązania przestrzennego. Koncepcja zagospodaro
wania terenu przewiduje jego podział na cztery zasadnicze części:
a) część gospodarczą
b) tt produkcyjno-energetyczną
c) „ administracyjno-socjalną
d) „ usługową
W szystkie części powiązane są między sobą główną drogą wewnętrz
ną, prowadzącą od strony głównego wjazdu produkcyjnego w kie
runku zachód—wschód oraz bocznicą kolejową.
Część gospodarcza ma za zadanie przyjęcie i zamagazynowanie żywca 
oraz zabezpieczenie należytego wypoczynku żywca przed ubojem, 
co w dużej mierze wpływa na jakość uzyskanego mięsa.
W  tym celu zaprojektowano następujące urządzenie i budynki:
a) wjazd gospodarczy z portiernią kontrolną (1),
b) plac m anipulacyjny przed rampą przyjęcia żywca,
c) magazyny „letnie" (otwarte) i „zimowe" (obudowane) (4. 5. 6.) 

dla trzody i bydła,
d) magazyn paszy i ściółki (3),
e) pochylnia (7),
f) gnojownik (9),

g) oddział rzeźni sanitarnej i topialni tłuszczów technicznych (8). 
Część gospodarcza jest częścią „brudną" zakładu i z tego powodu 
została wydzielona od części produkcyjnej izolacyjnym pasem zieleni. 
W  części produkcyjno-energetycznej zaprojektowano obiekty:
a) blok rzeźni i produktów ubocznych uboju (10)
b) chłodnię rzeźnianą i produkcyjną (11)
c) przetwórnię i konserwiarnię (12)
d) kotłownię (17)
e) magazyn węgla i żużlu (16. 18)
f) basen rozbryzgowy, służący celom chłodniczym i ppoż. (13)
Przy głównym wjeździe produkcyjnym, usytuowano część adm inistra
cyjno-socjalną z następującymi budynkami:
a) budynek adm inistracyjno-socjalny (19)
b) portiernie z wagą wozową (20, 21)
c) plac manipulacyjny przed rampą ekspedycyjną
Część usługową stanowi teren usytuow any w płd-zach. narożu dział
ki z budynkami:
a) garaże dla samochodów ciężarowych, osobowych i samochodów 

— chłodni (15)
b) warsztaty naprawcze i pralnie
Rozwiązanie dróg i placów o tw ardej i gładkiej nawierzchni umożli
wia prawidłową kom unikację wewnątrzzakładową i zapewnia utrzy
manie warunków postulowanych przez władze san.-epid..
Teren ogrodzony jest prefabrykowanym ażurowym parkanem żel
betowym od strony wschodniej, północnej i południowej. Od strony 
głównej ulicy dojazdowej zaprojektowano parkan z siatki w ramach 
stalowych. Część parkanu przy obu wjazdach zaprojektowano w kon
strukcji stalowej w nawiązaniu do rozwiązania architektonicznego 
obu portierni.
Budynki gospodarcze i usługowe zaprojektowano jako budynki par
terowe, co jest zgodne z ich funkcją, przeznaczeniem i przesłankami 
ekonomicznymi dla tego rodzaju budownictwa. Rozwiązanie maga- 
rynów  żywca nosi cechy powtarzalności, co podkreśla:
a) zastosowanie modułu przemysłowego 6 X 6  m
b) całkowita prefabrykacja stopodachów
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c) typowe wyposażenie wewnętrzne w oparciu o wymagania techno
logiczne

Budynek produkcyjny składa się z pięciu zasadniczych części: rzeźni, 
chłodni, przetwórni i maszynowni chłodniczej z trafostacją, bloku 
szatni dla pracowników.
Koncepcję rozwiązania przestrzennego oparto o zasadę graw itacyj
nego ruchu surowcaJ
W ykorzystano siłę żywotną zwierząt, projektując pochylnię, która 
pozwoli na ich przepędzanie z poziomu partem  na poziom I piętra, 
gdzie usytuowano halę uboju. Na tej samej kondygnacji zaprojekto
wano w bloku chłodzonym, wychładzalnię i chłodnię mięsa oraz 
rozbieralnię z trybownią.
Produkty uboczne (jelita, szczecina, włosie, rogowizna i skóry) będą 
przemieszczone grawitacyjnie do dwóch niższych kondygnacji (przy 
pomocy zsuwów, których wloty znajdują się w miejscach odbioru), 
gdzie poddane zostaną dalszej obróbce do momentu ich ekspedycji 
na zewnątrz. Poziom bocznicy kolejowej jest nawiązany do poziomu 
podłogi w piwnicach, skąd następuje ekspedycja półfabrykatów 
i produktów na wagony.
Na rampę kolejową odbywa się też wyładunek z wagonów produk
tów pomocniczych, skrzyń oraz puszek do magazynów usytuowanych 
w piwnicy budynku produkcyjnego.
W rozbieralni i trybowni mięso przemieszczane jest przy pomocy 
zsuwów do zaprojektowanych na niższej kondygnacji (parterze) 
pomieszczeń peklowni, ociekalni, zamrażalni i magazynów mięsa 
w elementach.
Zasadniczo produkcja wędlin i konserw odbywa się na kondygnacji 
parteru. Pomieszczenie obróbki maszynowej, termicznej i dojrzewanie 
usytuowano w bloku „ciepłym", opasującym chłodnię od strony 
południowej. Magazyny chłodzone wędlin znajdują się na parterze 
bloku chłodni, magazyny zaś chłodzone konserw w piwnicy. Ekspe
dycja wędlin, mięsa i tłuszczu na potrzeby miasta odbywa się z par
teru na rampę i plac manipulacyjny wyniesiony o jedną kondygnację 
w stosunku do poziomu rampy kolejowej.

Całość procesów technologicznych i transportu międzyoddziałowego 
jest zmechanizowana, a obsługa chłodni zautomatyzowana. W  ten 
sposób zasada grawitacyjnego toku produkcyjnego została konse
kwentnie przeprowadzona od momentu uboju do ekspedycji gotowych 
produktów.
Wkomponowanie w blok budynku pomieszczeń maszynowni i trafo- 
stacji tłumaczy się przesłankami ekonomicznymi, łatwością obsługi 
i względami instalacyjnym i („środek ciężkości" odbiorów czynnika 
chłodzącego i energii).
Zaprojektowanie magazynów pomocniczych w piwnicy budynku pro
dukcyjnego pozwala na wydatne skrócenie dróg transportu wewnętrz
nego w zakładzie.
Taka koncepcja przestrzenna budynku produkcyjnego pozwoliła na 
uzyskanie scentralizowanego, prostopadłościennego bloku chłodni, 
obudowanego z trzech stron z pozostawieniem niezasłoniętej pół
nocnej ściany chłodni, co z punktu widzenia chłodniczego (straty 
ciepła) stanowi właściwe rozwiązanie.
Budynek adm inistracyjno-socjalny składa się z trzech zasadniczych 
części: dwupiętrowy blok adm inistracyjny, stołówka — świetlica, 
kuchnia z zapleczem.
W ysiłki architektów  poszły w kierunku zadośćuczynienia żądaniom 
branż współpracujących i powiązania wszystkich zagadnień w jedną 
logiczną całość? Przez cały czas projektowania zespół architektonicz
ny starał się nie wypuszczać z rąk inicjatywy w koordynacji między- 
branżowej, aby móc konsekwentnie przeprowadzić swoje zamierzenia 
urbanistyczne i plastyczne.
Oprócz dużych kombinatów mięsnych, B.P.P.Ms. zajmuje się także 
wykonywaniem projektów  rzeźni terenowych, mających za zadanie 
ubój usługowy dla potrzeb małych miast powiatowych. Przykładem 
takiego zakładu jest rzeźnia w Łęczycy, którą publikujemy poniżej 
obok kombinatu białostockiego.
Zespół projektowy rzeźni w Łęczycy: architekci Włodzimierz Gronek 
i Kazimierz Nowicki, konstr. inż. A. Majewski.

Stan zagospodarowania Z. M. w Białymstoku. 
Skala 1 : 4000, powierzchnia terenu 100.000 m'J. 
Procent zabudow y  26°/o:
j  _  portiernia kontrolna, 2 — magazyn paszy  
i ściółki, 3 — m ycie samochodów i w ozów , 4 
magazyn trzody, 5 — m agazyn trzody i bydła, 
5 — magazyn trzody i bydła, 6 — m agazyn bydła, 
7 — pochylnia, 8 — rzeźnia sanitarna, 9 — gno- 
jow niki, 10 — hala uboju, 11 — chłodnia, 12 — 
przetwórnia, 13 — basen chłodniczy, 14 war- 
szlati pralnie. 15 -  garaże, 16 -  magazyn węgla,

__ kotłownia, 18 — skład żużla, 19 — budynek
adm in istracyjnyr 20 — portiernia główna, 21 —  
waga samochodów i wozów

Przekrój poprzeczny
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R zeźn ia  w  B ia ły m sto k u . Rzut p rzy 
ziemia. 1 — gruczolarnia, 2 — m ierz- 
wialnia, 3 — ilaczarnia, 4 — konfis- 
kator, 5 — obróbka pęcherzy, 6 — 
hala obróbki włosia i rogowizny, 7 — 
jeliczarnia, 8 — hala obróbki kości na 
osseinę, 9 — p rzy jęcie  mięsa z roz
bieralni i trybowni, 10 — przyjęcie  
szynek, 11 — w ychładzalnia szyn ek , 
12 — zastrzykiw anie szynek, 13 — 
peklownia szynek, 14 — ociekalnia 
szynek, 15 — m ycie szynek, 16 — 
wędzarnie zimne szynek, 17 — hala 
produkcji szynek konserwowych, 18 — 
vacum aparatum, 19 — hala stery li
zacji i pasteryzacji konserw, 20 — 
rozdrobnienie mięsa, 21 — peklownia  
sucha, 22 — peklownia mokra, 23 — 
w y  chładzalnia solanki zastrzykow e j, 
24 — peklownia i ociekalnia mięsa 
na konserwy, 25 — hala produkcji 
konserw , 26 — dział usługowy hali 
produkcji wędlin i w yrobów  w ęd li
niarskich, 27 — hala produkcji wędlin  
i w yrobów  wędliniarskich, 28 — ma
gazyn w ózków  wędzarnianych, 29 — 
oparzelnik, 30 — wędzarnie gorące,
3/  __ dojrzewalnia wędlin trwałych,
32 — wędzarnie zimn°, 33 — w vrhła- 
dzalnia wędlin, 34 — etyk . wędlin, 
35 — magazyn w yrobów  wędliniar
skich, 36 — magazyn wędlin, 37 — 
obróbka końcowa wędlin, 38 — ekspe
dycja , 39 — dojrzewalnia wędlin trwa
łych, 40 — magazyn kości, 41 — ma
gazyn mięsa w  elementach, 42 — ma
gazyn jelit, 43 — hala produkcji mięsa 
w blokach, 44 — marcie form i odta- 
janie, 45 — rozlewnie smalcu i wy- 
chładzalnie, 46 — m ycie i dezynfekcja  
w ózków  z rozbieralni, 47 — garma
żernia, 48 — m agazyn ekspedycy jn y  
półtusz, 49 — m yjalnia skrzyń , 50 — 
m agazyn skrzyń  czys tych , 51 — la
boratorium, 52 — m aszynownie chłod
nicze, 53 — rozdzielnia amoniaku,
54 — rozdzielnia NN, 55 — transfor
m atory, 56 — generator lodu, 57 — 
w arsztat
A  — uboczne produkcje uboju, B — 
chłodnie, C — ekspedycje, D — prze
twórnie, E — blok energetyczno-chłod
niczy, F — hala uboju, G — szatnia

Rzut 1-go piętra. 1 — pochylnia, 2 — 
magazyn przedubojow y trzody,
3 — m agazyn przedubojow y trzody,
4 — hala uboju trzody, 5 — haia 
uboju trzody, 6 — trychinoskopia, 7 — 
smalcownia, 8 — w y  chładzalnia m ięsa , 
9 — chłodnie mięsa, 10 — m agazyn  
tłuszczu poubojow ego, 11 — chłodnie 
mięsa zakwestionowanego, 12 — chłod
nia podrobów, 13 — rozbieralnia i try- 
bownia, 14 — palarnia, 15 — szatnia 
brudna, 16 — szatnia czysta

Elewacja południowa
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Rzeźnia w  Łęczycy. Rzut przyziemia. 1 — m agazyn żyw ca o tw arty, 2 — pom ieszcze
nia usługowe magazynu żyw ca, 3 — magazyn żyw ca  zam knięty, 4 — szatnie, 5 — 
hala produkcyjna, 6 — trychinoskopia i lekarz, 7 — wychladzalnia, 8 — chłodnie, 
9 — m aszynownia chłodnicza, 10 — generator lodu

Przekrój podłużny

Blewacja zachodnia
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Blewacja południowa
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G o s p o d a r s t wo  domowe -  e wo l uc j a  p o g l ą d ó w
JAN M AASS i MARIA REFEROWSKA

Sprawa organizacji gospodarstwa domowego, badana 
teoretycznie i realizowana w praktyce od lat blisko 
czterdziestu, weszła obecnie w bardzo interesujące 
stadium. Otrzymano już nie tylko wyniki^ wprowadze
nia teorii w życie,: ale poznano opinie użytkowników
0 tych wynikach oraz ich poglądy i dążenia do świa
domego wyboru takich czy innych metod korzystania 
z tych osiągnięć. , . , .
Jak to zwykle bywa, rewolucyjność i bezkompromi- 
sowość pierwszych założeń, które w tej, zdawałoby 
się, skromnej dziedzinie pozwoliły osiągnąć zdu
miewająco szybki i daleko idący postęp, z biegiem  
czasu straciły w iele ze swej ostrości na korzyść har
dziej liberalnych tendencji, uwzględniających od
wieczne skłonności i przyzwyczajenia ludzkie, jak 
domatorstwo, smakoszowstwo, zamiłowanie do drob
nych robót gospodarskich itp.
Pierwsza wojna światowa i związane z nią przewroty 
gospodarcze i społeczne wprowadziły w te właśnie 
odwieczne przyzwyczajenia w iele zmian destrukcyj
nych, przysłaniając je  na czas dłuższy.
Panie domu, które do tej pory, nawet w skromnych 
środowiskach, pozostawiały dla siebie tylko najprzy
jemniejszą część gospodarstwa, a we wszystkich cięż
szych czynnościach wyręczały się najemną służbą, 
stanęły nagle wobec konieczności całkowicie samo
dzielnej pracy. Praca ta, ciężka, brudząca i niszcząca 
fizycznie, wykonywana dotąd cierpliwie w niezracjo- 
nalizowanych, niewygodnych warunkach (przez służbę 
oczywiście) natychmiast okazała się nieznośnym jarz
mem, udręką zajmującą niezliczone godziny i zabi
jającą chęć do życia.

PIERWSZE DĄŻENIE: WYZWOLIĆ SIĘ OD 
CZYNNOŚCI GOSPODARSKICH!
Początkow ym  założeniem  racjonalizacji czynności 
gospodarskich było przekonanie, że w szystkie  
one są m ęczące, w strętne i w yjaław iające u m y
słowo, a czas na nie pośw ięcony jest całkow i
cie stracony.
Zastanawiająco szybki postęp w realizacji tych po
stulatów uzyskany został dzięki zainteresowaniu się 
tą sprawą i poparciu jej przez w szystkie warstwy
1 klasy społeczne, niezależnie od płci i wieku. 
W przeciągu krótkiego stosunkowo czasu zagadnienie 
dogłębnie przeanalizowano, opracowano niezliczoną 
ilość teorii, mniej lub więcej słusznych, poddano je  
próbie życia, obmyślono, wyprodukowano i wypróbo
wano masowo tysiące zracjonalizowanych i zmechani
zowanych sprzętów gospodarczych w różnych odmia
nach.
Ponadto zasady te zastosowano, budując miliony 
mieszkań i domów jednorodzinnych, gdzie indywidu
alnie lub w sąsiedzkiej społeczności wykonywane 
czynności gospodarskie doprowadzone zostały do gra
nic minimalnego wysiłku i maksymalnej wygody.

REZULTATY: GOSPODAROWANIE MOŻE 
BYC PRZYJEMNOŚCIĄ
Obecnie w niektórych krajach dzięki dużej zamoż
ności i wysokiemu uprzemysłowieniu już drugie po
kolenie kobiet w olbrzymim procencie gospodaruje 
łatwo i szybko (nawet na wsi), stosując racjonalny 
system pracy i różnorodne urządzenia mechaniczne. 
Dla nich, jak za czasów licznej służby domowej, go
spodarstwo nie jest ani czasochłonną ciężką pracą, 
ani jałową udręką, przeciwnie, znajdują one w tych 
zajęciach okazję do wielu czynności dających przy
jemność i zadowolenie, m ożliwość wykazania swej 
indywidualności i inwencji.
Logicznym następstwem spełnienia zasadniczych po
stulatów było to. że straciły one rację bytu. 
U sunięcie z gospodarstw a dom ow ego w szystk ich  
jego ujem nych  cech  spraw iło, że m oże ono 
znów być zajęciem  interesującym  i przyjem nym .

