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Prenumeratę krajową według ogólnie obo
wiązujących zasad przyjmują: od osób 
prawnych — miejscowe oddziały RSW 
„Prasa-Książka-Ruch"; od osób fizycznych
— wyznaczone urzędy pocztowe właściwe 
dla miejsca zamieszkania prenumeratora, 
w terminach:
— do dnia 10 listopada na I półrocze roku 
następnego i cały rok następny;
— do dnia 31 maja na II półrocze roku 
bieżącego.
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za gra
nicę przyjmuje RSW „Prasa-Książka- 
Ruch”, Centrala Kolportażu Prasy i Wy
dawnictw, ul. Towarowa 28,00-958 Warsza
wa 1153-201045-139-11.
Prenumerata ze zleceniem wysyłki za gra
nicę pocztą zwykłą jest droższa od prenu
meraty krajowej o 50% dla zleceniodaw
ców indywidualnych i o 100% droższa dla 
zlecających instytucji ł zakładów pracy.

Cena prenumeraty „Architektury”: 
prenumerata półroczna — 1050 zł; roczna
— 2100 zł
dla członków SARP: prenumerata półrocz
na — 767 zł; roczna — 1533 zł

SUBSCRIPTION
Pfhte of „Architektura”: per copy: US$ 7,50 
or OM 17,50; Ł 4,50; FrS 52,50; per annum: 
USS 45 or DM 105; Ł 27; FrS 315

Subscription of Architektura can bc 
ordered dłrectly from ARS POLONA 
Foreign Trade Enterprise, ul. Krakowskie 
Przedmieście 7, 00-950 Warszawa. BP. 
1001, Połand, or from agents in your 
country:

KONFERENCJE, WYSTAWY, SEMINARIA

Miasto/Kraj Temat Informacje Terminy 
Od Do

Brighton/ XVI Kongres UIA
Wielka Brytania Tematem Kongresu jest: „Miasta i schronienia 

— budowanie świata dnia jutrzejszego". Temat 
ten będzie omawiany na posiedzeniach poświę
conych trzem problemom: miasto, otoczenie, 
mieszkanie.
Każdy temat dyskutowany będzie w różnych 
kontekstach, pod kątem krytyki obecnej sytua
cji i podstaw teoretycznych, jak również pod 
kątem praktyki zawodowej.

XVIeme CONGRES UIA 
The Building Trades 
Exhibition Ud.
11 Manchester Sąuare 
LONDON W IM 5AB 
(Royaume-Uni)
Tel.: 01-486 1951 
telex: 24591 Montrex G

13.07,1987 17.07.1987

Hamburg/RFN Światowy Kongres na temat pozyskiwania ener- ISES Solar Weltkongress 1987 e.V. 13.09.1987 18.09.1987 
gii słonecznej. Kongres organizowany jest przez c/o H ANSĘ ATIC CONGRESS 
Międzynarodową Organizację Energii Słone- MANAGEMENT GmbH 
cznej (ISES), Am Weiher 23
Tematem wiodącym Kongresu będzie: „Postęp D-200G Hamburg 20 
w technologiach pozyskiwania energii F.R.G.
słonecznej”.

Sofia Bułgaria IV Światowe Biennale Architektury Center for International
INTERARCH'87 Congresses and Meetings
Impreza ta jest stałym międzynarodowym forum 1000 SOFIA 
wymiany doświadczeń, teorii, osiągnięć i no- 20 Serdica Street 
wych trendów w światowej nowoczesnej archi- BUŁGARIA 
tekturze. Tek: 885744

______ Telex: 22692 REZ SF BG

21.09.1987 27.09.1987

Dusseldorf/RFN III Międzynarodowe Sympozjum i konkurs 
— „Wzornictwo dla wszystkich".
W połączeniu z sympozjum odbędzie się 
międzynarodowy konkurs „Wzornictwo bez 
barier".

Internationales Symposium 
Design fur ałle e.V. 
Sekretariat: INSTITUT T.L.P. 
Postfach 470 
D-5580 Traben-Trarbach 
Tek: (0 6541)9237

21.09.1987 25.09.1987

Frankfurt RFN „Public design”
— impreza umożliwiająca wymianę doświad
czeń na platformie krajowej i międzynarodowej 
między architektami, projektantami, inżynie
rami, planistami i przedsiębiorcami

Messe Frankfurt 
GmbH
Ludwig Erhard Anglage 
D-6000 Frankfurt
F.R.G.

30.09.1987 03.10.1987
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KONKURSY

Szczecin/Polska Konkurs SARP nr 695 otwarty, studialny na
opracowanie koncepcji urbanistyczno-archite
ktonicznej fragmentu śródmieścia Szczecina.

Madryt/ Międzynarodowy Konkurs UIA — „Nowe roz-
/Hiszpania wiązania i technologie dla społecznego budo

wnictwa mieszkaniowego”.
Konkurs organizowany jest z okazji Międzyna
rodowego Roku Schronienia dla Bezdomnych, 
a jego wyniki prezentowane będą na XVI Kon
gresie UIA w Brighton w lipcu 1987 r.

