


RfiSUME *C O J E P K A H M E

Konzpecc Meofcdynapodnou Ynuu ApzureKTopoB 8 MocKBe. O thct-  
nan CTaTta yuacTHMKa KoHrpecca apx. K. MapueBCKoro. 
llHTepbepbi coócTBeunou KsapTupbi 3anpoeKTwpoBaHHbie m oóopy- 
AOBaHHbie b c£>opMe xyAO?KecTBeHHoro n  cjpyHKtgiOHajibHoro skc- 
neppiMGHTa apxMTSKTopoM O. XanceHOM.
KoHK-ypc na TeKCTUJibnmu KOMÓunar b zopode Topyne.  yuacTBO- 
BajiM neTbipe MacTepcKiie. ropoACKne BjiacTM yKa3ajin nHTb bo3- 
mojkhbik ynacTKOB b ropowe noA CTpoiiTejibCTBO KOMÓMHaTa. O^HaKO 
TOJibKO oamh npoeKT oSosHaneHHbiM „58” npiiHHji b ocuoBy o^ mh 
ii3 3tmx yqacTKOB. OcTajibHbie npoeKTbi M3ÓpajiM noa CTponTejib- 
ctbo ynacTOK npe^JiaraeMbiii paHee rpaflocTponTejiHMn na t. h . 
E biatoctkom npeftMecTne.
>Kiopn Bbiine Bcero ou;eHnjio npoeKT 0003HaneHHbin „TopyHb” —  
rjiaBHbie npoeKTnpoBin;MKn apxiiTeKTopbi CTamicjiaB ^bm iKeBnn, 
E5km PoManbCKM, E jia^ n cjias BpicbHeBCKii. YnacTOK pacnojiojK en  
n a  Bbi^rocKOM IIpeAMecTMM b6jim3m p e x n  B ncjibi bhm3 no Teue- 
hhk). I lp n  oSmnpHOCTii n  y^oSnoM pacnojiojK ennn yuacTKa b cbh3pi 
c xcejie3HOAopo5KHon n  ^opo^KHon ceTbio, komSuhot nojiynaeT bo3~ 
Mo^KHOCTb oóirtero c ApymMn npOMbimjieHHbiMn KOMÓra-iaTaMM 
3a6opa BO^bi M3 Bmcjibi n  OTBO^a KaHajin3ai^nn. 3 to othocmtch 
Tonte k 3aTpaTaM cpe^CTB Ha nepeycTpoiieTBO Aopor n  noABOA 
SHeprnn. X oth APyrne npoeKTbi Tome noKasajiH noAOOHbie bq3- 
mojkhoctm, SjiaroAapa M36paHmo jioK ajinsapnn b otom nacTw ro 
powa, OAnaKo npoeKT „TopyH b” bhocmt npeA^o^KeHMH nanGojiee 
yAanHbie. PacnojiojK eH ue 3AaHMM yAOBjieTBopneT 3anpocbi T exno-  
jiornn. ^oponniaH  ceTb n  nepeABM2Kei-me paÓ0Hnx BHyTpn komÓm- 
naTa p em enbi npaBMJibHO. B rjiaBHOM npoM3BOACTBeHHOM 3AaHnii 
Bbi3bmaeT B03pa5Kenne npe^Jion^eHMe jinm nTb AneBHoro CBeTa 
noMein;eHHH nepBoro 3Ta>Ka (ijex  necarniH, MejiaH^KeBbin n;ex 
h noAroTOBHTejibHoe OT^ejieHMe). IIjiaH 3Aahmh ocnoBaH Ha o ó ^ e -
A.iiHeHHii Bcero TpancnopTa b e^imoń u;eHTpajibHOM nojioce n e p e -  
MemeHMH. 3 to npnBejio k coKpargeHMio (ao naTM) KOJinnecTBa 
jimc|)tob, KOTopbie MoryT B3aviMH0 3aiMein;aTb ee6n  b paóoTe b cjiy -  
nae aBapnu. HecMOTpn Ha SKOHOMHoe p em eim e  TpancnopTa pi sko- 
hommio MecTa OjiaroAapn peineHPiio n e p so ro  3Ta?Ka 6e3 AneBHoro 
CBeTa, npoeKT oahoko PiMeeT caMbin SojibinoM oóneM. 3 to oóhhchh- 
eTCH P13JIHLLIHPIM pe3epB0M MeCTa B n0A3eMH0M HaCTH, Hpe3MepHbIM 
pa3BMTneM KJinMaTM3aAMM, H3jmmecTB0M rapAepoóoB n cKJiaACKMX 
noMemeniiH. B ce  stu noM eiijem ia MoryT Óbitb coKpameHbi nppi 
AajibHenmeii pa3pa5oTKe npoeKTa.
B ny6jinKaAPiH hphboahtch MaTeppiajibi no bcom npoeKTaM, oahbko 
aBTop nyÓJiHKaAMn npMHu;nroiHJibHO He corjiaceH c o5pa30M Mbi- 
nuierniH npeACTaBJieHHbiM b npoeKTe „TypoHb”, KOTOpbin 5biJi 
B oSlAGM KJiaCCM<i)PIKappIH nOCTaBJieH JKIOPPI Ha BTOPOM MeCTe. 
reHepajibHbin njiaH HeSjiaronpnaTeH phaom ojhpiGok, Hnp. pa6o- 
Taiompie Ha KOM6nHaTe aoji^ hbi xoAHTb neniKOM 400 MeTpoB ot 
6jiPDKanmeji ocTaHOBKH TpaHcnopTa. KoMOnnaT Hpe3Mepno npn- 
6jin5KeH k aapoAPOMy n t. n. TjiaBHbiM cJ>yHKu;noHajibHbiM neAO- 
CTaTKOM npoeKTa HBjineTCH OTcyTCTBne hctkoh KOHu;enAnpi perne- 
hmh TpaHcnopTa b npon3BOACTBe, b npoeKTe npeAJiaraeTCH 
ycTponcTBo 10 jihc|dtob, KOTopbie OAnaKO He MoryT B3anMHO 3a- 
Mein;aTb ce5a b cjiynae aBapnn, nepeABPiHienpie paooTaiomPix 
sanyTaHO.
R sa npoeKTa aMcfiuTearpoB. AMcfouTeaTp s Bapm aee na 1100 
MecT —  aBrop apx . 3 . XCpipeHbCKH. AMQ)PiTeaTp pacnoJiojKei-i 
b napne. IIpoMeHaAa Ha BapmaBCKOM scK apne. IIporpaMMa npeA - 
bhaht ABe cJ)yHKii;MH: nanopaM unecK oe khho pi scTpaAHbie nocTa- 
hobkpi. CneKTaKjin nponcxoAHT tojibko jieTOM. AMc|)PiTeaTp n e p e -  
KpbiaBeTca oSojiohkoh pi3 njiacTMnecKoro MaToppia.ua pacTH niBae- 
Moro Ha KaHaTax. AMcfiiiTeaTp b BbidzoiUtU na  1350 MecT —  aBTopbi 
apxpiTeKTopbi: M. CKpinuneK pi B. B ajia . AM^HTeaTp pacnojionteH  
b n ap ne HaA pexopł EpAa. B riporpaMMe kpiho h sc ip aA a . ripocn;e- 
PinyM ncnojib3yeTCH a«̂b Tam^es.

Compte-rendu du Congres International de TUIA a Moscou, elabore 
par un des participants, 1'architecte K. Marczewski.
Publication de Tinterieur de Tappartement prive de l'architecte
O. Hansen, projete et realise en ąualite de petit experiment plas- 
tiąue et fonctionnel.
Concours pcur un projet d’etablissements textiles a Toruń. Quatre 
ateliers ont ete convoques a ce concours. Les autorites urbaines 
proposerent aux participants le choix de cinq possibilites de locali- 
sation sur les terrains de la ville. Seule l'oeuvre „58" avait tenu 
compte des localisations designees, alors que les autres ont choisi 
de concert les pla.ces indiquees prealablem ent par les urbanistes, 
a savoir le „Bydgoskie Przedmieście". Le jury apprecia tout au plus 
l‘oeuvre au symbole „Toruń" — dont les principaux auteurs sont les 
architectes: Stanisław Dyszkiewicz, Jerzy Romański, W ładysław
W iśniewski. Les auteurs ont choisi un terrain situe aupres de la 
Vistule en bas de la ville, au Bydgoskie Przedmieście (Faubourg de 
Bydgoszcz). Cette localisation serait avantageuse a cause de la spa- 
ciosite du terrain et la disposition des voies ferrees et des routes. 
Les etablisements auraient la possibilite de puiser 1'eau a la V istuler 
conjointement avec d‘autres etablissements, ainsi que de la recon- 
duite des egouts aux ateliers de filtrage. De meme cette situation 
serait favorable aux investissements necessaires pour la recon- 
struction des routes et la transmission de 1‘energie electrique. Malgre 
que cette localisation avait aussi ete envisagee dans d'autres projets, 
la solution donnee a ete reconnue la plus avatageuse. La disposition 
des batiments repond aux besoins de la technologie de la production. 
Le reseau exterieur des routes et la  circulation des travailleurs 
a Linterieur de 1'etablissement, sont bien resolus. Certaines reserves 
provoque la decision de privation de lumiere du jour des locaux au 
Ler etage (destines au cardage, au melange et la section prepa- 
ratoire). La disposition du batiment est basee sur la fondation d'une 
zonę de transport principale. De cette maniere on obtient la plus 
petite quantite (cinq) d^scenseurs, disposes de sorte qu'ils peuvent 
se suppleer mutuellement. Malgre 1‘economie du systeme de transport 
et 1'economie obtenue par l'elevation d'un etage sans lumiere du 
jour, le projet possede la plus grandę cubature, ce qui s’explique par 
de trop grandes reserves de surface aux souterrains, de 1 agran- 
dissement superflu de la climatisation, du superflu de salles de re- 
creation, de vestiaires et de magasins, ce qui pourra etre reduit au 
cours de 1'elaboration ulterieure du projet. Bien que les illustrations 
de tous les travaux du concours ont ete presentees, l.'auteur de la 
publication naccep te  pas la maniere de penser de l‘oeuvre au 
symbole „Turoń", classee a la seconde place par le jury  du concours. 
Le plan generał de cette oeuvre est desavantageux, etant donnę 
qu'il comporte maintes erreurs, par exemple la necessite d un acces 
a pied pour les travailleurs a distance de 400 m, un rapprochement 
excessif des etablissem ents de 1'aerodrome et autres defauts. Le Prin
cipal defaut fonctionnel du projet c* est le manque d‘une conception 
generale d'un transport commode, lie a la production (ceci 
s'exprime par 1'embrouillement de dix ascenseurs, qui ne peuyent 
pas collaborer en cas d'ava,rie), ainsi qu'une conception peu lisible
de la circulation a pied. . ^
Deux am phiteatres. L ’am phiteatre  a Varsovie auteur 1 arch. Z. Zy- 
cieński. L am phiteatre serait edifie au parć Promenada et situe sur 
1'escarpe varsovienne. Le programme prevoit deux fonctions: un 
cmema panoram iąue et 1'estrade. Ces entrepnses auraient lieu um- 
auement en ete. La couverture de Lamphiteatre serait realisee en un 
enduit de plastic suspendu sur des cordes. Capacite 1100 personnes. 
L ’am phiteatre  a Bydgoszcz — auteurs: architectes M. Skrzypek 
et B. Wala. L 'amphiteatre serait place dans un centre de sport et de 
distraetions au bords de la riviere Brda. Le programme prevoit un 
cinema et une estrade, l‘avant-scene pourrait etre utilisee pour 
danser. Capacite 1350 personnes.

Uzupełnienie
W  artykule M. Kokozowa „Pawilon wystawowy", nr 5 „Architek
tury" 1958, na str. 178 u góry nie zostały wymienione w podpisie 
nazwiska autorów pawilonu nr 27 wybudowanego w r. 1955 dla eks
ponatów CPLiA na Targach Poznańskich.
Autorami tego pawilonu są architekci: A. Uniejewski, T. Uniejewski,
B. Chyliński. Zb. Jaroszyński i Wł. Rydzik. Rzeźba i elementy gra
ficzne •— Wł. Szyndler.

Uwaga ogólna: publikując poszczególne prace architektoniczne, zwła
szcza zbiorowe realizacje, redakcja zmuszona jest opierać się na 
ustaleniach autorstwa obiektu zebranych przez autora artykułu, stąd

w ynikają podobne do powyższych braki w informacji. Uniknięcie 
tych braków ze strony autorów artykułów jest częstokroć niemożli
we, i pomimo całej przykrości, jaką odczuwają autorzy prac, nie wi
dzimy innego sposobu ich naprawienia jak tylko przez uzupełnienia 
ex post.
Trzeba tu jeszcze dodać, że np. fotograficy, których „autorstwo jest 
zawsze przez redakcję honorowane", mają o tyle ułatw ioną sprawę 
co do ustalenia autorstwa ich zdjęć, że każda odbitka jest przez nich 
opieczętowana. Malarze podpisują swe obrazy. Architekci natomiast 
kładą swój podpis jedynie na tzw. dokumentacji technicznej, a sam^ 
budynki, z całą złośliwością rzeczy martwych, milczą na temc. 
autorów pomysłu.
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V KONGRES U!A -  MOSKWA 1958
Architektura i urbanistyka tworzą rozległy 
zakres wiedzy i jednocześnie sztuki kształ
towania i reżyserii współczesnych form 
życia: jego warunków zdrowotnych, wygody 
i estetyki.
Prawidłowa metoda pracy w architekturze 
jak i w urbanistyce wymaga wszechstron
nego, analitycznego spojrzenia na temat. 
Dlatego może coraz częściej szukamy roz
wiązań optymalnych: estetycznych w kom
pozycji układów przestrzennych, jednocześ
nie dostępnych od strony możliwości tech
nicznych i ekonomicznych, słowem, real
nych możliwości dla określonego regionu, 
czy kraju, na konkretnym etapie jego roz
woju gospodarczego i kulturalnego. Jest to 
kierunek, jaki się zarysowuje w twórczej 
pracy współczesnego architekta i współ
czesnego urbanisty. , . .
Tematem najbardziej aktualnym na swiecie 
jest zagadnienie mieszkania z jego rozległą 
problem atyką architektoniczną, dotyczącą 
koncepcji planu i materiałów budowlanych, 
a na odcinku zagadnień urbanistycznych, 
organizacji jednostki mieszkaniowej dziel
nicy miasta.
Na tle tego istotnego aktualnego dzisiaj za
gadnienia współczesna urbanistyka i archi
tektura zazębiają się o siebie coraz bardziej. 
Stąd też jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że 
kolejny V Kongres UIA (Międzynarodowej 
Unii Architektów) organizacji o zasięgu 
około 45 krajów  i liczbie członków, sięga
jącej 100 000 — był poświęcony zagadnie
niom urbanistyki.
„Temat obecnego kongresu, czytamy w re
zolucji, jest logicznym dopełnieniem kon
gresów w Lizbonie i Hadze, które wykazały, 
że twórczość architekta, zwłaszcza w miesz
kalnictwie, jest nierozerwalnie złączona 
z problemami urbanistycznymi. Szybki przy
rost zaludnienia, koncentracja miejska, pod
niesienie poziomu życia na całym świecie, 
zobowiązuje architekta do włączenia swoich 
prac w ramy całego miasta, w celu zapew

niania dobrobytu mieszkańców i poprawy 
warunków ich egzystencji. Budowa miesz
kań powinna przyciągać szczególną uwagę 
architektów  i budowniczych oraz czynników 
państwowych, zarówno przy budowie miast 
istniejących jak i przy zakładaniu miast 
nowych".
Tego rodzaju stwierdzenia ogólne przyjm u
jemy zawsze z zadowoleniem i oczywistym 
szacunkiem dla rzeczy ważnych.
Natomiast kilka cyfr, przytoczonych na 
uroczystym otwarciu kongresu przez prezesa 
UIA i delegata Ghile, Hectora Mardones 
Restut, znacznie bardziej poruszyły wy
obraźnię. W ymowa tych cyfr była zaska
kująca i zelektryzowała zebranych wizją 
przyszłych zadań stojących przed architek
tami całego świata.
„Obecne zaludnienie ziemi, mówi Mardones 
Restut, jak  twierdzą eksperci demografii, 
jest oceniane w przybliżeniu na 265Ó mil. 
mieszkańców. Obliczają oni, że w przeciągu 
najbliższego ćwierćwiecza zaludnienie na
szej planety wzrośnie o miliard ludzi. Jest 
to liczba jaką osiągnęła ludzkość do po
łowy XIX wieku. Aby osiedlić ten miliard 
istnień ludzkich musimy wybudować około 
5 000 miast po 200 000 mieszkańców. Ozna
cza to, że corocznie działalność architektów  
i urbanistów  powinna powoływać do życia 
200 miast po 200 000 mieszkańców".
„W konsekwencji — twierdził Mardones 
Restut — obecność urbanisty z jasnym 
obrazem przyszłości jest nakazem nadcho
dzących lat. Zadziwiająca szybkość wzrostu 
ludności nie dopuści jakiegokolwiek bądź 
wahania, ani też improwizacji".
Przedmiotem obrad kongresu jak  też te
matem poprzedzającej go ankiety była 
sprawa działalności urbanistycznej i do
świadczeń realizacyjnych w okresie 1945—- 
1957. Odbudowa miast zniszczonych, prze
budowa istniejących i budowa nowych miast 
w ciągu trzynastu lat powojennych.
Dla usystematyzowania problem atyki wysu-
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nięto dwa tematy podstawowe, porządku
jące dużą ilość zagadnień, ułatw iające prace 
przygotowawcze i pracę samego kongresu:
1. Plan — strona funkcjonalna i estetyczna.
2. Realizacja — a) strona prawna, gospo

darcza i społeczna,
b) strona techniczna — uprzemysłowie

nie budownictwa.
W  ankiecie opracowanej przez poszczególne 
sekcje narodowe UIA (sections nationals), 
omawiającej konkretne przykłady miast oraz 
wnioski i doświadczenia z praktyki urbani
stycznej danego kraju, przyjęto ten sam po
dział.
Porównanie odpowiedzi nadesłanych z róż
nych krajów, pozwoliły na opracowanie re
feratów podsumowujących wnioski w dzie
dzinie metody pracy urbanistycznej i prak
tyki realizacyjnej. Referaty te z kolei były 
podstawą do skonstruowania referatu gene
ralnego.
Rogaty m ateriał ankiety, opracowany bar
dzo starannie, z dużym nakładem i ciekawie 
ilustrowany został podzielony na 2 części: 
część I-sza (tom Lszy i Il-gi) — poświęcona 
urbanistyce światowej.
Część II-ga (tom 3-ci) — urbanistyce ra
dzieckiej.
Zawartość trzech pokaźnych tomów — to 
doświadczenie urbanistów całego świata — 
cenna pozycja bibliotek technicznych. 
Organizatorzy kongresu zapowiedzieli po
nadto następny IV tom, na który złożą się 
odpowiedzi, nadesłane z opóźnieniem oraz 
materiały zadeklarowane w czasie trw ania 
kongresu.
Sekcja radziecka wyszła z założenia, że 
praca kongresu powinna być kontynuowana 
nawet po jego formalnym, zakończeniu, nie 
tylko dla opracowania materiału z dyskusji 
lecz również dla wymiany poglądów. Praca 
ta  powinna trwać dalej aż do momentu pod
jęcia prac przygotowawczych nad tematami 
następnego kongresu.
Porządek obrad nie odbiegał od klasycznego 
schematu. Po oficjalnej części otwarcia kon
gresu w pałacu kremlowskim część roboczą 
zainaugurowała sesja w auli Uniwersytetu 
Moskiewskiego, stałym miejscem obrad 
kongresu. Przewodniczył Piotr Abrosimow 
(ZSRR), przewodniczący V-tego kongresu 
UIA; Tschumi (Szwajcaria) i Piecinato (Wło
chy) — jako wiceprzewodniczący sesji.
Na sesji tej został wygłoszony przez Bara
nowa (ZSRR) referat generalny.
Był to początek serii referatów, które zna
lazły się na porządku dziennym następnych 
sesji i zostały uszeregowane według układu 
dwóch zasadniczych tematów kongresu: 

Referenci tematu 1-szego (Plan): 
Szkwarikow (ZSRR) — kraje Europy wschod

niej
Van Eesteren (Holandia), Ling (Anglia) — 

kraje Europy zachodniej 
Liang Se-Tchen (Chiny) — kraje Azji 

wschodniej
Churchill (USA) — kraje Ameryki Północnej 
Larrain (Chile) — kraje Ameryki Łacińskiej.

Referenci tematu II-giego (Realizacja): 
dla punktu a:
Tonew (Bułgaria) — kraje Europy wschod

niej i Chiny
Hillebrecht (NRF) — kraje Europy zachod

niej, Skandynawia i USA. 
dla punktu b:
Ałabian (ZSRR) — kraje Europy wschodniej 
Fayeton (Francja) — kraje Europy zachod

niej i Skandynawii 
Kump (USA) — Stany Zjednoczone.
Trudno jest w krótkiej sprawozdawczej re
lacji utrafić w najważniejsze i najbardziej 
istotne dla referatów czy dyskusji momenty. 
M ateriał kongresu obejmuje, jak  widać 
z przytoczonego układu referatów, szeroki 
zakres zagadnień urbanistyki światowej. 
Zacznijmy od wypowiedzi architekta Bara
nowa.
Zadaniem generalnego referatu było prze
analizowanie materiałów nadesłanych przez 
sekcje poszczególnych krajów  i podsumo
wanie działalności urbanistycznej okresu 
powojennego. Potwierdza to tytuł referatu: 
„Urbanistyka współczesna" (Budowa i prze
budowa miast 1945—1957).
Część I-sza obejmuje charakterystykę urba
nistyki współczesnej w krajach Europy za
chodniej i w państwach socjalistycznych. 
Przegląd zniszczeń i odbudowy powojennej 
miast, przebudowę miast i budowę nowych.