DWA TYPY LUDZI — DWA SPOSOBY 
ŻYCIA
W szystko, co uczyniono dla zracjonalizowania, zme
chanizowania i ułatwienia gospodarstwa domowego, 
posłużyło w rezultacie do uwydatnienia od dawna 
znanego zjawiska: ludzie dzielą się na dwa dia
metralnie przeciwne typy — pozytywnie i negatywnie 
ustosunkowanych do gospodarowania; na domatorów 
i ,,cyganów", przy czym zarówno jedni jak i drudzy 
chcą mieć wszelkie ułatwienia w prowadzeniu takiego 
trybu życia, jaki im odpowiada.
Zamiłowania cygańskie nie zawsze zresztą wynikają 
z usposobienia. Często są związane ze stanem rodzi- 
nym i wiekiem. Samotni i młode pary małżeńskie 
chętnie w yzbywają się trosk o dom i gospodarstwo, 
ceniąc bardziej wolność i możliwość pełnego w yko
rzystania najlepszych lat życia. Jednak instynkt po
siadania zaczyna się rozwijać wraz z przybywaniem  
lat, a wraz z powiększeniem się rodziny siłą rzeczy 
rosną zamiłowania domatorskie i dążenie do rozbu
dowy własnego home'u na pełnowartościowe gospo
darstwo rodzinne.
Odwrotnie znów ludzie starzy. W ypełniwszy swoje 
rodzinne obowiązki, chcą schyłek życia mieć wolny 
°d zajęć domowych, aby móc oddać się pracy umy
słowej, społecznej, czy też po prostu odpocząć. 
Ponieważ stwierdzono niezbicie, że bez względu na 
osiągnięcia postępu w usprzętowaniu, zmechanizo
waniu i racjonalizacji metod gospodarstwa domo
wego — zawsze jeden odłam odbiorców wykorzysta  
je  dla tym ochotniejszej pracy w e własnym domu, 
drugi zaś dla tym radykalniejszego uwolnienia się od

wszystkich zajęć domowych. Nie ulega w ięc wątpli
wości, że cały w ysiłek produkcyjny trzeba będzie 
skierować na jednoczesne stworzenie i wyposażenie 
(możliwie najdoskonalsze) dwu form organizacyjnych, 
z których każda będzie mogła w pełni objąć zagad
nienie codziennych potrzeb człowieka.
Te^dwie skrajne formy to:
A) W ysoko w ykw alifikow ane zakłady usługow e 

zdolne w ykonać w zakresie sw ej specjalności 
w szystk ie prace dom ow e

B) G ospodarstwa indyw idualne, całkow icie sam o
w ystarczalne.

CO MOŻE UWOLNIĆ OD OBOWIĄZKÓW 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO
W ykonanie programu zawartego w punkcie A zaspo
koić musi potrzeby życiowe tych osobników, którzy 
czasowo lub na stałe nie chcą, czy też nie mogą po
święcić ani czasu, ani co ważniejsza, m yśli codzien
nym sprawom gospodarskim.
Kategoria ta obejm ować będzie głównie samotnych 
lub pary bezdzietne, chociaż należy liczyć się i z peł
nymi rodzinami, które z takich czy innych powodów  
będą musiały prowadzić życie domowe uproszczone 
do minimum.
Jako pierwszy wniosek z ich programu życiowego  
wynika stwierdzenie, że kuchnia w ich mieszkaniu 
będzie pomieszczeniem o małym znaczeniu, posiłki 
będzie się tam przyrządzać jak najprostsze (śnia
danie, kolacja), nie będzie się prać, ani dłużej prze
siadywać. Nadawać się tu będzie do stosowania typ 
kuchni najmniejszej (2—6 m2) o stosunkowo małym 
wyposażeniu, w którym jednak lodówka będzie sprzę
tem b. ważnym.
Mieszkania takie, wzorem szwedzkim grupować na
leżałoby w  specjalnych blokach, dając w większych  
lokalach kuchnię większą, a w małych tylko wnękę 
kuchenną, lokując natomiast na dole restaurację typu 
klubowego, wydającą o odpowiednich porach zestaw  
prostych, domowych posiłków (łącznie nawet z kuch
nią dziecięcą).
Sprzątaniem mieszkań w takich blokach zajmuje się 
wykwalifikowana służba utrzymywana i kierowana 
przez administrację. W każdym mieszkaniu jest urzą
dzony wpust, do którego w zanumerowanym worku 
wrzucić można brudną bieliznę, aby następnego dnia 
otrzymać ją czysto wypraną, wyprasowaną i jeśli
trzeba naprawioną.
Dla ludzi, którym nie odpowiada ten tryb życia ho- 
telowo-zbiorowy, należałoby robić w zwykłych blo
kach mieszkania z minimalną przestrzenią gospodar
czą, rozbudowując zarazem sieć godnych zaufania za
kładów usługowych najrozmaitszych typów, mogących 
przejąć na siebie całokształt prac domowych. 
Obejmowałyby one:
1. Produkcję przemysłową przetworów i artykułów 
spożywczych dających się przechować i będących 
w różnym stopniu przygotowania do konsumpcji.
2 Wykonywanie prac porządkowych (od najprostszych 
codziennych do skomplikowanych okresowych) przez 
załogę zawodowych sprzątaczy przychodzących punk
tualnie i regularnie w umówionym terminie lub z góry 
określonych dniach, za których uczciwosc zakład 
bierze całkowitą odpowiedzialność (tak jak to ma 
miejsce np. w przypadku pracowników zakładów

rXkon?wa°nTeyCwśzelkich prac wchodzących w za
kres prató., czyszczenia i napraw ubrań, bielizny,

Bieliznę ^ ę^ o ^ a rcza ^ i^ o i^ w m ó e^  odkażoną,^jv^nie-

szatuk"n zmpoprzedniego tygodnia. Prenumeratę można 
zacząć i skończyć z tygodniowym uprzedzeniem.
We Francji sposób ten wypróbowano z bardzo dob
rymi wy n kami. Zestaw możliwości obejmować może 
wszystkie potrzeby z zakresu bielizny osobistej, nie
mowlęcej, lekarskiej, kuchennej itp.
Zorganizowanie tego rodzaju specjalnych bokow  
mieszkalnych i zakładów usługowych pozwoliłoby 
ludziom nie prowadzącym własnego gospodarstwa na 
zaspokojenie potrzeb życiowych kosztem pewnych 
opłat, przy minimalnym wysiłku fizycznym i umysło
wym z ich strony.

WARUNKI WYGODNEGO 
GOSPODAROWANIA U SIEBIE
Szybkość postępu i doskonałość osiągnięć, jakie cha
rakteryzują dobiegającą już końca akcję racjonalnego 
urządzenia kuchen, można głównie przypisać temu, 
że choć niby przeznaczona dla uwolnienia kobiet od 
prac domowych, akcja ta była jednak podniecana, 
rozwijana, sprawdzana i ulepszana głównie przez 
osoby lubiące dom i gospodarujące z przyjemnością, 
dla których każdy krok naprzód był nie tyle możli
wością uwolnienia się od gospodarstwa, ile  uspraw
nieniem i ułatwieniem związanych z nim czynności. 
Ludzie tego typu stanowią pokaźny odłam każdego 
społeczeństwa. Jak wykazują badania, zamiłowania 
takie w USA przejawia ponad 50°/o rodzin. Podobna 
tendencja wśród Anglików jest od dawna znana.

G ospodarstwa niesam odzielne. Blok zb io row y Hoje 
Soborg  w Kopenhadze. Blok zawiera 120 mieszkań  
1-, 2- i 3 -pckojow ych o powierzchni od 28 do 82 ms, 
z mało, kuchenką lub wnęką kuchenną oraz wspólne  
urządzenia usługowe: przedszkole i , .przechowalnię"  
dla dzieci, restaurację, salę zebrań, pokoje  gościnne, 
sklep spó łdzie lczy, pralnię. Sprzątanie i pranie w y 
konuje specjalna obsługa.
Elewacja od ogrodu z w idokiem  na restaurację i sklep, 
w idok sali jadalnej oraz w ózek z przyrządam i do 
sprzątania (architekci: E. Hoft i B. W indinge. Arch. 
d Aujourd. 1954).

Gospodarstwo niesam odzielne. Minimalna kuchnia 
w zam ykanej wnęce. Kuchnia o wym iarach 1X3 m 
(za mała na osobne pom ieszczenie) stanowi wnękę  
w  pokoju m ieszkalnym  lub mieszkaniu ,,kaw alerskim ". 
Zakończona je st z dwóch stron zw yk łym i szalami. 
W yposażenie standardowym i meblami (od lew ej 
u dołu): szalka z blatem  do pracy, trzon kuchenny 
e lek tryczn y, zm yw ak z szafką, szafka na bułki ,,pa
rysk ie" (od lew ej u góry): szafki, kapa nad trzonem, 
lodówka wisząca, na drzwiach: szafka i otwarta półka. 
(Arch. C. Jourdan. ,,A rt et Decoration" 1957).



Gospodarstwo sam odzielne. Ośrodek gotowania.
W yposażenie p rzy  pom ocy standardowych m ebli 
i urządzeń. Trzon kuchenny szerokości 30 cali z dużym  
piekarnikiem, nad trzonem kapa z w entylatorem . Szaf
ki na garnki, m iejsce na tace i sto lik  na kółkach. 
W ysoka szafa na p rzybory  do sprzątania. (V. H. 
W heeler op. cii.).
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Gospodarstwo sam odzielne. Kuchnia o pełnym  w y 
posażeniu. Powierzchnia kuchni ok. 13 m*, loggia ku
chenna ok. 2 m*. Bardzo dobry podział na strefy  
funkcjonalne:

— ośrodek przygotowania (7, 4, 5)
— ośrodek gotowania (1, 2)
— ośrodek zmywania (7, 3, 4)
— śniadania (6, 7, 8)
— ośrodek prania (8, 11, 12, 13).

Bardzo dobry układ w  stosunku d o  okien, loggii, 
przejścia do pokoju m ieszkalnego. Dobre usytuowanie  
stołu o uniwersalnym zastosowaniu. D obry układ, 
realny i ła tw y  do zastosowania w bloku wielom iesz- 
kaniowym.
1 trzon kuchenny, 2 — piekarnik, 3 — m aszyna  
do zmywania naczyń, 4 — zm ywak, 5 — wisząca lo
dówka i szafki, 6 — codzienne naczynia i półka na 
książki kucharskie, 7 — przygotowanie potraw, 8 — 
śniadania, 9 — rzadziej używane garnki i naczynia, 

zapasy porcelany i stołow izny, 11 — suszarka 
do bielizny, 12 — pralka, 13 — wyciągana deska do 
prasowania. 7
(Pierwsza nagroda na konkursie kuchni idealne) dla 
tirmy ,,N ovelectric" w, Szwajcarii. , ,W erk” 1958)

Gospodarstwo sam odzielne. Ośrodek nrzveotow i
" ,  emotM-w - w " ° “ łen ,#  p - y  p o ió itowych mebli i urządzeń. N iższy drewniany b lat c 
pracy przylega do ośrodka zmywania. Y 
(Virginia Hart W heeler — Kitchens — N ew York 195t

Gospodarstwo sam odzielne. Ośrodek zm ywania.
W yposażenie przy  pom ocy standartowych m ebli 
i urządzeń. Zm ywak zelek tryfikow an y, z m aszyną do 
zmywania i m łynkiem  do odpadków.
(Virginia Hart W heeler — Kitchens — N ew York  
1956).

Polski indywidualizm w parze z rozpowszechnionym  
dążeniem do osiadłości sprawiają, że tendencja do 
gospodarowania u sieb ie jest siłą nieprzepartą i bar
dzo powszechną. Ci w szyscy, którzy lubią prowadzić 
domatorski tryb życia i chcą gospodarować indywi
dualnie i ze stosunkowo dużym wkładem własnej 
osobowości, żądają warunków umożliwiających pro
wadzenie takiego samowystarczalnego gospodarstwa 
domowego.
Warunki te, to przede wszystkim dostateczna prze
strzeń, w łaściw y jej układ i odpowiednie w yposaże
nie.
Asortyment produkowanych obecnie urządzeń i apa
ratów mechanicznie wykonujących lub usprawniają
cych czynności gospodarcze jest tak wielki, że k ło
pot polega raczej na konieczności wyboru niż na 
braku doskonałych wyrobów. W dalszym ciągu jed
nak pozostaje jeszcze otwarta kwestia prawidłowego 
układu funkcjonalnego i przestrzennego kuchni i po
mieszczeń gospodarczych oraz ich powiązanie z resztą 
mieszkania. Wymagania obecne odbiegły już daleko 
od heroicznego okresu „walki o nowoczesność i ra
cjonalizację” w dziedzinie gospodarstwa domowego 
i obecnie ideałem kuchni nie jest już pomieszczenie, 
w którym praca wzorowana jest na metodach labora
toryjnych lub przemysłowych.
Dobra kuchnia musi dziś przejść przez dwa testy  
(technologiczny i psychologiczny), nie wystarcza, że 
będzie skuteczna użytkowo, musi jeszcze dostarczyć 
tej podniecającej i miłej atmosfery, w której praca 
staje się twórczą i pozytywną przyjemnością.
Z chwilą gdy można gotować, prać, zmywać bez bru
du, sadzy, pary i swądów i w kuchni czas poświęca  
się nie tyle pracy fizycznej ile  organizacyjno-umysło- 
wej — pom ieszczenie kuchenne staje się w  du
żym  stopniu pom ieszczeniem  m ieszkalnym , a je 
go w ym iary i układ m uszą się  do tego dostoso
wać.
Wnętrze to w ięc musi być dostatecznie obszerne, aby, 
(jak to jest obecnie możliwe) jedna osoba mogła 
w nim wykonywać równolegle kilka czynności w od
prężeniu i swobodzie, bez uczucia ciasnoty i z moż
liwością obecności przy tym dzieci lub innych człon
ków rodziny.
W dyskusji, co w  obecnym stanie rzeczy jest naj
bardziej pożądane w urządzeniu i wyposażeniu m iesz
kań, prowadzonej w Federal Housing Administration, 
sto trzy panie domu samodzielnie prowadzące go
spodarstwo dla swych rodzin, a stanowiące swego ra
dża j u radę doradczą tej instytucji, opowiedziały się 
przede wszystkim za powiększeniem przestrzeni ku
chennej, aby zaopatrzywszy się we wszystkie przy
rządy oszczędzające pracę i czas, można było mieć 
jeszcze dosyć miejsca do swobodnego wykonywania  
swych zajęć.

ZNACZENIE SPOŁECZNE ŻYCIA 
DOMOWEGO
Ilość rodzin dążących do stworzenia sobie własnego, 
samodzielnego gospodarstwa stanowi i stanowić bę
dzie przeważający odsetek we wszystkich społeczeń
stwach. Zagadnienie zabezpieczenia ich praw i wy
pełnienia ich żądań jest tym ważniejsze, że tendencja, 
którą one reprezentują, rozpowszechnia się coraz 
bardziej i jest wynikiem przemian, jakie obecnie za
czynają zachodzić wszędzie, gdzie przerost cywili
zacji podważył najbardziej podstawowe zasady kul
tury.
Istnieje głęboka przyczyna społeczna tego masowego 
powrotu do instytucji „domu rodzinnego” z jego  
dawnym znaczeniem wychowawczym i z (umożliwioną 
znowu, właśnie przez postęp techniczny) atmosferą 
wspólnego gospodarowania u siebie, będącą niegdyś 
podwaliną wspólnoty rodzinnej.
Zarówno w krajach o dużej zamożności, gdzie zbytnie 
ułatwienia i zmechanizowanie życia doprowadziły do 
zbagatelizowania roli pani domu, obejmującej cało
kształt życiowych spraw rodziny, jak i w krajach, 
gdzie identyczne zjawisko spowodowane zostało niską 
stopą życiową i przemęczeniem pracujących zarob
kowo kobiet — od dość już dawna przekonano się, 
jak złe skutki ekonomiczne i wychowawcze sprowa
dza taka likwidacja dawnego znaczenia czynnej dzia
łalności kobiety w prowadzeniu spraw domowych.

NOWA REWOLUCJA OBYCZAJOWA
Russel Lynes w „House and Garden" (III. 57) pisze: 
„M yślę, że nadszedł już czas na rewolucję w oby
czajach. Trzy dziesiątki lat dzielą nas od ostatniej 
takiej rewolucji, która przyszła po pierwszej wojnie 
światowej. Doszliśmy do tego, że zaczęliśmy się  
Szczycić tym, że żyjem y w wieku nieformalności,

w erze swobodnych manier... Posiłki, które były  
niegdyś ucztami rodzinnymi, stały się teraz rodzajem 
swobodnego karmienia się o oznaczonej porze, 
a przyzwoite zachowanie się przy stole, jeśli nie 
zupełnie zapomniane, to zepchnięte do rzędu spraw 
minimalnej wagi. Przewrót w obyczajach zacznie się  
od kuchni. Coraz więcej kobiet ma dość pospiesz
nego żywienia się gotowym jedzeniem wyciąganym  
z puszek lub konserwowanym w lodówce. Zabrały się  
obecnie kobiety do rywalizacji w przygotowywaniu  
wym yślnych potraw, wymagających egzotycznych  
przypraw, skomplikowanych ingrediencji, długich dni 
marynowania i przyrządzania w skupieniu i uwadze. 
N ie mamy chęci oczywiście, powracać do formalnych 
przyjęć obiadowych na 12 osób, ale widać w ielkie  
dążenie do wyrafinowania rytuałów kuchennych” . 
Nawrót do tradycji życia fam ilijnego zaznacza się  
i w tym nawet, że wzrasta popyt na sprzęty dające 
możliwość wskrzeszania pewnych starodawnych oby
czajów i nastrojów domowych, które cywilizacja i po
śpiech nowych czasów od dawna już wyrugowały  
z życia codziennego.
Charakterystycznym tego przykładem jest np. roz
powszechniająca się moda kucharowania na wolnym  
powietrzu, w ogródku lub na tarasie, która ogarnęła 
Stany Zjednoczone i przeniosła się szybko do krajów  
Europy, gdzie stare tradycje domowe są jeszcze bar
dzo silne. Buduje się w tym celu w ogródku staro
świecki piec kamienny czy ceglany, albo używa się  
specjalnie produkowane żelazne piecyki na kółkach 
i piecze się na ruszcie lub rożnie smakowite kąski. 
Te tak obecnie popularne „barbecue” , wywodzące 
się z dawnych tradycji południowych Stanów, dają 
okazję do licznych zgromadzeń rodzinnych lub przy
jacielskich w  swobodnym i wesołym  nastroju. Ku
charzem zazwyczaj jest pan domu, a jadłospis ogra
nicza się do prostych potraw i pieczonego mięsa 
w różnej postaci.
W Stanach Zjednoczonych, gdzie dawne zwyczaje 
rodzinne zanikły już dość dawno, widać spontaniczny 
pęd do ich przywrócenia. W  zamożnych krajach 
Europy, gdzie cywilizacja nie zdołała ich jeszcze 
zniszczyć swym przerostem, widać jak coraz bardziej 
dąży się do nadania znowu głębszej spójni życiu 
rodzinnemu, a sprawie gospodarstwa domowego w ięk
szej wagi w wychowaniu nowych pokoleń i kształto
waniu nowych obyczajów..