Oddział SARP Szczecin 
PI. Żołnierza Polskiego 2 
71-551 Szczecin 
Tek: 39.181

Wszystkie oddziały SARP

Middlesex II Międzynarodowy Przegląd Projektów Wnętrz
/Wielka Brytania (UDA) organizowany przez AGB Exhibition 

Limited.
Do oceny międzynarodowego jury można 
przedstawiać projekty zrealizowane w okresie 
od 01.01.85 do 01.01.87.

International 
Interior Design Award 
Secretariat AGB 
Exhibition Ltd.
Audit House Field End
Road Eastcote
Middiesex HA4 9XE
England
Tek: 01-868 4499
Telex: 926726 WEXPUB G

Keilaniemi Międzynarodowy Konkurs Projektów i Wyro-
/Finlandia bów z Plastiku — „Plastics for Tomorrow”.

Konkurs zorganizowany z okazji 75-lecia istnie
nia Związku Fińskich Projektantów ORNAMO. 
Celem konkursu jest rozwój i podniesienie ja
kości produkowanych przedmiotów z plastiku.

Mr Jonna Laakkonen 
FORMA FINLANDIA 
Neste Oy,
Keilaniemi SF-02150 
FINLAND
tek int. + 3580 4504622 
Telex: 124641 neste sf

ogłoszenie 01.11.1986 
składanie 
prac 30.05.1987
rozstrzy
gnięcie 30.06.1987
ogłoszenie 01.07.1986 
składanie 
prac 10.03.1987
rozstrzy
gnięcie 22.05.1987

składanie 
prac 14.11.1986
rozstrzy
gnięcie 11.05.1987

składanie
prac 20.02.1987
rozstrzy
gnięcie 01.07.1987

Budapeszt/ Międzynarodowy Konkurs PLEA'86 Ministry of Building and Urban
/Węgry Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Deyelopment

Przemysłu, Ministerstwo Budownictwa i Roz 
woju Urbanistycznego oraz Krajowy Komitet 
Rozwoju Techniki.
Przedmiotem konkursu jest uzyskanie projektu 
domu jednorodzinnego (wiełopomieszczenio- 
wego), ogrzewanego energią słoneczną, zloka
lizowanego w Pecs (Węgry).

P.O.B. 613 
Budapest 5 
H-1370 HUNGARY

01.10.1987
składanie 
prac; 
rostrzy- 
gnięcie 30.10.1987
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BRIGHTON
13-17 lipca 1987
XVI Światowy Kongres Międzynarodowej Unii 
Architektów zorganizowany w Brighton, w Wiel
kiej Brytanii przez Królewski Instytut Architek
tów Brytyjskich (RIBA) przyciągnie uwagę archi
tektów z całego świata. Wydarzenie to zbiegnie 
się w czasie z. Konferencją Architektów Państw 
Wspólnoty Brytyjskiej i „Międzynarodowym Ro
kiem Schronienia dla Bezdomnych". Celem 
Kongresu jest określenie strategii w walce z 
problemem bezdomności, opierając się na ar
chitektonicznych i technologicznych zdoby
czach. „Budowanie świata jutra" winno być jed
nak —  w mniemaniu organizatorów — czymś 
więcej, niż hasłem Kongresu, już nigdy bowiem 
architekci w takim stopniu nie będą mieli spo
sobności zajęcia się problemem mieszkalnictwa 
w skali ogólnoludzkiej.

Sesje Kongresu
Kongres zostanie zainaugurowany 14 lipca (we 
wtorek). Ceremonię otwarcia i sesję plenarną 
poprowadzą: Ranasinghe Premadasa —  premier 
Sri Lanki, inicjator ogłoszenia roku 1987 „Mię
dzynarodowym Rokiem Schronienia dla Bezdo
mnych"; Herbert Sturz —  prezes Nowojorskiej 
Komisji Planowania; Terry Waite —  oficjalny 
wysłannik arcybiskupa Counterbury. Ukorono
waniem ceremonii otwarcia będzie wręczenie 
Złotego Medalu i nagród Międzynarodowej Unii 
Architektów za rok 1987. Jury Unii z przewodni
czącym. Georgi Stoiłowem z Bułgarii przyznało 
Złoty Medal fińskiemu architektowi za jego pra
cę „imponującą i pragmatyczną I...I będącą ka
mieniem milowym w architekturze fińskiej". Rei- 
ma Pietila ma w swoim dorobku obiekty pobu
dowane w różnych rejonach świata; min.: pawi
lon liński na Wystawie Światowej w Brukseli, 
nowe miasto Hervanta w Tampere, pałac szejka 
w Kuwejcie, ambasadę fińską w New Delhi i 
Muzeum w Helsinkach.
jury przyznało również cztery inne nagrody 
Międzynarodowej Unii Architektów. Nagrodę Sir 
Patricka Abercrombie w kategorii planowania 
miasta otrzyma zespół z Instytutu Architektów 
Amerykańskich. Nagroda Sir Roberta Matthew 
za postęp w dziedzinie ulepszania warunków 
mieszkaniowych została przyznana grupie z Me
ksyku. Laureatami Nagrody Jeana Tschumi za 
krytykę i wykształcenie w dziedzinie architektu