Referent porusza również kwestię wpływu 
własności prywatnej na rozwój miast. 
Określa to zagadnienie jako jedną z pod
stawowych przeszkód i trudności, które nie 
pozwalają w wielu krajach na właściwe pla
nowanie^ długofalowe i opanowanie samo
rzutnego rozwoju miast. Cytuje następnie 
Hillebrechta, który podkreśla doniosłość 
i pilność sprawy rozwoju planowania w skali 
regionalnej i krajowej.
W części II-giej referatu Baranów omawia 
sprawę zaludnienia i stałego wzrostu miast, 
konieczność uregulowania tego wzrostu 
przez tworzenie miast o wielkości optymal
nej, wg niego 80—100 000 mieszkańców, 
oraz ograniczenia nadmiernego rozwoju wiel
kich miast przez budowę satelitów. N a
stępnie przechodzi do zagadnienia komuni
kacji, z jego szeroką problem atyką przebu
dowy dróg miejskich, współdziałania róż
nych środków lokomocji, powiązania komu
nikacji m iejskiej i podmiejskiej.
Część Il-gą Baranów kończy zagadnieniami 
uprzemysłowienia budynku, racjonalnej or
ganizacji pracy, właściwego zużytkowania 
terenu oraz omówieniem strony ekonomicz
nej urbanistyki. Analizując stronę archi
tektoniczną i estetyczną działalności urba
nistycznej porusza takie tem aty jak  — tra
dycja i postęp, rola zieleni w mieście, za
sada kompozycji zespołów oraz szereg in
nych.
Przy omawianiu realizacji planów urbani
stycznych referent podkreśla rolę głównych 
architektów miast, jako twórczych koordy
natorów pracy projektowej i działalności 
realizacyjnej w mieście. Z tych samych 
względów postuluje również tworzenie mi
nisterstw  lub komitetów do spraw urbani
styki i architektury.
Część III-cia referatu — to propozycje i za
lecenia w zakresie spraw poruszonych 
w części II-giej.
W  podsumowaniu wylicza referent najważ
niejsze tematy do dyskusji — problemy naj
bardziej aktualne w urbanistyce „dnia dzi
siejszego".
Baranów kończy swój referat trzema pod
stawowymi konkluzjami:
1. Postęp i powodzenie w urbanistyce 
współczesnej są uwarunkowane aktywnym 
udziałem i pomocą ze strony nauki.
2. Należy zwrócić się do instytutów  nau
kowych i akadem ii wszystkich krajów, by 
przyśpieszyły studia nad podstawowymi pro
blemami urbanistyki współczesnej z pełnym 
uwzględnieniem postępu w nauce i technice.
3. Postęp w dziedzinie urbanistyki współ
czesnej, o jakim marzą i dla którego pracują 
architekci całego świata, jest nie do po
myślenia w warunkach napiętej^ sytuacji 
międzynarodowej, wyścigu zbrojeń i stałej 
groźby konfliktu zbrojnego.
Referat generalny — to odpowiedzialna 
praca — wypośrodkowania z olbrzymiego 
materiału sekcji, jakiejś syntezy światowej 
myśli i praktyki urbanistycznej, w określo
nym przekroju kilkunastu lat, w warunkach 
różnych ustrojów  politycznych i gospodar
czych.
N ajtrudniejszą w tym wypadku sprawą było 
chyba ustawienie hierarchii zagadnień.
Zbyt szerokie cytowanie znanych na ogół 
zasad urbanistycznych wprowadza pewną 
monotonię i klimat podręcznika. 
Stwierdzenie, na przykład, że „doświad
czenie w dziedzinie urbanistyki wskazuje, 
iż warunki klimatyczne w yw ierają wielki 
wpływ na architekturę miast"... jak również 
to, że architektura miasta zależy od sposobu 
użycia lokalnych materiałów budowlanych, 
albo że „zasada komponowania sylwety 
miasta usytuowanego na terenie płaskim 
nie może być analogiczna do zasady kompo
zycji przestrzennej miasta położonego na 
terenie falistym, a tym bardziej górskim"... 
są na ogół zasadami oddawna znanymi 
i ogólnie przyjętymi.
Duża ilość „aksjoma tycznych'* stwierdzeń 
raczej ograniczała chłonność audytorium, 
zmniejszając wrażliwość na szereg ważniej
szych, bardziej aktualnych spraw, poruszo
nych przez generalnego referenta. Są to cie
kawe zagadnienia z dziedziny demografii, 
studiów nad optymalną wielkością miast, 
z dziedziny twórczej koncepcji kosztoryso
wania miast i wielu innych ciekawych pro
blemów.
Zagubienie proporcji w dozowaniu ogól

nych zasad, szczególnie w długiej, z natury 
rzeczy, wypowiedzi — prowadzi do znu
żenia słuchacza, który reaguje wówczas 
w sposób nazbyt uproszczony. W  rezultacie 
powstaje opinia, że referat zbyt często 
ucieka się do ogólników, że jest jak gdyby 
fragmentem podręcznika urbanistyki. Jest 
to ocena „z przerzutu" pod wpływem tak 
zwanego pierwszego wrażenia, nie zawsze 
słuszna i często krzywdząca referenta.
Do referatów, które zainteresowały audy
torium. należy zaliczyć referat profesora 
Van Eesteren, głównego architekta i u rba
nisty Amsterdamu. Referent odszedł od po
czątkowego układu, stąd też jego wypo
wiedź różniła się od drukowanej wersji, 
jaką otrzymali uczestnicy kongresu. W edług 
Van Eesterena przebudowa istniejących 
miast jest podstawowym zagadnieniem 
w urbanistyce zachodnio-europejskiej, gdzie 
gęstość zaludnienia w miastach jest naj
wyższa.
Zagadnienie to jest przedmiotem wielkiego 
zainteresowania architektów  i urbanistów 
i posiada na zachodzie swoje specyficzne 
cechy. W  Anglii polega na rozgęszczeniu 
miast drogą równoczesnej deglomeracji lud 
ności i przemysłu. W  Szwajcarii jest waż
nym problemem w dziedzinie organizacji 
terenu, w Lombardii musi być dokonana 
drogą uzyskania pewnego wyrównania mię
dzy mniejszymi miejscowościami i dużymi 
miastami. W e wszystkich wypadkach zagad* 
nienie przebudowy jest związane z ogrom
nym nakładem finansowym oraz stałą 
sprzecznością postulatów urbanistycznych 
i możliwości ich realizacji. Van Eesteren 
długo mówił na temat konieczności podjęcia 
przez urbanistów  wspólnej akcji z władzami 
miejscowymi, a naw et centralnymi, w kie
runku popularyzacji zagadnień urbanistycz
nych w społeczeństwie. Przy analizie do
świadczeń w zakresie demografii miast Van 
Eesteren mówi o konieczności prowadzenia 
polityki w tej dziedzinie we wszystkich 
krajach, które reprezentuje. Referent po
święcił dużo uwagi podstawowym czynni
kom w strukturze miasta: wzajemnym po
wiązaniom terenów przemysłowych i miesz
kaniowych, rozmieszczeniu usług, koniecz
nej izolacji dzielnic mieszkaniowych od 
przemysłu ciężkiego z jednoczesnym wpro
wadzeniem do zespołów mieszkaniowych 
niektórych rodzajów przemysłu lekkiego. 
Van Eesteren uważa, że optymalną wiel
kością, zapewniającą dobre zaprojektowanie 
usług w dzielnicy — jest liczba 30 000 miesz
kańców. Omawia następnie normy zieleni 
terenów wypoczynkowych i sportowych, 
podając w zależności od warunków miejsco
wych i wielkości miasta normę. 20 do 50 n r  
na mieszk.; mówi również o konieczności 
ochrony obszarów mieszkaniowych przed 
uciążliwością intensywnego ruchu m iej
skiego. Poruszając sprawę racjonalnego sto
sowania norm, przypomina o konieczności 
brania pod uwagę przyzwyczajeń i tradycji, 
ostrzegając jednocześnie przed doktryner
stwem, które w dziedzinie normowania jest 
szczególnie niebezpieczne, a często wręcz 
szkodliwe. Kończąc, Van Eesteren daje w y
raz swej wierze w zdolności urbanistów  po
konywania wielu przeszkód, które napoty
kają w swej twórczej pracy. Dlatego też 
jest głęboko przekonany, że urbaniści po
myślnie w ykonają nawet najtrudniejsze za
dania, jakie staw ia przed nimi dzisiejsza 
rzeczywistość.
Artur Ling, główny architekt i urbanista 
Coventry, uzupełnia do pewnego stopnia re 
ferat Van Eesterena, mówiąc o doświadcze
niach odbudowy miast zniszczonych przez 
wojnę, jednocześnie poświęca dużo uwagi 
planowaniu miast nowych. W edług Linga —- 
spośród krajów  Europy zachodniej jedynie 
w Anglii położono tak  duży nacisk na to 
niezmiernie ważne zagadnienie: 15 nowych 
miast, z których 10 są satelitam i Londynu 
i Glasgow, zostało wybudowanych lub jest 
jeszcze w budowie. Ling uważa, że za opty
malną liczbę ludności w nowych miastach 
należy przyjąć 50 000 mieszkańców. W w y
padku, kiedy ta  ilość mieszkańców jest 
liczbą wyjściową — górna granica nie po
winna przekraczać cyfry 100 000 mieszkań
ców. Oczywiście, wielkość nowego miasta
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Przestrzeń architektoniczna powinna wchłonąć najróżnorodniejsze 
funkcje stałe (praca, jedzenie, wypoczynek), jak i funkcje przypad
kowe, żywiołowe — zachodzące we współżyciu mieszkańców w cza
sie. Ma ona charakteryzować objawy życia i dzięki nim rozwijać się. 
Powinna uwypuklać indywidualność mieszkańców i skalę ich odczuć. 
Przestrzeń architektoniczna powinna mieć cechy przekształcalności 
w czasie z formy jednostkowej w formę wielości i odwrotnie. 
W ielorakość funkcji, którym ma zadośćuczynić przestrzeń architekto
niczna — przestrzeń o nieskończonej ilości ognisk — wymaga wpro
wadzenia obok sposobów tradycyjnych (rysunek techniczny, perspek
tywa, makieta) nowych sposobów studiowania. Sposoby tradycyjne, 
nie zawierając elementu zależności zjawisk w czasie, nie są w stanie 
pogłębić naszego stosunku do kompozycji architektonicznej.

Pokój dziecka

Studiowanie architektury w wielkości naturalnej jest na szeroką 
skalę niemożliwe. W związku z tym formę studium nad czasoprze
strzenią w skalach mniejszych należałoby tak interpretować, aby za
chować sens kompozycyjny zagadnienia; aby zaś zachować w pełni 
twórczy stosunek do zagadnienia — powinno ono być rozwiązywane 
em ocjonalnie — ,,na żywo" — w danym tworzywie (w przyjętej skali) 
jako twórcza in terpretacja zjawisk zachodzących w skali 1:1.
Celem pokazanego tu ,,studium przestrzeni architektonicznej" było 
w łaśnie wyważenie i powiązanie przestrzeni w czasie.
Różny okres kubizmu w malarstwie, film, rzeźbienie — to dyscypliny 
twórczości, które mogą ułatw ić realizację wyobrażeń.

Oskar Hansen
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Składany fotel z rur stalowych i skóry lub tkaniny
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Cztery warianty rozwiązania projektu zakładu przemysłowego
JO Z E F  ŁO W 1 Ń SK I

W  maju 1958 roku został rozstrzygnięty konkurs na projekt przemy* 
słowych zakładów włókienniczych w Toruniu. Zakres prac konkur
sowych obejmował lokalizację, technologię i część architektoniczno- 
budowlaną. . '
Lokalizacja zakładów została przewidziana w Toruniu ze względu na 
istniejące w tym mieście wolne siły robocze oraz na ewentualny 
łatwy transport surowca W isłą z Gdańska. Do dyspozycji projek
tantów postawiono kilka lokalizacji szczegółowych. W  rezultacie 
każdy z zespołów w ybrał inne miejsce pod projektowaną budowę.

Problemy technologiczne wiążą się ściśle z zagadnieniami architekto
niczno-budowlanymi, wobec czego omówiono powyższe problemy 
równocześnie. . , . . «
Do konkursu stanęły 4 zespoły z 4 biur projektowych, a mianowicie:
1) W rocławskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego,

godło „Korona", ' ' . ,
2) W arszaw skie Biuro Projektów  Przemysłowych, godło „Toruń ,
3) Biuro Projektowania Zakładów W łókienniczych w Łodzi, godło 

„Turoń",
4) Gdańskie Biuro Projektów  Budownictwa Przemysłowego, go

dło „58".
Skład Sądu Konkursowego stanowiła komisja utworzona z przedsta
wicieli M inisterstwa Przemysłu Lekkiego i M inisterstwa Budownictwa 
i Przemysłu M ateriałów Budowlanych.
Sąd Konkursowy ustalił następującą kolejność prac:
Praca p. g. „Toruń" 1 miejsce 

„ „ „ „Turoń" 2 miejsce
„ „ „ „58" 3 mięjsce
„ „ „ „Korona" 4 miejsce

Przegląd poszczególnych projektów  został przeprowadzony niezależ
nie od powyższej kolejności. W yrażone poniżej opinie są osobistymi 
poglądami autora artykułu na poszczególne projekty i zagadnienia. 
Momentem charakterystycznym  konkursu był wybór lokalizacji 
szczegółowej przez poszczególne biura projektowe, uczestniczące 
w konkursie.
W ybór lokalizacji został celowo włączony do warunków konkursu, 
gdyż w  stosunku do wszystkich zaproponowanych przez władze te
renowe miasta Torunia lokalizacji inwestor miał poważne zastrze
żenia.
W ładze terenowe wytypowały pod budowę zakładu włókienniczego
pięć lokalizacji, a mianowicie:
1) Jakubskie Przedmieście,
2) Bydgoskie Przedmieście przy porcie drzewnym,
3) Rudak przy cegielni,
4) Rudak, teren pokoszarowy,
5) Podgórze (po lewej stronie Wisły).
Jedynie biuro projektowe w ystępujące p o d L ^ ^ ° ± ; .  
kalizację na Jakubskim  Przedmieściu,
brały lokalizację nie braną pod uwagę P P , T u i -lska
nowych, tj. Bydgoskie Przedmieście między ul. Lotniczą i torunsK a
Fabryką Nawozów Fosforowych.

I. PROJEKT OZNACZONY GODŁEM „KORONA”

1. Lokalizacja
Projektanci w ybrali teren  położony nad W isłą poniżej miakta na 
Przedmieściu Bydgoskim, na północ od szosy bydgoskiej- 
ulicą Lotniczą, zakładami „Polchem" i istniejącą linią kolej ą
do Czarnowa. , „ i . ; .
Jest to teren wybrany spośród sześciu zaproponowanych w założe
niach. Posiada on następujące zalety: ##
a) Dostateczna wielkość terenu, zapewniająca możliwość rozbudowy, 
a nawet budowy drugiego analogicznego, równolegle położonego za
kładu. Równy teren, z niewielkim spadkiem w stronę W isły, nie wy
maga dużych robót ziemnych. Grunt piaszczysty o dostatecznej wy
trzymałości, to znaczy ok. 2,5 kg. W oda zaskórna na głębokości ok. 
4—5 m. Teren znajduje się powyżej terenów zalewowych.
b) Dogodny transport drogowy, kolejowy, a w przyszłości i wodny. 
Bezpośrednio przy terenie przebiega linia kolejowa i istnieje łatwość 
uzyskania bocznicy kolejowej, zarówno ze strony wschodniej, jak  
i zachodniej Istniejąca linia kolejowa posiada połączenie z portem 
drzewnym położonym w odległości ok. 1,5 km na zachód. W obec 
powyższego projektowany zakład będzie mógł w przyszłości po upo
rządkowaniu W isły i portu korzystać z transportu wodnego za po
średnictwem transportu kolejowego bądź samochodowego. Lokali
zacja zakładu bezpośrednio przy porcie jest niedogodna, ze względu

nisko położone tereny portowe i bliskość wody zaskórnej oraz ze 
wzaledu na dużo większe oddalenie od m iasta i stąd uciążliwe po
ła p a n ie  z miastem, jako miejscem zamieszkania sił roboczych.
c) Możliwość łatwego ujęcia i doprowadzenia wody wspólnie z są
siednimi przewidzianymi do rozbudowy zakładami przemysłowymi. 
Sprawa jakości wody i przystosowania jej do potrzeb Przemysłu 
(zmiękczanie) — wg opinii fachowców me nasuwa specjalnych trud
ności i nie pociągnie nadmiernych kosztów.
d) Możliwość bliskiego odprowadzenia ścieków do projektowanej 
w tym rejonie m iejskiej oczyszczalni ścieków lub do projektowanej 
oczyszczalni wspólnej z sąsiednimi zakładami przemysłowymi. ^
e) Bliskość do dzielnic mieszkaniowych (Bydgoskie przedmieście), 
nie posiadających przemysłu, to znaczy źródło masowej pracy, 
a posiadających ponadto wolne tereny budowlane dla budownictwa 
mieszkaniowego dla fachowców, których trzeba będzie sprowadzić

do Torunia. Bliskość do miejsc zamieszkania jest szczególnie ważna, 
ponieważ zakłady włókiennicze zatrudnią duży odsetek kobiet. 
Ponadto istnieje możliwość łatwego przedłużenia wzdłuż szosy byd
goskiej istniejącej linii tram wajowej, która obsłużyłaby również pra
cowników sąsiednich zakładów. Ponieważ w tej części miasta nie ma 
większych zakładów pracy, wobec tego tram waje w tym kierunku 
nie m ają w godzinach szczytu dużego obciążenia, które nakładałoby 
się na potoki spowodowane nowoprojektowanymi zakładami włókien
niczymi.
W  ten sposób miasto uzyska bardzo równomiernie rozłożone potoki 
pasażerów w kierunku zachodnim w stosunku do kierunku wschod
niego, obciążonego potokami pasażerów dążących do istniejącej 
dzielnicy przemysłowej w części wschodniej miasta. Między dzielni
cami mieszkaniowymi a projektowanym  zakładem przemysłowym 
pozostaje pas zieleni szerokości ok. 500 m na terenach pofortecznych, 
Do wad proponowanej lokalizacji należy zaliczyć:
a) Długie podłączenie energii elektrycznej.
b) Koszty związane z koniecznością przełożenia istniejącej bocznicy 
oraz przebudowy szosy bydgoskiej.
c) Projektanci przewidują lokalizację zakładu w części wschodniej 
omawianego terenu, prawdopodobnie w celu usprawnienia współ
pracy z powyższymi sąsiednimi zakładami na odcinku realizacji 
wspólnych inwestycji oraz w celu uniknięcia odgruzowania ruin 
2 budynków. Zbliżenie projektowanego zakładu do sąsiednich za
kładów może spowodować zanieczyszczenie szkodliwymi dla pro
dukcji w łókienniczej gazami — wydzielanymi przez te zakłady, 
a przenoszonymi przez w iatry zgodnie z podaną różą wiatrów.
Należy uznać projektowaną lokalizację w zasadzie za słuszną z tym 
zastrzeżeniem, że zakład powinien być projektowany w części za
chodniej terenu, to znaczy w rejonie ulicy Lotniczej.

2. P l a n  g e n e ra ln y  i  u k ła d  p r ze s tr ze n n y
Ogólny układ budynków związanych z produkcją — odpowiada wg 
opinii technologów potrzebom tejże. Ujawnione braki powierzchni 
produkcyjnej w szeregu działów pomocniczych w obrębie właściwej 
produkcji mogą być rozwiązane przez wydzielenie do odrębnego 
budynku na korzyść braków w działach produkcyjnych. W ydzielenie 
to może spowodować trudności przy właściwym sytuowaniu omówio
nych działów pomocniczych.
Budynek adm inistracyjny umieszczono prawidłowo od strony miasta 
z możliwością wyodrębnienia od budynków produkcyjnych. W ątpli
wość budzi nadmierne wyeksponowanie sali zebrań, której wielkość 
wymaga ponadto rozważenia.
Projektow ana komunikacja w obrębie terenu zakładowego nie na
suwa zastrzeżeń.
a) Bocznica kolejowa prawidłowo obsługuje magazyny surowca, go
towych wyrobów i skład opału, nie zajmując nadmiernego miejsca 
i nie powodując kolizji ruchu.
b) Sieć drogowa dobrze obsługuje całość produkcji.
c) Dobrze rozwiązano masowy ruch pieszy pracowników dążących 
do i z pracy, łącząc prosto i przejrzyście wejście na teren zakładu 
z rozmieszczonymi równomiernie szatniami, wyłączonymi z obiegu 
produkcji, ale dobrze połączonymi z budynkami produkcyjnymi. W ąt
pliwości budzą dalekie dojścia z szatni do części miejsc pracy z ko
niecznością przechodzenia niektórych pracowników przez obce działy 
produkcji. Brak parkingu na rowery.
Rozmieszczenie urządzeń sanitarnych nie budzi zasadniczych za
strzeżeń.
Brak rozwiązania urządzeń sportowych.
Układ przestrzenny projektowanych zakładów — harmonijny, posiada 
bardzo korzystne rozwiązanie, zwłaszcza od strony szosy bydgoskiej. 
Rytmiczne rozmieszczenie pawilonów szatni, poza dobrym funkcjo
nalnym układem, wprowadza skalę ludzką w obrębie masowego ruchu 
pracowników. W ątpliwości budzi usytuowanie i ukształtowanie wielo
piętrowego budynku magazynów i sortowni surowca.
Główny budynek produkcyjny. Zastrzeżenie budzą wszystkie w a
rianty ukształtowania dachów. Zaprojektowana konstrukcja, a zwłasz
cza wysunięcie ponad dach kanałów klim atyzacyjnych, powoduje 
stworzenie szeregu zamkniętych niecek, które będą stanowiły świetne 
kotliny dla zalegania śniegu. Projektanci nie podają sposobu od
śnieżania. v
Odśnieżanie przez ogrzewanie i topienie śniegu powodować może 
kolizje z koniecznością utrzym ania stale jednakowego „klimatu" 
w salach produkcyjnych. Należałoby zastanowić się nad przyję
ciem całkowicie innej konstrukcji budynku głównego.
Drugą wątpliwość budzi oświetlenie dzienne. Brak obliczeń nie po
zwala na dokładne określenie, czy projektowane oświetlenie dzienne 
będzie dostateczne.
Powyższa uwaga dotyczy wszystkich budynków i pomieszczeń. 
Ponadto budzi wątpliwość największa spośród wszystkich projektów  
ilość wind (15 sztuk) między halą produkcji a magazynami. W indy 
rozmieszczono właściwie przy ciągach komunikacyjnych, natomiast 
nie rozważono możliwości zastosowania transporterów  i takiego roz
stawienia wind, aby można zmniejszyć ich ilość, a jednocześnie za
pewnić ich współpracę na wypadek koniecznego remontu jednej
z wind. . . . . .
Budynek magazynów surowca i sortowni. Należy zwrocie uwagę na 
schematyzm architektury, nie odpowiadający przyjętem u swobod
nemu usytuowaniu budynku w stosunku do pozostałych elementów
zabudowy. . , , , .
Stosunkowo najniższe koszty inwestycyjne przewidziane na budyniu 
w powyższym projekcie należy tłumaczyć zmniejszeniem lub pomi



nięciem szeregu powierzchni produkcyjnych oraz przyjętą najniższą 
wysokością magazynów w suterenach (ok. 3 m); ponadto należałoby 
sprawdzić dostateczną ładowność tych magazynów.