SYTUACJA W  POLSCE
U nas, jak zresztą i w wielu innych krajach, gospo
darstwo domowe jest bardzo zapóźnione, kultura ży
cia domowego zniszczona ciężkimi warunkami, a w ia
domości o organizacji i technice gospodarowania tak 
słabe, że w przewidywaniach i planach na przyszłość 
nie można się opierać na wypowiedziach i żądaniach 
obecnych, umęczonych gospodyń.
O w iele pewniejszą podstawę do planowania stanowić 
powinny fakty zachodzące w krajach przodujących 
w tej dziedzinie i wyprzedzających nas rozwojem  
techniki.
Polska obecnie znajduje się pod pewnymi względami 
w okresie podobnym do tego, w jakim tamte kraje 
znalazły się po pierwszej wojnie światowej, tj. około 
czterdziestu lat temu. Stąd też dziś u nas to gorącz
kowe zainteresowanie i krańcowe poglądy w sprawie 
gospodarstwa domowego.
W krajach zachodnich okres bezpośrednio po drugiej 
wojnie światowej przyniósł dalszy, decydujący skok 
w rozwoju mechanizacji i automatyzacji gospodar
stwa domowego. Jednakże w ostatnim dziesiątku lat 
zaczął dokonywać się zarazem i przewrót, sięgający  
coraz szerzej i głębiej, nawracający do podstawowych  
dążeń i zamiłowań ludzkich. Przewrót ten polega na 
ujawnieniu i uznaniu roli' gospodarstwa domowego 
w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. N ie  
bierze się tego jednak u nas pod uwagę i dążenie 
do atrofii gospodarstwa domowego jest nadal jeszcze  
w mniemaniu czynników mniej lub więcej oficjal
nych nieuniknionym wynikiem uprzemysłowienia i ob
jawem postępu.
W powojennym budownictwie mieszkaniowym w  
Polsce stosowano zasadę jednolitego standardu w y
posażenia mieszkań, niezależnie od ilości mieszkań
ców, ani trybu życia, jaki chcieliby prowadzić. Skoro 
mieszkanie dostaje się za darmo, nie można stawiać 
wymagań. Skoro mieszkań jest ciągle za mało, nie 
można wybierać zgodnie ze swymi zamiłowaniami, 
lecz trzeba brać co jest. Robiono w ięc wszystkie  
mieszkania zasadniczo jednakowe.
W  tych warunkach chyba nie było można uniknąć 
jednego standardu powierzchni, wyposażenia i układu 
mieszkań, co jednak jest równie mało przyjemne dla 
odbiorców, jak np. zaopatrzenie całej dorosłej lud
ności Polski w obuwie nr 40 jako średni rozmiar 
między minimalnym damskim i maksymalnym męskim. 
Obecnie jednak, kiedy pojawiają się pierwsze oznaki 
innych możliwości — jak budownictwo spółdzielcze, 
jednorodzinne, opłaty za wyposażenie, kaucje przy 
obejmowaniu mieszkań itp. powstają również możli
wości swobodnego decydowania przez użytkownika, 
co chciałby w mieszkaniu posiadać. Przykładem jest 
ankietowanie w sprawie wyposażenia łazienek — (mo
że dzięki niemu zacznie się u nas nareszcie robić 
natryski) — skoro użytkownik ma płacić za towar, 
to do niego należy decyzja, co chce sobie kupić.
W chwili, gdy wkład finansowy będzie jednym  
z czynników decydujących o objęciu w posiadanie 
mieszkania, zaistnieje natychmiast problem decyzji 
przyszłego użytkownika, jaki charakter mieszkanie 
jego mieć powinno i w jakim kierunku będzie się on 
starał w przyszłości rozwijać jego wyposażenie. 
W tedy natychmiast wystąpi i u nas podział na dwa 
rodzaje zamiłowań i dwa trylay życia domowego. 
Uwzględnienie tego niezw ykle silnego czynnika b ę
dzie szczególnie ważne w budownictwie spółdziel
czym i jednorodzinnym, gdzie użytkownik ponosi 
pełny koszt inwestycji, a gdzie po dziś dzień, ko
rzystając z małej orientacji klientów, robi się w szyst
kim jednakowe, średniej w ielkości kuchenki typu 
ZOR, szczelnie wydzielone systemem korytarzyków  
od przestrzeni mieszkalnej.
Warto by w dalszym planowaniu uwzględnić zdrowe 
tendencje występujące wyraźnie w krajach, łączą
cych powszechną i wartościową kulturę mieszkaniową 
z w ysoką stopą życiową i rozwojem przemysłu.
Jan Maas — Maria Referowska „Gospodarstwo do
mowe — ewolucja poglądów” .



Budynek galeriowy. M ieszkanie dla 4-ch osób.
Sień w ejściow a  — 1,43, wnęka licznikowa  — 0,25, 
przedpokój — 3,36, aneks jadalny  — 4,95, kuch- 
nia — 5,25, kredens-spiżarnia  — 1,08, szaia ubranio
wa — 0,54, łazienka  — 3,71, sypialnia  — 12,50, pokój 
m ieszkalny  — 14,00. Razem  pow. m ieszkania  — 
47,07 m*.

Budynek szk ie le tow y. M ieszkanie dla 4-ch osób. 
Przedpokój — 6,30, wnęka licznikowa  — 0,25, szala 
ubraniowa — 1,26, sypialnia  — 13,09, pokój m iesz
kalny 13,65, aneks jadalny  — 3,80, kuchnia — 5,50, 
spiżarnia  — 0,68, łazienka  — 3,06. Razem pow . m iesz
kania — 47,62 m*.

Sytuacja zespołu budynków  m ieszkalnych w Siemia
nowicach

A utorzy architekci: ANDRZEJ KOCIĘCKI i JÓZEF 
ŚWIĘCICKI

Kubatura całości 47 000 m8.
A) Założenia ogólne:

Projekt przedstawia zespół trzech budynków  
mieszkalnych położony w centrum miasta na te
renie wolnym, płaskim, otoczonym starodrzewem. 
Program zespołu obejmuje galeriowiec — 4 kon
dygnacje w orientacji płn.-płd., klatkowiec —
5 kond. i budynek trzytraktowy 2 kondygnacje 
o orientacji wsch.-zach.
Mieszkania zaprojektowano dla rodzin od 1 do
6 osób, przy tym oparto się o standard 11 m2 po
wierzchni użytkowej na mieszkańca.
Program socjalny zespołu wypełnia parter bu
dynku trzytraktowego. Mieszczą się tam garaże 
samochodowe, garaże m otocyklowe, boksy na ro
wery i wózki dziecięce, mieszkanie dozorcy, biuro 
administracji, świetlica z wypożyczalnią książek 
oraz stacja traf o.

J. S.

Budynek k la tkow y. M ieszkanie dla 6 osób. 
Przedpokój — 3,15, szaia ubraniowa — 1,23, kuch
nia — 10,75, aneks jadalny  — 4,51, pokój dzienny  — 
19,46, sypialnia  — 10,42, sypialnia  — 11,22, łazien
ka — 3,20, WC  — 0,95, korytarz  — 3,00. Razem pow. 
mieszkania — 67,87 m*.

M ieszkanie dla 5 osób.
Przedpokój — 3,15, szaia ubraniowa — 1, kuchnia — 
10,75, spiżarnia — 1,05, pokój dzienny  — 19,46, aneks 
syp ia lny  — 3,36, sypialnia  — 10,42, łazienka  — 3,04, 
korytarz  — 2,08. Razem pow . m ieszkaniowa  —
54,54 ms,

Zespół budynków m ieszkalnych  
w Siem ianow icach (k. Katowic)

b) Budynek klatkowy: 4 sekcje oparte na ścianach 
poprzecznych wykonanych z żużlobetonu w 
przesuwnym deskowaniu. Stropy jak w bu
dynku galeriowym. Ściany zewnętrzne z gazo- 
betonu, z częściową okładziną zewnętrzną w y
konaną z płyt barwnego, polerowanego lastrico.

c) Budynek szkieletowy: konstrukcja słupowa, w y
lewana o module 4,30X5,20 m. Parcia poziome 
w kierunku poprzecznym przeniesione przez 
ściany wiatrowe. Stropy jak w budynku ga
leriowym. Ściany zewnętrzne kurtynowe, w y
konane z lekkich materiałów osłaniających 
i warstwy Iporki, częściowo licowanych p ły
tami barwnego i polerowanego lastrico.

C) W ysokość kondygnacji we wszystkich budynkach 
2,60 w świetle. Podłogi wykładzinowe z poli
chlorku winylu.

D) Instalacje. Teren uzbrojony w sieć wod.-kan., gaz, 
elektryczność. Ogrzewanie zespołu z centralnej 
kotłowni umieszczonej w budynku wysokim.

B) Konstrukcja i materiały:
a) Budynek galeriowy: konstrukcja murowa, opar

ta na ścianach podłużnych. Strop lekki, beto
nowany na rozpiętej między prefabrykowanymi 
beleczkami żelbetowym i łupinie z twardej pły
ty spilśnionej z podwieszonym od spodu su
chym tynkiem wraz z izolacją akustyczną.



ZYGMUNT MIESZKOWSKI

Eksperymentalny zespól mieszkaniowy 
w Edynburgu

Edynburg. Zespół m ieszkaniowy

Muirhouse Edynburg. Rzuty mieszkań dw upozio- 
m owych

M ieszkania jednoosobow e i mieszkania dla ludzi s ta 
rych

Na północnym przedmieściu Edynburga, stolicy Szko
cji, w Muirhouse, niedaleko brzegów morza, oddano 
do użytku w lutym 1957 roku pokazowy zespół domów 
mieszkalnych, wybudowany przez Edynburskie Stowa
rzyszenie Budowy Mieszkań. Zespół zaprojektowany 
przez arch. Roya Mc Kee, przy Szkockim Departa
mencie Zdrowia (w zakres którego wchodzą rów
nież sprawy budownictwa mieszkaniowego), opraco
wany przez grupę specjalistów różnych branż budow
nictwa, wielokrotnie konsultowany — jest próbą sto
sowania nowych metod w układzie mieszkań, kon
strukcji i materiałów oraz instalacji i wyposażenia  
(mogą być wykorzystane przez m iejscowe władze do 
dalszego budownictwa mieszkaniowego na terenie 
Szkocji).
W każdym z budynków, jedno typowe mieszkanie zo
stało kompletnie urządzone i wyposażone przez Szko
cki Komitet Rady Projektów Przemysłowych i po za
mieszkaniu służy jako obiekt w ystawowy, na temat 
którego przeprowadza się ankiety i dyskusje projek
tujących, mieszkańców oraz zwiedzających specjali
stów, czy nawet osób postronnych. Dyskusje te są 
podstawą do dalszych studiów przy projektowaniu bu
dynków mieszkalnych.
Omawiany zespół budynków został usytuowany na lek 
kim stoku południowym z odchyleniem ku wschodowi 
i jest osłonięty od strony półn.-wschód, wysokimi 
drzewami, tworząc zamknięty prostokąt otoczony ży
wopłotem. Dojazdy do budynków zaprojektowane zo
stały od strony półn. i połudn., zaś tylko dojście 
piesze od strony wschodniej w prześwicie niskiego  
budynku, który jest postawiony prostopadle do stoku 
(fot. 4). Wnętrze zespołu budynków urządzono jako 
zieleń wspólną ze ścieżkami, ławeczkami, kortami te 
nisowymi (teren zabaw dla dzieci), a częściowo jako 

. ogródk’ działkowe dla mieszkańców niższych kondy
gnacji budynków rodzinnych. Z tak urządzonego te 
renu zielonego projektanci całkowicie wyelim inowali 
dojazdy (ruch kołowy), sytuując je  na zewnątrz ze
społu budynków. Ogródki działkowe (dla mieszkańców  
kondygnacji wyższych) a także zieleń wspólna izo
lują cały zespół od ulic.
Zespół składa się z trzech typów budynków: dwóch 
budynków czterokondygnacjowych z 12-tu mieszka
niami każdy, dla rodzin z dziećmi (od strony północ
nej omawianego zespołu) oraz trzech budynków par
terowych, z których dwa umieszczone są od strony 
południowej — dla samotnych małżeństw starych (po 
7 mieszkań) i jeden budynek zaprojektowany po stro
nie wschodniej działki, dla osób pojedynczych (8 
mieszkań) oraz pokój dla gości.

M ieszkania jednoosobow e

Teren zabudowy wraz z urządzoną zielenią obejmuje 
ok. 7000 m2. . . .
Mieszkania dla rodzin z dziećmi (rys. 2, fot. 5, 6, 7) 
mieszczą się w dwóch budynkach 4-ro kondygnacjo- 
wych jako mieszkania dla pięciu osób, każde projekto
wane w dwóch kondygnacjach. Dojście do dolnych 
mieszkań ( pierwsza i druga kondygnacja), oddzielne 
dla każdego, znajdują się od północy, gdy natomiast 
od strony południowej mieszczą się w yjścia z balko
nów do ogródków, posiadających po ok. 70 m2 po
wierzchni każdy. Do górnych mieszkań, mieszczących 
się na 3-ciej i 4-tej kondygnacji, dochodzi się rów
nież od strony północnej z otwartego balkonu, na 
który prowadzą wolnostojące, nie obudowane schody 
o szerokości biegu 135 cm. Ze względu na możliwość 
oblodzenia posiadają one wbudowane w stopnie 
ogrzewanie elektryczne, kontrolowane termostatycz
nie z chwilą zniżki temperatury. (Należy tu zwrócić 
uwagę, że ilość dni mroźnych i śnieżnych w Szkocji 
jest dużo mniejsza niż w Polsce). W ybudowanie 
schodów zewnętrznych umożliwiło zaprojektowanie 
,,czystego" układu bloku pod względem funkcji i kon
strukcji.
Na pierwszej kondygnacji każdego 4-ro pokojowego  
mieszkania znajduje się: pokój mieszkalny z tradycyj
nym kominkiem o pow. ok. 16 m2, usytuowany od 
strony południowej, połączony rozsuwanymi drzwiami 
z kuchenną wnęką jadalną, z której jest w ejście na 
balkon o pionowych prętach balustrady, dla uniknię
cia wspinania się po nich dzieci. W nęka jadalna połą
czona jest z kuchnią oświetloną od strony północnej 
(łączna pow. ok. 13 m2), do której wchodzi się z ma
łego hollu. Kuchnia wyposażona jest w trzon kuchen
ny gazowy lub elektryczny, zależnie od życzenia 
mieszkańców. Charakterystyczne jest, że szkockie, 
czy angielskie gospodynie domu wolą posiadać ku
chenki gazowe niż elektryczne, pomimo że obsługa  
tych ostatnich jest łatwiejsza, a w kosztach eksplo
atacyjnych nie ma zasadniczych różnic. Kuchnie po
siadają poza tym zlewy, zmywaki z ciepłą i zimną 
wodą, wbudowane szafki, z których jedna dobrze 
wentylowana i ogrzewana służy do suszenia bielizny, 
oraz kompletne wbudowane umeblowanie. Każda ku
chnia posiada aż trzy kanały wentylacyjne, z których 
przynajmniej jeden jest z wyciągiem mechanicznym, 
feliminując tym samym w szelkie zapachy kuchenne. 
Odpadki składane w zamkniętych zasobnikach w y