ry są: Ada Louise Huxtable (USA) i C hristian 
Norbert-Schutz (Norwegia). Nagrodę Augusta 
Perreta za wdrażanie technologii otrzyma San
tiago Calatrava z Hiszpanii.
Po południu w trzech różnych punktach w 
Brighton, w Centrum Konferencyjnym, w gma
chu Teatru i w Ogrodzie Zimowym w hotelu 
„Metropol”  rozpoczną się jednocześnie sesje na 
temat „Miasta", „Sąsiedztwa" i „Domu" Dy
skusję pod hasłem „Miasto" zainauguruje Jorge 
Hardoy swoirrt wystąpieniem p.t. „Miasta rozwi
jające się” , problem „Ginących miast" omówi 
Peter Hall, a dyskusję na temat „Powstających 
miast" rozpocznie Amitabh Kundu.
W tym samym czasie międzynarodowi eksperci, 
a wśród nich John F.C. Turner i dr Caroline Mo- 
ser w debatach pod hasłem „Sąsiedztwo" skon
centrują się na problemach „Rozwoju, konsoli
dacji i zanikania więzi sąsiedzkiej". Obrady trze
ciej sesji omawiającej problem „Domu” popro
wadzi dr S. Ganesan —  mówiąc na temat 
„Dróg” (technologia), prof. Lisa Peattie —  roz
ważając „Środki" (ekonomika) oraz Paul Olivier 
—  dyskutując o „Celach" (aspekty kulturalne).
15 lipca (we środę) obrady będą przebiegały 
według tego samego schematu, będą się kon
centrowały na problemach miasta, sąsiedztwa i 
domu, a wśród przemawiających znajdzie się 
prof. Janet Abu Lughod, Michael Cohen i prof. 
Charles Correa, Ingrid Munro i Susil Sirivardana, 
dr Francis Mwape Ndilla
Sesje czwartkowe zainteresują uczestników 
Kongresu problemami innej natury — wykształ
ceniem, praktyką zawodową i technologią infor
macji.
17 lipca (w piątek) rano nastąpi podsumowanie 
wyników wszystkich obrad, a na podstawie ra
portów członków Komisji Uchwał XVI Kongresu 
Międzynarodowej Unii Architektów zostanie 
przygotowana Deklaracja Brightońska. W  czasie 
ceremonii zamknięcia Kongresu nastąpi prezen
tacja Deklaracji; delegaci opuszczą Brighton z 
gotowymi wnioskami z obrad na temat „Schro
nień i miast — budowania świata jutra'
Cykl wieczornych wykładów z udziałem Norma
na Fostera i Ric harda Rogersa zaplanowano na 
14, 15 i 16 lipca ’ Sesje regionalne, grupy robo
cze oraz członkowie Sekcji Programowej Mię
dzynarodowej Unii Architektów będą mogły za
prezentować efekty swojej pracy ilustrującej 
problemy „Schronień i miast". Będzie to pierw
sza po XV Kongresie w 1985 roku, ważna cJla 
ciał ustawodawczych Unii, sposobność wystą-
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pienia w obecności tak licznego gremium archi
tektów z całego świata.

Języki
Główne obrady Kongresu będą tłumaczone na 
cztery języki Międzynarodowej Unii Architek
tów; angielski, francuski, hiszpański, rosyjski, 
jednakże wiele sesji będzie prowadzonych w ję
zykach roboczych Unii: angielskim i francuskim, 
a niektóre jedynie w języku angielskim.

Sesje towarzyszące
Organizatorzy Kongresu liczą na szerokie popar
cie i współudział w wydarzeniach w Brighton 
organizacji zainteresowanych problemem 
„Schronień i miast".
Wiadomo już, że konferenc ja Związku Archi
tektów Państw Wspólnoty Brytyjskiej (CAA) od
będzie się w ramach obrad Kongresu w celu 
podkreślenia rangi „Międzynarodowego Roku 
Schronienia dla Bezdomnych".
Królewski Instytut Architektów Brytyjskich (RIBA) 
zorganizuje podczas jednej z popołudniowych 
sesji obrady najprawdopodobniej na temat och
rony środowiska. „Architekci dla Pokoju" (AP)
—  organizacja brytyjska —  zaprezentuje w 
czasie jednej z sesji wykład poci prowizorycz
nym tytułem „Zahamowanie wyścigu zbrojeń
—  warunkiem zachowania schronień". Dyskusję
z udziałem Teda Cullinana, Dana Smitha, Rap- 
hie Kaplinsky poprowadzi przewodnicząca orga
nizacji „Architekci dla Pokoju" —  Kate Macin
tosh. Międzynarodowy Komitet Krytyków Archi 
tektury (GICA) zorganizuje sesje poświęcone 
teorii i krytyce p.t. „Symetria i asymetria w ar
chitekturze” oraz dwie sesje na temat „Najbar
dziej kontrowersyjnego budynku ostatnich 
trzech łat” . Międzynarodowy Komitet Krytyków 
ufundował nagrody za najlepszą książkę z dzie
dziny krytyki i teorii architektury, za najlepszy 
artykuł na temat krytyki architektonicznej napi
sany w c iągu ostatnich trzech lat oraz najlepszy 
wstęp do katalogu wystawy architektonicznej. 
78 czerwca GICA otworzy międzynarodową let
nią szkołę w Londynie i Brighton, a wykłady na 
temat „Symetrii i asymetrii w architekturze" bę
dą trwały do momentu rozpoczęcia Kongresu w 
Brighton. Zainteresowani Kongresem są również 
„Architekci, Konstruktorzy i Planiści Świata dla 
Ochrony przed Wojną Nuklearną” (IADPPNW), 
„Grupa Projektowania Miejskiego" (UDG), „Sto
warzyszenie Chrześcijańskich Planistów i Archi
tektów" (ACPAł. kż)