IL  PROJEKT OZNACZONY GODŁEM „TORUŃ”
1. Lokalizacja
Projektanci wybrali teren położony nad W isłą poniżej miasta,, na 
Przedmieściu Bydgoskim, między ulicą Lotniczą, zakładami „Polchem" 
i istniejącą linią kolejową, na północ od szosy bydgoskiej.
Jest to teren sąsiedni w porównaniu do lokalizacji przyjętej przez 
projekt pod godłem „Korona" i leżący na wschód od tego terenu, to 
znaczy bliżej miasta.
Posiada on wszystkie zalety wymienione w opinii do projektu pod 
godłem „Korona", p. 1 a, b, c, d, e.
Różnicę stanowi decyzja projektantów  „Torunia" wyboru terenu le 
żącego na wschód od terenu wybranego przez projektantów  „Ko
rony", co wydaje się bardziej prawidłowe.
Lokalizacja ta posiada ponadto następujące dodatkowe zalety w sto
sunku dp lokalizacji „Korony":
a) Bliższe o paręset metrów położenie w stosunku do miasta.
b) Odpowiednio krótsze podłączenie sieci elektrycznej.
c) Większą odległość od sąsiednich zakładów, co lepiej zabezpiecza 
zakłady włókiennicze od szkodliwego działania wyziewów przeno
szonych przez zachodnie wiatry.
Natomiast lokalizacja „Torunia" ma wady, a mianowicie:
a) Dłuższe przewody połączeń służących do współpracy z sąsiednimi 
zakładami.
b) Konieczność odgruzowania ruin 2 budynków.
c) Konieczność przesunięcia istniejącego dojazdu niezależnie od 
kosztów związanych z przełożeniem istniejącej bocznicy i odcinka 
szosy bydgoskiej.
Należy uznać projektowaną lokalizację przyjętą w projekcie „Toruń" 
ża względnie najlepszą spośród czterech pozostałych.
2. Plan generalny i układ przestrzenny
Układ budynków związanych z produkcją odpowiada ■— wg opinii 
technologów — potrzebom tejże.
Ujawnione braki w projekcie technologicznym dotyczą wewnętrznego 
rozplanowania poszczególnych budynków. Dzięki zwartemu, jedno
litemu usytuowaniu poszczególnych budynków, powiązanych ze sobą 
krytymi przejściami, unika się transportu zewnętrznego między po
szczególnymi działami z wyjątkiem połączenia budynku pralni z głów
nym budynkiem produkcyjnym. Połączenie budynku głównego z bu
dynkiem farbiarni utrudnia przejazd, co jest niekorzystne ze wzglę
dów na ochronę p-pożarową.
Budynek administracyjny umieszczono prawidłowo od strony miasta, 
z dobrze zaprojektowanym Wejściem dla pracowników, parkingiem 
i stojakami dla rowerów. W ątpliwość budzi usytuowanie budynku 
administracyjnego. Zaprojektowanie kotłowni od strony zachodniej 
budzi pewne wątpliwości. Natomiast sytuacja taka jest korzystna dla 
współpracy z sąsiednimi zakładami.
Projektowany układ komunikacji na terenie zakładu nie nasuwa za
sadniczych wątpliwości.
a) Bocznica kolejowa prawidłowo obsługuje magazyny surowca, go
towej produkcji i skład opału, nie powodując kolizji ruchu.
b) Sieć drogowa bezkolizyjnie obsługuje całość zakładu. Wątpliwość' 
Dudzi zaprojektowanie oddzielnej portierni drogowej.
c) Dobrze rozwiązano ruch pieszy pracowników, prowadząc bezkoli
zyjnie od głównego wejścia do równomiernie rozmieszczonych wejść 
do szatni. Bardzo korzystnie wypadło powiązanie miejsc pracy 
z szatniami. Maksymalna długość powyższych dojść nie przekracza 
60 metrów.
Rozmieszczeni0 urządzeń sanitarnych nie budzi zasadniczych zastrze-

Zwarty, uporządkowany układ planu generalnego zapewnia krótkie, 
proste drogi transportu i produkcji.
Powyższe zalety powodują harmonijny układ przestrzenny całości 
zakładu, z pewną przewagą funkcjonalizmu nad architekturą, co w y
raża się w niedopracowanym ujęciu przestrzennym od strony szosy 
bydgoskiej.
Należy uznać plan generalny „Torunia" za korzystny z zastrzeżeniem 
rozwiązania przestrzennego, zwłaszcza od strony szosy bydgoskiej.
Główny budynek produkcyjny
Zasadniczą wątpliwość budzi zaprojektowanie części produkcji (cze- 
salnia I i IIf melanżownia i oddział przygotowawczy) na 1 piętrze, 
pozbawionym całkowicie światła dziennego. W iększość fachowców 
wypowiada się przeciwko tej koncepcji ze względu na utrudnienie 
w rozpoznawaniu kolorów surowca i półfabrykatów.
Powyższa koncepcja pozwala natomiast na znaczne zmniejszenie po
wierzchni zabudowy i dachów, co pozwala na korzystne rozwiązanie 
problemów budowlanych, a zwłaszcza uniknięcie olbrzymich prze
strzeni dachów pilas tych. Ponadto w projekcie „Torunia" dachy te 
nie tworzą zamkniętych niecek.
Brak obliczeń oświetlenia dziennego utrudnia dokładne określenie, 
czy zaprojektowane oświetlenie będzie dostateczne.
Układ budynku oparto na stworzeniu podstawowego jednego pasa 
transportowego, przy którym umieszczono większość ciągów trans
portu wewnątrzprodukcyjnego. Uzyskano w ten sposób najmniejszą 
ilość elementów transportu pionowego — 5 wind rozmieszczonych 
w ten sposób że mogą współpracować, zastępując się nawzajem, np. 
w razie koniecznego remontu jednej z wind.
Na podkreślenie zasługuje zaprojektowanie specjalnych kanałów in
stalacyjnych w suterenach.
Szatnie i pomieszczenia santechniczne rozmieszczono po obu stro
nach budynku, uzyskując w ten sposób najkrótsze ze wszystkich 
projektów i bezkolizyjne dojścia pracowników do miejsc pracy. Po
nadto w projekcie przewidziano przy wzdłużnych ścianach bocznych

pasy rekreacyjne z dziennym oświetleniem i szafkami podręcznymi 
dla pracowników na śniadania i drobne przedmioty.
Pomimo oszczędnego układu transportu i oszczędności uzyska
nych na zastosowaniu 1 piętra produkcyjnego bez oświetlenia gór
nego (oszczędność ok. 20 000 m3) — kubatura powyższego budynku 
wypadła największa w porównaniu do kubatur uzyskanych w innych 
projektach. W ynika to prawdopodobnie z następujących przyczyn:
a) duże powierzchnie rezerwowe w suterenie (ok. 2 300 m2) ;
b) nadmiernie rozbudowane pomieszczenia klimatyzacji;
c) dodatkowe rekreacje wzdłuż pomieszczeń produkcyjnych;
d) nadmiernie rozbudowane szatnie. W budynku 1 wykazano około 
800 szafek ponad liczbę pracujących we wszystkich zmianach;
e) powierzchnie magazynów większe niż w innych projektach.
Brak zestawienia powierzchni i obliczenia kubatur we wszystkich 
projektach utrudnia stwierdzenie wszystkich przerostów lub braków. 
Prawdopodobnie w wypadku doprowadzenia obliczeń do stanu po
równywalności uzyskałoby się prawdziwy obraz powierzchni i ku
batur.
Budynek pralni. Należy zwrócić uwagę na niedostateczne dzienne 
oświetlenie pomieszczeń przeglądu przędzy, sortowni, pralni i innych. 
Pomieszczenia szatni tworzą przypadkową zabudowę w suterenach. 
Budynek warsztatów mechanicznych i pomieszczeń pomocniczych 
przekracza kilkakrotnie kubaturę analogicznych pomieszczeń w in
nych projektach.
Budynek farbiarni. Umieszczenie pod farbiarnią pomieszczeń użyt
kowych, a zwłaszcza trafo — niewłaściwe.
Projekt posiada wartości pozwalające na stworzenie prawidłowego 
ruchu w produkcji, transporcie i dla człowieka. Zasadniczą w ątpli
wość budzą zastrzeżenia odnośnie do ciemnych pomieszczeń produk
cyjnych.

III. PROJEKT OZNACZONY GODŁEM „TUROŃ”
1. Lokalizacja
Projektanci wybrali teren położony nad Wisłą, poniżej miasta, na 
Przedmieściu Bydgoskim, w rejonie lokalizacji przewidzianych przez 
projekty „Korona" i „Toruń". Lokalizacja „Turonia" różni się od 
poprzednio .omówionych tym, że obejmuje teren między ulicą Lot
niczą, a torami kolejowymi, to znaczy na północ od torów kole
jowych.
Powyższa sytuacja posiada zasadniczo zalety analogiczne do omó
wionych lokalizacji w tym rejonie.
Ma ona jednak kilka dodatkowych wad, a mianowicie:
a) Odsunięcie kombinatu od szosy bydgoskiej o ok. 400 m spowoduje 
długie dojście piesze od tramwaju.
b) Analogiczne odsunięcie kombinatu od W isły spowoduje w ydłu
żenie kanałów odprowadzających ścieki.
c) Umieszczenie zakładu poza torami kolejowymi spowoduje jedno
poziomowe przecięcie dojazdów kołowych i dojść z liniami i bocz
nicami kolejowymi.
Uzyskane korzyści, a mianowicie:
a) uniknięcie przełożenia istniejącej bocznicy kolejowej,
b) uniknięcie odgruzowania ruin 2 budynków — nie rekompensują 
wyliczonych wad.
Zostawienie terenów pod ewent. dalszą rozbudowę w warunkach 
lepszych, bliżej drogi, W isły i przed koleją — wydaje się niesłuszne. 
W łaściwsze w ydaje się umieszczenie projektowanych budynków 
obecnie w najkorzystniejszej sytuacji, tzn. przy szosie bydgoskiej.

2. P lan  generalny i uk ład  przestrzenny
Układ budynków związanych z produkcją odpowiada — wg opinii 
technologów — potrzebom tejże. Braki w projekcie technologicznym 
dotyczą wewnętrznego rozplanowania poszczególnych budynków. 
Umieszczenie kotłowni od strony zachodniej — niekorzystne. 
Umieszczenie remizy straży pożarnej poza bocznicami kolejowymi, 
które mogą być zajęte przez tabor kolejowy — niedogodne. 
Rozłączenie garaży i straży pożarnej — niekorzystne.
Projektowana komunikacja w obrębie zakładu przemysłowego na
suwa szereg zastrzeżeń:
a) bocznice kolejowe zbyt szeroko rozbudowane — zajmują bardzo 
dużą przestrzeń, tworzą duże martwe stracone powierzchnie terenu 
oraz będą powodować skomplikowanie ruchu w rozrządzie wagonów; 
ponadto układ ten powoduje szereg kolizji z układem drogowym, np. 
dojazd do budynku straży pożarnej itd .;
b) sieć drogowa posiada szereg kolizji z bocznicami kolejowymi;
c) dojście pieszych do skoncetrowanych wejść w poszczególnych 
budynkach — niekorzystne.
Układ przestrzenny niedostatecznie przemyślany.
Należy uznać plan generalny „Turonia" za niekorzystny ze względu 
na szereg wyliczonych błędów

Główny budynek produkcyjny (przędzalnia).
Umieszczenie szatni na I piętrze przy korytarzu długości ok. 180 m 
—- niedogodne. Brak bezpośredniego wyjścia na zewnątrz z szatni 
męskiej. Ilość klatek schodowych ewakuacyjnych, tzn. połączonych 
bezpośrednio z wyjściami na zewnątrz — niedostateczna. Rozsta
wienie klatek schodowych niezgodnie z przepisami. Zaprojektowanie 
jedynego pokoju do śniadań — niedogodne.
Obsłużenie skręcalni i zdwajalni przez szatnie — niewygodne. Roz
mieszczenie wind związane z procesem produkcji — niekorzystne 
pod względem współpracy transportu pionowego, tzn. dla zastępo
wania jednej windy np. będącej w remoncie, przez drugą.
Brak obliczenia dziennego oświetlenia. W ątpliwość budzi niedosta
teczne oświetlenie skręcalni, motalni i przewijalni.
Budynek sortowni i pralni. Rozmieszczenie klatek schodowych w od
ległościach przekraczających przepisy budowlane.
Skoncentrowane wejścia i dojścia do szatni i miejsc pracy wąskimi, 
długimi korytarzami — niedogodne. 1



Projekt „TORUŃ"
Główni projektanci architekci: Stanisław Dyszkiewicz, 
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riiilfrifSZCZenie Wmd transPortowych, wynikające z przebiegu pro- 
p Jlf. uwzględnia możliwości współpracy między windami.

y niektórych windach brak przedpola mimo dużych niewykorzy
stanych powierzchni. 1
Umieszczenie pralni w parterowej części budynku, obudowanej 
nral s ro.n wyzszym budynkiem sortowni — niekorzystne. Dach nad 
pralnią trudny do oczyszczania ze śniegu.
p ^ .  omór klimatyzacyjnych zajmuje miejsce na poziomie produkcji.

je posiada szereg niedociągnięć, a mianowicie: 
i* np? generalnej koncepcji układu który stworzyłby wygodne 

J?® ,P?łączenie transportu związanego z produkcją (10 wind) 
oraz przejść ewakuacyjnych dla pracowników; 
b) braK obliczeń światła dziennego;

brak opracowania koncepcji odśnieżania dachów.

V I. PROJEKT OZNACZONY GODŁEM „58”
1 .  L o k a l i z a c j a

Przedmfeiri teren położony nad Wisłą, powyżej miasta, na
niefare £ i Jakubsklm ' »  odległości ok. 1 km na wschód od istniejącej dzielnicy przemysłowej.
Teren powyższy posiada następujące zalety:

S a d k ie n fw nstrOTęW iSsCłyterenU ° powierzchni równej, z niewielkim

2  *ransp° rt drogowy i kolejowy, gdyż istniejąca droga jest
kolejowej ° rYm S 31116 1 lstnieje możllwość doprowadzenia bocznicy

p o S ^ f d ĆlaUS u UkcUj f ia DrWęCY d° WiSlY W° dY najbardziei od-

dowania 'oczyszczani?0 ° dpr° Wadzenia ścieków pod warunkiem zbu-
e) Dobre położenie w stosunku do miasta ze względu na panuiaca
rozę wiatrów. H Jq q
f) Bliskość do dzielnic mieszkaniowych Torunia z możliwością do
prowadzenia tramwaju.
g) Krótkie połączenie sieci elektrycznej.
Ma on jednak więcej wad niż poprzednio omawiana lokalizacja na 
Przedmieściu Bydgoskim:
a) Władze dysponujące obecnie tym terenem staw iają zasadniczy 
sprzeciw odstąpienia posiadanego terenu.

Plan piętra

b) Długość doprowadzenia wody bardzo duża — ok. 4 km, przy czym 
koszty ponosić będą wyłącznie zakłady włókiennicze.
c) Konieczność natychmiastowej budowy oczyszczalni ścieków, gdyż 
tereny znajdują się powyżej miasta. Koszty budowy oczyszczalni po
nosić będą wyłącznie zakłady włókiennicze.
d) Odległość proponowanej lokalizacji od dzielnicy mieszkaniowej 
zwiększona o tereny istniejącej dzielnicy przemysłowej.
e) Istniejący tramwaj już jest obciążony w godzinach szczytu du
żymi potokami jadących do dzielnicy przemysłowej.
f) Duża odległość od bocznicy (ok. 700 m).
Lokalizacja na Przedmieściu Jakubskim jest mniej korzystna niż na 
Przedmieściu Bydgoskim.
2. Plan generalny i układ przestrzenny
Ogólny układ budynków związanych z produkcją nie odpowiada — 
wg opinii technologów —- potrzebom tejże w dostateczny sposób. 
Dostrzeżone braki powierzchniowe można uzupełnić. Budynek admi
nistracyjny i główne wejście przewidziano prawidłowo od strony 
miasta.
Układ bocznicy kolejowej zaprojektowno w zasadzie prawidłowo. 
Układ dróg kołowych nie powoduje zasadniczych kolizji.
W ątpliw ość  budzi projek tow an y  ruch p ieszy  p racow ników  dążących  
do i z pracy. Sk oncentrow ane w e jśc ie  do budynku produ kcyjnego  
dla dużej ilo ści pracow ników  —  n ie  zapew nia d ostateczn ej w y g o d y  
i bezp ieczeństw a.
Układ przestrzenny nie nasuwa zasadniczych wątpliwości.
Plan generalny należy uznać za niedostatecznie opracowany 
w związku z zastrzeżeniem odnośnie do projektu technologicznego 
oraz niewłaściwego zaprojektowania dojść do szatni dla pracow
ników.
Brak obliczenia oświetlenia dziennego.
Elewacje podane schematycznie.
Komunikacja w części socjalnej niewygodna dla pracowników.
Z powyższego przeglądu prac można wyciągnąć następujące wnioski:
1. Ogłoszenie pierwszego konkursu na zakład przemysłowy wydaje 
się bardzo celowe i korzystne.
2. Pozostawienie projektantom  swobody w zakresie wyboru lokali
zacji pozwoliło na wszechstronne naświetlenie problemów związa
nych z budową projektowanych zakładów. Natomiast ustalenie jedno
znaczne lokalizacji przed konkursem pozwoliłoby na skoncentrowanie 
wysiłków nad rozwiązaniem technologii planu generalnego i części 
architektoniczno-budowlanej.
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W yjaśnienie do rysunków konstrukcyjnych
Dla uzyskania jak najbardziej właściwego i ekonomicznego rozwią
zania konstrukcyjnego głównego budynku przyjęto następujące za
łożenia:
1) zapewnienie jak największego realnego rozstawu słupów (łatwość 

rozstawienia maszyn),
2) jeden rodzaj stropów odpornych na działania dynamiczne i na 

korozję, o gładkich powierzchniach, oraz ukrycie w konstrukcji

stropów kanałów klim atyzacyjnych (dla zredukowania osadzania 
się pyłu wełnianego),

3) możliwie prosty montaż elementów konstrukcyjnych.
Przyjęto rozwiązanie stropów żelbetowych prefabrykowanych sprę
żonych kablami, elem enty stropowe o wymiarach 1,5 X 3,75, ko rytko 
we o rozwartych ścianach i płytowo-żebrowe przykrywające korytka  
oraz przestrzenie pomiędzy nimi.
Zespoły elementów korytkow ych  spełniają podwójną rolę: są pa



Projekt „TORUŃ

sprężeniu elementem nośnym oraz stanowią obudowę ścian kanałów  
klim atyzacyjnych.
Powtarzalność elementów korytkow ych 5500 sztuk, elem entów p ły
towo-zebr owych 11 000 sztuk.
Dzięki sprężonej konstrukcji łupinowej uzyskano roz
wiązanie o dużej sztyw ności odporne na działania dynamiczne. Siatka

słupów na 1 i 11-ej kondygnacji 15 X 7,5 m. Slupy prefabrykowane. 
Dachy obu budynków  zaprojektowano jako prefabrykowane, sprę
żone szedy łupinowe oparte na rozwidlonych słupach oraz sprężo
nych ryglach umożliwiających zastosowanie siatki 15 X 15 m korzyst
nej dla najw yższej knodygnacji przeznaczonej na przędzalnię i skrę- 
calnię.