noszone są do specjalnych schowków znajdujących 
się na zewnątrz budynków.
Na drugiej kondygnacji mieszkania mieszczą się trzy 
sypialnie o powierzchniach: 12,4 m2, 10,6 m2 i 6,4 m2 
dla pięciu osób oraz łazienka o pow. 3,3 m2 z wanną, 
bidetem, szafką i klozetem umieszczonym tylko w ła
zience. "W pokojach i w holiku nad schodami zapro
jektowano wbudowane szafy. Dla uniknięcia wglądu 
z zewnątrz i dla lepszego rozmieszczenia mebli — 
w pokojach sypialnych parapety okienne zaprojekto
wane dużo wyższe (ok. 130 cm), niż w innych po
mieszczeniach mieszkalnych.
Schody łą«zące wewnętrzne pomieszczenia mieszkalne, 
o szerokości ok. 80 cm, są częściowo zabiegowe i jak 
na polskie przyzwyczajenia bardzo niewygodne, bo 
o stopniach 19 cm wysokich, przy 22 cm głębokości. 
W ysokość pomieszczeń w świetle wynosi ok. 2,4 m. 
Konstrukcja i instalacje: Budynki zbudowane są z czer 
wonej cegły, ze szczeliną jednej grubości przez 
wszystkie kondygnacje (11 cali), na betonowych ła
wach fundamentowych. Pod oknami płyty panwiowe 
z kolorową okładziną szklaną, okna metalowe, 
sprzężone, osadzane w licu ściany zewnętrznej. Stropy 
między mieszkaniami (nad drugą kondygnacją) — żel
betowe, dla związania budynku opierające się na ścia
nach podłużnych, natomiast stropy w mieszkaniach 
(nad kondygnacjami pierwszą i trzecią) oraz strycho
we oparte są na ścianach poprzecznych i wykonane 
z drewna. Dach również drewniany, o małym nachy
leniu, kryty lekkimi płytkami z materiałów sztucznych, 
uszczelniany warstwami bitumicznymi. Budynki nie 
posiadają strychów, ani też są podpiwniczone. Po
dłogi w mieszkaniach wykonane są z wąskich drew
nianych deseczek, typu okrętowego, powleczone szkli
stą masą niezmywalną. W  łazienkach podłogi w yło
żone płytkami. Ściany pomieszczeń mieszkalnych wy- 
klejone zmywalnymi tapetami, natomiast część ku
chenna i łazienka wyłożone płytkami.^
Mieszkania ogrzewane są piecem umieszczonym przy 
kuchni, który grzeje równocześnie pokój dzienny, a od 
niego jest przeprowadzona gorąca woda do radiato
rów umieszczonych we wnęce jadalnej. Sypialnie przy
legają do zbiornika z ciepłą wodą, który wystarcza
jąco je nagrzewa.
Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne prowadzone 
są w kuchni na ścianach zewnętrznych, a w pomie
szczeniach nieogrzewanych na ścianach wewnętrznych. 
(Na wyspach brytyjskich do dzisiaj stosowany jest 
zwyczaj prowadzenia rur odpływowych na ścianach na 
zewnątrz budynku). W szystkie pomieszczenia posia
dają pełną instalację elektryczną, sygnalizacyjną, 
a w pokoju mieszkalnym — radiową.
Koszt jednego mieszkania w przedstawionym wyżej 
budynku w ynosi 1.640 £, co jest na stosunki szkockie 
sumą wysoką, jednak ze względu na eksperymental- 
ność budowy możliwą do przyjęcia.
Dwuosobowe mieszkania dla starych ludzi mieszczą 
się w budynkach parterowych, niepodpiwniczonych, 
sytuowanych po stronie południowej zespołu, z ma
łymi ogródkami, do których przechodzi się przez szkla
ną werandę z pokoju mieszkalnego. W ejście główne 
znajduje się od strony zielonego dziedzińca w pozio
mie terenu. Od tej też strony jest łazienka w yposa
żona w krótką wannę z ruchomym siedzeniem, umy
walkę oraz w klozet z sedesem niższym o 2 cale 
(5 cm) od normalnego z uchwytami na ścianie służący
mi do podnoszenia się. Mała kuchenka (kompletnie 
wyposażona) posiada w kącie miejsce do jedzenia 
dla dwóch osób. Przy wejściu do mieszkania znaj
duje się komórka na odpadki i śmiecie, usuwane na 
zewnątrz budynku. Mała komórka-składzik mieści się 
na zewnątrz budynku. Od strony południowej zapro
jektowano duży pokój mieszkalny (22,8 m2), z wbudo
wanymi szafami, kominkiem i piecem, który posiada 
podłączenie z radiatorem w łazience. Pokój ten może 
być przedzielony zasłoną na część sypialną i miesz
kalną.
Układ mieszkania i jego wyposażenie wskazują na 
opiekuńczy stosunek projektanta do ludzi starych,

Budynek dla rodzin z dziećmi

nieraz już niedołężnych. Dlatego też mieszkanie to 
nie posiada żadnych stopni ani różnic poziomów. 
W szystkie schowki umieszczone są nisko, pom ieszcze
nia jasne, posiadają kontakty i wyłączniki elektrycz
ne w dwóch m iejscach poszczególnych pomieszczeń. 
Podgrzewanie wody jest elektryczne, przy um ywal
niach zastosowano zabezpieczenia uniemożliwiające 
lanie wody gorącej, powodującej oparzenia. Automa
tyczne urządzenia regulują dopływ gaza tylko na 
określony czas, wykluczając tym samym zatrucie sie. 
Uchwyty w przejściach, łazienkach, brak zamknięć, 
nie pozwalają na zamknięcie się w pomieszczeniach, 
zabezpieczają starych ludzi przed różnymi wypadkami. 
Powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wynosi ok. 
40 m2.



Blok m ieszkalny dla rodzin dzietnych

Konstrukcje i materiały zastosowano podobnie jak 
w budynkach opisanych wyżej, a koszt jednego miesz
kania wyniósł 1.270 £ — 1.280 £.
Dyskusje nad układem mieszkań dla starych ludzi w y
kazały, że należy jeszcze zwiększyć powierzchnię 
użytkową o ok. 1,8 m2 i zmienić wymiarowanie szaf. 
Pokój dla gości odwiedzających mieszkańców ma
łych mieszkań mieści się w budynku dla starych ludzi. 
Posiada on również jak i inne mieszkania osobne, 
zewnętrzne wejście, mały przedpokoik z szafą na wa
lizki, pokój mieszkalny o pow. ok. 13 m2, na dwa 
miejsca sypialne oraz klozet z umywalnią. W yposa
żenie i umeblowanie pokoju jest w łasnością stow a
rzyszenia.
Mieszkania dla osób samotnych znajdują się w bu
dynku parterowym, niepodpiwniczonym, ustawionym  
ze względu na spadek terenu częściowo na podsypa- 
nym terenie (rys. 3, fot. 4, 8, 9), przez co do nie
których z nich wchodzi się po schodkach zewnętrz
nych.

nież inne sposoby projektowania mieszkań, wynikłe 
z innych niż nasza tradycji, z innego sposobu życia. 
I tak, chociażby dwupoziomowe mieszkania w blo
kach w W ielkiej Brytanii jest czymś całkiem nor
malnym i dawnym. A równocześnie stosowanie ko
minków, wydzielanie wnętrz mieszkania, izolowanie 
się od sąsiadów stosując oddzielne wejścia do po
szczególnych mieszkań już z ulicy, nawet brak po
łączeń pomiędzy poszczególnymi pokojami, czy też 
otwieranie drzwi „od ściany" — charakteryzują zam
knięte życie Brytyjczyków, niezbyt chętnie przyjmu
jących gości w mieszkaniu, a chętnie oddzielających 
się w swoim pokoju od współmieszkańców. A rów
nocześnie bielizna susząca się przed domem przypo
mina polskie współczesne budownictwo bez strychów, 
chociaż w omawianych budynkach w każdym miesz
kaniu znajdują się suszarnie bielizny. Ale tradycja 
i w tym wypadku jest silniejsza niż nowe, często 
dobre pom ysły architektów.

Dom dla pojedynczych  osób, na prawo dom dla ludzi 
starych. Dojście p iesze pod budynkiem

wymagań i życzeń klienta, było m ożliwie jak naj
dalej idące. Po osiągnięciu takiego porozumienia 
klient powinien być zobowiązany, możliwie jak naj
bardziej stanowczo, do niewprowadzania jakichkol
wiek zmian, które przyjdą mu na myśl po niewczasie. 
Budujący musi sobie całkowicie zdawać sprawę z tego, 
że trzymanie się projektu uzgodnionego z architektem 
leży w jego własnym (klienta) interesie i że w szel
kie odstępstwa od tego projektu i jego zmiany są 
źródłem opóźnienia, przykrości i straty dla obydwóch 
stron.
Sprawy oczywiste (i to nie nowe) na całym świecie  
wciąż przypominane! W tej samej Anglii w 1930 r., 
a w ięc 21 lat wcześniej, odbył się w Londynie mię
dzynarodowy kongres budowlany, na którym podob
nie określono w kilku punktach obowiązki budują
cego. Oto one:
1. We wczesnym okresie powinien klient dostarczyć 

architektowi dokładnych informacji co do projektu 
jak i kosztu budowy.

2. Klient powinien współpracować z architektem 
i przedsiębiorcą przy rozwiązywaniu ewentualnych 
trudności oraz przy ujawnianiu możliwych oszczęd
ności kosztów i czasu.

3. Klient powinien rozumieć, że z chwilą ustalenia 
projektu, planów i specyfikacji, nie może być  
większych odchyleń od nich i zmian nawet 
w  szczegółach dekoracji, które spowodowałyby  
opóźnienie budowy lub ewentualne zakłócenie jej 
przebiegu.

4. Klient powinien zdawać sobie sprawę z tego, że 
brak współpracy z jego strony w zakresie^ w spól
nej kontroli i zsynchronizowania poczynań archi
tekta i przedsiębiorcy oznacza zaprzepaszczenie 
możliwości zmniejszenia kosztów budowy. Innymi 
słowy, klient płaci w rezultacie za brak porozu
mienia i współpracy.

Nauczmy się w ięc i my tych oczywistych prawd, 
wymagajmy od innych ich respektowania i przede 
wszystkim — stosujmy się do nich sami.

(Z. K.)

Blok m ieszkalny

Mieszkania charakteryzują się brakiem wewnętrznych 
drzwi. Wchodzi się od strony wschodniej do małego 
przedpokoju, w którym wbudowane są różnego ro
dzaju szafy i schowki. Przy samych drzwiach w ej
ściowych znajduje się komórka na odpadki.
Mała kuchenka (4,1 m2) z pełnym wyposażeniem oraz 
z piecem ogrzewającym mieszkanie otwarta jest do 
pokoju mieszkalnego. Łazienka posiada prysznic 
z miejscem siedzącym, małą wannę i klozet. W ejście 
do pokoju mieszkalnego o pow. 19 m2 jest osłonięte 
zasłoną, która równocześnie kryje część sypialną 
z dużą wbudowaną szafą garderobianą, przez co dal
sza część uzyskuje charakter pokoju mieszkalnego, 
grupująca się około kominka. Pokój ten posiada w iel
kie, nadwieszone okno o skośnych szybach, przez co 
otrzymuje on również południowe promienie słoneczne. 
Powierzchnia użytkowa całego mieszkania wynosi ok. 
35 m2, a koszt budowy jednego mieszkania w yniósł 
1.105 £.
Architektura całego opisanego zespołu mieszkalnego 
wykonanego z czerwonej cegły, urozmaicona koloro
wymi szklanymi podokiennikami, wprowadza nastrój 
pogodny, odróżniając się od szarej kamiennej archi
tektury szkockiej. Okna o kolorowych, jasnych fu
trynach, zamknięte szarymi nadprożami, umieszczone 
w płaszczyźnie ścian zewnętrznych, skromne gzymsy 
— podkreślają prostotę brył budynków.
Polaka zwiedzającego ten zespół mieszkalny, poza bar
dzo dobrym wykonawstwem i stosowaniem nowych, 
u nas często nieznanych materiałów, uderzają rów-

W ejście do mieszkań jednoosobowych. Na pierw szym  
planie projektant zespołu arch. J. Roy Mc Kee

Budujący -  architekt -  wykonawca

Jednym z czynników efektywności inw estycji i eko- 
nomiczności budowy jest stosunek budującego, zwa
nego u nas inwestorem, do spraw projektu i prze
biegu procesu budowy: ich przygotowania, możli
wości wprowadzenia zmian, czasu ich trwania itp. 
Dlatego będzie dla nas bardzo interesujący pewien  
dokument (dość już stary, bo datujący się z roku 
1951), ale dzięki swej aktualności wciąż młody. Jest 
to oświadczenie, wydane przez Królewski Instytut 
Brytyjskich Architektów (R. I. B. A.) wspólnie z Kra
jowym Związkiem Przedsiębiorców Budowlanych 
(N. F. B. T. E.) pi. „ W ła śc ic ie l b u d y n k u  i  p rzy 
g o to w a n ie  p ro jek tu  przed  ro zp o częc iem  b u d ow y"  
skierowane do wszystkich władz państwowych, lo
kalnych i innych właścicieli budynków.
Otóż na podstawie wyników badań prowadzonych 
w W ielkiej Brytanii i USA — Król. Inst. Arch. Bryt. 
i Kraj. Zw. Przeds. Bud. doszły do wniosku, że należy  
położyć nacisk na znaczenie kompletnego przygoto
wania projektu przed rozpoczęciem budowy, co za
pewni niewątpliwie oszczędności w  kosztach budowy. 
Stwierdzono, że w USA architekci mają więcej szczę
ścia niż w W. Brytanii, jeżeli chodzi o przekony
wanie klientów o ważności następujących zasad:
1. projektowania przed rozpoczęciem budowy,
2. ścisłego trzymania się raz ustalonego projektu.
W USA należycie ocenia się fakt, ze im dłuzszy jest 
okres przygotowania projektu budowy, tym krótszy 
jest okres jego budowy. .
Znakomitą ilustracją rezultatów, jakie może dac na
leżyte przygotowanie koncepcyjne projektu i prze- 
biegu samej realizacji budowlanej, mogą byc dwie 
fotografie znajdującego się w budowie budynku fir
my Davis w New Yorku: jedna przedstawia stan prac 
o godz. 6,30 rano, druga o godz. 16,00 po południu. 
Obie fotografie wykonano tego samego dnia.
Sześć specjalnie wyćwiczonych brygad roboczych, 
liczących po 6 osób każda, rozpoczęło równocześnie 
w sześciu punktach budynku montaż 676 dwupiętro
wych płyt ściany kurtynowej — i ukończyło montaż 
w ciągu jednego dnia. Lepszego dowodu dla głoszonej 
tezy chyba nie trzeba. (Dane o budowie i fotografie 
zaczerpnięto z artykułu C. E. Saundersa "Some Effects 
of Prefabrication on Post War Building" — The Struc- 
tural Engineer, sierpień 1957 r.).
Dalej czytamy w oświadczeniu, że warunkiem dobrze 
wykonanego projektu (przed rozpoczęciem budowy) 
jest całkowite wzajemne zrozumienie pomiędzy archi
tektem i jego klientem, aby ten ostatni wiedząc, że 
wybrany przez niego architekt zna doskonale w szyst
kie ekonomiczne czynniki projektu, chciał usłuchać 
jego rad odnośnie rozmaitych rozwiązań, które nasu
wają się w czasie projektowania każdego budynku.
Z chwilą osiągnięcia obopólnego porozumienia i za
ufania —■ klient i architekt mogą dokładnie ustalić 
rodzaj i zakres wymaganych usług. W tym celu klient 
musi przedstawić architektowi swoje wymagania i ży
czenia" i określić sumę pieniędzy, które może wydać. 
Architekt musi mieć d o s ta te c z n y  ok res  czasu , ab y  
ro zw a ży ć  różn e  w a r ia n ty  p ro jek tu , które mogą 
być w  danym wypadku odpowiednie i przygotować 
wstępne plany i ewentualnie perspektywiczne rysunki. 
Ważne jest, aby porozumienie, dotyczące dokładnych

Budynek firmy Davis w  N ew  Yorku w  czasie bu
dow y o godz. 6,30 i o godz. 16,00 tego samego dnia. 
(Rok 1957).
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Organizowanie przestrzeni w mieście na przykładzie

Andre Luręat

Maubege I Saint-Denis*)
K io n lk S b
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M aubege: śródm ieście przed rekonstrukcją i po rekonstrukcji

Dla architekta każda zrealizowana budowa jest nie 
tylko rozwiązaniem nałożonych nań zadań, lecz rów
nież krokiem naprzód w rozwoju koncepcji jego  
twórczości. Jeśli spojrzeć na tę twórczość od strony 
ewolucji architektury, jest ona odpowiedzią na zada
nia konstrukcyjne, urbanistyczne i architektoniczne, 
jakie stawia przed nim epoka.
Rozpatrywane pod tym kątem prace urbanistyczne 
i architektoniczne, związane z projektowaniem i od
budową miast M aubege i Saint-Denis, są wynikiem  
poszukiwań właściwego rozwiązania konkretnych za
dań. Przy tych pracach usiłowałem rozwiązać szereg 
problemów zarówno teoretycznych jak i praktycznych. 
Są między nimi problemy, nad rozwiązaniem których 
pracować powinien przede wszystkim architekt. Mam 
tu na m yśli problemy o istotnym znaczeniu w archi
tekturze i urbanistyce, a przede wszystkim problem  
organizowania przestrzeni w mieście.
Na organizację przestrzeni wpływa szereg takich czyn
ników, jak charakter i zasady strefowania, układ za
budowy, rozmieszczenie brył kubatur, sieć komunika
cyjna i wreszcie — jako logiczny wynik — zagadnie
nie ekspresji, widoku i harmonijnego połączenia róż
norodnych form.
Pod tym kątem widzenia teoretyczne poszukiwania 
architekta powinny być dostosowane i powiązane 
z rzeczywistością. Tylko na budowie można sprawdzić 
swoje założenia oraz dowieść ich słuszności.
Stała kontrola własnych założeń może być zrealizo
wana wyłącznie w oparciu o zasadę dialektyczną — 
od teorii do praktyki i od praktyki do teorii. W ów
czas tylko można je  precyzować i poprawiać, nadając 
im charakter obowiązującego prawa.
Doświadczenia osiągnięte przy dwóch tak różnych co 
do programu i treści budowach, jakimi b yły  Maubege 
i Saint-Denis, wykazują, z jaką giętkością architekt 
powinien stosować swoje założenia teoretyczne, aby 
odpowiadały rzeczywistości i uwzględniały rozliczne 
przypadki i trudności, wynikłe w trakcie realizacji 
konkretnego zadania. Należy podkreślić, że każdy 
z rozpatrywanych przykładów dzięki specyficznym  
elementom jest na swój sposób indywidualny.
Z powyższego wynika, że założenia teoretyczne nie 
mogą być stosowane w obu wypadkach według tej 
samej metody i że w każdym mieście założenia te 
muszą być powiązane z konkretnymi warunkami miej
scowymi. To właśnie czyni założenia teoretyczne ży
wymi i swoistymi, nadając im oryginalność w po
szczególnych przypadkach. W ten sposób teoria i prak
tyka oddziały wuj ą na siebie, dopełniając się i kon
trolując wzajemnie.
Na podstawie przytoczonych przykładów będzie można 
objaśnić i sprecyzować szereg zasad, którymi należy 
się posługiwać przy opracowywaniu planu miasta lub