PONIEDZIAŁEK 
13 lipca

WTOREK 
14 lipca

ŚRODA 
15 lipca

CZWARTEK 
16 lipca

PIĄTEK 
17 lipca

CENTRUM BRIGHTON
Hall Główny

Rejestracja INAUGURACYJNA SESJA PLENARNA 
Przemówienia:
Ranasinghe Premadasa,
Herbert Sturz,
Terry Waite
WRĘC ZENIE Zł O TEGO MEDALU 
I NAGRÓD UIA

SĄSIEDZTWO 
Krytyka, Teoria i Praktyka 
Charles Correa 
Michael Cohen

TECHNIKA INFORMACYJNA DOM
Podsumowanie obrad 
Kongresu

g. 1845 -
Rejestracja
Powitanie Uczestników 
Kongresu przez Burmistrza 
Brighton

MIASTO
Miasto rozwijające się —  Jorge 
Hardoy
Ginące miasto —  Peter Fłall 
Powstające miasto — Amitabh 
Kundu

Prezentacja 1 
EUROPA ZACHODNIA

TECHNIKA INFORMACYJNA CEREMONIA ZAMYKAJĄCA 
DEKLARACJA

gmac  h teatru
DOM
Krytyka, Teoria i Praktyka —  Ingrid 
Munro, Susil Sirwardana, Francis 
Mwape Ndilla

PRAKTYKA 
Allan Wild

MIASTO
Podsumowanie obrad 
Kongresu

SĄSIEDZTWO
Rozwój, Konsolidacja Sąsiedztw — 
J.F.C Turner, Caroline Moser Adii 
Ahmad

Prezentacja II 
EUROPA WSCHODNIA

Prezentacja IV 
AUSTRALIA

hotel METROPOL

Ogród Zimowy

MIASTO
Krytyka, Teoria i Praktyka —  Janet 
Ahu Lughod, Walter Bor

WYKSZTAŁCENIE 
PRAKTYKA ZAWODOWA

SĄSIEDZTWO 
Podsumowanie obrad 
Kongresu

DOM
Drogi —  dr Ganesan 
Środki —  Lisa Peattie 
Cele —  Paul Oliver

Prezentac ja II) 
AMERYKA PÓŁNOCNA 
1 POŁUDNIOWA

Prezentac ja V 
AFRYKA

WIECZORNE WYKŁADY 
ZNAKOMITYCH OSOBISTOŚCI

Norman Toster (Hewison Hall, 
Centrum Brighton)
Adil Ahmad „Dom arabski" 
(Clarence Room, Hotel 
Metropol)

Ric hard Rogers (Hewison 
Hall, Centrum Brighton) 
Arif Hasan
(Clarence Room, Hotel 
Metropol)



STACJA WYCIĄGU 
NARCIARSKIEGO 
W RYCERCE DOLNEJ/ 
WOJ. BIELSKIE

Autorzy: arch. arch. Wojciech Obtuło- 
wicz, Krzysztof Wojtaszek 
Powierzchnia użytkowa: 305 78 m2 
Kubatura: 2150 m3
Długość trasy 800 m, różnica wzniesień 
150 m, przepustowość: 500 osób na go
dzinę

Obiekt zlokalizowany jest w Beskidzie 
Żywieckim. Jest jednym z elementów pla
nu rozbudowy i modernizacji zaplecza 
rekreacyjno-wypoczynkowego kopalni 
węgla kamiennego Brzeszcze.
Teren lokalizacji położony jest na północ
nym zboczu masywu Stawiska i wyniesio
ny jest nad dno doliny rzeki Rycerka o 
ok. 40 m.
W projekcie stacji wyciągu starano się 
odnaleźć poczucie tożsamości między ar
chitekturą budowaną a otoczeniem. Ta 
tożsamość w rozumieniu autorów nie oz
nacza bezkrytycznego stosowania form 
ludowych, starych wzorów; domów-cha- 
łup, lecz wyrażona została poprzez:

zachowanie wykształconego tradycją

układu urbanistycznego zwartej szałaso
wej zabudowy pasterskiej oraz jej gabary
tów?
— zachowanie tradycji budowania odno
szącej się zarówno do detalu architekto
nicznego, używanych materiałów, jak i 
warunków klimatycznych.
W kompozycji przestrzennej mocno osa
dzony fundament przyziemia dźwiga lek
ką ażurową budowlę, której formy tworzą 
nakładające się plany detalu architekto
nicznego o zmiennych kierunkach linii, 
faktury, wartości przestrzennych koloru. 
Jednoprzestrzenna hala stacji o trzech po
ziomach połączona jest bezpośrednio z te
renem zewnętrznym. Schody usytuowano 
przemiennie by stworzyć bezpieczne wa
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runki użytkowania. Tak skonstruowany 
szyb wewnętrzny ma platformy wydziela
jące strefy funkcjonalne; wypoczynku, po
czekalni, miejsca spożywania posiłków. 
Daleko idące zamknięcia ścian przyzie
mia powstrzymują przenikanie zimna. 
Słabe oświetlenie ze szczelin i od góry 
daje możliwość wypoczynku oczom zmę
czonym jaskrawością bieli śniegu. W gór
nej części wnętrze otwiera się tak, że du
że tarasowe okna dają stały widok na ota
czającą przestrzeń. Symetria poszczegól
nych elementów budowli, jej odniesienie 
od kanonów przeszłości jest wyrazem 
konstrukcyjnej kogiki.
Obiekt jest obecnie realizowany. Plano
wane ukończenie robót 1987 r. (W.O.)
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Plany: C — piwnic (Oznaczenia: 01 — 
kotłownia; 02 — skład opału; 03 — 
warsztat; 04- 05 — wc mężczyzn; 06-08 

wc kobiet; 09 — korytarz; 010 — na
rciarnia; 011 — warsztat podręczny; 012
— garaż ratraka); B — parteru (Oznacze
nia: 1 — pokój ratownika GOPR, 2 — 
kuchnia, 3 — sala jadalna, 4 — pomie
szczenia gospodarcze, 5-6 — wc persone
lu, 7, 8, 10 — wc, 9 — przedsionek, 11 — 
taras, 12 — sterownia, 13 — maszynow
nia wyciągu); A — piętra (Oznaczenia 
1.1 — pomieszczenia wypoczynkowe, 1.2
— taras)
2. Przekroje: A, B
3. Aksonometria



INFORMACJE KRAJOWE

PRAWOSŁAWNY 
DOM OPIEKI 
W JELENIEJ GÓRZE 
CIEPLICACH v

Budynek Prawosławnego Domu Opieki 
zaprojektowano jako 2-kondygnacyjny 
obiekt z częściowo użytkowym podda
szem, częściowo podpiwniczony. Główne 
wejście do budynku będzie prowadzić od 
wschodu, od projektowanego dojazdu 
poprowadzonego po obecnej drodze grun
towej. Zaprojektowane rozwiązania bryły 

Autorzy projektu: arch. arch. Tomasz i wystroju architektonicznego budynku
Radwan, Ryszard Wiśniewski nawiązują do elementów architektury
mgr inż. Marek Wiatrowski (konstrukcja) klasztorów prawosławnych oraz do form 
Powierzchnia zabudowy: 950 m‘ architektonicznych stosowany h obsZa-
Powierzchnia użytkowa: 1796 m3 ™  Kotliny Jeleniogórskiej. Detal ach,-
Kuhainra* 8 500 m3 tektoniczny ma także podkreślić swiec-
Planowana realizacja: 1987-1990 r. ko-sakralny charakter obiektm Zdaniem

autorów ich propozycje projektowe me 
Projektowany obiekt zlokalizowany został będą stanowić dysharmonicznej ingeren- 
w Jeleniej Górze-Cieplicach, w centrum cji w prz.estrzem urbanrstycznej tego ob- 
uzdrowiska na działce sąsiadującej z za- szaru miasta. Charaterystycznym akcen- 
budową mieszkaniową oraz terenami tern bryły budynku jest wyniesiona po- 
szkoły podstawowej. nad dach kopuła nad kaplicą z krzyzem.
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ELEWACJA Z/OJODNiA *100

ELEWACJA WSCHOCMA *100

Budynek Domu Opieki będzie realizowa
ny w technologii tradycyjnej: zastosowa
no tu ściany zewnętrzne warstwowe z 
okładziną z cegły klinkierowej, stropy 
prefabrykowane z płyt kanałowych oraz 
częściowo żelbetowe, drewnianą kons
trukcję dachu (w części stalową) oraz jego 
pokrycie dachówką karpiówką lub alter
natywnie blachą miedzianą.
W programie Domu znalazły się:
— pokoje 1- i 2-osobowe dla stałych 
pensjonariuszy (dla ok. 20-24 osób),
— 2 apartamenty i pokoje 2- i 4-osobowe 
dla osób czasowo przebywających w 
obiekcie (dla 24 osób),
— wydzielona kaplica kultu prawosław
nego dla potrzeb pensjonariuszy i ewen-

1. Sytuacja tualnych gości,
2. Aksonometria — kuchnia z jadalnią,
3 Rzut piętra — pomieszczenia socjalne i rekreacyjne,
4 Rzut parteru — kotłownia na paliwo gazowe w części
5. Elewacje podpiwniczonej obiektu. 5



magazyn ap
INFORMACJE KRAJOWE

DOM TRZYPOKOLENIOWY 
W KRAKOWIE

dzieci mają wspólną, nie skrępowaną 
przestrzeń do swych zabaw, będących 
jednocześnie częścią przestrzeni wspólne
go użytkowania.
Rozbudowana funkcja domu została roz
wiązana w trzech poziomach, łamanych 
co 1/2 kondygnacji, nie licząc częściowe
go podpiwniczenia środkowej partii do
mu. Dopełnieniem tego rozwiązania jest 
także proponowana niewielka korekta 
najbliższego jego otoczenia, polegająca na 
podsypaniu i odpowiednim wyprofilowa
niu terenu.