Architektura: arch. Z. Gołębiowski 
Konstrukcja: inż. Cz. Szarejko

Inst. elektr.: inż. R, Topolski 
Ekonomika: H. Łukasiewicz
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Projekt „58“
Mimo dwukrotnego listownego zwrócenia się do Gdańskiego Biura 
Projektów Bud. Przemysł. — nie otrzymałem wykazu nazwisk auto
rów i współautorów pracy nr 58. Z chwilą nadesłania takiego wykazu 
zostanie on zamieszczony jako notatka uzupełniająca. J. Ł.
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Projekt „KORONA”
Główny projektant: arch. Leszek Walkowicz 
Technologia: inż. Józef Grosman 
Architektura: arch. Zygmunt Magdziarski 
Konstrukcja: inż. Zbigniew Kuziela 
Inst. went. i wod. kan.: inż. Benedykt Kordecki 
Inst. elektr.: inż. Zdzisław Kowalski



S z w e c j iBudownictwo m i e s z k a n i o w e  w
MIECZYSŁAW DUBIŃSKI

4
A. Zasoby m ieszkaniowe w Szwecji wynosiły w końcu 1956 r. 2,6 
miliona mieszkań. W 60% zlokalizowane one były w rejonach miej
skich, a pozostałe 40% w wiejskich. Ponieważ w tym czasie Szwecja 
liczyła 7,3 miliona ludności, przeciętna liczba osób przypadających na 
1 mieszkanie wynosiła 2,8.
Budynki w rejonach miejskich są przeważnie nowe; przeciętny wiek 
wynosi 23 lata. Tylko 45% budynków obecnie istniejących zrealizo
wano przed 1920 r.
W rejonach wiejskich najpospolitszym typem jest dom 1-rodzinny.
W rejonach miejskich przeważa typ budynku wielorodzinnego; domy 
1-rodzinne stanowią w tych ostatnich 15—20% całkowitej zabudowy. 
Ilość izb w mieszkaniach jest przeciętnie niższa niż w innych krajach 
(patrz zestawienie). Jest to pozostałość budownictwa z okresu 
międzywojennego. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że pojęcie 
izby odpowiada, wg międzynarodowych standardów, pomieszczeniu 
o powierzchni większej od 4 m2, podczas gdy w Szwecji dolna granica 
wynosi 6 m2.
W okresie 1951—56 następuje przesunięcie w strukturze budowanych 
mieszkań w kierunku większych mieszkań: w kategorii 3 z 5,9 na 
8,4%.
Jednocześnie wzrasta wielkość budownictwa domów jednorodzinnych: 
z 15% w 1952 r, do 23,5% w 1956 r.
O ile mieszkania w Szwecji są małe, pod względem ilości pokoi, 
o tyle standard wyposażenia jest stosunkowo wysoki, w szczególności 
w rejonach miejskich. W 1956 r. 95% wybudowanych mieszkań w y
posażono w c. o, łazienki i wc., przy czym praktycznie 100% miesz
kań posiada c. o.
Przeludnienie mieszkań w 1945 r. (ponad 2 osoby na 1 pokój) wy
nosiło blisko 7% i przewyższało analogiczny odsetek w krajach skan
dynawskich i W. Brytanii.
Zmiany dokonane w budownictwie mieszkaniowym po drugiej wojnie 
światowej doprowadziły do poprawy struktury i standardów wyposa
żeniowych mieszkań.
W okresie 1946—52 przewagę stanowią mieszkania 3-izbowe, miesz
kania duże budowane są w 30%. W nowych budynkach nie ma prak
tycznie przeludnienia.
Budownictwo mieszkaniowe załamało się na początku II wojny świa
towej i osiągnęło najniższy poziom w 1941 r. — 18 000 mieszkań od
danych do użytku. Od tego roku produkcja rośnie do 1947 r., osiąga
jąc 58 000 mieszkań. Następny okres regresji doprowadza do 40 000 
mieszkań w 1951 r. (rezultat działań w ojennych w Korei).
Od tej daty następuje ponowny wzrost do poziomu około 57 000 
mieszkań w r. 1956. Przyjmując około 2,8 izby na 1 mieszkanie ozna
cza to produkcję około 170 000 izb rocznie.
Oznacza to, że Szwecja zajmuje trzecie miejsce (za Norwegią i NRF) 
pod względem ilości budowanych mieszkań — na 10 000 ludności 
przeszło 80 mieszkań.
Udział budownictwa mieszkaniowego w ogólnych nakładach inwe- 
stytcyjnych wynosi 21%. Mimo że udział ten ulega stałemu obniże
niu, wielkość produkcji nie maleje — ze względu na rosnący zakres 
inwestycji.
Prowadzona przez państwo polityka zmierza do zapewnienia w arun
ków dla budowy 65 000 mieszkań rocznie, w tym 40% domów jedno
rodzinnych. Wysokość pożyczek państwowych ma być zwiększona do 
40% kosztów budowy.
Finansowanie budownictwa mieszkaniowego odbywa się przy znacz
nej pomocy państwa. Ponad 90% budowanych mieszkań korzysta 
z tej pomocy. Pożyczki państwowe wynoszą od 15 do 30% kosztów 
budowy. Pożyczki te są w połowie wysokości nieoprocentowane i nie 
podlegają amortyzacji (zwrotowi). W kład własny budujących miesz-
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kania wynosi 12% kosztów budowy (członkowie spółdzielni 5%, 
inwestorzy prywatni 15%). Pozostała część kosztów finansowana jest 
przy pomocy kredytów bankowych lub środków własnych stowarzy
szeń spółdzielczych lub zarządów miejskich, przy czym oprocentowa
nie tych kredytów ma tendencję zwyżkową i wynosi obecnie 5%.
W okresie międzywojennym prawie całe budownictwo mieszkaniowe 
było w rękach prywatnych. Obecnie 60% budownictwa wykonuje się 
na zlecenie spółdzielczości mieszkaniowej i zarządów miejskich. 
Omówiona zmiana struktury mieszkaniowej, w kierunku większego 
udziału mieszkań powyżej 2 pokoi z kuchnią — możliwa była dzięki 
wprowadzeniu właściwego systemu czynszów. W  okresie od 1939 r. 
zarobki w Szwecji zwiększyły się trzykrotnie. W tym samym okresie 
wysokość czynszów wzrosła tylko o 30%. W  r. 1942 rząd szwedzki 
wprowadził restrykcje, które uniemożliwiły wzrost czynszów w sta
rych domach i uregulowały je w nowych budynkach. Zwiększające 
się koszty budowy pokrywane były z subsydiów rządowych.
Pewien wzrost czynszów (do 1952 r.) uzasadniony był lepszym wypo
sażeniem nowobudowanych obiektów oraz ogólnym wzrostem kosz
tów utrzym ania budynków.
W zrost czynszów jest znacznie mniejszy od ogólnego wzrostu kosz
tów utrzym ania (+  100% w stosunku do 1939 r.). W ysokość czynszu 
stanowi obecnie około 15% zarobków, podczas gdy w 1939 r. stano
wiła przeszło 35%. Wzrost kosztów budownictwa wynosi +  100% 
w stosunku do poziomu przedwojennego. W iększy kąt wzrostu wy
kazują materiały (+  150%) niż robocizna (+  70%). Biorąc pod uwagę 
ogólny przeszło 3-krotny wzrost płac, należy stwierdzić, że obecna 
struktura kosztów budownictwa jest wynikiem zwiększonej mechani
zacji robót.
B. Rozwój techniki wykonawstwa budowlanego idzie w kierunku po
szukiwania nowych materiałów, jak  np. gazobetony i masy plastyczne, 
oraz prefabrykacji elementów konstrukcyjnych. W tej ostatniej dzie
dzinie należy zanotować szereg metod, które zostały opracowane 
przez biura studiów przedsiębiorstw  budowlanych. W odróżnieniu od 
praktyki dotychczas jeszcze stosowanej u nas, metody te powinny 
dać w efekcie obniżenie kosztów budownictwa.
W okresie 1950—56 nastąpiło znaczne ograniczenie konstrukcji cegla
nych (z 31 do 17%), na korzyść lekkich betonów (z 38 na 51%) i be
tonu lanego (jednofrakcyjnego — z 2 na 11%).
Stosunkowo poważny udział zajmują jeszcze konstrukcje drewniane 
(19%), w szczególności w budownictwie domów jednorodzinnych 
(65%).
Nowoczesne konstrukcje budowlane w Szwecji mają charakter mie
szany.
I. Metoda wielkopłytowa, wg projektu inż. E. Sundha i inż. Strokirka, 
stosowana jest przy budowie domów wielorodzinnych 3-, 4-kondyg- 
nacjowych. Projekty charakteryzują się wąskimi traktam i (do 11 m), 
dla umożliwienia montażu dźwigu portalowego.
Elementy betonowe o wielkości pokoju wykonywane są na placu 
budowy. Układ ścian nośnych jest dwukierunkowy. Elementami pre
fabrykowanymi są ściany zewnętrzne, niekiedy piwniczne, ścianki 
działowe, stropy, schody, balkony, kompletne łazienki, elementy wen
tylacji i zsypów śmieciowych. Płyty stropowe wykonane są z mono
litycznego betonu o grub. 16 cm. Elementy te są proste w wykonaniu 
i zapewniają izolację akustyczną przed dźwiękami powietrznymi (dla 
izolacji przeciwuderzeniowej stosowane są specjalne wykładziny izo
lacyjne). Ściany działowe są betonowe o grub. 12 cm. Ściany ze
wnętrzne są bądź z lekkiego betonu o grub. 35 cm, bądź w ielowar
stwowe (od wewnątrz: 10 cm betonu, wata szklana, warstwa samo- 
nośna w 1h  cegły). Roboty instalacyjne wykonane są sposobem tra
dycyjnym. Przewody elektryczne wbetonowane są w ściany i stropy.

FRANCJA NIEMCY ZACH. W. BRYTANIA ST. ZJEDNOCZONE

5 i wiącej pokoi (wliczając kuchnią) Stan na rok 1945—46 — Szwecja, Norwegia.



1,
Budynek w Avesta. Pod dźwigiem widoczne są formy. 
Udźwig 10 t, podnoszenie płyt stropowych o pow. 
do 25 ms

2 .
Płyty ścian działowych wzajemnie powiązane w czasie 
montażu, umieszczone na warstwie zaprawy

3.
Przewody umieszczone w formie płyty ściennej

4.
Betonowanie płyty ściennej z przewodami wentyla
cyjnymi

Przykład rzutu segmentu 1-klatkowego (skrajnego) 
z zaznaczeniem elementów ściennych

8. Betonowanie ostatniego piętra budynku wielorodzin
nego w Malmó

M ETO DA II (Ilustr . 8 — 16)

9. Budynek po oddaniu do użytkowania

Budownictwo zimowe. Elementy wylewane pod pół- 
cylindrycznymi przykryciami, wyłożonymi płytami 
fibrowymi

Deskowanie stropów na budowie. Elementy ścian 
zewnętrznych i schodów — na pierwszym planie

5.
Formy do produkcji elementów umieszczone po jed
nej stronie budynku. Rozstaw szyn dźwigu (15 m) 
umożliwia zakrzywiony rzut poziomy budynku

12. Elementy ścian zewnętrznych'

13. Montowanie płyt pokrytych jutą

Deskowanie ściany nośnej transportowane za pomocą 
dźwigu. Boczne elementy deskowania — belki dwu-

7. Przekroje pionowe ścian zewnętrznych teowe — są usunięte



15.
Elementy ścian zewnętrznych połączone z płytą stro
pową na jaskółczy ogon, wzajemnie zaczopowane 
i połączone ze ścianami poprzecznymi za pomocą 
klamer

M ETODA III (Ilustr. 17 21)

17.
Budowa wieżowca w LlnkópinWidok ze

18. !<
Miejsce produkcji elementów ściennych (w formach 
leżących) położone jest blisko kopalni piasku w od
ległości 35 km od placu budowy

19.
Wnętrze fabryki produkującej płyty. Widoczne jest 
wygładzanie górnej powierzchni

p i

Dwa typy ścian zewnętrznych. Z lewej: szczegół
połączenia ściany zewnętrznej ze stropem (odizolowa
nie dźwiękowe podłogi warstwą izolacyjną 1 cm). 
Ściana wylewana jest wraz z warstwą wełny mine
ralnej — między nierdzewnymi połączeniami obu płyt. 
Typ z prawej składa się z dwóbh oddzielnie wylewa
nych płyt, łączonych następnie kotwiami

Projekt architektoniczny ukazujący wielkość elemen
tów ściennych

M ETO D A  IV  (Ilu str . 22 — 28)

22.
Deskowanie na stalowych podporach. Wysokość rusz
towania regulowana za pomocą śrub umieszczonych 
w dolnej części podparcia

23.
Formy bateryjne składane z elementów U

25.
Ściany wewnętrzne wylewane w formach bateryjnych. 
W czasie betonowania ściany oddzielone są cienkimi 
płytami

Ściany wewnętrzne opuszczane między deskowaniami 
stropu

24. Montowanie form deskowania

26. Przekrój pionowy ściany zewnętrznej i stropu

27.
Projekt architektoniczny; zaznaczone elementy pre
fabrykowane ścian



29.
Prace montażowe na placu budowy* wykonywane sq 
w hali o konstrukcji stalowej. Hala montażowa pod 
noszona jest na hydraulicznych prowadnicach w mia
rę zwiększania się wysokości budynku

A/\/yy\/ v\ A/\
? Y

Unoszona hala montażowa, pokryta płytami sklejki. 
Transport materiałów odbywa się na suwnicach — 
między kratownicami hali montażowej

i i r ^ w

31.
Budowa w Vasreras wg projektu inż. Gósta Olsona 
przy użyciu hali montażowej. Z lewej strony hali 
widoczny jest otwór, przez który elementy są trans
portowane

Ściana wewnętrzna osadzona jest na właściwe miejsce 
za pomocą suwnicy

33. 1
Po zakończeniu montażu ściany hali opuszczane są 
na prowadnicach. Jednocześnie ściany zewnętrzne bu
dynku są pokrywane tynkiem elewacyjnym. Wokół 
zewnętrznego obwodu budynku przymocowane są do 
konstrukcji hali rusztowania dla tynkarz-  , '”v~

M ETO DA VI ( llu str . 31 — 38)
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34. Montaż stropu poddasznego 38. , .

Stalowa konstrukcja nośna składa się z szesciu słu
pów (na szerokości budynku). Słupy posadowione są 
na betonowych stropach. Tężniki przekątne monto
wane są po obciążeniu konstrukcji stropami

Montaż ścian zewnętrznych. W części dolnej widoczne 
faliste płyty azbestowo-cementowe między oknami

Sekcja z trzy — i jednopokojowym mieszkaniem. 
Szerokość budynku 13,5 m. Płyty stropowe podtrzy
mywane są przez ściany wewnętrzne poprzeczne

36.
Słupy składające się z kształtowników Wznosi się 
je piętrowymi odcinkami, które są spawane

M ETO D A  V II (Ilu str . 39 — 45)
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39. System konstrukcyjny ma charakter domu z kart

wnętrznej i stropu

_ i d L
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41. Sekcja zawierająca kuchnię, łazienkę, wc. i pokój 
mieszkalny z dwoma balkonami jest podobna, we 
wszystkich rzutach. Rzut piwnic z garażami i po
mieszczeniami gospodarczymi



42.
Montaż próbny ściany. Płyty ścienne podtrzymywane 
są wspornikami, przymocowanymi do haków tran
sportowych płyt stropowych

43
Płyta stropowa oparta na ścianach poprzecznych

44.
Węzeł połączeniowy płyty stropowej i podtrzymują
cej ściany poprzecznej. Cząści ciemne oznaczają be
ton wylewany

45.
Przekrój przez ścianę zewnętrzną i strop

II. Również na stosowaniu wielkich płyt polega metoda opracowana 
przez towarzystwo Skańska Cementgjuteriet.
System ten stosowany jest dla budynków o małej szerokości i dla 
wieżowców.
Ściany zewnętrzne, ściany łazienek, schody, balkony, elementy zsy
powe i wentylacyjne są prefabrykowane. Ściany zewnętrzne mają 
fakturę zewnętrzną.
Ściany nośne mają układ poprzeczny.
Elementy ścian zewnętrznych są wielowarstwowe: płyty gipsowe, 
tektura w folii aluminiowej, warstwa izolacyjna z w aty mineralnej, 
8-centymetrowa betonowa płyta elewacyjna na wysokości pokoju 
(kolejność od wewnątrz). Elementy ścian zewnętrznych wylewane są 
w deskowaniu poziomym. Dla zmniejszenia naprężeń elementy pozo
stawia się w deskowaniu w czasie transportu. Okna są potrójne 
szklone (duża oszczędność na opale).
Ściany szczytowe mają wewnętrzną warstw ę nośną, wylewaną na 
miejscu, i zewnętrzne elementy elewacyjne. Środkową warstwę sta
nowi izolacja.
Ścianki wewnętrzne o grub. 12 cm wylewane są na miejscu z betonu 
— w formach o wielkości pokoju. Formy pokryte są jutą. Ścianki 
łazienek składane są z 6-centymetrowych płyt betonowych.
Stropy betonowe o grub. 16 cm wylewane są na miejscu w deskowa
niach o wielkości pokoju.
Instalacje wykonane są metodą tradycyjną; ogrzewanie jest niekiedy 
sufitowe. Przewody elektryczne wbetonowane są — jak w metodzie 
inż, Sundha.
III. Dalszą odmianą budownictwa uprzemysłowionego jest system 
prefabrykowanych ścian i monolitycznych stropów. W g projektu 
architekta Hans-Ancker Holsta wykonano w Linkóping budynek 
wielorodzinny przy użyciu elementów ściennych przygotowanych 
fabrycznie.
W szystkie ściany są nośne. Oprócz płyt ściennych prefabrykowane 
są schody, balkony, elementy wentylacyjne i zsypowe. Strop o grub. 
12—16 cm wylewany na miejscu. Ścianki działowe o grub. 6,8 i 10 
cm m ają wysokość pokoju, a szerokość od 1 m do szerokości pokoju. 
Ściany zewnętrzne są wielowarstwowe: wewnętrzna warstwa nośna 
betonowa o grub. 10 cm, izolacja z wełny mineralnej i warstwa ele
wacyjna z betonu. Obie płyty betonowe połączone są nierdzewnymi 
kotwami. Formy składają się z matryc betonowych i boków drewnia
nych lub stalowych, lub też z elementów drewnianych, wyłożonych 
dyktą pokrytą w arstwą plastiku. Okna są szklone potrójnie. 
Ogrzewanie grzejnikowe lub nagrzewnicami umieszczonymi w po
szczególnych mieszkaniach („Domoterm").
IV. A rchitekt Lars Giertz z HSB zaprojektował w Sztokholmie (Ost- 
berga) budynek wielorodzinny 4-kondygnacjowy. Podobne konstruk
cje zastosowane zostały w pewnej ilości wieżowców. Płyty ścian 
wewnętrznych wylewane są w formach składanych z kształtowników 
U (formy bateryjne). Stropy wylewane są na miejscu na deskowa
niach o wielkości pokoju. Grubość stropu 16 cm. Konstrukcją nośną 
są ściany wewnętrzne.
Prefabrykaty ścian wewnętrznych m ają grubość 14 cm (ścianki dzia
łowe 10 cm), szerokość 1 m i wysokość pokoju.
Ściany zewnętrzne m ają grubość 18 cm i składają się z następujących 
warstw: płyta gipsowa, pustka powietrzna, tektura z folii aluminio
wej, warstwa izolacyjna z wełny mineralnej, płyty z supremy, pustka 
powietrzna, płyty azbestowo-cementowe. Okna są potrójnie szklone. 
Ogrzewanie powietrzne z nagrzewnic gazowych (w każdym miesz
kaniu) połączone jest z automatyczną regulacją wentylacji.
Bruzdy na przewody elektryczne wykonane są w elementach ścien
nych — przez pozostawienie w formach naoliwionych prętów.
V. Dalsza metoda uprzemysłowionego budownictwa mieszkaniowego 
w Szwecji polega na tworzeniu szkieletu monolitycznego jako kon
strukcji nośnej. Elementy wypełniające i izolacyjne są prefabryko
wane. Prefabrykowane są również ściany wewnętrzne, schody, bal
kony, przewody w entylacyjne i bloki łazienkowe.
Stropy są wylewane jako składowa część szkieletu. Grubość płyty 
wynosi 16 cm. Ściany wewnętrzne są prefabrykowane jak  w poprzed
nio opisanych metodach. Płyty wypełniające ściany zewnętrzne 
składają się z 15-centymetrowej warstwy betonu (od wewnątrz) 
i 12-centymetrowej warstwy betonu lekkiego wraz z tynkiem.
Metoda realizacyjna zastosowana przez firmę Molier i Olson z Vaste- 
ras zasługuje na wyróżnienie.
VI. Jedna z metod nowoczesnego budownictwa polega na stosowaniu 
lekkiego szkieletu ze stali. W  Góteborgu wybudowano eksperym en
talny budynek o prefabrykowanych stropach żelbetowych, opartych 
na konstrukcji ramowej ze stali. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne



(nie nośne) są z betonu lekkiego. Ściany zewnętrzne składają się 
z 10-centymetrowych płyt pionowych o wysokości pokoju i szero
kości 0,5 m, z 15-centymetrowej warstwy betonu lekkiego ułożonej 
z elementów poziomych, warstwy tektury i falistej warstwy azbesto- 
wocementowej, przybitej do łat.
Ścianki działowe mają grubość 7 cm, pośrednie 2 X 10 cm. Piony 
sanitarne i elektryczne umieszczone są w 20-centymetrowej pustce 
powietrznej.
Płyty stropowe m ają grubość 22 cm, szerokość 100 cm, długość 550 
lub 280 cm.
VII. Przykładem budynku o ścianach i stropach prefabrykowanych 
o poprzecznym układzie nośnym są budynki w Vallingby (Sztok
holm) wg projektu inż. arch. Hjalmara Klemminga.
Poza zewnętrznymi i wewnętrznymi ścianami, stropami, klatkam i 
schodowymi, balkonami i przewodami — prefabrykowane są również 
kompletne łazienki. Płyty stropowe mają wymiary 360 X 120 X 20 cm. 
Ścianki działowe m ają grubość 6,5 cm, pośrednie 14 cm (wysokość 
pokoju, szerokość 120 cm).
Płyty ścian zewnętrznych o wielkości pokoju składają się z warstwy 
(od wewnątrz) gipsowej 1-centymetrowej, płyty drewnianej, warstwy 
izolacji z wełny mineralnej, płyty fibro-cementowej, pustki powietrz
nej 8-centymetrowej, płyty azbestowo-cementowej.
W yżej podane metody uprzemysłowionego budownictwa (których 
ilość Szwedzki Instytut Budownictwa podaje na 9) przewidują sze
rokie stosowanie prefabrykatów, które mają wykończone (w więk
szym lub mniejszym stopniu) powierzchnie zewnętrzne.
Przeprowadzenie wyraźnej linii podziału między budownictwem tra
dycyjnym i uprzemysłowionym nie jest możliwe. Instytut Szwedzki 
podaje, jako cechę charakterystyczną budownictwa nietradycyjnego, 
inny sposób przekazywania obciążeń pionowych.
W dwóch przypadkach elementami nośnymi są słupy, w pozostałych 
siedmiu ścienne płyty betonowe.
W podanych 9 metodach ściany wewnętrzne są częściowo lub cał
kowicie nośne. Ściany zewnętrzne są nośne tylko w trzech przy
padkach.
Metodą ogólnie przyjętą jest produkowanie elementów w wytwór
niach poligonowych. Dwie metody tylko wymagają specjalnych 
fabryk.
W ocenie wartości, ekonomicznych podanych metod, Szwedzki Insty
tut Budownictwa stwierdza, że dla uzyskania dobrych wyników po
trzebne jest wieloletnie planowanie produkcji.
Niezależnie od tego powinna być utrzym ana proporcja między w y
soką wydajnością maszyn a produkcją na budowie. W stadium pro
jektow ania zaleca się ścisłą współpracę projektantów  z technologami 
w zakresie rodzaju i ilości elementów.