*) Artykuł napisany dla miesięcznika „Architiektura 
SSSR" — nr 3/1958

Maubege; plan zespołu m ieszkaniowego  w północnej 
części miasta; 1 — brama Monsa; 2 — teatr; 3 — 
kino; 4 — garaż; 5 — kościół

dzielnicy. Przykłady te mogą się również przyczynić 
do ustalenia sposobu stosowania naszej metody w każ
dym konkretnym przypadku, z uwzględnieniem posta
wionych zadań.
W Maubege mieliśmy do czynienia z niewielkim pro
wincjonalnym miasteczkiem, prawie całkowicie zni
szczonym podczas drugiej wojny światowej. W Saint- 
-Denis zadanie dotyczyło budowy i zagospodarowania 
dużego miasta, dotychczas jeszcze nie w pełni zreali
zowanego.
Już ta wstępna charakterystyka warunkuje indywidu
alne rozwiązanie, dotyczące organizowania przestrze
ni w mieście oraz uwzględnienia specjalnych cech, 
jak: sposobu życia mieszkańców w tych miastach, ko
munikacji, rodzaju zabudowy, rozmieszczenia brył 
i kubatur w zespołach mieszkaniowych, uzbrojenia 
i urządzeń komunalnych, charakteru architektury, w i
doku i innych.
W istocie, w każdym przypadku występują specjalne 
zadania, wymagające różnorodnych rozwiązań.
Krótka analiza tych dwóch przykładów wykazuje, że 
niektóre założenia są podobne, inne zaś odmienne. 
Ponieważ jeden i ten sam autor sporządził założenia 
projektowe dla obu miast, przy porównaniu można 
znaleźć wspólne momenty. Niezależnie jednak od je 
dnolitych założeń projektowych realizacja wykazuje, 
że swoiste cechy miast wymagają odmiennego podej
ścia przy ich rozwiązywaniu.
Na tym polega sens porównania tych dwóch przykła
dów. Każdy z nich zawiera elementy o charakterze 
przejściowym oraz elementy stałe, przy czym niektó
re z nich są identyczne w obu przypadkach. Zadanie 
polega na uwzględnieniu w każdym przypadku cech 
takich jak klimat, teren, strefowanie, uzbrojenie, or
ganizacja ruchu, rozmieszczenie terenów zielonych, 
budynków użyteczności publicznej oraz problemy w y
razu architektonicznego. Jest rzeczą szczególnie ważną 
i istotną, aby zewnętrzny wygląd miasta odpowiadał 
warunkom życia mieszkańców.
Przykłady M aubege i Saint-Denis świadczą o tym, jak 
różne mogą być aspekty tego samego zadania. Jak 
wychodząc z jednakowych założeń teoretycznych moż
na dać odmienne rozwiązania projektowe. A wreszcie, 
jak w wyniku realizacji tych dwóch miast sformuło
wane zostały nowe tezy w dziedzinie teorii organizo
wania przestrzeni w miastach.
Najpierw rozpatrzymy przykład Maubege. Po raz 
pierwszy zdarzyło mi się realizować tak duże roboty. 
Należy podkreślić, że praca nad M aubege okazała się 
o w iele trudniejsza niż praca nad Saint-Denis. Przy
czyną tego był fakt, że w M aubege w cał^j ostrości 
wystąpił problem własności prywatnej placów i bu
dynków, podczas gdy w Saint-Denis wskutek specy
ficznych okoliczności zagadnienie to nie wystąpiło  
w ogóle.
Jak bowiem zaprojektować prawidłowo nowoczesne 
miasto w warunkach panującego systemu własności 
prywatnej ziemi, systemu stanowiącego nieprzezwy
ciężoną przeszkodę dla racjonalnego rozwiązania planu 
miasta? Jak można było w warunkach M aubege za
stosować nasze założenia teoretyczne, przyjmując za 
punkt w yjścia całkowite oczyszczenie terenu?
Zadanie to zostało rozwiązane przede wszystkim dzię
ki temu, że wszystkie tereny, na których podczas w oj

ny zabudowa uległa zniszczeniu, zostały scalone na 
mocy specjalnych przepisów prawnych.
Scalenie działek zostało dokonane pod wpływem na
cisku na prywatnych właścicieli. Jak to się stało, że 
prywatni w łaściciele zgodzili się na pewne uszczuple
nie swych praw na rzecz samorządu miejskiego?
N ie stało się to, oczyw iście, w wyniku jakichkolwiek  
poczynań dyktatorskich ze strony budowniczych, jak 
by to mogło się wydawać na pierwszy rzut oka. Pry
watni w łaściciele poszli na pewne ustępstwa, ponie
waż udało nam się wykazać korzystne strony nowego 
projektu również i dla w łaścicieli działek. Pozwoliło 
nam to sporządzić racjonalny plan miasta zgodny 
z przyjętymi założeniami. Zadanie urbanisty nie po
legało, oczywiście, na tym, aby korzystając z okazji, 
zastosować w praktyce jakieś abstrakcyjne założenie 
teoretyczne, lecz na odbudowie zniszczonego miasta 
w oparciu o konkretne potrzeby i konkretne warunki. 
Należy zwrócić uwagę na bardzo istotną okoliczność. 
Urbanista tylko wówczas zdoła wprowadzić w życie  
swoje koncepcje, gdy będą one zgodne z istniejącymi 
warunkami.
Tak w ięc, jeżeli zadaniem urbanisty jest zorgani
zowanie przestrzeni w m ieście, powinien on stworzyć

M aubege; w idok zespołu m ieszkaniowego  w północnej 
części miasta

korzystną sytuację i walczyć o urzeczywistnienie 
swojej idei. Na tym polega sens realizacji w praktyce 
założeń teoretycznych.
Oczywiście, by stworzyć korzystną sytuację dla swo
bodnej twórczości, urbanista nie może nawet pod
świadomie ulec woli prywatnych w łaścicieli wzno
szonych budynków. Urbanista powinien umiejętnie 
i kompleksowo rozplanować teren zgodnie z ogólnymi 
potrzebami miasta i rozwiązać w pierwszym rzędzie 
takie problemy, jak: układ zabudowy i komunika
cyjny, rozmieszczenie budynków użyteczności publicz
nej i urządzeń komunalnych oraz architektoniczne 
zharmonizowanie całości. Na tej podstawie będzie 
można rozwiązać schemat miasta i inne elementy. 
Studia nad układem miast antycznych wykazują, że 
były  one budowane na jednakowych zasadach, a do
my mieszkalne rozmieszczone były  wzdłuż ulic. Nie-



należnie od tego, czy plan miasta był regularny lub 
nieregularny, czy miasto powstało w  jednym czasie 
lub w różnych epokach, widzimy zawsze jednakową 
zasadę układu zabudowy i rozmieszczenia budynków, 
a mianowicie, zwartą zabudowę po obu stronach 
ulicy o różnym gabarycie i różnym charakterze 
architektonicznym każdego budynku.
Zachodzi konieczność ustalenia przyczyn trwałości 
tego systemu, który zachował swoją strukturę i jedno
litość poprzez epokę niewolnictwa, feudalizmu i ka
pitalizmu.
Szczegółowa analiza tych przyczyn wykazuje, że 
źródłem ich była własność prywatna terenów. Stąd 
pochodziło rozdrobnienie terenów i podporządkowanie 
interesów miasta tej anarchii. Tylko wąski pas tere
nów miejskich, ciągnących się wzdłuż ulic, mógł 
korzystać z takich udogodnień, jak sieć kanalizacyj
na, wodociąg, gaz, elektryczność itp. Podejścia do 
działek i budynków tylko od strony ulicy.
Taki system podziału terenów miejskich był możli
w y w warunkach prywatnej chałupniczej gospodarki, 
natomiast w warunkach ustroju kapitalistycznego sy 
stem ten stał się ciężkim hamulcem dla rozwoju 
miasta, zwłaszcza wówczas gdy praca chałupnicza 
we własnym domu została zastąpiona pracą w fa
brykach. Proces produkcyjny został uspołeczniony, 
ale prywatna w łasność terenów hamuje rozwój miast. 
N ie należy zapominać, że w ustroju kapitalistycznym  
prawo broni w łasności prywatnej, stanowiącej bazę 
strukturalną ustroju. Musimy się w ięc z tym liczyć  
i wynajdywać sposoby, aby czy to za zgodą osób 
zainteresowanych, czy też jakąś inną drogą — umo
żliw ić całkowite lub choćby częściowe dysponowanie 
terenami miejskimi; następnie zaś tereny racjonalnie 
zaprojektowanej zabudowy powinny być podzielone 
między poszczególnych w łaścicieli działek.
Scalenie terenów przeznaczonych pod zabudowę, roz
planowanie budynków, stworzenie racjonalnego ukła
du komunikacyjnego, trasowanie magistrali i roz
m ieszczenie budynków użyteczności publicznej, zasto
sowanie nowoczesnych metod wykonawstwa, i wresz
cie, rozdział działek budowlanych z pewnym uszczu
pleniem prawa własności na korzyść dobra ogólnego  
— wszystko to udało się przeprowadzić w Maubege.
Z kolei opowiemy o Saint-Denis, gdzie zadania i wa
runki b yły  odmienne.
Sporządziłem ogólny plan tego miasta. Zniszczenia 
wojenne nie b y ły  duże, w obec czego nie można 
było całkowicie zmienić układu głównej sieci komu
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nikacyjnej. Należało ustalić zasady strefowania i prze
widzieć perspektywiczny rozwój miasta, tak aby 
mogło ono się rozwijać w ramach rozsądnego planu. 
Należało również, co miało w ielkie znaczenie, wybu
dować w iele mieszkań dla ludzi mieszkających w nie
odpowiednich warunkach. Należało zaprojektować 
i wybudować szereg budynków użyteczności publicz
nej oraz szereg urządzeń usługowych i socjalnych, 
niezbędnych z chwilą przesiedlenia mieszkańców. 
Dokładna inspekcja miasta i jego otoczenia w yka
zała, że w północnej części znajdują się dość duże 
niezabudowane tereny. Ze względu na ich niską ja
kość nikt tam dotychczas nie budował, okoliczność 
ta nie mogła jednak być przeszkodą w zagospodaro
waniu tych terenów. Opracowano projekt przewidu
jący uzbrojenie ich i wzniesienie tam racjonalnie 
rozplanowanych zespołów mieszkaniowych.
Przede wszystkim trzeba było uregulować sprawy 
własnościowe, to jest umożliwić zarządowi miasta 
wykupienie tych terenów i ich zagospodarowanie. 
W ten sposób powstała możliwość rozbudowy i prze
budowy miasta według nowych współczesnych zasad 
polegających na oderwaniu się od obrzeznej zabudo
w y wzdłuż ulic i zastosowaniu swobodnego układu za
budowy, prawidłowego rozmieszczenia kubatur, ra
cjonalnej organizacji ruchu, wydzieleniu dużych te
renów zielonych, dostępnych dla wszystkich m iesz
kańców.
Z powyższego wynika, że trzeba było wznieść zespoły  
nowego typu, zaprojektować na przyszłość przebu

dowę starej części miasta i w miarę usuwania istnie
jących ruder przystąpić do zagospodarowania tych 
terenów według nowych zasad.
Polityka gruntowa stosowana w Saint-Denis w ciągu 
ostatnich lat dziesięciu stworzyła szerokie perspek
tyw y dla działalności urbanistów. W ytyczne projektu 
miały na celu racjonalne zorganizowanie przestrzeni 
na północnych terenach miasta. Było to możliwe 
dzięki temu, że gospodarzem terenów został zarząd 
miejski. Autor mógł stosować swoje założenia i dys
ponować trzema przestrzennymi wymiarami. W  nowej 
dzielnicy kubatury zostały prawidłowo rozplanowane, 
budynki dobrze zorientowane i otoczone powietrzem. 
Różnorodność architektury została wzbogacona przez 
wkomponowanie w zabudowę mieszkaniową budyn
ków socjalnych i użyteczności publicznej.
Analiza projektów M aubege i północnych dzielnic 
Saint-Denis wykazuje, że wychodząc z jednakowych  
założeń uzyskano odmienne rozwiązania.
W Saint-Denis głównym zadaniem było stworzenie 
dzielnic mieszkaniowych odpowiednio wyposażonych  
w urządzenia usługowe. W M aubege należało się 
liczyć z zakorzenionymi tradycjami miasta handlo
wego, z koniecznością zlokalizowania prywatnych 
pomieszczeń handlowych w domach mieszkalnych. 
W Saint-Denis usługi handlowe są wyraźnie od
dzielone od domów mieszkalnych i każdy rodzaj 
usług ma swój odrębny wyraz.
Teraz porównamy szereg następujących po sobie eta
pów realizacji zespołów w Saint-Denis, aby zrozu
mieć, w  jaki sposób praktyka koryguje założenia 
teoretyczne, posiadające niekiedy abstrakcyjny cha
rakter. Rzecz jasna, że w każdym poszczególnym  
przypadku warunki m iejscowe w pływały a nawet 
dyktowały przyjęte rozwiązania. W  zespole Fabiana 
rozmieszczenie kubatur nie jest tak wyraziste jak 
w zespole Pawła Langevin. W dzielnicy Fabiana 
dysponowaliśm y wydłużonym i zacieśnionym tere
nem. Z powodu dużej gęstości zaludnienia i równo
ległego usytuowania budynków rozmieszczenie brył 
pod względem urbanistycznym nie było korzystne. 
Spróbowałem urozmaicić to przymusowe rozplanowa
nie kubatur przez zróżnicowanie w ysokości budyn
ków i różnorodności ich kształtów oraz przez wkom
ponowanie małych brył, kontrastujących swoją w iel
kością.

Saint-Denis: dom m ieszkalny  
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Saint-Denis; fragment zespołu m ieszkaniowego

W zespole imienia Pawła Langevin rozporządzałem 
większym i bardziej przestrzennym terenem; umoż
liwiło to większe urozmaicenie kompozycji przestrzen
nej, pomimo że ze względów ekonomicznych należało 
odstąpić od ostrych kontrastów kubaturowych, jakie 
daje mieszana zabudowa, w której obok małych 
budynków występują w ieżowce i długie w ielosegm en
towe budynki.
Zorganizowanie przestrzeni w zespole imienia Pawła 
Langevin umożliwia poznanie tego, co rozumiem pod 
prawidłowym rozmieszczeniem kubatur na określonym  
terenie. Zastosowane rozstawy między budynkami 
i wolna niezabudowana przestrzeń przystosowane są 
do potrzeb człowieka. Skala człowieka wyrażona 
jest w rozmiarach wolnej przestrzeni, dzięki czemu 
człowiek czuje się częścią kompozycji urbanistycznej. 
W zespole Fabiana skalę tę uzyskano za pomocą 
niewielkich przybudówek do dużych kubatur — wjaz
dów do garaży. Kubatura budynków nigdy nie po
winna się kłócić ze skalą człowieka, nie powinna 
przygniatać go swoją masą. Doświadczenie w yka
zuje, że czasami pewne rozwiązania oddziaływują 
silnie na przyjęte założenia, na idee.
Przebywamy dialektyczną drogę od teorii do praktyki 
i od praktyki do teorii w celu skorygowania omyłek 
i założeń teoretycznych, sprawdzenia ich w praktyce, 
ulepszenia treści, a w rezultacie i jakości. Wnikliwa 
analiza układu starych miast umożliwia ustalenie 
różnicy między sposobem ich rozplanowania a no
wymi założeniami, opartymi na współczesnych moż
liwościach naszej epoki i na perspektywach dalszego 
rozwoju.
Metoda rozmieszczenia budynków wzdłuż ulic pro
wadzi do monotonii w organizacji przestrzennej mia
sta. Wystarczy popatrzeć na zdjęcia lotnicze starych 
miast, aby się przekonać, do czego doprowadza 
obrzeżna, zwarta zabudowa wzdłuż ulicy.
Tego rodzaju zabudowa daje w rezultacie zamkniętą 
przestrzeń, w której tylko środkowa część jest 
niezabudowana, przestrzeń zacieśniona otaczającymi 
ją wysokimi ścianami, gdzie zieleń rośnie z trudem, 
przy czym tylne elewacje, nie powiązane z ulicą, 
są zaniedbane zarówno pod względem architektonicz
nym jak i konserwacyjnym. Bardzo rzadko spotyka 
się duże wnętrze, które mogłoby być właściw ie  
zagospodarowane, wyposażone i zazielenione. Tylko 
nieliczne zespoły mieszkaniowe sprawiają dodatnie 
wrażenie, są dobrze zagospodarowane i przewietrzane, 
ale i te wyjątkowe zespoły mogą być właściwie w y