Autorzy: arch. arch. Anna i Wojciech 
Chmielewscy
Powierzchnia użytkowa: 224,0 m2 
Realizacja: lipiec 1986 roku

Projektowany dom przeznaczony dla trzy- 
pokoleniowej rodziny został usytuowany 
na wyjątkowo dużej działce mającej natu
ralny, niewielki spadek, w części zadrze
wionej. Jego układ przestrzenny podykto
wany jest naturalnym rozdziałem funkcji 
pomieszczeń ogólnego użytkowania, gos
podarczych oraz mieszkalnych. Każda z 
grup tych pomieszczeń jest wyraźnie wy
dzielona. Centralne pomieszczenie sku
piające wszystkich użytkowników, także 
niedomowników, nawiązuje do rozwiązań 
domu-świątyni z „ogniskiem" pośrodku. 
Przestrzeń ta otwarta jest do ogrodu za 
pośrednictwem tarasu przykrytego wyso
ką, ażurową wiatą dachu, przechodzącego 
w teren kilkoma stopniami. Jadalnia po
łożona przy kuchni, mająca aneks cieplar
niany ma bezpośrednie powiązanie z 
przestrzenią wspólnego użytkowania jak 
również tarasem.
Zachodni, dwukondygnacyjny segment 
mieszkalny budynku zawiera w parterze 
autonomiczne mieszkanie dziadków, z 
możliwością bezpośredniego wyjścia do 
ogrodu oraz na piętrze sypialnie pokoleń 
rodziców i ich dzieci. Na poziomie piętra

1. Sytuacja
2. Plan przyziemia i wysokiego parteru. 
Oznaczenia: 1. wiatrołap, 2. hall wejścio
wy, 3. garderoba, 4. garaż z kanałem, 5. 
pokój babci, 6. pokój dziadka, 7. kuchen
ka z jadalnią, 8. łazienka, pralnia, 9. ko
rytarz, 10. pomieszczenie wspólnego 
użytkowania, 11. jadalnia, 12. aneks 
cieplarniany, 13. kuchnia, 14. pokój pra
cy gospodyni, 15. spiżarnia, 16. łazienka, 
17. korytarz.
3. Plan piętra. Oznaczenia: 18. hall zaba
wowy dzieci, 19. sypialnia dziewczynek, 
20. sypialnia chłopca, 21. sypialnia rodzi
ców, 22. balkon, 23. garderoba rodziców, 
24. łazienka, 25. korytarz
4. Aksonometria bryły budynku
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DOM PARAFIALNY 
JANA PAWŁA II 
W BIELAWIE

Autorzy: arch. arch. Zenon Prętczyński 
(gł. projektant), Agnieszka Prętczyń- 
ska-Czaplińska, Maciej Czapliński 
Powierzchnia użytkowa: 2600 m2 
Kubatura: 11500 m3 
Realizacja: 1983

Dom Parafialny im. Jana Pawła II w Bie
lawie przy ul. Wolności zlokalizowany 
jest w pobliżu wielkiej bryły neogotyc
kiego kościoła, który stanowi tło dla pers
pektywicznych widoków Domu.
Potrzeba rozwiązania relacji między tymi 
obiektami spowodowała, że głównym ele
mentem kompozycji plastycznej bryły Do
mu Parafialnego stało się zastosowanie 
formy balkonów-logii zawartych między 
przyporami. Całość spinają usytuowane w 
czterech narożnikach ściany ceglane z 
elementem krzyża z głębokim światłocie
niem.
W kompozycji rzutu istotne stało się 
stworzenie układu, którego centralną 
częścią jest patio o wymiarach 12.00 * 
18.00 (na wysokości I piętra) ze świetli
kiem górnym szerokości 4.00 m. Patio 
wzbogacone jest wokół obiegającym je 
balkonem (vide przekrój) i służy jako 
miejsce zebrań oraz jadalnia (z zapleczem 
kuchennym). Wokół patia zlokalizowane 
są w 2 kondygnacjach sale katechetyczne 
z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczę-

nia mieszkalne. W obrysie patia w pozio
mie parteru znajduje się sala zebrań dla 
parafian, czytelnia, biblioteka i pomie
szczenia pomocnicze — dostępne z po
dziemia części obniżonej. Do sal kateche
tycznych i części mieszkalnej prowadzą 
schody usytuowane od strony istniejącego 
kościoła.
W poziomie parteru znajdują się garaże 
dla samochodów osobowych oraz kotłow
nia centralnego ogrzewania wraz z po
mieszczeniami technicznymi. (ZP)
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Od redakcji