C. Szwedzka spółdzielczość mieszkaniowa

H yresgasternas Sparkasse — Och Byggnadsforrening — HSB — 
słynna nie tylko w Szwecji organizacja spółdzielczości budowlano- 
mieszkaniowej -  istnieje od przeszło 30 lat. Organizacja ta po
szczycić się może budową 120 000 mieszkań oraz wypracowaniem 
i praktycznym zastosowaniem nowoczesnych metod współżycia loka
torskiego i adm inistracji budynków. Stowarzyszenie to odegrało po
ważną rolę w uspołecznieniu budownictwa mieszkaniowego, które 
w okresie międzywojennym było opanowane przez inwestorów pry
watnych. Zadaniem HSB było od samego początku doprowadzenie do 
obniżki czynszów przez budowę mieszkań ekonomicznych. 
Stowarzyszenie ma podwójną funkcję: jest bowiem jednocześnie ban
kiem zbierającym fundusze od swoich członków. Zanim jednak 
ta część działalności rozwinęła się, młode stowarzyszenie musiało 
starać się o pomoc finansową państwa i miast.
Dzięki tej pomocy można było już w 1942 r. obniżyć wkłady własne 
z 10 do 5% kosztów budowy.
Obecnie HSB operuje kapitałam i własnymi, z których udziela się 
pożyczek dla pokrycia kosztów budowy. Po zakończeniu budowy 
stowarzyszenie uzyskuje pożyczkę pod zastaw nieruchomości; umoż
liwia to spłatę pożyczek do kasy stowarzyszenia i kontynuowanie 
inwestycji w sposób ciągły.
W łaścicielem budynków jest nie bezpośrednio HSB — lecz odpo
wiednie związki mieszkaniowe (Bostadsrattsfórening). Zadaniem sto
warzyszenia jest tworzenie nowych tego rodzaju jednostek mieszka
niowych, pomaganie w adm inistracji osiedli i zaspokajanie rosną-  ̂
cych potrzeb przez budowę nowych obiektów.
Związki mieszkaniowe w ybierają na swoich rocznych zebraniach 
delegatów na roczne zebranie delegatów stowarzyszenia.

W ładze stowarzyszenia i jego oddziałów wybierane są na tych ze
braniach. W  ten sposób realizowany jest samorząd spółdzielczy, 
który jest istotnym warunkiem obniżenia kosztów adm inistracji 
i budownictwa mieszkaniowego.
W  latach czterdziestych i pięćdziesiątych zasady uspołecznionego 
budownictwa mieszkaniowego są już powszechnie uznane, jako je
dyny środek rozwiązania problemu mieszkaniowego.
Budownictwo HSB uzupełnia budownictwo komunalne i współpracuje 
z nim. Budownictwo HSB czynne jest w ponad 70 miejscowościach 
Szwecji (187 oragnizacji terenowych) i dostarcza ok. 20% ogólnej 
ilości budowanych mieszkań.
Rola HSB w rozwoju szwedzkich miast w ostatnich 15 latach była 
niemal rewolucyjna. Metoda planowania osiedli mieszkaniowych, 
a nie pojedyńczych domów, była zapoczątkowana właśnie przez HSB. 
Normy HSB przewidywały od początku staranne wyposażenie wnętrz, 
we wszystkich mieszkaniach projektowane były łazienki i nowo
czesne kuchnie. Założyciele HSB, m. in. znany architekt i dyrektor 
stowarzyszenia, S. W allander, zwracali uwagę na konieczność utrzy
mania minimalnych standardów, jako podstawy polityki inw estycyj
nej, gwarantującej zwiększenie wkładów własnych, a co za tym idzie, 
kapitału stowarzyszenia.
Jeżeli chodzi o nowoczesne wyposażenie kuchen, HSB podjęła tę 
sprawę już w latach dwudziestych, twierdząc, że problem ten jest 
ważniejszy dla rodzin robotniczych niż innych.
Projekty typowe, opracowane przez HSB, oparte były na zasadach 
funkcjonalizmu, spełniały wymagania higieny, właściwego nasłonecz
nienia — a jednocześnie charakteryzowały się niższym od przecięt
nego kosztem realizacji. S truktura mieszkań lat trzydziestych prze
widywała większy udział małych mieszkań. Było to wynikiem wa
runków demograficznych i sytuacji finansowej oraz przesadnej oceny 
znaczenia urządzeń socjalno-usługowych osiedli i wyposażenia tech
nicznego mieszkań.
Balkony nie były stosowane do około 1934 r. Od tego czasu (budowa 
Kungsklippan w Sztokholmie) przyjęto jako zasadę, że każde miesz
kanie powinno mieć dostęp świeżego powietrza przez otwór bal
konowy.
Zasługą HSB jest zerwanie z zabudową podwórzową i zainicjowanie 
(1926 r. — Malmó) nowoczesnej zabudowy blokowej z odstępami 
28-metrowymi między budynkami, przeznaczonymi na zieleń we- 
wnątrzblokową.
W okresie powojennym wprowadzono do budownictwa HSB zasad
nicze zmiany. Lepsza sytuacja gospodarcza umożliwiła zwiększenie 
norm powierzchniowych i wyposażeniowych. Budowa osiedli na 
nowych terenach umożliwiła nowoczesne, niczym nieskrępowane roz
wiązania urbanistyczne. Nowe prawodawstwo budowlane sprzyjało 
rozwojowi budownictwa, w tym również budownictwa spółdzielczego. 
W okresie 1946—53 HSB buduje 50 000 mieszkań. Powstają spół
dzielcze osiedla domów jednorodzinnych przeważnie szeregowe albo 
„łańcuchowe".
Budownictwo obiektów socjalno-usługowych jest stosunkowo większe 
w osiedlach HSB niż w innych. Pralnie budowane są na każde 50 
—70 mieszkań (w w yjątkowych wypadkach projektowane są pralnie 
centralne). Osiedla te są zaopatrywane poza ogrzewaniem w central
ną ciepłą wodę.
Rozbudowano system żłobków i przedszkoli oraz utworzono pomiesz
czenia rekreacyjne i warsztatowe dla spędzenia wolnego czasu — za
równo dla młodzieży, jak i dla dorosłych.
W  sumie historia HSB bardzo przypomina naszą WSM, z tym, ze 
działalność budowlana była znacznie większa, a obecnie znaczenie 
i możliwości tej organizacji, w stosunku do całości budownictwa 
mieszkaniowego, są również większe.
Obok HSB istnieje (od r. 1941) druga poważna organizacja spółdziel
czości mieszkaniowej: Svenska Riksbyggen (Szwedzkie Budownic
two Krajowe), o założeniach niezwykle ciekawych z punktu widzenia 
społecznego.
W związku z bezrobociem w latach trzydziestych w przemyśle bu
dowlanym związek zawodowy robotników budowlanych w porozu
mieniu z innymi związkami zorganizował centralną spółdzielnię, 
celem której miało być zwiększenie zatrudnienia w budownictwie 
oraz dostarczenie tanich mieszkań. Członkami Riksleyggen, jako 
osoby prawne, są organizacje związków i przedsiębiorstwa bu
dowlane (związkowe). Tych ostatnich zorganizowano dotychczas 14;
udziałowcami ich są związki zawodowe. __w
Związek wybudował już 47 000 mieszkań. Udział tej produkcji w ca
łości budownictwa mieszkaniowego wynosi ponad 10%.
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Przekrój poprzeczny: 2 typy płyt stropowych (wielokanałowych), 
płyta podestowa i charakterystyczne p ły ty  bloków sanitarnych .

1. Rzut piętra i fragment
4 mieszkania o powierzchni użytkow ej (włączając loggie) a 83,3 m2 
2 mieszkania a 68,8 m2
W każdym mieszkaniu jest garderoba o pow. 1,4 m X 1,6 m

2. Elewacja wraz ze schematem montażowym

3. Schemat montażowy ścian i stropów wielkowymiarowych
3. Rysunek płyty ściennej z podaniem schematu zbrojenia

4. Płyta ścienna — szczegóły połączeń

5. Płyta spocznikowa  — schemat zbrojenia
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przekrój mowy połączenia przy stropie 
PŁYT ŚCIANY ZEYYNRTRZIYE]

PRZ£KRÓJ PIONOWY POŁĄCZENIA PRZY STROPIE 
(C/ĄTE PRZEZ „UCHWYT'- WSPORNIK)

Osiedle mieszkaniowe w Oslo wykonane systemem uprzemysłowionym. 
Całość preiabiykacji w zakładzie poligonowym. Zdjęcia przedstawiają osiedle 
i zakład prefabrykacji w budowie i w ruchu



Mieszkania typowej sekcji: 3PK o pow. 77 ni2 i PK o pow. 47 m2. 
Kuchnie w obu mieszkaniach o jednakow ej powierzchni (13 m3) i w y 
posażeniu, które obejmuje kuchnię elektryczną, lodówkę, zlew ozm y
wak, 3 szafy. Jednakowa jest również część sanitarna, szafy garde
robiane i korytarz (w sumie 16 m2). Stosunek powierzchni m ieszka
niowej do użytkow ej — 62 i 38°/o. Elementy konstrukcyjne  — opisane 
w artykule, ścianki ławeczki — z gazobetonu.



D W A F I T E A T R Y
OD REDAKCJI.

Am fiteatr otwarty  — to temat wiecznie ży w y , zaś zagadnienia kom 
pozycyjne związane z jego przestrzennym ukształtowaniem  — to 
pasjonujące zadanie dla architekta. W niniejszym  numerze przedsta
wiamy Kolegom dwa projekty amfiteatrów: w Warszawie i w Byd
goszczy, o podobnej skali założenia, lecz w różnym ujęciu architek
tonicznym. Jeden z nich ma widownię z rzędami siedzeń na krzy- 
wiźnie, drugi na linii łamanej.
Poza tym jeden jest całkowicie otw arty, drugi zaś — z możliwością 
zaciągania ruchomego przekrycia z tkaniny plastikowej. Publikując 
to interesujące zestawienie dwóch koncepcji, załączamy komentarze 
autorów, wyjaśniające otrzymane założenia programowe i sposób ich 
rozwiązania.

V

A M F I T E A T R  -  K I N O  W W A R S Z A W I E
Autor projektu arch. Zdzisław Życieński
Zarząd Inwestycji Parków Kultury zamierza wybudować kinoteatr 
w parku „Promenada" w W arszawie przy ul. Puławskiej. Projekto
wany obiekt ma stanowić ośrodek kulturalno*rozrywkowy o znacze
niu lokalnym, przewidziany, głównie dla mieszkańców Mokotowa. 
Kinoteatr zaprojektowany jest na stoku skarpy warszawskiej. W pro
jekcie w ystępują dwie funkcje — kino panoramiczne i występy 
estradowe (z ewentualnością występów teatralnych). Imprezy odby
wają się tylko w lecie. Kinoteatr posiada przekrycie — ochronę przed 
złymi warunkami atmosferycznymi.
Konstrukcja przekrycia jest konstrukcją z lin stalowych rozpiętą nad 
widownią i sceną.
Liny nośne zamocowane są w łuku stalowym nad sceną i w kon
strukcji żelbetowej partii wejściowej (górnej). Siatkę konstrukcyjną 
przykrywa rozsuwana powłoka z kolorowego plastiku.
Pojemność widowni 1100 osób.



A M F I T E A T R - K I H O  W B Y D G O S Z C Z Y
Autorzy projektu architekci: Mirosław Skrzypek, Bolesław W ala. 
Klub sportowy „Start" realizuje w Bydgoszczy przy jul. Kr. Jadwigi 
naci rzeką Brdą duży ośrodek sportowo-wypoczynkowy.
Jednym z elementów obiektu jest zespół amfiteatru — kina z ka
wiarnią. W sąsiedztwie znajdować się będzie zrealizowany obecnie 
budynek sportowy z dużą salą gimnastyczną i pływalnią — obie 
z trybunami i zapleczem (autorzy: Stefan Jelnicki i Mieczysław 
w*51? v j° raZ przystań *°dzi sportowych i turystycznych.
W skład omawianego amfiteatru wchodzą:
j Widownia — am fiteatralna na 1350 widzów z kabiną filmową oraz

~,s_em kawiarni — wydzielonym pasmem miejsc przy stolikach 
dla 75 osób.

Proscenium — między widownią a estradą — włączone do wi
downi przez ustawienie stolików dla ok. 100 osób lub ławek dla 
ok. 300 widzów albo użytkowane jako parkiet taneczny.
Scena — z wydzielonym podium dla orkiestry, ekranem filmowym 
i zapleczem w podcieniu: przebieralnią, poczekalnią, sanitariami 
i składem mebli kawiarni. Wielkość sceny i ekranu oraz wypo
sażenie instalacyjne umożliwia wystawienie dużych widowisk, 
występy zespołów artystycznych, organizowanie imprez sporto
wych oraz wyświetlanie filmów zwykłych i panoramicznych. Tło 
i oparcie dla akcji stanowią ekran filmowy 5,2 X 13,2 m i kulisy 
murowane kryjące zejścia do podscenia. Ekran spełnia zadanie 
ekranu akustycznego — niezbędnego dla scen na otwartym po-
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wietrzu i jednocześnie zasłania nieuporządkowaną zabudową prze
ciwnego brzegu rzeki Brdy. Całość obudowy sceny , rozwiązana 
została w sposób umożliwiający oglądanie z am fiteatru interesu
jących widoków wzdłuż biegu rzeki.

4) Kawiarnia — złożona z pawilonu bufetowego i tarasów ze stoli
kami — połączonych bezpośrednio z parkietem  tanecznym i wi
downią. Układ tarasów umożliwia oglądanie widowisk na scenie. 

Amfiteatr ze swym otoczeniem ma za zadanie zorganizowanie i upo
rządkowanie terenu skarpy Brdy należącego do „Startu" oraz po
wiązanie elementów zagospodarowania w całość kompozycyjną, przy 
czym szczególną uwagą zwrócili autorzy na rozwiązanie zaplecza 
sceny i kawiarni od strony Brdy oraz ciągu pieszego nad rzeką. 
Barwna plama tynku na tylnej cząści ekranu i kolorowa kompozycja 
m alarska przy prześwicie prowadzącym do kawiarni w połączeniu 
z pasem niskich ścian jasnego piaskowca na tle wysokiej zieleni
— powinny nadać właściwy wyraz zespołowi. Otoczenie amfiteatru,
0 ile na to pozwalała szczupłość miejsca, rozwiązane zostało w sposób 
parkowy z wpasowaniem boisk w teren spadający ku rzece i uwzględ
nieniem ciągów kom unikacyjnych w kierunku północnym do miasta
1 bulwaru nadrzecznego.
Konstrukcja i materiały. Boczne mury oporowe am fiteatru i ekran 
.— żelbetowe. Ścianki widowni, sceny i kawiarnia — cegła lub sipo- 
reks. Stropy betonowe albo Akerman. Ściany okładane łamanymi 
odpadowymi płytami piaskowca z wyjątkiem  ekranu. Od strony rzeki
— tynk barwny; fragmenty bufetu kawiarni — od Brdy przeznaczone 
pod kolorową kompozycją malarską. Podłoga sceny i proscenium 
lastrico barwne. W idownia z żelbetowych prefabrykowanych ele
mentów typu stadionowego. Oświetlenie bezpośrednie widowni, pro
scenium i sceny ustawiane w zależności od sposobu użytkowania 
zespołu — sterowane z kabiny filmowej i zaplecza estrady.



SEG M EN TO W E OKNA T Y P O W E
Próba metod? typizacji i konstrukcji

H. KARPOW ICZ

Zagadnienie jest istotne zarówno pod wzglądem 
architektonicznym jak i produkcy jno-budowlanym. 
Ewentualna potrzeba kontynuowania prac jak 
i przeprowadzenia doświadczeń praktycznych uza
leżniona jest przede wszystkim od ustosunkowania 
się i wskazań kierunkowych ogółu architektów 
oraz fachowców wykonawstwa i produkcji budo
wlanej. Autor prosi o zgłaszanie uwag krytycz
nych, zastrzeżeń i poglądów na przedstawioną 
metodą typizacji oraz konstrukcją typowych 
okien segmentowych.

REDAKCJA
* *

*

Zagadnienie okien typowych w całokształcie problemów typizacji 
budownictwa zajmuje miejsce szczególne. Duże, funkcjonalne i ar
chitektoniczne znaczenie okien wymaga znacznej swobody kształ
towania otworów okiennych w budynku. Stąd tendencja do posia
dania możliwie wielkiego asortym entu okien typowych dla łatwości 
ich doboru.
Względy produkcyjne wymagają natomiast ograniczenia ilości ty 
pów i zapewnienia zbytu wyrobów. Ustalenie typów okien jest przez 
to dla architektów i producentów drażliwym kompromisem, roz
strzyganym w sposób możliwie racjonalny, odgórnie. Uprzywile
jowanie racji produkcyjnych daje znane ogólnie architektoniczne 
wyniki stosowania okien osławionego „typu C2“. Dopuszczenie 
w masowym budownictwie okien indywidualnie kształtowanych, 
nawet w większych seriach, kolidować będzie z podstawowymi za
daniami ekonomiki typizacji — tj. zmniejszenia kosztów produkcji 
i zapewnienia stałej podaży pełnego asortym entu wyrobów maso
wych. Dla produkcji bardzo istotne są obecnie sprawy skoordyno
wania zamówień (pod względem ilości danych typów okien) z moż
liwością użycia wyprodukowanych wyrobów przez wykonawstwo 
budowlane, w różnych, nieraz długich okr.esach realizacji inwestycji, 
dla których dane typy okien były przeznaczone. Chodzi tu m. in. 
również o warunek zapewnienia zakładom produkcyjnym (o dużym 
potencjale) „typizacyjnego minimum" w ilości 300—350 sztuk okien, 
wykonywanych wg jednego typu w określonym przez technologię 
cyklu produkcyjnym,

* *
*

Opracowanie niniejsze powstało w związku z wykonywanymi na 
polecenie KUA w Zakładzie A rchitektury IUA pracami w zakresie 
materiałów do projektowania okien.
Przegląd obszernej zagranicznej literatury przykładów i rozwiązań 
stolarki okiennej oraz zetknięcie się z zagadnieniami typizacji okien 
dla naszego budownictwa mieszkaniowego — dało asumpt do próby 
poszukiwania metody mogącej mieć pewne cechy elastyczności 
w kształtowaniu i stosowaniu okien typowych. Sprawą krytyki 
będzie wykazanie, czy przedstawiona propozycja może być przy
datna i okazać chociażby paliatywną pomoc architektom, budow
niczym i producentom w zakresie trudnych zagadnień typizacji 
stolarki budowlanej,

♦ *♦
Założenia m etody

Założeniem ogólnym proponowanej metody typizacji okien było 
dążenie do spełnienia następujących postulatów:
— umożliwienie optymalnie swobodnego kształtowania typowych 

otworów okiennych i ich podziałów w zależności od potrzeb 
funkcjonalnych i wymagań architektonicznych,

— uwzględnienie jednego z głównych celów typizacji, tj. możności 
stosowania elementów typowych nadających się bez istotnych 
zmian w asortymencie wyrobów — do rytmicznej masowej pro
dukcji przy równomiernym wykorzystaniu potencjału dużych 
zakładów wytwórczych,

— ustalenie praktycznej zasady proporcji i stosunków podziału d l a  
podstawowych segmentów okien i otworów okiennych w po
wiązaniu z ogólnym systemem modularnym,

— zapewnienie maksymalnej łatwości doboru układów i współ- 
wymienności elementów kształtujących otwór okienny,

— zaproponowanie rozwiązań konstrukcyjnych — umożliwiających 
racjonalne stosowanie typowych okien segmentowych, drewnia
nych w budownictwie.

Zasada metody

Podbudową teoretyczną metody typizacji okien jest układ pro
porcji, w ynikający częściowo z matematycznych zasad wykresów 
siatki logarytmicznej oraz z ogólnych założeń systemu wymiaro
wania „Modulor" Le Corbusier. Dla łatwiejszego powiązania z me
trycznym systemem regularnej, dwukierunkowej siatki modularnej 
przyjęto podział uproszczony, . otrzymując stosunek proporcji 
1 : 2 : 3 : 4 : (rys. 1).
Uzyskany, względnie elastyczny, proporcjonalny układ modularny, 
określa w sposób najprostszy kształt i zasadę wymiarów linear
nych dla podstawowych typów okien segmentowych. Liczbę samo
istnych, dowolnie zestawnych typów okien ograniczono do 
4 serii — A* — A4; Bi — B3; C1 — C2 i Di, tj. razem tylko do 10 
sztuk (rys. 2).
W proponowanej metodzie liczba 10 typów daje możność stoso
wania praktycznie niezliczonej ilości układów kształtujących otwory 
okienne z segmentów typowych. Znikoma tylko ilość niektórych 
przykładów ukształtowania okien przedstawiona jest na schemacie 
(rys. 3).
Zależnie od wymiaru Ei, przyjętego dla najmniejszego okna seg
mentowego (typ Di), które powinno mieć wielkość rzędu 30—40 cm 
— największe okno segmentowe (typ A4) będzie posiadać wymiary 
rzędu E4 =  (30X4) =  120 cm — (40X4) — 160 cm. Gdyby ze 
względów funkcjonalnych, architektonicznych itp. wymiary te oka
zały się za małe do układu typizacyjnego, może być wprowadzona 
pełna lub częściowa seria uzupełniająca ( typ U1( U2 ...) dająca okna 
o wymiarach rzędu E5 — (30X5) — 150 cm — (40X5) =* 200 cm itd. 
Zasadą metody typizacji jest:
1. Każdy podstawowy segment w obrysie wymiarów EXE jest 

samoistnym oknem jednodzielnym, gotowym do obsadzenia 
w ścianach budynku (rys. 4).

2. Kształtowanie i podział otworów okiennych polega na zesta
wieniu, w dowolnie skomponowanym układzie, wybranych typów 
okien segmentowych. Montaż i zamocowanie zestawu poszcze
gólnych okien segmentowych odbywać się może bądź bezpo
średnio w otworach okiennych na budowie, bądź też w war
sztacie (np. przy łączeniu zestawów na klej itp.) dla obsadzenia 
całych zestawów w ścianach o stanie już zmontowanym. 
W zględy technologiczno-produkcyjne wskażą właściwe sposoby 
montażu i łączenia zestawów okien segmentowych.

3. Stosowanie okien dwu-, trzy- lub wielodzielnych, utworzonych 
przez podział prześwitu każdego z segmentów typowych lub też 
powstałych przez odpowiednio zmodyfikowane połączenie oścież
nic segmentów sąsiadujących — jest możliwe i dopuszczalne 
jako odmiana typów podstawowych.