korzystane tylko przy rozsądnej eksploatacji i syste
matycznej konserwacji. Tego rodzaju zespoły znaj
dują się z reguły w rękach prywatnych właścicieli.
W  konkluzji możemy stwierdzić, że system zabu
dowy, który istniał od wielu wieków i istnieje  
obecnie, na szczęście, nie wszędzie nie wykorzystuje  
w pełni przestrzeni miasta, lecz tylko w dwóch w y
miarach.
Dlaczego w dwóch wymiarach? Dlatego, że w w ięk
szości przypadków mieszkańcy miast biorą pod uwa
gę tylko dwa wymiary, które wyznaczają elewację 
frontową, a mianowicie — jej długość i szerokość. 
Zabudowa w głąb jest brana pod uwagę tylko w tych 
wyjątkowych przypadkach, kiedy architekt nie ogra
nicza się tylko do rozwiązania frontowej elewacji 
i nie uważa za konieczne wyeksponowanie jej za 
wszelką cenę.
Prawie wszystkie budynki w starych miastach kom
ponowane były  pod kątem frontowej elewacji, a przy 
zwartej zabudowie obrzeżnej bryła budynku była  
wprost nieuchwytna. Przestrzeń miejska jest tam 
rozwiązana w postaci liniowych perspektyw i n ie
zabudowanych terenów; ale wykorzystanie tych te
renów jest na ogół bardzo ograniczone, gdyż oto
czone są budynkami, rozmieszczonymi wzdłuż ulic 
i wokół placów.
Przestrzeń miejska nie przedstawia w tym przy
padku logicznie powiązanych ze sobą elementów, 
które dopełniają się wzajemnie i tworzą jedną całość; 
jest raczej sumą sprzecznych i niezależnych elem en
tów, które nie mogą tworzyć zharmonizowanej, jed
nolitej kompozycji. Różnorodność interesów odbija 
się na charakterze miasta, na jego strukturze i w y
glądzie.
Rzecz jasna, że te sprzeczności stanowią istotny 
hamulec w rozwoju miasta i ograniczają działalność 
urbanisty. Urbanista mógłby tu zastosować racjo
nalne założenia, które zapewniłyby lepszą pod w zglę
dem użytkowym i estetycznym organizację przestrzeni 
w mieście, czyli m ógłby wypełnić swoją podstawową 
funkcję tylko w tym przypadku, gdyby jego moż
liwości dyspozycyjne były  istotnie rozszerzone.
Jakież to są * możliwości, którymi trzeba dysponować, 
aby móc pracować mądrze, aby nadać zarówno 
starym, rekonstruowanym jak i nowowznoszonym  
miastom pełnowartościową strukturę, umożliwiającą 
zmianę i ulepszenie warunków mieszkaniowych i poz
walającą na stworzenie nowego wyglądu miasta? 
Jakimi uprawnieniami trzeba dysponować, aby można 
było jak najlepiej organizować przestrzeń w m ieś
cie?
Przede wszystkim należy zapewnić swobodne dyspo
nowanie terenami miejskimi, aby móc operować nie 
tylko dwoma wymiarami — szerokością i wysokością  
— lecz trzema wymiarami przestrzennymi — w yso
kością, szerokością i głębokością. W  tych 3 wymia
rach porusza się i żyje człowiek, te 3 wymiary 
pozwalają wykorzystać wszystkie możliwości w ur
banistyce i architekturze.
Dzięki trzeciemu, tak bardzo istotnemu wymiarowi, 
jakim jest głębokość, będzie można swobodnie kształ
tować perspektywy w mieście i to w dowolnych 
kierunkach. Będzie można różnorodnie rozmieszczać bu
dynki, orientować je  jak najwłaściwiej, otoczyć zie
lenią i zaprojektować niezbędne podejścia, upiększyć 
wszystkie wnętrza blokowe i dziedzińce, które do
tychczas są raczej szkodliwe dla zdrowia ludności. 
Można będzie również jak najracjonalniej zorganizo
wać układ funkcjonalny i odsunąć sieć komunikacyj
ną od budynków mieszkalnych. I wreszcie, w w a
runkach swobodnej dyspozycji terenami będzie można

właściw ie lokalizować budynki socjalne i urządzenia 
użyteczności publicznej.
Tylko swobodna dyspozycja gruntami otwiera sze
rokie perspektywy dla twórczej działalności archi
tekta. Dysponujemy niezbędnym zasobem danych 
potwierdzających wyrażone tu m yśli i świadczących
0 ich realności. Czy istnieje możliwość praktycznego 
urzeczywistnienia tych założeń, których niezbęd
ność została wykazana, założeń opartych na danych 
statystycznych, biologicznych i psychologicznych? 
Przykłady Maubege i Saint-Denis, jak zresztą wielu  
innych miast, wykazują, że takie możliwości, aczkol
wiek bardzo ograniczone, istnieją. Trzeba je  umieć 
znaleźć i w każdym przypadku dążyć do uzyskania 
maksymalnego efektu.
Tak więc w Maubege, dzięki skomunalizowaniu 
terenów, udało się stworzyć zespół, w którym poczy
niono pierwsze kroki w kierunku nowoczesnej urba
nistyki, wyrażającej się w nowoczesnym sposobie 
rozmieszczenia budynków i w lepszym wykorzystaniu 
trzech wymiarów przestrzeni miejskiej. Oczywiście, 
nie wszystkie zrealizowane zespoły są wzorowe z punk
tu widzenia założeń naukowej ubranistyki.
Omawiane tu realizacje urbanistyczne są widomym 
dowodem dążności ludzkiej do prawidłowego orga
nizowania przestrzeni w swoich miastach, dążności 
wypływającej nie tylko z zamiłowania człowieka do 
harmonii, ale przede wszystkim z faktu, że stare 
miasta nie są już dostosowane do potrzeb życia,
1 niestety, nie mogą być ulepszone bez zasadniczej 
rekonstrukcji. W budownictwie nowe zespoły miesz
kaniowe stanowią wyraz naszych m ożliwości tech
nicznych, które znalazły wreszcie zastosowanie. 
Wprawdzie możliwości te nie są jeszcze w pełni 
wykorzystane i powinny być w szerszym zakresie 
wprowadzane, powodują bowiem radykalne zmiany 
w poziomie życia ludzi. Nikt nie wątpi, że miasta, któ
re będą przebudowane i zagospodarowane w myśl w y
mienionych zasad i możliwości, przy pełnym uwzględ
nieniu potrzeb mieszkańców, będą przedstawiać obraz, 
jaki trudno sobie dziś wyobrazić. Niestety, przez 
długi jeszcze czas będą stosowane, rzecz jasna, 
przestarzałe schematy i system y, przeżytki utrzymu
jące się na skutek struktury naszego społeczeństwa 
i zakorzenionych nawyków.
Czy można więc dzisiaj —• w świetle wykonanych 
prac stanowiących wyraz postępu w strukturze i w y
glądzie miast — przedstawić sobie, jak miasta te 
będą się rozwijać w najbliższej przyszłości? 
Oczywiście tak. Podstawowa zasada rozmieszczenia 
budynków mieszkalnych wzdłuż ulic, ta najistotniejsza  
cecha strukturalna starych miast, została już od
rzucona przynajmniej w większości przypadków. 
Rzecz jasna, zasady tej nie można całkowicie prze
kreślić, ponieważ w niektórych okolicznościach tego 
rodzaju zabudowa jest dopuszczalna. Zasady roz
mieszczenia budynków w mieście powinny przewi
dywać dużą różnorodność. W Maubege i Saint-Denis 
zastosowano różne układy zabudowy.
Zmiana systemu rozmieszczenia budynków wymaga 
zrewidowania zasad projektowania sieci komunika
cyjnej. Przy stosowaniu trzeciego wymiaru ,,w  głąb” 
odpada sztywność układu komunikacyjnego. W za
leżności od charakteru ruchu, arterie, małe uliczki,
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ścieżki rowerowe, deptaki mogą być różnie rozwią
zywane, zarówno pod względem układu jak i rodzaju
nawierzchni.
Tereny zielone, tak nieliczne w  starych miastach 
i projektowane na ogół w postaci parków, często 
oddalonych od zespołów mieszkaniowych — zysku
ją nowy charakter. Będą one w łaściw ie rozmieszczone 
w  obrębie miasta. W  bezpośrednim sąsiedztwie domów 
mieszkalnych będą i są już zakładane duże zieleńce  
•stwarzające przyjemny widok z okien mieszkań. 
Budynki mieszkalne o luźnym, swobodnym układzie 
będą coraz w iększe, coraz lepiej przystosowane do 
potrzeb nasłonecznienia mieszkań, otoczone zielenią  
i  powietrzem.
Podstawowe usługi m iejskie nie będą lokalizowane 
"w przypadkowych miejscach, tam gdzie znalazł się 
w olny teren, często zbyt mały i zacieśniony, lecz 
tam, gdzie to będzie potrzebne pod względem spo
łecznym  i funkcjonalnym.
W reszcie, hierarchia w rozmieszczeniu budowli ar
chitektonicznych, która będzie przestrzegana w całym  
tego słow a znaczeniu. Każdy wybudowany obiekt 
będzie w ypełniał swoją rolę w ogólnej i  m iejscowej 
organizacji przestrzeni miejskiej. Przyjęta hierarchia 
będzie w  sposób racjonalny wyrażała i  odzwier
ciedlała tendencje epoki, jej życie, kierunek rozwoju
i ideologię.
Elementem decydującym będzie znaczenie spo
łeczne i kulturowe, a nie funkcjonalne. War 
artystyczna i wyrazistość formy każdej bu o 
będzie przystosowana odpowiednio do mera 
obiektu.
Przed podsumowaniem naszych m yśli o organi J 
przestrzeni w m ieście, spróbujmy przedstawić so te 
przypuszczalny wygląd naszych przeobrażonych miast. 
Zamiast monotonii, spowodowanej jednolitym spo
sobem  rozmieszczenia budynków wzdłuż ulic, zamiast 
zabudowy zwartej obrzeżnej przerywanej tylko prze
cznicami, ujawnią się  w szystkie zalety luźnej, swo- 
bodnej kompozycji przestrzennej. Układ zabudowy 
będzie przystosowany do otoczenia i warunków te
renowych, do m iejscowych warunków ekonomicznych 
i  materiałowych, do potrzeb społecznych, do wyma
gań komunikacyjnych, do ilości i jakości urządzeń 
użyteczności publicznej, i wreszcie, do wyglądu  
i treści budowli oraz ich form architektonicznych. 
Zamiast niekończącej się linii zwartej, obrzeżnej 
zabudowy będą wznoszone grupy budynków, o swo
bodnym układzie i dowolnych kształtach:  ̂ podłuż
nych, schodkowych, lub w postaci w ieżowców, oz 
mieszczone różnorodnie, w zależności od okolicz
ności, w grupach lub oddzielnie, będą odgrywa y  
istotną rolę w układzie przestrzennym miasta, dzięki 
różnym wysokościom  i dobrej widoczności z róż
nych punktów.
N ow y sposób zabudowy ma również duży wpływ na 
układ komunikacyjny. Trzeba będzie uwzględnić 
widoczność budynków przy ruchu pieszym i samo
chodowym. Przy rozmieszczeniu brył i kubatur po- 
winnv być uwzględnione takie elementy, jak spo
kojna powtarzalność, dynamika, rytm i akcenty, 
przystosowane do odbioru wrażeń w określonym  
czasie. W szystko to powinno być wzajemnie powią
zane, radować oko swoimi formami, bryłami i prze
strzenią.
Bogactwo przestrzeni w e wszystkich trzech kierun
kach jest jedyną skalą dla urbanisty, wprowadza 
bowiem ono urozmaicenie do ogólnego widoku i szcze
gółów  oraz do organicznej całości zespołu.
W  przeciwieństwie do starych miast, w których 
istnieje sprzeczność między zespołami o zwartej 
zabudowie, pozbawionymi zieleni, a nielicznymi, du
żymi parkami — powstaną bardziej naturalne kon
trasty, wynikające z często spotykanych i odpo
wiadających skali człowieka domów mieszkalnych, 
przeplatanych obfitą i bogatą zielenią, rozmieszczoną 
równomiernie na całym terenie miasta. Przyroda 
i kwiaty pojawią się znowu w mieście.
Próba rozwiązania wszystkich problemów wynika
jących z ewolucji społeczeństwa za pomocą zastoso
wania w ielu zasad naukowej urbanistyki byłaby  

utopią.
Jeżeli wskutek powolnej ewolucji można cos osiąg
nąć i w ten sposób choć częściowo ulepszyć stan 
naszych miast, to racjonalna, w pełni naukowa 
zmiana zasad budowy miast, zasad opartych na 
trwałej i stałej podstawie, może być zrealizowana 
tylko drogą zmiany społecznych i ekonomicznych 
a w  rezultacie i politycznych warunków.
Tylko wtedy zobaczym y w pełni nowoczesne miasta, 
przystosowane do realnych wymagań epoki, od
zwierciedlające swoim wyglądem nowe oblicze lo 
gicznie zbudowanego społeczeństwa.
Jest rzeczą bezsporną, że wówczas miasto stanie się  
organiczną całością. Miasta będą wznoszone w skali 
człowieka i dla zaspokojenia jego potrzeb.

„ S Z W A J C A R I A  B U D U J E "

Switzerland builds — its  native and modern archi- 
tecture. G. E. Kidder Smith A. I. A . The Architectural 
Press, London 1950.

Książka napisana przez amerykańskiego ar
chitekta G. E. Kidder Smitha, ze słowem  
wstępnym  Szwajcara Zygfryda Giediona. 
Kidder Smith uzbrojony w  kam ery fotogra
ficzne odbył kilkum iesięczną wędrów kę po 
Szwajcarii. Owocem jego podróży jest n i
niejsza książka, zawierająca przegląd osiąg
nięć współczesnej architektury szwajcar
skiej na tle dawnego rodzimego budowni
ctwa.

*

Ziarno architektury współczesnej posiane 
zostało w  Szwajcarii o parę lat później niż 
w  innych krajach Europy. Początkowo opóź
niona w  sw ym  rozwoju z powodu niewczes
nego startu, Szwajcaria stoi dziś w  szeregu 
najbardziej postępowych krajów świata 
w  dziedzinie architektury. 1 gdy w  Brazylii 
czy w  Stanach Zjednoczonych są wznoszone 
w  pew nych okolicznościach budynki o w y 
jątkow ych walorach lecz tonące w  morzu 
ek lektyw nej miernoty — to Szwajcaria 
(obok Skandynawii) jest jednym  z nielicz
nych krajów, w  których w ystępuje zjawisko  
odwrotne. Zamiast nieliczych cennych bu
dowli rozproszonych w  architektonicznie 
bezwartościowej masie — spotykam y tu na 
każdym  kroku współczesne dzieła architek
tury pierwszorzędnej jakości. Przykłady tra
dycyjnego budownictwa omal że nie istnieją, 
są rzadkością prawie niespotykaną.
Pierwsze poczynania współczesnej architek
tury europejskiej (ogólnie zwane „stylem  
m iędzynarodowym ") pojawiły ̂ się _ na sze
roką skalę w  Holandii, Francji i Niemczech  
na początku lat 20-tych bieżącego stulecia. 
Kierunek ten na przełomie lat 20-tych 
i 30-tych dotarł i do Szwajcarii. W  połowie 
lat 30-tych Szwajcaria odnalazła swoją dro
gą w  architekturze i od tego czasu w yka 
zuje stale wzrastającą samodzielność. N ie
m ały w pływ  — jak  to w  sw ej przedmowie 
wyjaśnia dr Giedion —* na rozwoj architek
tury wywarły: tło szwajcarskiej przyrody  
i charakter narodu.
Historia Szwajcarii obraca się od w ieków  
wokół wspólnej obrony małych kantonów  
przed potężnymi sąsiadami. Nie wzajemne 
interesy gospodarcze, ani wspólnota ję zy 
ków. której nie ma, lecz potrzeba zbrojne] 
obrony początkowo przyciągnęła, a potem  
złączyła te kantony jeszcze w  epoce śred
niowiecza. Nawet obecnie każdy kanton  
rządzi się zazdrośnie sam, a mając ludność 
niemieckiego, francuskiego czy w łoskiego  
pochodzenia, łączy się z sąsiadami tylko  
w sprawach celnych,
wspólnej służby wojskow ej. Szw aj
carii w ynika  z wielkiej niezależności ,e j 
elem entów składowych. .
Ję zy k  niemiecki jest
najmniej trzech c zw a r ty c h  ludności, jednak  
nie jest to ta sama mowa, która rozbrzmie
wa za północną gran icą  kraju, le w  sw oisty  
gardłowy dialekt używ any  
Szwajcarii, a i tu m iędzy poszczególnymi 
kantonami zachodzą duże j ^ j k
francuski w zachodniej części kraju, w łoski 
zaś w kantonie najbardziej w ysuniętym  na 
południe są równorzędnymi głównym,

kami. nnrócz nich jeszcze mało znany łacin-

recenzje

skiego pochodzenia ję zyk  romański, spoty
kany  w górach koło granicy południowo- 
wschodniej. Niezależność kantonów znaj
duje potwierdzenie w strefach językow ych , 
które są zarazem strefami w pływ ów  ku ltu 
ralnych, co nadaje nawet architekturze 
swoiste zabarwienie. W spółzawodnictwo  
m iędzy strefami w ytw orzyło odrębne szkoły  
architektury, a np. w iele dużych szpitali 
zawdzięcza sw oje powstanie właśnie temu, 
że w  sąsiednim kantonie wzniesiono budy
nek o podobnym przeznaczeniu. Jeśli to 
świadome współzawodnictwo pomiędzy 
dzielnicami może być nieekonomiczne 
z punktu widzenia zarządzania krajem tak 
małym, to w  dziedzinie twórczej miało ono 
sku tk i błogosławione. W  granicach pomocy 
wzajem nej każdy kanton rozwijał się tak, 
jak mu to odpowiadało. Bez ,,ośw ieconej" 
pomocy wszystko-w iedzących władz cen
tralnych, w ykorzystu jących życie każdego  
obywatela dla dobra państwa, powstało spo
łeczeństwo korzystające z pełni swobód 
obywatelskich, a jednocześnie ciężko pra
cujących ludzi. Tolerancja, z jaką każda 
jednostka odnosi się do zapatrywań i dą
żeń sąsiadów, doprowadziła do całkowitego  
zaniku chęci narzucania sw ojej woli bliźnim. 
W  uzupełnieniu tego historyczno-politycz- 
nego tła trzeba jeszcze dodać, że współ
czesna architektura szwajcarska podlega 
działaniu również innego czynnika, którym  
są surowce budowlane, a raczej ich brak. 
Ziemia szwajcarska poza imponującymi 
krajobrazami i dającą się ujarzmić silą 
wodną posiada mało bogactw naturalnych. 
Jej powierzchnia nie wystarcza pod uprawę 
niezbędnej dla w yżyw ienia ludności ilości 
zboża. W  je j łonie nie kryje  się ani węgiel, 
ani ropa, a tylko nieznaczne ilości cennych  
metali. W  związku z tym w budownictwie 
szwajcarskim rzadko spotykam y ramy sta
lowe i tylko ograniczone stosowanie betonu 
(z powodu braku opału niezbędnego do w y 
produkowania cementu). W  czasie w ojny  
dwa te naturalne braki w ystąpiły z całą 
ostrością, zaś architektura uległa odpowied
nim zmianom. Drewno można dostać, ale 
nie w ilości równej zapotrzebowaniu i w  du
żej mierze jest ono towarem importowanym. 
W spółczesna architektura szwajcarska nie 
może być w  pełni zrozumiana bez znajo
mości pew nych cech budownictwa tradycyj
nego poprzedzającego budownictwo obecne 
w ciągu ubiegłych 4—5 stuleci.
Pierwsze 60 stron tej książki autor poświę
cił urzekającym  formom architektonicznym, 
które Szwajcarzy stw orzyli w  ciągu wieków. 
Architektura ta przejawia rozmaitość w y 
razu, co jest w iernym  przejawem potrzeb 
i materiałów sw oistych dla każdej m iejsco
wości.
Rodzime budownictwo  — pisze autor w  roz
dziale zatytułow anym  „Wstęp do rodzimej 
architektury'' — składa się z w iejskich sie
dzib ludzkich oraz budowli, z których lud
ność ta czerpie środki do życia (stodoły 
i budynki gospodarcze). Książka, w yjąw szy  
czasy przeszłe, nie zajmuje się budynkami 
użyteczności publicznej w ykonanym i w  „sty
lach". „Stylowe" form y można w  znacznie 
okazalszej postaci znaleźć w  krajach, z k tó 
rymi Szwajcaria graniczy ze w szystkich  
czterech stron.
Biorąc pod uwagę wielką różnorodność 
czynników, które w  Szwajcarii kształtują
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Urocze, otoczone muiami, podcienione mia
sto Morał, jedno z najlepiej zachowanych  
w  Szwajcarii, w ykazu je wyraźnie w p ływ y  
francuskie, charakterystyczne dla budowli 
m iejskich tego rejonu. W sie położone z dala 
od arterii kom unikacyjnych mają wygląd  
bardziej pierwotny i posiadają m niej cech 
stylow ych.