Obok prezentowanego obiektu zrealizo
wanego przed dwoma, trzema la ty  przejść 
obojętnie chyba nie można. Czy z tak czę
stej w naszej praktyce opozycji, jaką jest 
zestawienie „ nowego" z „dawnym " autor 
wyszedł tu obronną ręką? Wydaje się, że 
jego wybór szukania jednak pełnego kon
trastu, a n ie  p rób harmonizowania nowej 
form y z otoczeniem m ogłyby dać lepsze 
efekty, gdyby składowe tej form y były  
spokojniejsze: elewacja wejściowa jest 
ukształtowana zupełnie inaczej n iż bocz
ne, może lep ie j byłoby, gdyby była bar
dziej pow ściągliw a?...

(JK)

1-4. Widoki ogólne budynku i jego frag
mentów
5. Rzut parteru
6. Przekrój poprzeczny
Fot. 1-2-Z. Prętczyński; 3-4-J. Kasprzak

DOM PARAFIALNA W B€L*'
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KRAKOWSKA
KARTA
ARCHITEKTURY
REGIONALNEJ
Jest rok 1986. Zbliża się do końca wiek XX. Pora 
obrachunków, refleksji, przewartościowań. 
Uczestniczy w nich również architektura. 
Dokument, który przedstawiamy, jest podsumo
waniem poglądów na kształtowanie współczes
nej przestrzeni architektonicznej. Wyprowadzo
ny z gruntu ideowego regionalizmu, jako okreś
lony sposób organizacji życia duchowego społe
czeństw, ma w naszym przekonaniu najwyższe, 
ponadczasowe wartości humanistyczne.
Idea regionalizmu kształtuje postawy wobec 
kultur)', kształtując tym samym szczególną jej 
dziedzinę —  architekturę —  dziedzinę dyspo
nującą najbardziej wyrazistym w odbiorze sy
stemem form.
—  Jakie wartości tkwią w regionalizmie?
—  Jak kształtować architekturę, by stała się 
wyrazem tej idei?
—  Co można uczynić, by idea ta stała się nor
mą powszechną?
Na pytania te staramy się odpowiedzieć w Kar
cie.
Odpowiedź ta zapewne nie jest pełna i osta
teczna. Dlatego też traktujemy Kartę jako do
kument otwarty, rozwijający się, mający kolej
ne, udoskonalone redakcje.
Wiemy, że wielu współcześnie działających teo
retyków i praktyków architektury myśli w po
dobny sposób.
Do Nich to w pierwszym rzędzie kierujemy apel 
o krzewienie idei wraz z propozycją jej dosko
nalenia.
Regionalizm jest koncepcją tworzącą wartości 
powszechne opierając się na wartościach jed
nostkowych. Dobro człowieka staje się tu do
brem grupy społecznej, narodu, a w końcu 
ludzkości. Losy tej myśli zależą od stanu świa
domości całego społeczeństwa.
Za Adresata Karty uważamy wszystkich —  bez 
rozróżniania na twórców i odbiorców.
Nie zapominajmy, że kształtując architekturę, 
kształtujemy również siebie.
Diagnoza
Zbliżający się przełom stuleci, w powszechnej 
ocenie, to nie tylko charakterystyczny punkt w 
czasie, ale również przełom cywilizacji —  indus
trialnej i postindustrialnej (tercjalnej).
To również przełom świadomości.
Fascynacja techniką, wiara w nieograniczone 
możliwości człowieka w dziele ujarzmiania świa
ta, ustępuje miejsca poglądom umiarkowanym i 
sceptycznym. Nie dzieje się tak bez powodu.
To właśnie świat —  środowisko naszego życia 
—  ujawnił z całą wyrazistością jak dalece nieza
leżnym jest partnerem, jak złożoną i nie rozpoz
naną jest struktura, zarówno w sferze material
nej jak duchowej. Przełom polega na uświado
mieniu sobie ceny technokratycznej bezkarnoś
ci. Narasta przekonanie, że kierunek rozwoju

cywilizacji zwraca się przeciw samemu r/łowie- 
kowi. Najbardziej charakterystyczną cechą cywili
zacji wieku XX jest nie tyle gigantyczny skok tech
niczny, będący naturalną konsekwencją praw 
rozwoju, ale fakt, że w tym właśnie stuleciu 
człowiek został zmuszony do walki przeciw sa
memu sobie —  stanął do walki ze skutkami 
własnej działalności.
Myśląc o świecie jutra, widzieliśmy go głównie 
jako stan zaspokojenia potrzeb materialnych, 
których lista wciąż rosła. Dążąc do tego stanu, 
stanęliśmy nie tylko w obliczu wyczerpywania 
się zasobów surowcowych i zdewastowanego 
środowiska naturalnego. Powoli, lecz konsek
wentnie niszczyliśmy również wartości moralne, 
które od zarania dziejów nadawały sens fudzkiej 
egzystencji —  tworzyły kulturę. Wśród wartości 
tych znajduje się „cecha szczególności'' —  
szczególności jednostki i grupy, a także współ
tworzące te wartości szczególności miejsca i 
czasu. Współczesna cywilizacja, poszukując roz
wiązań uniwersalnych, skupiała się głównie na 
tym, co wspólne wszystkim —  traciła tym sa
mym z oczu jednostkę i małą społeczność. 
Efektem tej tendencji jest uniformizacja w skali 
całego globu postaw ludzkich, projekcji tych 
postaw —  kultury. Nierozłącznie ze sobą zwią
zane technokracja i uniformizacja znalazły