4. Stosowanie układów segmentów typowych w zestawach tworzą
cych okna o większych powierzchniach, wymagać może odpo
wiednich wzmocnień i konstrukcji usztywniających w kierunku 
pionowym i poziomym. Jeśli konstrukcja nośna budynku (np. 
słupy, belki, przekrycia itp.) nie przewiduje takich wzmocnień 
itp., mogą być wykonane specjalne ustroje usztywniające pła
szczyznę okien, przy stykach sąsiadujących segmentów bez naru
szania zasady typizacji.

Zasady ogólne metody typizacji segmentów mogą znaleźć pełne 
zastosowanie we wszystkich materiałowych rozwiązaniach okien pro
dukowanych z drewna, stali, metali lekkich i nieżelaznych, żelbetu, 
mas lignocelulozowych, pilśniowych, plastycznych itp.
M etoda typizacji okien nadaje się do stosowania w budownictwie 
ogólnym miejskim, przemysłowym i wiejskim.
Podstawowe typy okien segmentowych w dużym stopniu ułatw iają
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transport ze względu na mniejszą wagę, wynikającą z wymiarów 
ogólnych i szczegółowych.
Opracowanie ograniczono do przedstawienia rozwiązań konstrukcyj
nych okien z drewna!.

Konstrukcje
W rozwiązaniach konstrukcyjnych uwzględniono współczesne okna 
drewniane, jednoramowe, szklone szybami zdwojonymi — „Thermo- 
phane" (rys. 5). Okna tego rodzaju są w coraz większym zakresie 
stosowane za granicą, w krajach o podobnym i ostrzejszym kli
macie. W  naszym budownictwie przemysłowym również jest już 
wykonywane szklenie szybami zdwojonymi. Zasada konstrukcji po
szczególnych elementów okna przedstawiona jest na rys. 5. W roz
wiązaniach przyjęto jak najdalej idące zmodyfikowanie i zunifi
kowanie elementów okna. W zorując się na nowoczesnych rozwią
zaniach zagranicznych, skasowano tradycyjne trzyprzylgowe przy
myki, argum entując to również poglądem fachowców, że jest prak
tycznie nieosiągalne uzyskanie rzeczywistej szczelności na trzech 
płaszczyznach styku po całym obwodzie ram okiennych. Znacznie 
lepszą szczelność zapewni uszczelnienie skrzydła wkładką filcową, 
gumową, metalową itp.
Przekroje tak ościeżnic jak i ramiaków na całym obwodzie okien 
segmentowych są identyczne. Odpowiada to zasadniczym założe
niom przydatności metody typizacji dla procesu produkcji, przez 
jak  najdalej posunięte ujednolicenie części i elementów wyrobów 
typowych. Unifikacja elementów umożliwia umiejscowienie po
szczególnych okien, zarówno w położeniu poziomym jak  i piono
wym, spełniając warunek kompozycyjnej dowolności kształtowania 
układów i podziałów okien. Odprowadzenie wód opadowych z pła
szczyzny szyby i zabezpieczenie progu ościeżnicy zapewnić ma 
znormalizowany okapnik, z blachy 2 mm grubości, przymocowany 
do dolnego ramiaka stosownie do określonego w danym układzie 
położenia okna.
Zamocowanie okapników do zawczasu wyprodukowanych „na skład” 
segmentowych okien typowych należy poza odrębną sprawą okuć 
do czynności, które zakład wytwórczy może wykonać po otrzymaniu 
zamówienia na dostawę danego asortym entu typowej stolarki 
okiennej.
Dodatkowy element (o wym. 24X60 mm) stanowiący ościeżnicę 
(tzw. „ślepą") jest potrzebny w zasadzie wyłącznie przy obsadzaniu 
za węgarkiem muru (rys. 5/1). Praktycznie może on nie otaczać 
ościeżnicy właściwej na całym jej obwodzie, a składać się z od
cinków, umożliwiając mocne obsadzenie okna i przymocowanie 
listwy stykowej przy ościeżu ściany. Przy nieco innym ukształto
waniu ślepa ościeżnica może być obsadzana w otworze oddzielnie 
dla montażu i zamocowania ościeżnic, później ustawianych okien 
segmentowych. Z reguły zamocowanie do ustrojów  budynku oścież
nic mających znacznie mniejszy przekrój powinno przebiegać na 
długości całego obwodu okna w odpowiednio rozmieszczonych 
miejscach. Na rys. 5/4 przedstawiono możliwość wykonania prze- 
myku dwóch skrzydeł okien dwudzielnych. Konstrukcja nie wy
maga zmiany zunifikowanych przekrojów ramiaków. Przemyk kształ
tuje się przy użyciu dodatkowego elementu (wym. ca 30X39 mm), 
przymocowanego do krawędzi jednego z ramiaków (skrzydła prawe 
lub lewe) oraz listwy przymykowej z zasuwnicą normalną. Sto
sowanie skrzydeł z przymykami jest możliwe, aczkolwiek zasad

niczo tego typu dwudzielne okna segmentowe nie są objęte pod
stawowym systemem typizacyjnym.

Materiał
Porównawcze zestawienie ogólnych danych zużycia drewna dla 
znormalizowanych okien zespolonych (wg PN/B-1626) i propono
wanych okien segmentowych przedstawia tablica 1.

E le m e n ty  o k ie n
P o w ie r z c h n ia  p rzek ro ju  e le 

m e n tó w  o k ie n : 
z e sp o lo n y ch  | s eg m en to w y ch

— o ś c ie ż n ic a  p r z y śc ie n n a 43,8 cm 2 36,0 cm 2
— ra m ia k i boczn e 34,0 cm 2 27,5 cm 2

razem
— p rzy m y k  ok n a  zesp o lo n eg o

77,8 c m 2 63,5 c m 2

(ram iak i, lis tw y )
— z łą cze  ze  ta w io n y ch  o k ie n

90,5 cm 2 —

seg m en to w y ch
(s łu p ek  i ra m ia k i l ic z o n e  d la  d w ó ch  
z e s ta w , o k ien )

łą c z n ie

97,0 c m 2

168,3 cm 2 
~ 1 6 9  c m 2

160,5 cm 2 
~ 1 6 1  cm 2

Oszczędność drewna licząc w powierzchni przekroju elementów 
o jednakowej funkcji wynosi w oknach segmentowych około 5%. 
Nie jest to, oczywiście, dużym osiągnięciem ekonomicznym i wska
zuje raczej na oscylowanie w granicach dotychczasowych norm zu
życia drewna, nie wykazuje jednak tendencji zwyżkowych przy 
znacznym powiększeniu wartości użytkowych i funkcjonalnych 
okna. W skaźniki zużycia drewna ulegać będą wahaniom w zależ
ności od ukształtowania układów okien segmentowych. Pewne 
ogólne oszczędności materiału drzewnego uzyskane zostaną przez 
możność użytkowania do wyrobu okien elementów na ogół o mniej
szych przekrojach oraz krótszych, gdyż najdłuższy element typów 
podstawowych jest rzędu 1,20 — 1,60 m, niezależnie od wielkości 
całego otworu okiennego. Poza tym niektóre elementy (np. ślepe 
ościeżnice) można wykonywać z gorszej klasy drewna.
Rozwiązanie okien segmentowych w konstrukcji zespolonej podano 
na rys. 6.

Okucia
Sprawa okuć dla okien segmentowych nie powinna na ogół spo
wodować większych trudności. Zawiasy poza koniecznością uwzglę- 
nienia innego sposobu zamocowania do boku ościeżnicy w zasa
dzie nie wymagają istotnych zmian. Narożniki okienne pozostają 
znormalizowane, z tym że prawdopodobnie również i ościeżnice 
właściwe (ze względu na małe przekroje) będą musiały być wzmoc
nione narożnikami, podobnie jak  ramy skrzydeł okiennych. Po
trzebne natomiast są nieprodukowane, jak dotąd, okucia zamyka
jące — zasuwnice boczne (czołowe) lub innego rodzaju przyrządy. 
Do czasu rozpoczęcia produkcji okuć zamykających dla okien jedno- 
skrzydłowych (potrzeba których istnieje niezależnie od okien seg
mentowych) mogą być stosowane dotychczasowe typy okuć, tj. za
krętki z klamką itp. Identycznie przedstawia się sprawa typów 
zamknięć dla okien górnych (poza zwykłym zatrzaskiem „do drążka” 
jeszcze nie wprowadzono do masowej produkcji) pilnie potrzebnych, 
nowoczesnych, łatw ych w użytkowaniu przyrządów.

* **
Przedstawiona propozycja metody typizacji, a szczególnie kon-
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Rys. 3

Rys. 5

strukcji drewnianych okien segmentowych, jest dość radykalna. 
Narusza też może bez należytych podstaw wiele utartych zwy
czajów i nawyków tradycyjnych stolarszczyzny budowlanej. Inten
cją ogólną autora poza istotnymi sprawami typizacji jest zwrócenie 
uwagi na pilną potrzebę unowocześnienia poglądów na całokształt 
zagadnień stolarki okiennej. W śród wielu dziedzin naszego budow- 
nictwa, najmniejsze tendencje do postępu technicznego wykazuje 
niewątpliwie stolarka. Tkwimy w rozwiązaniach technicznych co 
najmniej sprzed pół wieku i traktujem y wymiarowanie konstrukcji 
okien niemal jak ustrojów  nośnych budynku. Pomijając czekające 
nas w najbliższym okresie zagadnienia rewizji celowości stoso
wania drewna do wyrobu stolarki budowlanej — konieczność rewizji 
metod projektowania, produkowania, transportowania, wbudowy
wania, eksploatowania, konserwacji, użytkowania itp. itd. okien 
drewnianych — przy ogólnym braku m ateriału drzewnego i przy 
wspaniale technicznie wyposażonych i zorganizowanych stolarskich 
zakładach wytwórczych — jest pod każdym względem sprawą nagłą 
i bezsporną. Rzecz oczywista o celowości takich lub innych metod 
i rozwiązań decydować będą argumenty racjonalnej techniki i eko
nomiki.
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Rys. 6

V K O N G R E S  U i A (dokończenie
ze str. 432)

w każdym wypadku powinna być rozważana 
w oparciu o analizę ekonomiczną, po prze
studiowaniu realnych warunków miejsco
wych — „geograficznych" i socjalnych. 
Ling, podkreślając doniosłą rolę, jaką od
grywają obszary zieleni, przenikające do 
głębi jednostek mieszkaniowych, sugeruje 
jednocześnie większą zwartość układu (grea- 
ter compactness) dla uzyskania poczucia 
pewnej łączności, więzi kompozycyjnej 
między jednostkami urbanistycznymi. Krótko 
mówiąc — poczucia zasady generalnego 
układu miasta. Bardzo ciekawe są również 
jego uwagi dotyczące organizacji dobrego 
współdziałania ruchu kołowego i pieszego, 
z punktu widzenia bezpieczeństwa jak  rów* 
nież oszczędności czasu.
Ling przywiązuje dużą wagę do wszech
stronnego podejścia w planowaniu miasta, 
podkreślając duże korzyści, płynące z takiej 
metody. Podziela pogląd Baranowa, że 
główne zagadnienia urbanistyki i architek
tury miasta powinny być rozstrzygane przez 
głównego architekta.
Niezwykle ciekawa jest końcowa propo
zycja referatu: międzynarodowy konkurs 
na najlepszy plan współczesnego miasta. 
Taki konkurs, wg Linga, byłby bardzo po
żyteczny i wzbudziłby na pewno pow
szechne zainteresowanie.

Szkwarikow (dyrektor Instytutu Urbanistyki 
w Moskwie) był referentem tematu I-szego 
dla krajów  demokracji w Europie wschod
niej.
Referent omawia podstawowe kwestie ustro
jowe, które leżą u podstaw rozwoju urba
nistyki w tych krajach: upaństwowienie 
dużych obszarów ziemi, zasobów mineral
nych i lasów; organizacji produkcji prze
mysłowej i rolnej; powiązanie planowania 
urbanistycznego z planowaniem gospodar
czym — to są zasadnicze czynniki, które 
decydują o tempie i skali działalności urba
nistycznej w w arunkach gospodarki plano
wej państw socjalistycznych.
Szkwarikow podkreśla również konieczność 
ustalenia optymalnej wielkości zaludnienia 
miast. Dla miast przemysłowych wg niego 
jest to cytra 200 do 300 000 mieszkańców, 
w miastach satelitach nie powinna ona prze
kraczać skali 20 000 do 30 000 mieszkańców. 
W podobny sposób referent ustala optymal" 
ną wielkość jednostek urbanistycznych 
w granicach 20 do 50 hektarów  z ludnością 
od 5 do 15 tysięcy mieszkańców, przy zabu
dowie 3,4 lub 5 kondygnacji. Ostatnia cyfra 
(5 kond.), jak wiemy, jest bardzo dyskusyj
na i budzi raczej zastrzeżenia.
Szkwarikow podkreśla następnie rolę planu 
jako dokumentu, który nadaje kierunek 
szczegółowym planom realizacyjnym i jest 
podstawą „praktycznej" działalności urbani
stycznej władz lokalnych i urzędów. W koń

cowej konkluzji mówi o roli architektów 
w tworzeniu nowych wartości, o obowiązku 
rządów zapewnienia trwałego pokoju na 
ziemi... „aby miasta stworzone przez nas nie 
były narażone na niebezpieczeństwo wojny, 
a mieszkańcy tych miast mogli żyć spokoj
nie, szczęśliwie bez obawy przed jutrem." 
Określona wielkość artykułu z konieczności 
skłoniły mnie do ograniczenia ilości oma
wianych referatów. Pomijam referaty po- 
poświęcone realizacji i zagadnieniom praw
nym w urbanistyce zachodniej i krajów  de
mokracji. W yczerpujące i obszerne referaty 
Toneva — (Bułgaria) i H illebrechta (NRF) 
są po prostu za trudne i nie mogą być po
dane w kilku zdaniach. Należałoby przyta
czać je w całości. Tak samo specjalnego, 
szerszego omówienia wymaga sprawa uprze
mysłowienia budownictwa. M ateriał doty
czący obu punktów tematu Ii-go można prze
studiować w SARP i w IUA. Obie instytucje 
posiadają komplet wydawnictw kongreso
wych.
Dyskusja na kongresie nie miała charakteru 
polemiki na tematy nurtujące różne środo
wiska architektów, były to raczej wypowie
dzi o charakterze sprawozdawczym i doty
czyły przeważnie działalności architektów  
na różnych odcinkach ich pracy zawodowej. 
Było również dużo wypowiedzi w typie kon
wencjonalnych deklaracji, nie wnoszących 
nic konkretnego, nie powiązanych z głów
nymi tematami kongresu. Do ciekawszych



wypowiedzi należy zaliczyć wypowiedzi pol
skie na temat planów ogólnych, etapowych? 
zmian jakim niejednokrotnie podlegają plar 
ny w toku bieżącej pracy? międzynarodo
wej wymiany doświadczeń w ramach szko
lenia? na temat roli architekta w planowa
niu urbanistycznym. W arto również przyto
czyć głos prof. Gutton (Francja). Jego wy
powiedź jest dość charakterystyczna dla 
nastrojów  panujących w UIA.
Prof. Gutton z całym uznaniem mówi o umie
jętności urbanistów posługiwania się w ich 
pracy metodą analizy naukowej. Twierdząc, 
że wybór koncepcji w wyniku konkretnych 
założeń jest podstawowym czynnikiem dzia
łalności architekta, mówi o konieczności od
ciążenia architekta (we wszystkich wypad
kach, kiedy jego udział jest potrzebny) „od 
przygotowania danych technicznych urbani
stycznych". ,,To mu pozwoli, mówi Gutton, 
na skoncentrowanie wysiłków na ważniej
szych elementach jego twórczej działalno
ści”. Jest to chyba metodologiczny anachro
nizm, szczególnie brzmiący w ustach prze
wodniczącego komisji urbanistycznej UIA. 
Wszędzie tam, gdzie jest potrzebna współ
praca urbanisty z architektem, kształtowa
nie przesłanek urbanistycznych jest równie 
twórcze i ważne, a niejednokrotnie decydu
jącym elementem przyszłej coraz częściej 
wspólnie opracowywanej koncepcji. Stano
wisko prof. Gutton nie znalazło oddźwięku 
w rezolucji kongresu, gdzie wyraźnie się 
podkreśla konieczność pełnego, reżyserskie
go wkładu architekta w spełnieniu jego 
obowiązku koordynatora zespołowej pracy 
nad zagadnieniami urbanistycznymi.
Głosem w dyskusji, który wzbudził ogólne 
zainteresowanie i sympatię dla zapału, z ja 
kim mówca przekonywał audytorium, była 
wypowiedź delegata francuskiego Le Breton. 
Dotyczyła ona podstawowej sprawy ochrony 
mieszkańców od uciążliwości stale wzrasta
jącego natężenia ruchu samochodowego 
w miastach. Od szkodliwego wpływu hałasu 
i spalin, Le Breton wysuwa cały szereg cie
kawych propozycji w dziedzinie sposobu 
zabudowy dzielnic mieszkaniowych, stwo
rzenia odpowiednich barier przez zadrzewie
nie dróg miejskich i wprowadzenie trawni
ków przy chodnikach. O ile drzewa chro
nią przed bezpośrednim działaniem hałasów, 
trawnik am ortyzuje fale dźwiękowe prze
noszone przez wibrację ziemi.
Uciążliwość ruchu wielkomiejskiego jest 
przez urbanistów coraz bardziej doceniana, 
jest ona skrupulatnie badana przez specja
listów z dziedziny akustyki. Pomimo to jed
nak w bieżącej pracy projektowanej ta 
część problem atyki urbanistycznej dopiero 
zaczyna zdobywać sobie prawo obywatel
stwa, jest często w decyzjach projektowa
nych pomijana. Ma jeszcze cechy nowości, 
pobłażliwie traktowanej. Dlatego może kon
kretna i rzeczowa wypowiedź w tej- donio
słej sprawie wywołała tyle odruchów sym
patii i uznania dla jej autora.
Na końcowej sesji kongresu, jak  głosi biu
letyn nr 8, w prezydium zasiedli: „Mardo- 
nes Restut, prezes UIA, wiceprezesi: człon
kowie komitetu wykonawczego, referenci 
oraz przodujący architekci świata". Prze
wodniczył Piotr Abranow. Po przemówieniu 
sekretarza generalnego UIA, Pierre Vago, 
który zakomunikował między innymi, że na
stępny kongres odbędzie się w Londynie 
i będzie poświęcony sprawie techniki i ma
teriałów w architekturze — zabrał głos re
ferent generalny.

Baranów wygłosił przemówienie końcowe, 
podsumuwujące obrady kongresu, („mad the 
concluding addresse").
Rezolucja końcowa została odczytana w 2-ch 
językach: tekst francuski — Pierre Vouga 
(Szwajcaria), tekst rosyjski — Baranów 
(ZSRR).
„Architekci całego świata zebrani na V Kon
gresie Międzynarodowej Unii Architektów 
w Moskwie — głosi rezolucja — porównali 
osiągnięcia uzyskane w dziedzinie budowy 
i odbudowy miast w ciągu ostatnich trzy
nastu lat po wojnie światowej, która spu
stoszyła bardzo wiele miast"... W  ślad za 
tym następuje fragment rezolucji podany ną 
wstępie artykułu, uzasadniający wybór te
matu i w yjaśniający jego genezę.
Druga część rezolucji jest poświęcona „za
sadom przyjętym  jednomyślnie przez archi

tektów". Obejmuje ona szereg dziedzin z za
kresu budowy miast, ujętych w następują
cych punktach:
1) Plan krajowy jako podstawa do rozbu

dowy miast poprzez planowanie regio
nalne, które jest wstępem do prac urba
nistycznych.

2) Budowa miasta i rola planów ogólnych 
długoterminowych i bardziej, szczegóło
wych planów etapowych.

3) Mieszkalnictwo — zasada kształtowania 
jednostek sąsiedzkich, sformułowanie po
jęcia gęstości zabudowy mieszkaniowej.

4) Komunikacja.
5) Estetyka miast — urozmaicenie w roz

mieszczeniu budynków, wykorzystanie 
materiałów, koloru i otaczającego pejza
żu. „Przyjemne warunki życia" jako po
stulat podstawowy dzielnic mieszkanio
wych.

6) Prawna, ekonomiczna i społeczna strona 
realizacji.
W  pierwszym rzędzie wzmocnienie pra
wodawstwa dla ułatwienia władzom szyb
kiej realizacji planów urbanistycznych. 
Konieczność powołania głównych archi' 
tektów  miast. Anulowanie przestarzałych 
zarządzeń ham ujących postęp w urbani
styce.
Podniesienie kwalifikacji zawodowych 
architektów. Oparcie postępu w urbani
styce o postęp współczesnej nauki i tech
niki poprzez studia instytutów naukowo- 
badawczych.

7) Techniczna strona realizacji.
Maksymalne wykorzystanie zasobów 
ludzkich i m ateriałowych przez stosowa
nie uprzemysłowienia w budownictwie; 
Rola architekta jako koordynatora zespo
łowej pracy w studiach nad zagadnienia
mi urbanistycznymi;
konieczność zrozumienia przez opinię pu* 
bliczną i rządy wszystkich krajów  do
niosłości problemów urbanistycznych; 
apel UIA, który domaga się od rządów 
popierania • rozwoju planowania prze
strzennego, urządzenia miast i prawodaw
stwa związanego z urbanistyką.