Od kw iecistych i wybujałych tradycji plu
szow ej ery w iktoriańskiej i romantycznego  
„stylu alpejskiego" w latach 30-tych bie
żącego stulecia zwrócili się Szwajcarzy ku  
logice, wygodzie i wstrzemięźliwemu pięknu  
współczesnej architektury, ulegając począt
kow o wpływom  sąsiadów. Nowa twórczość 
Szwajcarii stopniowo krzepła i dojrzewała. 
Dziś faktycznie w szystkie  nowe budynki 
użyteczności publicznej i w iększość pry
watnych mają charakter współczesny. Mało 
jest krajów  na świecie mogących się po
szczycić takimi osiągnięciami w  architektu
rze jak Szwajcaria. A czko lw iek w yczuw a się 
w nich pewną oschłość, to jednak szw aj
carskie zrozumienie skali i ludzkiego mo
dułu, plastyka w  detalowaniu, w ysoka ja 
kość wykonaw stwa i stosunek do przyrody 
stawia je na najw yższym  poziomie architek
tonicznym.
Szwajcaria odziedziczyła na każdym  kilo 
metrze kwadratowym więcej złej architek
tury niż jakikolw iek inny bez wątpienia 
kraj na św iecie. Brzegi je j jezior i uzdro
w iska górskie są obficie udekorowane „tor
tami ślubnym i" z przybraniem z kutego że

Oto mapa Szwajcarii z podziałem na tereny 
zamieszkałe przez ludność mówiącą po fran
cusku (zachód), niemiecku (punkciki), w ło
sku (oznaczenie ciemne) i romańsku (kratka).

laza, a romantyczne ustronia przekształcone 
są na hotele i zajazdy. Przy je j bocznych  
drogach aż się roi od przestylizowanych pa
miątek starego świata, które m ogłyby wpra
wić w zachw yt nawet najbardziej fanatycz
nych uczniów Walpole'a i Rousseau. Ukształ
towana rękami ludzkim i część krajobrazu  
aż dyszy od „nastroju", lecz tło rodzime jest 
tak olśniewające, otaczająca przyroda tak 
pobudzająca natchnienie, a czynniki wywo- 
łujące irytację tak zasłonięte kw iatam i 
i Hagami, że ostatecznie przyroda tryum
falnie góruje nad wszystkim .
Ta atmosfera przyozdobionej kwiatami i chy
lącej się do upadku architektury, aczkol
w iek zanurzonej w ukw ieconej przyrodzie, 
wydawałaby się początkowo nieodpowied
nią oprawą dla bardziej powściągliwych  
i logicznych linii współczesnych projektów. 
A toli Szwajcarzy wkrótce zrozumieli, że ich 
kapitał naturalny, niezrównany scenariusz, 
domaga się przejrzystej, odpowiadającej 
otoczeniu architektury, a nie czegoś wy- 
wróżonego z lektury przy szklance herbaty, 
lub w yrwanych na chybił trafił uryw ków  
z uniwersalnego sennika dla rom antyków  
architektury
Pierwsze, nieliczne budynki współczesne 
dały ciężko pracującym Szwajcarom pew ne  
w skazów ki co do tego, czego można się po  
nich spodziewać. A  gdy następnie w ybudo
wali oni jasne, słoneczne szko ły i uznali je  
za dostosowane, nie do ambicji gminy, lecz  
do potrzeb dzieci, gdy postawiono domy 
czynszow e z przystępnym i cenami komor
nego, gdy wzniesiono proste i szczere w  w y 
razie kościoły, a na zboczach gór zaczęły 
się pojawiać w ielkie sanatoria z obszernymi 
balkonami, przyciągając ku  sobie cały św iat 
— wówczas przestano mówić o tym, że  
Szwajcarzy w dalszym ciągu popierają tra
dycyjne niekonsekw encje budowlane. 
M ieszkalnictwo szwajcarskie, dążące do za
chowania skali i mas w możliwie niewiel
kich rozmiarach, położyło nacisk na plano
wanie wolnostojących 2 lub 3-kondygnacjo- 
w ych budynków  na przedmieściach i w yż
szych wyposażonych w w indy obiektów  
w samym centrum miasta. Białe tynki ze
wnętrzne, pochyłe, kryte  czerwoną cera
miką dachy, okiennice i liczne ukw iecone  
balkony  — oto cechy charakterystyczne 
słusznych, lecz rzadko kiedy wydatnie róż
niących się m iędzy sobą rozwiązań.
Od roku 1943 połowę m ieszkalnictwa w ca
łym  kraju subsydiuje państwo. Pomoc ta 
wynosząca średnio około Vs kosztów  bu
dow y jest bardzo istotna, gdyż szybko wzra
stające i zmienne k o sz ty  w ykonaw stw a po
ważnie zm n ie js zy ły  budowę domów miesz
kalnych o niskich czynszach.

Domek weekendowy niedaleko Ascony, 
Skłonność Szwajcarów do spędzania „week
en d ó w ” w uroczych zakątkach górskich lub 
nad jeziorami tłumaczy się łatwo na przy
kładzie tego pięknie położonego domu na 
szwajcarskim brzegu Lago Maggiore. 
Obrócony ku południowi dom stoi na 
45-procentowym zboczu tuż nad linią wy
sokiego poziomu wód na jeziorze, z dala od 
hałasów i zgiełku arterii kom unikacyjnych.

Kanton walijski (Valais). Spichrz na zboże 
ze składem narzędzi u dołu. Góra przezna
czona jest na skład żywności i magazyn  
ogólny. Często w  kantonie walijskim  skła
dowanie odbywa się w budynku stanowią
cym^ własność gminy — tak jak istnieją  
wspólne lasy i pastwiska w niektórych rejo
nach Alp.
Liczne składy i spichrze mają obszerne gan
ki na w ysuniętych wspornikach używane  
jako suszarnie zboża.
W szystkie  budynki takie jak magazyny, 
spichrze i stodoły są oddzielone od kom 
pleksów  mieszkaniowych, gdyż w rejonach 
uprawy pszenicy dom y skupiają się prze
ważnie we wsiach, a budynki gospodarcze 
rozmieszczone są na skraju pól uprawnych. 
Rolnik walijski ma zawsze dwa magazyny, 
jeden na zboże, drugi na chleb, ser i su
szone mięso — podstawowy pokarm lud
ności. Czasami piecze się zapas chleba na 
całe miesiące, osiąga on wówczas twardość 
skały!

rodzimą architekturę, można na minimalnej 
przestrzeni tego kraju zebrać maksimum  
wiadomości. W  konstrukcji Szwajcarzy do
tarli do granic, które m y dziś na nowo od
krywamy. Posługując się prostymi zasadami 
este tyki, potrafili oni wykonać projekty, 
przy których powstałe gdzie indziej wydają  
się mdłe i niezdecydowane. Chodzi tu o two
rzywa rodzime. Sposób, w jaki materiały te 
są tutaj stosowane, będzie, m iejm y nadzieję, 
bodźcem dla innych narodów.
Profesor Mieś van der Rohe w swoim  
inauguracyjnym przemówieniu, które w  ro
ku 1938 wygłosił jako dyrektor instytutu  
technologicznego stanu Illinois, powiedział: 

„Prowadźmy naszych studentów  do pracy 
twórczej drogą dyscypliny materiałowej, 
poprzez funkcję. W prowadźmy ich w  świat 
zdrowych metod budownictwa, w  którym  

ażde uderzenie siekiery ma sw oje znacze
nie, każdy cios dłuta — swój wyraz... Gdzie 
można znaleźć większą przejrzystość kon- 
strukcj1 niż w  starych drewnianych budo
wlach? Czy spotykam y gdzie indziej w ięk
szą jednolitość materiału, konstrukcji i for- 
my? Tu właśnie nagromadzona jest mądrość 
całych pokoleń. Jakież wyczucie materiału 
i moc wyrazu kryje  się w tych budowlach! 
ii? * ciepła zawierają one w  sobie!
W ydają się one być echem dawnych pieśni... 
A  budownictwa w kamieniu? Jakże natu- 
rolnym uczuciom daje ono wyraz! Jakże  
trafne wyczucie materiału! Jak pewnie w y 
konano w nich wiązania! Ile tam zrozumie
nia, gdzie można użyć kamienia, a gdzie 
nie można. Gdzie znajdziemy większa różno- 
rodność konstrukcji? Gdzie w ięcej natural
nego zdrowego piękna? Z jaką łatwością 
układano belkowane stropy na tych starych 
kamiennych murach i z jakim  wyczuciem  
wycinano w  nich otwory drzwiowe!.. Czyż 
można znaleźć lepsze przykłady dla mło
dych architektów? Gdzie poza tym mogliby 
oni uczyć się prostego i zdrowego rze
miosła, jak nie od tych bezimiennych m i
strzów?".

W ieś górska Cravasalvas koło Mało ja



W ielki urok budynku wypływa nie tylko 
z jego wnętrza lecz również z elementów 
zewnętrznych — od pomostu tworzącego 
przystań dla łodzi do małej altany znajdują
cej się przy domu od strony wschodniej. 
Projekt jako całość znakomicie kojarzy się 
z otaczającą przyrodą.

*

Rewolucja w architekturze sakralnej miała 
miejsce w latach 20-tych bieżącego stulecia 
najpierw  we Francji i w Niemczech. Od 
tego czasu Szwajcaria wzniosła cały szereg 
współczesnych budowli kościelnych. Jest to 
dziś bodaj jedyny kraj na świecie, gdzie 
tradycyjne formy budowlane w nowych ko
ściołach zostały zupełnie zarzucone.
Formy nowe nie osiągnęły jednak jeszcze 
stanu nienaruszalnej doskonałości. W iele ko
ściołów Szwajcarii trąci jeszcze ubóstwem 
i rutyną. W każdym razie sprawa weszła 
w fazę decydującą i Szwajcaria może bez 
wątpienia rościć sobie prawo do tytułu naj
bardziej żywotnego warsztatu architektury 
kościelnej dzisiejszych czasów.

Kościół św. Antoniego jest jedną z więk
szych świątyń w Europie, a po wybudowa
niu w r. 1927 stał się niezwykle silnym 
bodźcem do wskrzeszenia całej szwajcar
skiej architektury kościelnej. Był to pierw
szy konsekwentnie w ykonany przykład ar
chitektury współczesnej w całym kraju, sta
nowiący punkt zwrotny w architekturze ko
ścielnej i świeckiej.

Góra, sanatorium Valaisain, Montana, Ray
mond W ander architekt. Sanatorium, jedno 
z ostatnio wykonanych w tym rejonie, prze
widziane jest na 120 łóżek dla zaawansowa
nych gruźlików
Położenie 4 400 stóp nad poziomem morza, 
w najjaśniejszej, najbardziej nasłonecznio
nej, najzdrowszej części Szwajcarii, ze wspa
niałym widokiem na dolinę W allis z naj
wyższymi alpejskimi szczytami (Matterhorn 
i Monte Roba w kierunku południowym). 
Niezwykle szerokie balkony (7'4") umożli
w iają cyrkulację lekarzom i pielęgniarkom 
również przy rozstawionych leżakach. Nawet 
gdy pacjenci znajdują się w swoich poko
jach, szerokie okna i porte-fenetry zapew
niają im rozległy i piękny widok.
Specjalny nacisk położono na izolację dźwię
kową, aby do minimum zredukować hałasy 
przedostające się z korytarza i od przewo
dów instalacyjnych.

Budynek „Bleicherhof* w Zurichu, architekt 
profesor O. R. Salvisberg. Ten biurowy bu
dynek, ukończony w 1940 roku, jest ostat
nim dziełem profesora Salvisberga, który 
jest nie tylko wyróżniającym  się architek
tem, ale jednocześnie i wychowawcą wielu 
przedstawicieli obecnego pokolenia archi
tektów  w uniw ersytecie technicznym. Płod
na twórczość Saivisberga przejawiła się we 
wszystkich odmianach nowoczesnej archi
tektury Szwajcarii, poczynając od surowych 
przykładów w betonie wzmiankowanych 
w przedmowie, a kończąc na tym wysoce 
plastycznym, „wibrującym" bloku biurowym, 
którego wzór przypominający plaster wosku 
miał w ydatny wpływ na wiele następnych 
projektów.

Szkoła Bruderholz w Bazylei, architekt Her
mann Baur. Jedna z najbardziej nowatorsko 
zaplanowanych szkół w Szwajcarii i jedna 
z tych, które wywarły silny wpływ na te
orie wychowawcze. Wzniesiono ją  w roku 
1939. Z powodu w ojny nie doszło do budowy 
innych szkół opartych na tym samym planie 
pawilonowym. Pomieszczenia klasowe m ają 
w świetle wysokość 12 stóp, korytarze nie 
wiele więcej ponad 8 stóp, co umożliwia 
przestrzałowe przewietrzanie i dwustronne 
oświetlenie. Jak  widać z fotografii, ściana 
od ogrodu jest niemal wyłącznie z szyb 
szklanych, podzielonych poziomo na dwie 
części. W entylację zapewniają przede wszy
stkim skrzydła górne, gdyż one pozwalają 
na wymianę powietrza bez przeciągów, przez 
wysoko położone okna w przeciwległej 
ścianie.
Korytarz szkolny typowy dla większości 
szkół szwajcarskich ma ściany z wieszakami 
na ubrania. Dzieci są częściej wypuszczane 
na dwór niż w szkołach am eiykańskich 
i z tej przyczyny otwarte wieszaki są znacz
nie wygodniejsze i tańsze od szafek na 
ubrania.

Chociaż widoczne są w nim ślady Perret'a 
(Perret był bliskim przyjacielem M oser'a 
i kilka lat przedtem wykonał swój kościół 
w Raincy), to jednak kościół św. Antoniego 
góruje nad wszelkimi zewnętrznymi wpły
wami równie przekonywująco, jak  przed 20 
laty. Jest to odważna wypowiedź bez osło
nek w nieotynkowanym  betonie, o imponu
jącym wyrazie i podniosłym nastroju. 
Największy udział w szwajcarskim szkol
nictwie mają szkoły podstawowe. Chociaż 
wzniesiono szereg pięknych szkół wyższych 
i kolegiów, to jednak wykonano je prze
ważnie z zachowaniem starych form. Tym
czasem w odniesieniu do młodszych roczni
ków szkolnych pedagogika szwajcarska 
wprowadziła nowe poglądy na wychowanie. 
Za zadanie postawiono sobie stworzenie mo
delu najmniejszego gospodarczo uzasadnio
nego typu szkoły. Największe zapotrzebo
wanie jest na budynki trzy- lub cztero
klasowe, położone w sąsiedztwie siedzib 
mieszkalnych, a jeśli jednostka taka nie wy
starcza na pomieszczenie wszystkiej dziat
wy, to powiększa się ją  przez dodanie dru
giej jednostki szkolnej na tej samej działce. 
Dostosowana do dzieci skala i przyjazny 
swojski wygląd zastąpiły tu imponujące 
masy i napuszone fasady dawnych budowli.

Rzut szkoły



Dom mieszkalny Dolderal w Ziirichu, archi
tekci Alfred i Emil Roth przy współpracy 
Marcelego Brenera. Bliźniacze te budynki 
z komfortowymi mieszkaniami (wzniesione 
przed 13 laty dla profesora Zygfryda Gie- 
diona, mieszkającego w przyległym domu) 
zaliczają się dziś jeszcze do najlepszych 
przykładów domów mieszkalnych we współ
czesnej archtekturze. Były one tak troskli
wie zaplanowane i tak dobrze wykonane, 
że dziś wyglądają jeszcze lepiej niż bez
pośrednio po wybudowaniu.
Plan zawiera dwa lokale mieszkalne, dwie 
pracownie dla artystów i po jednym miesz
kaniu jednopokojowym w każdym budynku 
(ze wszystkimi urządzeniami i wygodami). 
Budynki położone są w strefie willowej, 
w której nie wolno budować powyżej dwóch 
pięter, a maksymalna długość budynku nie 
może przekraczać 20 metrów.
Na parterze mieszczą się wyłącznie garaże, 
centralne ogrzewanie i składy. W ejście do 
klatki schodowej jest jednym z pierwszych, 
i jak  dotąd najlepszych przykładów, połą
czenia zewnętrznej przestrzeni z wnętrzem 
za pośrednictwem szklanej ściany przecina
jącej pięknie rozplanowany ogród. Główny 
pokój mieszkalny wychodzi na południe 
i ma balkon, który może być obsłużony 
z kuchni.
Konstrukcję stanowi rama stalowa ze stro
pami z żelbetu i gipsowymi ściankami dzia
łowymi. Ściany zewnętrzne niezależnie od 
ramy są z cegły z wyprawą wapienną. Ta 
niezależność powłoki zabezpiecza ją  od 
ewentualnych rys i pęknięć.
Specjalną uwagę poświęcono izolacji dźwię
kowej. Izby kuchenne i klatkę schodową 
wyodrębniono z masywu budynku, podłogi 
położono jako „pływające" (nie dotykające 
do ścian) na podłożu z korka lub w aty 
szklanej, ze skrawkami wojłoku na kraw ę
dziach, rurociągi ułożono z korkowymi pod
kładkami.

Plaża Bellevive w Lozannie, architekt Ma
rek Piccard. Piękna plaża obiegająca łukiem 
dokoła północnego brzegu Jeziora Genew
skiego, wykonana jako część przebudowy 
całego wybrzeża. Chociaż budynek ma prze
szło 700 stóp długości, wyglądem swoim nie 
sprawia on wrażenia przytłaczającego ani 
ciężkiego. Niewysoki, podzielony poziomo 
śmiało wysuniętymi na wspornikach balko
nami, o sylwecie złagodzonej u góry ażu
rową kratą, w kierunku poziomym jest po
przerywany przez umiejętnie rozmieszczone 
grupy drzew. Ogólnie odnosi się wrażenie 
obszernego, dobrze rozplanowanego terenu 
wypoczynkowego, z nasłonecznionymi tara
sami górującymi nad szerokim pasem zieleni 
przechodzącym w białą rozległą plażę.

Siłownia elektro-wodna w W ettingen, ar
chitekci bracia Pfister. Siłownia ta i zapo
ra, aczkolwiek skromne pod względem roz
miarów, są przykładem dobrej architektury 
przemysłowej.
Stanowi ona konstrukcyjnie przedłużenie 
zapory i jest umieszczona nad trzema szero
kimi kanałami prowadzącymi od jeziora do 
generatorów. Sala generatorów o wymiarach 
144 na 36 stóp, wysoka na 69 stóp ma ścianę 
południowo-wschodnią całą ze szkła.
Projekt został w ykonany w roku 1929, a w y
budowany w latach 1930—1933. Tym wczes
nym pochodzeniem tłumaczy się jego dosyć 
oschły wygląd.

Opracował Kazimierz Tym iński

W  nr 8 „Architektury" 1958 zdjęcia kon
kursu na Pomnik Bohaterów W arszawy wy
konał E. Kupiecki.



CONTENTS ,

Two Warsaw Printing Works. The article concerns two large print- 
ing works which, though built shortly after the war, still at present 
merit commenting. In the building of the October Revolution Print
ing Works, the generally adopted system of a vertical arrangem ent 
of the individual departments has been abandoned. According to the 
traditional arrangement, in the lowest storey printing machines were 
usually accommodated, while the higher ones, mounting upwards, 
housed the bookbinding, graphical and other preparatory departments. 
In the W orks referred to, all the main departments, i. e. the type 
setting, machinę and bookbinding departments, are accommodated on 
one level — on the ground floor. In the Army Press Printing W orks 
the basie production cycle is also concentrated on one level. Interest- 
ing information on that building designed seven years ago, is given 
by one of the designers, architect K. Marczewski. Only those decis- 
ions have justified themselves which were the outeome of technical or 
plastic considerations; others proved insufficiently grounded and are 
open to alteration. The decision reached as to the size of the works, 
accepted after much discussion as the optimum one, has in practice 
justified itself in the long years of operation of the works. As to the 
architecturał aspect of the design, the author is of the opinion that, 
though the trend at that time followed originally appealed to the 
designers, some details could now be changed which would reduce 
the building costs. Generally taking, the authors support their design 
madę seven years ago.
A Competiticn for a Design for the Praga Distriet Centre in War
saw. Praga, the eastern part of W arsaw, situated on the right bank 
of the river, has not been devastated in the course of war operations. 
Although the development in the capitalist era was altogether faulty 
in the entire distriet, post-war development embraced only areas 
which at that time were not built-up. Thus, the difficult problem of 
remodelling the central part of the distriet still remains open. Deve- 
lopment is highly unsuccessful here and, on the other hand, the 
Praga centre is of particular value to the entire city, having a conven- 
ient traffic network and offering great landscape and plastic possibilit- 
ies, due to being linked with the Vistula, the river harbour waters 
and green spaces. The main object of the competition was a design 
for a long-range plan for the year 1980. The authors of the work 
which was awarded the ls t prize, were the architects G. Rekwirowicz 
and T. Tyszyńska.
Design for a Meat Processing Factory at Białystok, by the archi
tects T. Mieczkowski, K. Nowicki, W. Groszek and E. Płoński. The 
factory is planned to process 20,000 tons of meat yearly, the product
ion including sausages, meat preserves, fats and frozen meat. The 
works occupies an area of 10 hectares.
Design for a Weaving Mili at Kalisz, by the architects J. Główczew- 
ski, S. Sikorski and W. Zalewski A characteristic feature of the .des
ign is the wide spacing of pillars in the network (30 X 31.5 m.) which 
despite slightly higher costs per 1 sq. m. of area, enables a consider- 
ably larger number of looms to be installed. The construction is to- 
tally prefabricated. In the assembly, heavy eąuipment will have 
to be used, such as Caterpillar cranes and shifting scaffoldings.
The Koło — Sowiński Distriet of Warsaw. The design concerns the 
development of one of the new, western districts of W arsaw, planned 
to accommodate 15 thousand residents. Buildmgs 4 to 12 storeys 
high; area — 38.5 hectares. A characteristic feature of the composi- 
tion of this system is dispersed development in which the buildings 
form morę or less secluded interiors intended for recreational and 
economic purposes, arranged around a large green space. Conven- 
tional construction of the buildings involves longitudinal load bear- 
ing walls of brick. The design was prepared by a team working under 
the direction of the architect A. Kirów.
Household Routine Work — Evolution in Ideas. This problem is 
raised by the architects J. Mass and M. Referowska. A generał ten- 
dency towards eliminating laborious household routine work mani- 
fested itself already some years ago. A great number of improve- 
ments and new Solutions introduced sińce, have proved that house- 
work can even be a pleasure. Progress madę in this field enables 
twofold use to be madę of the various modern eąuipm ent evolved 
and of the mechanisation and rationalisation methods adopted: — 
in the work of an individual, completely self-sufficient household; —• 
In that of highly specialised service units undertaking all types 
of housework. Effects of both these trends on designing residential 
districts and their physical structure, as well as on designing indi- 
vidual housing blocks and flats, are discussed by the authors who 
point out that the number of families tending to set up their own 
independent households will always be prevailing. Against this 
generał background, the respective situation as applying to Poland 
is presented. The standard of living, at present nof high enough 
in Poland, and thus the impossibility of introducing the various 
improvements in housework, otherwise already available, seem to 
imply that the idea of managing households individually is gradually 
dying down in this country; this, however, should not mislead the 
reader.
The News Column presents an experimental residential unit in Edin- 
burgh. A detailed review is also given of the book "Switzerland 
Buiids" by G. E. Kidder Smith.

INHALTS — ZUSAMMENFASSUNG

Zwei Grossdruckereien in WTarszawa. Der Artikel betrifft zwei kurz 
nach dem Krieg erbaute Druckereien, die es jedoch auch gegen
wartig noch verdienen besprochen zu werden. Beim Bau der Okto- 
berrevolution-Druckerei wurde von dem bekannten M uster die ver- 
schiedenen Abteilungen senkrecht iibereinander zu staffełn Abstand 
genommen. Gemass dieses Schemas wurden gewdhnlich die Maschi- 
nen im Erdgeschoss und iiber denselben die Buchbinderei, Setzerei,

chemigraphische und sonstige Abteilungen untergebracht. Auf diese 
W eise wird das Druckerei-Gebaude in die Hóhe gestaffelt. Im gege- 
benen Falle wurden alle vorgenannten grundsatzlichen Abteilungen 
der Druckerei im gemeinsamen Erdgeschoss in einer Ebene unter
gebracht. Analog findet im Hause der W ehrmachts-Presse der 
hauptsachliche Produktionszyklus ebenfalls in einer Ebene statt. 
A rchitekt K. Marczewski, einer der Mitschópfer des Hauses der 
W ehrmachtspresse gibt interessante Einzelheiten iiber dieses vor 
sieben Jahren entworfene Bauwerk an. Es haben nur diejenigen der 
damaligen Entschlusse die Probe der Zeit iiberstanden, die durch 
technische oder kiinstlerische Notwendigkeiten bedingt waren, an- 
dere erwiesen sich ais zeitgebunden und eben diese legen heute den 
Gedanken an Anderungen nahe. Und so hat die seinerzeits heiss 
um strittene Frage der damals gewahlten Grosse der Druckerei in 
langjahriger Nutzung ihre Bestatigung gefunden. W as den Charakter 
der A rchitektur betrifft, so ist der Verfasser der Ansicht, dass die 
vor Jahren eingeschlagene damalige Richtung seinerseits interes- 
sieren konnte, gegenwartig wurde man gem e verschiedene Details 
anders gestalten, was auch Einfluss auf die Herabsetzung des Kosten- 
aufwandes haben wiirde. Im allgemeinen sind die Verfasser geneigt, 
die Richtigkeit dessen was sie vor sieben Jahren schufen weiterhin 
aufrecht zu erhalten.
Wettbewerb fur einen Entwurf des Zentrums von Praga, eines Stadt- 
teiies von Warszawa. Praga ist der ostliche, am rechten W eichselufer 
gelegene Teil von W arszawa, der wahrend des lezten Krieges keine 
wesentlichen Zerstorungen erlitt. Trotzdem dieser Teil der Stadt 
zur Zeit des Kapitalismus nur sehr schlecht bebaut war, wurden 
durch die Nachkriegsbebauung vorlaufig nur Freiflachen in Angriff 
genomen. Dagegen blieb das schwierige Problem des Umbaus des 
Stadtkerns weiterhin ungelóst. Hier ist die bestehende Bebauung 
besonders schlecht, trotzdem das Zentrum von Praga W erte hóherer 
Ordnung fur die Gesamtstadt aufweist. Das Zentrum von Praga 
stellt namlieb ein Stadtkern-Gebiet mit allseitig beąuemen Verkehrs- 
verbindungen dar, das ausserdem dank seiner gunstigen Lagę zur 
W eichsel, zum Flusshafen und zu bestehenden Grunflachen grosse 
landschaftliche und kiinstlerische Gestaltungsmoglichkeiten darbie- 
tet. Eigentlicbe Aufgabe des W ettbewerbes w ar die Gewinnung eines 
Perspektiv-Planes fur das Jahr 1980. Verfasser des mit dem I. Preis 
ausgezeichneten Entwurfes sind die Architektem G. Rekwirowicz und 
T. Tuszyńska.
Projekt eines Fleischkombinates fur Białystok. Verfasser sind die 
Architektem  T. Mieczkowski, K. Nowicki, W. Groszek und E. Płoń
ski. Est ist dies eine Anlage der Fleischindustrie, die das Schlachten 
und die Verarbeitung zu W urstwaren, Fetten, Konserven und Ge- 
frierfleisch von rd. 20.000 t Schlachtvieh jahrlich zur Aufgabe hat. 
Gelande des Kombinates 10,0 ha.
Projekt einer Weberei in Kalisz. Verfasser sind die Architekten 
J. Główczewski, St. Sikorski und Ing. W. Zalewski. Eine kennzeich- 
nende Eigenschaft des Projektes ist der grosse Saulenabtand (30 X 31,5 
m). Er gestattet — bei verhaltnism assig geringer Kostenerhóhung 
fur den m2 bebauter Flachę — das Aufstellen einer bedeutend grós- 
seren Zahl von W ebstiihlen. Die Konstruktion besteht vollstandig 
aus Fertigteilen. Die Montage wird den Einsatz von schwerem Bau- 
gerat wie Raupen- Kettenkrane und verschiebbarer Geriiste erfordern. 
Stadtteil Koło-Sowińskiego. Es ist dies der Entwurf fur die Bebauung 
eines der neuen Stadtteile im W esten von W arszawa — fur 15.000 
Einwohner. Die Bebauungshohe betragt von 4 bis zu 12 Geschossen. 
Das zur Bebauung vorgesehene Gelande umfasst 38,5 ha. Kennzeich- 
nend fur die Komposition dieses Ensembles ist die freiziigige und 
lockere Anordnung der Gebaude, die mehr oder weniger ausgeson- 
derte Raumkompositionen fur Erholungs- und wirtschaftlich Zwecke 
bilden, die wiederum in freier Anordnung um grosse Grunflachen 
gelagert sind. Die Konstruktion der Hauserblócke ist traditionsge- 
mass, mit tragenden Langswanden aus Ziegeln. Verfasser des Pro- 
jektes: Arbeitsgemeinschaft unter Leitung des Architekten A. Kirów. 
Die Hauswirtschaft — Eyolution der Anschauungen. Es ist dies eine 
Problembesprechung der A rchitekten J. Mass und M. Referowska. 
Die Verfasser stellen fest, dass vor Jahren die allgemeine Tendenz 
bestand sich von hauslichen Arbeiten loszusagen, da man die fur 
dieselben verwandte Zeit ais verloren betrachtete. Die hiermit ver- 
bundenen Tendenzen zur Vereinfachung von Haushalts-Arbeiten 
bewirkten die Einfuhrung so vieler technischer Erleichterungen dass 
schliesslich Hausarbeiten beinahe zum angenehmen Zeitvertreib wur
den. Der gegenwartig auf dem Gebiet der H aushaltsarbeiten erzielte 
Fortschritt gestattet die organisatorische Rationalisierung derselben in 
hauptsachlich zwei Richtungen. Einmal kónnen dieselben insgesamt 
durch hochspezialisierte Dienstleistungs-Betriebe ausgefiihrt werden. 
Zum anderen konnen sie im Rahmen eines einzelnen Haushaltes 
gewissermassen autonom geleistet werden. Die Verfasser besprechen 
im weiteren die Folgen, die sich aus dieser verschiedenen Art von 
Haushaltsfuhrung fur die raumliche Planung von Wohnungen, Wohn- 
hausern und W ohngegenden ergeben. Sie sind jedoch der Ansicht, 
dass die Zahl der Familien, die einen selbstandigen Haushalt anstre- 
ben werden immer die Mehrzahl der Hauswirtschaften bilden wird. 
Nach Schilderung dieser allgemein fortschrittlichen Tendenzen, wird 
im weiteren die diesbeziigliche Lagę in Polen besprochen. Hier 
erschweren die gegenwartig noch bescheidenen wirtschaftlichen Mo- 
glichkeiten und die aus denselben resultierende Verlangsamung in 
der Einfuhrung des technischen Fortschrittes auf dem Gebiete der 
Hauswirtschaft eine klare Erkenntnis der Entwicklung. Immerhin 
scheint die von den Verfassern ais schadlich erkannte Hemmung in 
der M odernisierung und W eiterentw icklung derselben nur aus den 
genannten zeitbedingten Ursachen hervorzugehen.
In der Chronik wird eine experim entelle Gruppe von W ohnungen 
aus Edinburgh besprochen. Dieselbe enthalt ausserdem eine umfang* 
reiche Rezension des Buches nDie Schweiz bau t“ von G. E. Kidder 
Smith.
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Praca zawiera wytyczne, schematy i nor
matywy dotyczące projektowania budynków 
dla przemysłu.
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Książka daje wnikliwy przegląd najważniej
szych elementów i detali architektonicznych 
ich genezy funkcjonalnej i konstrukcyjnej 
az do czasów obecnych. Podano w niej 
zwięzłe wiadomości dotyczące wielu mi
strzów architektury oraz sposobów rozwią
zywania rożnych elementów w obiektach 
przez nich stosowanych. Oprócz przykładów 
w najciekawszych budowlach świata 
uwzględniono również zabytki architektury 
polskiej.

M ączeński Z.: Poradnik b udow lany d la  

?łrC7415e0klÓ W * W y d  2 1954 a  844 ' r y s ' 4 7 4 -

Praca zawiera wiadomości ogólne dotyczące 
projektowania poszczególnych ustrojów bu
dowlanych. Część pierwsza obejmuje zagad
nienie dotyczące budynków w stanie suro
wym, część druga — roboty wykończeniowe. 

* *
*

w lcm eU: "D eła le architektoniczno -  budo-

Dla pracowników biur projektowych, jako 
podstawa do opracowywania rysunków wy
konawczych i pomoc naukowa dla słuchaczy 
szkół technicznych.

Balustrady schodow e, b a lk on ow e ok ien 
ne i tarasow e. 1955, s, 48, z ł 15,-

Praca obejmuje dział balustrad schodowych, 
balkonowych, okiennych i tarasowych.

Podłogi i tarasy. 1956, s, 31, zł. 18.80
Praca obejmuje dział podłóg wykonanych 
z rożnych materiałów oraz tarasy.

Ściany zewnętrzne. 1957, s. 112, zł 60 -
Praca obejmuje dwa tematy z działu ścian 
zewnętrznych, a mianowicie: rozbudowy
wanie ościeżnic w otworach okiennych 
i drzwiowych ścian zewnętrznych oraz wy- 
prawy ścian zewnętrznych.
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