Wreszcie, końcowe uzupełnienie rezolucji, 
w którym komitet wykonawczy UIA stw ier
dza, że tylko w warunkach, jakie zapewnia... 
„długotrwały pokój/ oparty na wzajemnej 
pomocy i współpracy wszystkich narodów 
możliwy jest rozwój twórczej pracy archi* 
tektów".
Komitet W ykonawczy UIA wzywa wszyst
kie sekcje narodowe i wszystkich architek
tów do oddziaływania wszelkimi środkami, 
które uznają za najbardziej odpowiednie 
i najbardziej skuteczne dla utrzymania 
i umocnienia powszechnego pokoju, co jest 
najgorętszym pragnieniem wszystkich naro
dów i całego społeczeństwa.
Materiałem „ilustracyjnym" do obrad Kon
gresu była międzynarodowa wystawa, obra
zująca powojenne osiągnięcia urbanistyki 
światowej w dziedzinie planów miast i ich 
realizacji. M ateriał wystawowy był n ieje
dnolity zarówno pod względem m erytorycz
nym jak i opracowania graficznego. System 
oznaczeń przyjętych uprzednio przez komi
sję urb. UIA, (na podstawie propozycji 
szwajcarskiej), nie był właściwie przestrze
gany. W rezultacie, bogata ekspozycja była 
bardzo trudna do przestudiowania, szczegól
nie w dziale planów ogólnych była słabo 
skoordynowania i dzięki temu trudno po
równywalna.
W całości wystawy wybija się jednak kilka 
pozycji pod względem opracowania i sposo
bu syntetycznego skomentowania materiału. 
Do takich należą opracowania angielskie dla 
Londynu i Harlow, włoskie dla Ivrei, opra^ 
cowanie NRF dla Hannoweru i opracowanie 
chińskie.
Związek Radziecki podaje najbogatszą in
formację o odbudowie miast zniszczonych 
i olbrzymim zadaniu budowy nowych miast, 
podjętych w ZSRR w okresie powojennym. 
Ekspozycję polską na ogólnym tle, z punktu 
widzenia^ fachowej informacji i metody moż
na uznać za dobrą i wyrównaną. Była ona 
przekonywująca, tylko może zbyt skromna, 
jeśli chodzi o podanie graficzne. Jest to 
zresztą cecha wielu ekspozycji, które na 
pierwszym miejscu postawiły sprawę treści 
pokazu, a nie jego wartości propagandowej. 
Poza podstawową wystawą UIA, gospodarze

zorganizowali szereg ciekawych wystaw, na 
terenie Uniwersytetu i w Maneżu, gdzie po
kazano dorobek projektowy Mosprojektu, 
konkursy na Pałac Sowietów i pomnik Le
nina.
O tych wystawach warto napisać osobno, są 
one niezwykle ciekawe ze względu na te
m atykę jak i kierunki współczesnej urbani
styki i architektury radzieckiej.
Wreszcie, na zakończenie kilka uwag ogól
nych i spostrzeżeń czysto osobistych.
V kongres UIA w Moskwie był bardzo waż
nym wydarzeniem międzynarodowym ze 
względu na to, że organizowała go po raz 
pierwszy sekcja radziecka i że odbył się 
w Moskwie.
Poza względami natury politycznej, kongres 
przyczynił się do przełamania przysłowio
wych „pierwszych lodów", jeżeli chodzi
0 decyzję szerokiej rzeszy architektów uda
nia się do Związku Radzieckiego.
Sam pobyt również, jeżeli nawet nie wpły
nął na zmianę nastawienia, przyczynił się 
na pewno do rozwiania wiele mitów i le
gend, którymi wypełniona jest zazwyczaj 
wyobraźnia turysty zachodniego.
Niezależnie od tego, sprawnie przebiegające 
życie tak dużego miasta jak Moskwa, 
w szczególności organizacja zbiorowej ko
munikacji miejskiej oraz innych podstawo
wych służb miejskich, jak na przykład wzo
rowo prowadzone oczyszczanie miasta, je
dnocześnie zaś duża skala inwestycji na te
renie miasta — były „odkryte" przez wielu 
uczestników kongresu, nieufnie usposobio
nych i podświadomie nastawionych na ne
gatywną ocenę.
Zmiana opinii teoretycznej na pogląd ugrun
towany na bezpośredniej realnej obserwacji 
jest zawsze faktem pozytywnym. Tego ro
dzaju zmiana uwielokrotniona (liczba uczest- 

, ników kongresu ponad 1500 ludzi z 45 róż
nych krajów) ma niewątpliwie duży wpływ 
na rozwój stosunków przyjaznych na świę
cie.
Dlatego właśnie bardzo ważną rolę powinna 
odgrywać na kongresie ta część organizacji, 
która ma na celu stworzenie dogodnych wa
runków i okazji do zacieśnienia stosunków 
podczas codziennych nieoficjalnych spot
kań: na obiedzie, w autobusie, na wystawie, 
czy wycieczce. Są to te cenne okazje, które 
pozwalają na szczerą i żywą wymianę zdań
1 dyskusję nieskrępowaną oficjalnym cha
rakterem  obrad. Te właśnie rozmowy nie’ 
jednokrotnie w dużym stopniu decydują
0 poziomie i temperaturze dyskusji kongre
sowej i o powodzeniu samego kongresu. 
Również próba bardziej ogólnego spojrzenia 
doprowadziła do wniosku, że na kongresie 
zabrakło roboczej dyskusji w komisjach. Ten 
rodzaj bardziej bezpośredniej i znacznie 
ostrzejszej wymiany poglądów daje bogaty
1 ciekawy materiał dla komisji wnioskowej. 
Obrady w komisjach znacznie bardziej zbli
żają uczestników kongresu do tematów, bu
dzą większe zainteresowanie, właśnie dzięki 
kam eralnej i mniej oficjalnej formie dys
kusji.
Nie zawsze szczęśliwe formy organizacyjne: 
jak  np. zbyt gorliwie przestrzegana przez 
osoby towarzyszące specjalizacja narodo- 
v/ościowa autokarów, dość sztywny podział 
na grupy w restauracji hotelowej — na 
pewno miały na celu sprawną obsługę gości 
kongresowych, ale z drugiej strony w ten 
sposób został ograniczony w dużej mierze 
efekt, jaki mógł być dodatkowo osiągnięty 
przy innym wyreżyserowaniu tej nieoficjal
nej „towarzyskiej" strony kongresu. 
Kończąc, możemy zaryzykować twierdzenie, 
że V kongres UIA osiągnął swoje zasadnicze 
cele, przyczynił się bowiem do większego 
zrozumienia i uznania orzez architektów za
gadnień urbanistycznych.
Dobra atmosfera obrad sprawiła, że kongres 
był również wydarzeniem na drodze zbliże
nia urbanistów i architektów różnych kra
jów.
Udział Polski w dyskusji i wystawie, jak 
również poziom opracowania rozdziału pol
skiego w wydawnictwie kongresowym raz 
jeszcze potwierdziły, że mamy coś do po
wiedzenia w dziedzinie metody prac urba
nistycznych i posiadamy dobrą lokatę 
w ogólnej ocenie materiałów ' nadesłanych 
na kongres — szczególnie ich merytorycznej 
wartości, A l



„P i s m a ”
STANISŁAWA NOAKOWSKIEGO

...„takie to proste, takie szczere,
jak melodia pieśni ludowych" . . .

(S. N. str. 179)

Kto znał prof. Noakowskiego i jego mało- 
mówność, tego zdziwi i ucieszy pokaźny tom 
pism jego wydany przez „Budownictwo 
i Architekturę
Stanowi on pierwszą część prac specjalnej 
Komisji P.A.N., powołanej dla opracowania 
monografii i wydania prac Stanisława Noa
kowskiego. W dalszym planie przewidziane 
jest wydanie analitycznej oceny twórczości 
artysty, jego biografii i katalogu prac ry
sunkowych.

Pierwsza książka zawiera 231 stron tekstu, 
i niestety, tylko 31 ilustracji. Druk i układ 
harmonizuje niezupełnie z ładnymi odbitka
mi cennych rysunków artysty. Na wstępie 
Mieczysław W allis analizuje szczegółowo 
i wnikliwie dorobek pisarski Noakowskiego 
i kreśli z uczuciem jego sylwetkę, jako pi
sarza i artysty.
Pisma zebrane z licznych wydawnictw i cza
sopism (polskich, rosyjskich, niemieckich, 
francuskich i angielskich) za okres czasu od 
1880—1928, ujęto w następującym ugrupo
waniu: I. Szkice z historii sztuki, II. A rty
kuły * o architekturze i m alarstw ie polskim, 
III. Utwory autobiograficzne, IV. Poematy 
prozą oraz V. Wczesne artykuły rosyjskie. 
Zarówno pisma polskie, jak  i tłumaczone 
z języków obcych, są nadzwyczaj ciekawe 
i cenne, gdyż odkrywają przed nami tok 
myśli i wzruszeń artysty i sposób precyzo

wania przez niego form architektonicznych 
w różnych krajach na przestrzeni różnych 
epok. I chociaż prof. Noakowski miał zain
teresowania w dziedzinie sztuki w skali 
światowej, a długie lata nauki i pracy, spę
dzone w Rosji, w kręgu wybitnych arty
stów, cenił bardzo wysoko, jednak najży
wiej odczuwał i najbliższa mu była archi
tektura polska i jej dzieje.
Dumny był z rodzimego dorobku i spuściz
ny wieków, ale wybiegał też myślą w przy
szłość i troszczył się o nią. Myśl ta przebija 
w licznych artykułach i pismach.
Jako wieloletni profesor, dziekan i współ
organizator W ydziału A rchitektury Politech
niki W arszawskiej po pierwszej wojnie, 
przedstawia szczegółowo w II rozdziale 
książki dzieje wyższych studiów architekto
nicznych w Polsce 1 ich braki. A przy kreśle
niu sylwetki i prac arch. Jana Heuricha 
w dwóch artykułach z 1926 r. zwraca uwagę 
na znaczenie dobrego wykonawstwa w  bu
downictwie, zwłaszcza nowoczesnym. Toteż 
z ogromnym uznaniem podkreśla tę wielką  
dbałość u arch. Heuricha, pisząc: „Był w y
magający, piłował wykonawców, ale dobi
jał się swego, krzewiąc wszędzie kult pię
kna w  technice... Zabiegał zawsze o wzoro
we wykonanie wszystkiego, co z archi
tekturą i sztuką zdobniczą ma wspólnego”. 
I dalej pisze: „W tym  kulcie dla artysty- 
czno-rzemieślniczej strony wykonania ar
chitektonicznych projektów tkw i do pew
nego stopnia wyczucie najbliższej przy
szłości architektury, która wyzbywając się 
coraz radykalniej wszystkich ozdób i u- 
piększeń, tym samym będzie musiała zwró
cić uwagę na piękno wykonania”. (S. N. 
str. 130).
Najciekawsze są jednak pisma poświęcone 
architekturze dawnej, zwłaszcza impresje 
pisane prozą. Są pełne poezji, czaru i wdzię
ku. Są nadzwyczaj plastyczne i barwne. 
Opisywane budowle i wnętrza są zawsze 
scharakteryzowane trafnym porównaniem 
lub nieoczekiwaną przenośnią, zaczerpniętą 
z różnych dziedzin życia i otaczającej przy
rody — rodzimego krajobrazu, z którym ar
chitektura stanowiła u Noakowskiego nie
rozerwalną całość.
Pisma te i ich styl szczery, prosty i bezpo
średni, pełen pulsującego uczucia dla tego 
co piękne — ujaw niają w pełni artystę, roz
miłowanego w architekturze, twórcę słyn
nych wizjonerskich rysunków na tematy 
architektoniczne.
Liczne wypowiedzi stanowią klucz do zrozu
mienia jego osobowości artystycznej i jego 
prac, jako architekta i artysty, głębokiego 
badacza i myśliciela. Pisma, łącznie z no
tatkam i autobiograficznymi, w yjaśniają nam 
drogę rozwoju jego pracy twórczej i arty
stycznej. Są więc ciekawe dla każdego ba
dacza i artysty.
Dla młodych architektów, którzy znają ty l
ko mit o prof. Noakowskim i jego wizjoner-

Recenzje
skim wprost znawstwie wszelkich stylów 
i wspaniałych rysunkach, kreślonych na go
rąco podczas wykładów i odczytów, książka 
ta stanowi bezcenne źródło dla poznania 
tego wielkiego artysty o światowej sławie, 
wspaniałego znawcę architektury polskiej, 
głębokiego myśliciela, a zarazem skromnego,
0 przedziwnej dobroci człowieka.
Gdy przypominam sobie jego głos i sposób 
rzucania słów równocześnie z kreśleniem 
linii na tablicy podczas wykładów, widzę, 
jak umiał dostosowywać modulację głosu
1 jego natężenie do omawianego tematu.
0  budowlach monumentalnych, wspania
łych mówił z dumą, wolno, głosem potęż
nym, a gdy o dworkach i różnych kaplicz
kach przydrożnych, głos ściszał, mówił 
miękko, łagodnie i miło — o ozdobach w y
myślnych, figlarnych — z uśmieszkiem — 
żartobliwie — pieściwie. Lubił zamyślać się
1 przerywać nić opowieści. Były to wymow
ne pauzy, jak w muzyce...
...„Za wiatrakiem, za ostatnią we wsi Micha- 
łową chałupą, na wzgórku u drogi, co łukiem 
łagodnym tutaj zakręca, stoi sobie kapliczka 
wśród topoli wysokich"... Obok kapliczki ła
weczka darniowa i dwie wielkie, wysokie 
topole, wiecznie szemrzące, o czymś gwa
rzące, zielono-srebrne, srebrno-zielone to
pole"... (S. N. str. 191).

We wrześniu rb. miasto Łowicz, w którym 
artysta spędził ostatnie lata szkolne, uczciło 
jego pamięć, (30-lecie śmierci) przez zorga
nizowanie wystawy oryginałów, reprodukcji 
i druków zebranych w terenie. W arto po
myśleć o zorganizowaniu ogólnej objazdo
wej wystawy krajowej. Należałoby wypoży
czyć setki prac artysty znajdujące się 
w zbiorach za granicą, zwłaszcza w Związku 
Radzieckim. Może Muzeum Narodowe pod
jęłoby się tej akcji.

J. GINETT-WOJNAROWICZOWA



KlonikuMateriały do izolacj i  termicznej
W  poniższym przeglądzie omówione zostały materiały 
budowlane do izolacji termicznej ścian, stropów i da
chów, stosowane we Francji. Niektóre z nich są znane 
w Polsce, częściowo pod innymi nazwami lub w od
miennych wyrobach — inne nie są zupełnie stoso-
wane.  ̂ ..
jVa uwagę zasługuje duża różnorodność produkcją, 
wymiarów i sposobów ich zastosowania.
Materiały są usystematyzowane wg rodzajów tworzy
wa, od materiałów organicznych (roślinnych) do pla
stików i aluminium.
Dla każdego rodzaju podano współczynnik przewod
nictwa cieplnego.

MATERIAŁY ROŚLINNE PRASOWANE
K orek — k = 0,04 keal/mh°C
Korek używ any jest często we Francji, ponieważ dąb 
korkow y rośnie na wybrzeżach zachodniej części Mo
rza Śródziemnego. W  stanie naturalnym korek jest 
doskonałym materiałem izolacyjnym , nie butwieje, 
jest elastyczny i  wytrzymały. Używane są jednak 
zw ykle p łyty z korka prasowanego. Można również 
w yrabiać beton korkowy, przy składzie objętościo
wym 80% korka, o wytrzymałości ok. 22 kg/cm2. Płyty 
z  betonu korkowego są lekkie, ogniotrwałe i dają się 
przybijać.
Produkowane są przeważnie następujące standaryzo
wane elementy z korka prasowanego:
a) płyty =  1,0 X 0,5 m, grub. 3 do 24 mm,
b) p łyty kwadratowe 0,5 X  0,5 m, grub. od 2 cm,
c) p łytki otulające do przewodów ogrzewania oraz 

korek ziarnisty i sproszkowany do luźnego zasypy
wania.

B eto n  k o rk o w y : w y k o n y w a n ie  śc ia n  z b lo k ó w  
„ B e to lie g e ”

T raw a m orska — X = 0,035 kcal/m h°C
Traw a morska, wyjałowiona, jest materiałem nie but- 
wiejącym i niepalnym. Produkowane są maty z trawy 
morskiej umieszczonej między warstwami tektury 
smołowanej i  „przepikowane" (nazwa handlowa 
„ A rk i" )  — w rolkach o długości 25 m, w k ilku  sze
rokościach od 0,38 do 0,90 m i grubościach 10,20 i 25/30 
mm. Maty z trawy morskiej są stosowane do izo lacji 
cieplnej ścian, stropów, tarasów, podłóg oraz połaci 
-dachowych.

Słoma — X — 0,065 kcal/m h °C
Używane są płyty wyrabiane z suchej słomy pszenicz
nej lub żytniej, sprasowanej pod ciśnieniem 8 at, 
uzbrojone zwykłym  drutem stalowym (nazwa handlo- 
wa ,,Solomite'').
Płyty można łatwo piłować, są one ogniotrwałe, me 
butwieją i są zabezpieczone przed insektami i gryzo- 
niami dzięki specjalnym środkom chemicznym. 
W ym iary płyt:
szerokość 1,52 m, długość wg wymagań, aż do 4,50 m, 
grubość 30 i 55 mm oraz ciężar odpowiednio 10 15
kg/m2.
Ze względu na duże wym iary i sztywność, p łyty sło
miane używane są nie tylko jako warstwa iozlująca 
elementy nośne budynku, lecz również do budowy

ścianek działowych i podwójnych, sufitów podwieszo
nych, skrzynek stropowych i deskowań straconych. 
Tynki wszelkiego rodzaju trzymają się na nich bar
dzo dobrze, tynki cementowe jednak lepiej na osiat- 
kowaniu.

S łom a: w y k o n y w a n ie  śc ia n  d z ia ło w y ch  i su fitu  
z p ły t  „ S o lo m ite ”

Trzcina — X =  0,065 kcal/m h °C
Z  tzw. „trzciny południowej" (canne du Midi), w spo
sób podobny ja k  ze słomy, wyrabiane są:
a) p łyty trzcinowe „Christin" — o wymiarach 2 X  1,5

m, grub. 2,5—3 mm i 4—5 mm oraz p łyty ,,Chauvet" 
o wymiarach 1 X 1 m i 1 X 0,7 m,

b) płyty z obustronną wyprawą gipsową „Christin"
0 wymiarach: 1 X  0,5 m, grub. 6 i  7 cm,

c) skrzynki stropowe „Chauvet" o wymiarach 1 X  1 m
1 1 X  0,7 m, o wysokości 17 cm.

Płyty trzcinowe mogą mieć również inne wymiary, do 
zastosowania jako deskowanie stracone itp.
Płyty mają dobrą przyczepność dla wszelkich wypraw; 
można z nich również wykonywać samonośne, izolu
jące, ściany działowe.

W ym iary płyt:
długość 250, 300 i 350 cm, przy szerokości 155 cm, 
długość 250, 275 i 300 cm, przy szerokości 120 cm, 
grubość 8,12 i 20 mm.

b) Płyty z twardych włókien lnu, odpowiednio prze
robionych i sprasowanych z użyciem żywic. Nazwy 
handlowe: „ Iso lin", „Com pax" i  „Linex".
W ym iary 122 X 244 cm, w różnych grubościach od 
8 do 30 mm.
Płyty z włókien lnianych używane są specjalnie do 
izo lacji termicznej w ściślejszym  znaczeniu. 

Obydwa rodzaje płyt mają powierzchnie gładkie 
o przyjemnej fakturze i kolorze, lecz mogą być rów
nież — na żądanie — pokryte każdym rodzajem w y
prawy lub wykończenia.
W yrabiane są również p łyty „Isorel" dwuwarstwowe, 
łączące w sobie cechy p łyty twardej i  porowatej 
(izolującej).
Zastosowanie płyt, tak ja k  naszych płyt spilśnionych, 
jest bardzo szerokie, od warstw izolujących poddasza, 
tarasy, stropy — do sufitów, ścian działowych, okła
dzin itp.

P ły ty  z w łó k ie n  d rzew n y ch  „ Iso re l” (tzw . sp il-  
śn io n e ), n a  p ie r w sz y m  p la n ie  3 p ły ty  iz o la c y jn e  
bez g ła d k ie j  fa k tu r y

G rupa d o m k ó w  w c za so w y ch  n a  K o rsy ce , w y 
k o n a n y c h  c a łk o w ic ie  z p ły t  z w łó k ie n  ln ia n y c h  
„ C o m p a x ”

H ala  w y s ta w o w a  w  B ru k se li ,  strop  i ś c ia n y  wy
ło ż o n e  p ły ta m i w ie lo w a r s tw o w y m i („ sa n d w ich ” ) 
L in ex

Entre-axe 100 et 70

T rzcin a  (od góry): a) p ły ta  „C h ristin "  z tr z c i
n y  i w y p r a w y  g ip so w ej; b) p ły ta  z w y k łe  „C hri- 
s t in ” ; c) sk rzy n k a  stro p o w a  ,,C h a u v e t”

W łókna roślinne sprasow ane — X =  0,04 do 
0,07 kcal/m h °C
a) Płyty z włókien drzewnych po całym procesie pro

dukcji dostają się do suszarek, gdzie woda powoli 
z nich wyparowuje, pozostawiając między włókna
mi liczne pory z powietrzem. Nazwa handlowa 
„Isorel isolant A " . Płyty takie odpowiadają mniej 
więcej naszym płytom spilśnionym (wzgl. pilśnio

wym), porowatym i twardym.



Płyty wiórowo-cementowe („Les fibrag- 
glos”) — X  = 0,06 do 0,07 kcal/m h °C
Jest to jeden z najstarszych materiałów termo-izola- 
cyjnych, wyrabiany z wełny drzewnej zmieszanej ze 
specjalnym cementem, zapewniającym pełną trwałość. 
Płyty mają zwykle wym iary 2 X  0,50 m albo 2 X  0,60 
m, grubości od 1,5 do 10 cm. Są ognioodporne, nie
palne, nie butwieją, łatwo dają się piłować i przy
bijać.
Wyrabiane są również różne materiały pochodne 
i złożone, jak: „Norelith" i  „Eversith", „Thermag- 
glisol" (,,fibragglo“ i beton korkowy), skrzynki stro
powe „Celolithe" i „Sopla" itp.
Zastosowanie ich jest powszechnie znane. Z  płyt 
o grubości 5 cm można wykonywać ścianki bez szkie
letu do wysokości 3 m i długości 5 m.
Przegrody z płyt cieńszych trzeba wykonywać dwu
stronnie na szkielecie drewnianym.

W y k on an ie  iz o la c ji te r m ic z n e j  śc ia n y , przy u ży 
c iu  p ły t  w ió r o w o -c e m e n to w y c h  (,„fibragglo“ )j 
ty n k  g ip so w y  n a  s ia tc e , p od  n ią  p ły ty  „ E ver-  
s ith ” n a  l is tw a c h  d r e w n ia n y c h

W yk on an ie  śc ia n k i d z ia ło w e j z p ły t  „ f ib ra g g io ” 
— z w y p ra w ą  g ip so w ą

------------------------------ 0 m 600 ---------------------------- i-

S k rzy n k i strop ow e w ió r o w o -c em en to w e  „ C elo -  
l ith e ,,

LEKKIE BETONY I GIPSY
L =  0,1 do 1 kcal/mh °C
Produkowane są różne rodzaje lekkich betonów 
(z drobno mielonego piasku krzemionkowego, wody 
i cementu, pod działaniem pary) — pod nazwami han
dlowymi: ,,Siporex", „Ytong", „Erm isol", „Durisol" 
(z dodatkiem włókien drzewnych); betony z wkład
kami z listew drewnianych; betony komórkowe (poro
wate) ze składnikami lekkim i („pouzzolane, vermicu- 
lite") i inne. Lekkie betony produkowane są pod po
stacią bloków, pustaków, dużych i małych płyt ścien
nych, płyt stropowych i nadproży zbrojonych itp. 
Można je piłować, heblować, wygładzać i przybijać. 
Stosowane są we wszystkich elementach budynków, 
również w ścianach nośnych kilkukondygnacj owych.

Gipsy porowate
W  sposób analogiczny produkowane są p łyty z gipsu 
porowatego („Sam iex"). Mają one zastosowanie bar
dziej ograniczone, okładzinowe: do ścianek działo
wych, wewnętrznych powierzchni murów, sufitów. Są 
bardzo lekkie, łatwe w montażu i stanowią dobrą izo
lację termiczną.

W y k on an ie  iz o la c ji s trop u  g rze jn eg o  z b e to n u  
„ Y e rm icu lite ”

Lekkie składniki dla betonów 
X =  0,25 kcal/mh °C
Stosowane są w tym celu składniki mineralne, np. 
pochodzenia wulkanicznego, ja k  „pouzzolane , MPer“ 
lite", pumeks, lub produkty chemiczne, np. ,,verni- 
culite" uzyskiw any z m iki — i inne, których jamista 
budowa daje dobre właściwości termoizolujące. U ży
wane są w produkcji fabrycznej, ja k  betony lekkie, 
do wyrobu pustaków, płyt i elementów wielkopłyto
wych. Mury nośne z betonów komórkowych mogą być 
wznoszone na wysokość 5 kondygnacji przy grubości 
35 cm w parterze i 25 cm na piętrach, z zachowaniem 
właściwych sposobów wykonania i łączenia z innymi 
elementami budynku.

B lo k i z b e to n u  le k k ieg o  z d o m ieszk ą  w łó k ie n  
d rzew n y ch  („ D u r iso l” )

M on taż  dom k u  m ie szk a ln e g o  z b lo k ó w  b e to n u  
le k k ie g o  „ S ip o re x ,,

P u sta k i śc ien n e  i s tro p o w e  z b e to n u  „pouzzo- 
la n e “

Monika,

D om  m ie szk a ln y  H. L. M. w  P a ry żu  (arch . M. 
L arrou x), m u ry  n o śn e  w y k o n a n e  z p u sta k ó w  
z b e to n u  „ p o u zzo la n e”

W y k o n a n ie  ś c ia n y  n o śn e j  z p ły t  s k le ja n y c h  
i zb ija n y ch  „ Y to n g ”

M ontaż śc ia n k i d z ia ło w ej z p ły t  le k k ie g o  g ip su  
„ S a m ie x ”



Ułomka,WYROBY CERAMIKI BUDOWLANEJ
x  =  0,2 do 0,7 kcal/mh °C
Należą do nich:
a) Cegły dziurawki i pustaki różnego rodzaju do ścian 

nośnych. Rodzaje znormalizowane:
Typ B 1 o wymiarach 15 X  25 X40 cm 
Typ B 2 o wymiarach 10,5 X  25 X  25 cm i wadze 7 

do 7,5 kg, przeznaczony do murów nośnych 
budynków wielopiętrowych,

b) Elementy stropów różnego* rodzaju, np. strop ,,Ce- 
racim ", lub p łyty stropowe ,,Minangoy-Poyet"
0 rozpiętości do 2,0 m, wytrzymałości 200 kg/m2
1 wadze 30 kg/m2.

c) Cegły dziurawki specjalne do warstw izo lacji ter
micznej, o wymiarach 20 X  33 cm i grubościach 
4,5—6—7,5—10— 12 i 15 cm; również do ścian dzia
łowych. X — 0,115 kcal/mh °C .

d) Rury ceramiczne izolujące.

P u sta k i cera m iczn e  do śc ia n  n o ś n y c h  z w y ż ło 
b ie n ia m i w  sp o in a ch

R óżn e rod zaje  o tw o r ó w  w  c era m ice  b u d o w la n e j  
p rzed łu ża ją  d rogę p rzen ik a n ia  te r m ic z n e g o

S tro p  cer a m icz n y  „ C era c im ”

P ły ty  stro p o w e  cera m iczn e  „ M in a n g o y -P o y e t,, 
E lem en t ty p o w y

Z a sto so w a n ie  e le m e n tó w  s tr o p o w y ch  do p o k ry 
c ia  ta ra su  i d ach u  (w y trzy m a ło ść  200 kg/m 2, roz
p ię to ść  m a k sy m . 2 m)

R óżne rod zaje  c e g ły  d z iu ra w k i i p u sta k ó w  c e 
r a m iczn y ch

S p ec ja ln a  ceg ła  d z iu ra w k a  do iz o la c ji „ B a lliso l"

W y k o n a n ie  izo la c ji te r m ic z n e j  s k le p ie n ia  p rzy  
p o m o cy  rur c era m iczn y ch

B lo k i c era m iczn e  ty p u  B2



WYROBY Z WEŁNY MINERALNE!
X =  0,035 kcal/mh °C
Tak zwane wełny mineralne różnego rodzaju, wełny 
,,szklane" (Fibrivier) lub wełny ,,ze skały" (Stillite, 
Roclaine) wyrabiane są ze szkła, krzemionki natural
nej lub żużla, w przebiegu różnych skomplikowanych 
procesów chemicznych.
W ełny mineralne produkowane są w k ilku  rodza
jach:
a) jako maty giętkie (zwijane w rulony) do izolacji 

powierzchni poziomych lub pochyłych dachów, stro
pów, podwieszonych sufitów,

b) jako płyty półsztywne i sztywne; stosowane są do 
izo lacji przegród pionowych (mogą być przy tym 
ustawione jako samonośne) oraz powierzchni 
poziomych i pochyłych, np. dachów w budynkach 
przemysłowych.

c) jako płyty o strukturze spoistej, używane są dc 
termoizolacji tarasów, stropów grzejnych itp.

Z a k ła d a n ie  m at z w e łn y  m in era ln ej „ R o lliso l”

WARSTWY IZOLACYJNE NATRYSKIWANE
X =  0,03 do 0,16 kcal/mh °C
Wykonane są przy użyciu składnika mineralnego (Py- 
rolaine), .,,vermiculite‘u" (Thermophone, Pyrok) lub 
azbestowego (Asbestospray, Limpet) — w postaci lek
kich płatków zmieszanych, w momencie natryskiwania 
specjalnym pistoletem, ze składnikiem dodatkowym 
z żyw icy syntetycznej lub gipsu.
Powłoki natryskiwane są nietrujące, ogniotrwałe i nie 
psują się. Mogą być nakładane bezpośrednio na różne 
materiały: gips, cement, beton, zaprawy, drewno,
włókna mineralne itp. Mogą być też malowane i po
krywane każdym materiałem.
Grubość warstwy ok. 2 cm, ciężar 4—7 kg/m2. Dzięki 
strukturze porowatej nie utrudniają „oddychania" ma
teriału przegrody.

N a tr y sk  w a r stw y  iz o la c y jn e j  z w e łn y  m in er a l
n e j  „ P y r o la in e ”

O szk len ie  z p ły t  te r m o iz o la c y jn y c h  „ T r iv er”  
w  ram ie  d rew n ia n e j i  m e ta lo w e j

SZKŁO
Jako materiał termoizolacyjny wyrabiane jest w na
stępujących rodzajach:
a) Szkła filtracyjne (o lekkim zabarwieniu niebiesko- 

zielonym), które przejmują ciepło promieni słonecz
nych nie zmniejszając widoczności — używane są 
głównie do dużych przeszklonych ścian w b iu ro w 
cach.

b) Cegły szklane, typ „Prim alith", dwuwarstwowe, 
tworzą bloki o dobrych właściwościach termoizo
lacji.

W ym iary: 24,5 X  12 cm, 20 X  20 cm, 29 X  29 cm,
19,3 X  19,3 cm, grubość 8 i 10 cm.

Kurniku

S ch em a t p o k a zu ją cy  e lim in o w a n ie  p ro m ien i  
c ie p ln y c h  przy  p rzech o d zen iu  przez szereg  fo li i  
a lu m in io w y c h

Szkło izolujące Thermolux (>. — 3,4), tafle
dwuwarstwowe ściśle sklejone i zabezpieczone taśmą 
plastikową. Rozprasza skutecznie światło, stosowane 
jest również do dachów świetlikowych w halach prze
mysłowych. Może być wykonywane w pięciu zabar
wieniach.

Aterphone (dwuwarstw. A =  2,7, trzy warstw, l  — l). 
Płyty wykonywane są w ramach aluminiowych, ze 
szczelnymi przestrzeniami powietrza między poszcze
gólnymi warstwami. Przeznaczone są dla okien o w iel
kich wymiarach.

Triver (A =  3) składa się również z trzech warstw 
szkła złączonych za pomocą plastiku.

Thermopane i Asonor _  p łyty szkła dwuwar
stwowego, uszczelnione.

PLASTIKI PIANOWE
X =  0,027 kcal/mh °C

Jedynym  materiałem plastikowym dotychczas szerzej 
stosowanym do izo lacji termicznej w budownictwie 
jest polystyren. Przeważnie wyrabiany jest w formie 
białych płyt, sztywnych lub giętkich, o grubości od 1 
do 30 cm i wymiarach do 1,24 X  4 m.
Ze względu na łatwość naklejania płyt polystyrenu na 
inne materiały budowlane, wyrabiane są również p łyty 
wielowarstwowe (z k ilku  różnych tworzyw) specjalnie 
dla ścian kurtynowych („sandwich"). Można je  rów
nie dobrze używać do podsufitek dachowych, dachów 
podwieszonych, stropów, murów i szeregu innych ce
lów budowlanych.
Polystyren zachowuje swoje właściwości w tempera
turze do 70 °C . Jest on względnie ogniotrwały, lecz 
można go określić jako „samogasnący".

ALUMINIUM
Aluminium, które ma zalety znacznej lekkości i  do
brej termoizolacji, może być stosowane szczególnie do 
prefabrykowanych dużych płyt.
Folia aluminiowa używana jest samodzielnie lub na
klejana na tekturze asfaltowanej. Dostarczana jest 
w rolkach 0,50 X  10 m i 1 X  50 m („Ardor" i ,,Iso- 
lalu").
„A rdor" — ma dwie warstwy fo lii aluminiowej o grub. 
0,018 mm, jedną gładką a drugą karbowaną; łączna 
grubość 12,5 mm, waga 12 kg/m3.
„Isolalu" — składa się z fo lii aluminiowej grub. 0,03 
mm naklejonej, za pomocą masy bitumicznej, na pod
kład z tektury. Waga ogólna 3,4 kg/m2.
(wg „Technigue et Architecture" nr 2/1958). (St. J.)

P ły ta  w ie lo w a r s tw o w a  („ sa n d w ic h ” ): „ I so r e l” 
i p o ly s ty r e n

R olk a  fo li i  a lu m in io w e j k a r b o w a n e j „ A rd o r”

U k ła d a n ie  fo li i  a lu m in io w ej
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SUMMARY OF CONTENTS INHALTS-ZUSAMMENFASSUNG
Account of the I. U. A. Congress in Moscow, by a participant — ar- 
chitect K. Marczewski.
Interiors cf an architecfs fiat designed and carried out by O. Hansen 
as an aesthetic and functional experiment.
Competition for a texile factory in Toruń. Four design ateliers were 
invited to take part in the competition. The local authority gave the 
competitors the choice of five possible sites within the town area. 
Only in Entry "58" was one of those sites chosen, while all the 
other designers unanimously selected the suburb Bydgoskie Przed
mieście which had been recommended earlier by town planners. The 
assessors gave highest credit to the entry sent in under the name 
"Toruń" (chief designers: Stanisław Dyszkiewicz, Jerzy Romański, 
W ładysław Wiśniewski). These authors also chose a site futher down 
the Vistula, in Bydgoskie Przedmieście. The location is good beacuse 
the site is spacious and is conveniently situated as far as road and 
raił Communications are concerned; moreover, the factory would be 
able to draw water from the Vistula and dispose of effluents in 
common with other factories. The same goes for the necessary expen- 
diiure on road improvements and power supply. Though the other 
designs had the same advantages as far as location is concerned, 
this solution was judged most satisfactory. The grouping of the 
buildings answers the reąuirem ents of production technology. The 
external road system as well as the circulation of operatives inside 
the factory area are skilfully solved. In the main production building, 
the decision to deprive the first floor premises of daylight appears 
doubtiul. The building has been designed so as to provide a single 
basie transport route. This resulted in achieving a minimum number 
of lifts (5) placed so that they may co-operate and relieve one 
another.
In spite of the economical transport system and of the economies 
achieved by providing no daylighting on the upper storey, the buil
ding volume in this design is the largest. This is due to excessive 
floor-space reserves in the basement, an over-grown air conditioning 
system, and too much space for reereation, cloakrooms and storage. 
All those areas can easily be reduced as the design is further im- 
proved.
Though all entries are illustrated so that the reader may judge of 
their merits for himself, the author of the publication is basically 
opposed to the way of thinking represented in the entry "Turoń" 
which the assessors have found second-best. In his opinion, the ge
nerał layout involves some grave errors, such as the workers' being 
obliged to walk as much as 400 metres to reach the factory which, 
again, is situated too near an adjoining airfield. The main functional 
arawback of the design is the lack of a convenient transport system 
suited to the process of production (the 10 lifts are incapable of 
co-operation in case part of them go out of action), and the lack of 
a elear pattern of operatives* pedestrian circulation.
Two amphitheatres. An amphitheatre for Warsaw is designed by 
Z. Życieński. It is to be built in the Promenadę on the escarp- 
ment of the Vistula. It will be used (in summer only) for two pur- 
poses: panoramie films and performances. The roofing is a plastic 
cover on ropes. The am phiteatre provides accommodation for 1100 
spectators.
An amphitheatre for Bydgoszcz, designed by M. Skrzypek and 
B. Wala, is to be sited in a sports and reereation centre on the bank 
of the river Brda. It is to be used for moving pictures and perfor
mances. The proscenium can serve as dancing floor. The amphitheatre 
seats 1350 people.

UZUPEŁNIENIE

W nr 10 „A rchitektury” 1958 w artykule „Ekspery
mentalny zespół mieszkaniowy w Edynburgu” — 
zdjęcia w wykonaniu autora artykułu.

Rechenschaftsbericht vom Kongress der Internationalen Archi- 
tekten Union in Moskau. Bearbeitet vom Kongressteilnehmer Arch.
K. Marczewski.
Darstellung der Innenarchitektur eines Eigenheims, in kleinem 
Masstab, entworfen und ausgefuhrt ais plastischer und funktioneller 
Versuch, von Arch. O. Hansen.
Wettbewerb fiir die Ausfiihrung von Textil-Industrieanlagen in 
Toruń. Vier Entwurf-Ateliers wurden zur Teilnahme an diesem W ett
bewerb eingeladen. Die stadtischen Behórden ermóglichten den W ett- 
bewerbsteilnehmern die Auswahl innerhalb fiinf verschiedener Stand- 
orte im Gebiete der Stadt. Diese Moglichkeiten wurden nur in einer 
Arbeit ,,58" berucksichtigt, alle anderen Arbeiten wahlten ais Stand- 
ort das schon fruher von stadtebaulichen Fachkreisen aufgewiesene 
Gelande des sog. „Bydgoskie Przedmieście". Die Jury  des W ett’ 
bewerbs bew ertete die Arbeit unter dem Kennzeichen „Toruń" am 
hochsten. H auptprojektanten derselben sind die Architekten Stani
sław Dyszkiewicz, Jerzy Romański und W ładysław W iśniewski. Die 
Verfasser dieser Arbeit wahlten fiir ihr Projekt die Lagę an der 
Weichsel unterhalb der Stadt am Bydgoskie Przedmieście. Eine giin- 
stige Standortbestimmung mit Riicksicht auf die Grósse des zur Ver- 
fugung stehenden Gelandes sowie Eisenbahn und Strassenverbindung. 
Das zukiinftige W erk kann ausserdem gemeinsam mit anderen In- 
dustrieanlagen W asser aus der W eichsel beziehen und in Klaranlagen 
abfiihren. Ebenfalls kónnen andere unumgangliche Investitionen wie 
[Strassenumbau und Zufuhrung elektrischer Energie gemeinsam aus
gefuhrt] werden. Andere Projekte besassen ebenfalls gewisse Vor- 
teile in ihrer Standortbestimmung, die ausgezeichnete Lósung wurde 
jedoch ais beste erkannt. Die Anordnung der Gebaude entspricht 
den Bediirfnissen des Produktionsprozesses. Das aussere Verkehrs- 
netz und der V erkehr der A rbeiter innerhalb des W erkes sind gut 
gelost. Im Hauptproduktions-Gebaude muss der Mangel an Tages- 
licht in den Raumen des ersten Stockwerks Vorbehalte hervorrufen 
(Kammerei, Mischerei und Vorbereitungshalle). Die Anordnung des 
Gebaudes ist ais ein grundsatzliches Fórderband gedacht, auf diese 
W eise Wurde es móglich die geringste Zahl von Aufziigen (fiinf) zur 
Anwendung zu bringen. Dieselben sind so angebracht, dass sie zu- 
sammenarbeiten und sich gegenseitig ersetzen kónnen. Trotz wirt- 
schaftlicher Anordnung aller Transportanlagen — und durch ein Stock- 
werk ołrne Tageslicht — erzielter Einsparungen, weist dieser Entwurf 
die grosste Kubatur auf. Es ist dies die Folgę ubermassiger Flachen- 
reserven in den Untergeschossen, ubermassigen Ausbaus der Be- 
und Entliiftungsanlagen, der Erholungs- und Ankleideraume und der 
Magazine. Dieselben konnen jedoch bei weiterer Durcharbeitung des 
Projektes verringert werden. Der Verfasser des Berichtes polemisiert 
mit den im Projekt mit dem Kennzeichen „Turoń" zum Ausdruck ge- 
langenden Anschauungen, dasselbe wurde von der Iury an zweiter 
Stelle Klassifiziert.
Der Generalplan dieser Arbeit ist ungiinstig, da derselbe verschiedene 
grundsatzliehe Fehler aufweist, wie z. B. die Notwendigkeit fiir die 
Arbeiter uber 400 m zu Fuss zuriickzułegen, iibermassige Nahe eines 
rlugpldtzes. u. a. Fehler. Ein grundsatzlicher funktioneller Fehler des 
gesamten Projektes ist der Mangel einer generellen Konzeption fiir 
eine gunstige Lósung des Transportproblemes und die Verbindung 
desselben mit der Erzeugungsorganisation (Ein Ausdruck dieser Un- 
klarheit bildet das Vorhandensein von 10 Aufziigen, die aber im Falle
P h L f  u neA ? ! ° rUng^  nicht. ^ ę je n ^ it ig  zusammenarbeiten kónnen). 

benfalls fehlt eme klare Lósung fur den Fussverkehr im Werk.
Zwei Amphitheater. Amphitheater in Warszawa — Verfasser Arch. 
Z. Zycienski. Dps Amphitheater in W arszawa soli im Promenadę 
Park am Hochufer errichtet werden. Das Programm des Theaters sieht 
zwei Zwecksetzungen fur dasselbe vor: Panoramische Lichtspiele und
T L  .iem k^nStL uhne- Die v °rstellungen sollen nur im Sommer 
stattfinden. Die Decke des Theaters soli aus einer an Seilen be- 
festigten Plasthulle bestehen. Fassungsvermógen 1.100 Personen. 
AmphUheater m Bydgoszcz — Verfasser, A rchitekten M. Skrzypek 
und B. Wala. Dieses Amphitheater soli innerhalb eines Sport und 
Erholungszentrums am Brdafluss untergebracht werden. Das Programm 
desselben sieht Lichtspiele und Biihnenauftritte vor, die Biihne soli 
auch fur Tanzvorfuhrungen benutzbar sein. Fassungsvermógen 1.350



CENA ZŁ 20,-

Najlepszym i najmilszym podarunkiem dla krewnych i przyjaciół 
w kraju i zagranicą jest wartościowa estetyczna książka.

W Y D A W N I C T W O  * A R K A D Y *

poleca dla miłośników kultury polskiej cenne 
wydawnictwa a l b u mo w e  znajdujące się 
w sprzedaży księgarskiej „Domu Ksiqżki“.
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ZBIGNIEW PRONASZKO
zł 85.—
z a m k i  Śl ą s k i e
zł 100.—

ADAM MICKIEWICZ
Księga pamiątkowa w stulecie śmierci poety, zł 120.—

POLSKIE KOWALSTWO ARCHITEKTONICZNE
zł 120.—

SANDOMIERZ
zł 26.—

KULTURA POLSKI LUDOWEJ
zł 40.—

DZIEJE WNĘTRZ WAWELSKICH
zł 65.—

STANISŁAW WYSPIAŃSKI
zł 60.—

NIEBORÓW
zł 45.—

WSPÓŁCZEŚNI MALARZE POLSCY
zł 73.—

JAN MATEJKO
Szkice —  Studia. W ielki cykl historyczny. Sceny 
z życia dawnej Polski. Portrety-polichromie. zł 90.—

KAZIMIERZ NAD WISŁĄ
zł 40.—

ARCHITEKTURA NA SLĄSKU DO POŁOWY 
XIII WIEKU
zł 50.—

V a r s a v i a n a :

STARA WARSZAWA W RYSUNKACH 
CIESLEWSKIEGO
zł 79.—

WARSZAWA PRUSA I GIERYMSKIEGO
Szkice z dawnej W arszawy, zł 60.—
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E R R A T A
do str. 431:
autorem  artyku łu  „V Kongres U IA  — M oskw a 1958” jest 

arch. K azim ierz M arczewski.
do str. 448 u góry:

powinno być Projekt „Turoń” a nie „Toruń” — 
jak  w ydrukow ano.