Region jest faktem kulturowym istniejącym na 
poziomie świadomości.
Region powstaje wówczas, gdy istnieje związek 
pomiędzy światem wartości i znaczeń danej 
grupy, a jej terytorium fizycznym.
Region składa się z dwóch nierozdzielnych częś
ci: świata zewnętrznego, czyli określonego 
kształtu fizycznego przestrzeni oraz świata wew
nętrznego, czyli stanu świadomości jego mie
szkańców. Obydwa te światy nawzajem siebie 
określają.
Region określają: przestrzeń fizyczna, struktura 
społeczna mieszkańców i wartości kulturowe: 
tradycja historyczna, ideologia regionu, estety
ka.
Region architektoniczny
Tradycyjna architektura regionu —  architektura 
regionalna —  jest formą organiczną. Jest wyra
zem nawarstwienia wielowiekowych doświad
czeń człowieka w zmaganiu z tworzywem w 
konkretnych warunkach środowiskowych.
Formy regionalne są silnie sprzęgnięte w świa
domości ludzkiej z charakterem krajobrazu. Są 
znakiem kulturowej odrębności regionu. 
Kształtowanie przestrzeni architektonicznej w 
zgodzie z naturą materiału i środowiska, przy 
jednoczesnej akceptującej postawie wobec o- 
dziedziczonych wzorców, doprowadziło na pew

szczególny wyraz w architekturze, która zerwała nym etapie do wytworzenia się obszarowej jed- 
swoje związki z miejscem powstania —  jego norodności uformowań.
naturą i kulturą.
Człowiek —  społeczeństwo —  kultura —  re
gionalizm
Człowiek jest istotą społeczną. W  izolacji czuje 
się osamotniony, bezradny i bierny. Życie spo
łeczne toczy się na wielu poziomach, lecz jego 
podstawowym, najmniejszym elementem jest 
niewielka grupa ludzi.
Aby życie społeczne i jego emanacja —  kultura 
—  mogły się prawidłowo rozwijać —  niezbędne 
jest istnienie tych grup, w których istnieje rze
czywista więź symboliczna, wspólnota tradycji 
kulturowych i związek z przestrzenią. To z nimi 
jednostki mogą się utożsamiać, ponieważ owe 
grupy są punktem centralnym, organizującym 
świat w umyśle każdego człowieka. To one 
spełniają funkcję orientacyjną w wewnętrznej 
strukturze emocjonalnej człowieka. Wieloksz
tałtny, bogaty i życiodajny świat małych grup 
jest źródłem i korzeniami wzrostu żywej kultury. 
Tymczasem współczesna cywilizacja cechuje się 
gwałtownym rozwojem kultury masowej, w któ
rej człowiek zatraca swoje poczucie przynależ
ności, swoją szczególną tożsamość kulturową. 
Zostaje pozbawiony twórczej aktywności. 
Wyjściem z tej sytuacji jest dążenie do odtwo
rzenia organizacji regionalnych. Mogą one stać 
się podstawą umocnienia więzi lokalnych z gru
pą i terytorium, wzrostu poczucia tożsamości, 
pobudzenia aktywnych postaw twórczych. 
Autentyczna kultura regionalna powstanie jedy
nie wtedy, gdy jednostki ludzkie, wyrażające 
zbiorowe dążenie i czując za sobą zbiorowe po
parcie ludzi, z którymi łączy je bezpośrednia 
więź, będą mogły dać wyraz potrzebie twórczej 
i zagospodarować swoją własną przestrzeń, bu
dując dzięki temu swoją tożsamość, sens i war
tość swojego życia.
Region kulturowy
jedną z podstawowych potrzeb i umiejętności 
umysłu człowieka jest klasyfikacja. Polega ona 
na wprowadzeniu porządku w otaczającym 
świecie rzeczy i zjawisk. Istotnym rozróżnie
niem, jakiego dokonuje człowiek, to podział na 
„swoje" i „obce". Podział ten, który dotyczy za
równo ludzi, jak i przestrzeni fizycznej, wynika z 
faktu uczestniczenia w życiu określonej społecz
ności, organizującej i użytkującej przestrzennie 
ograniczony obszar. Społeczność ta, prowadząc 
działalność na tym obszarze, przy jednoczesnej 
zdolności posługiwania się symbolami, nadaje 
jej sens kulturowy i wiąże z nią określone war
tości. Tak powstają jednorodne obszary, które 
w swojej wewnętrznej budowie charakteryzują 
się podobnymi cechami fizycznymi i kulturowy
mi, odmiennymi od sąsiednich. Obszary te, 
zwane regionami, zamieszkuje ludność mająca 
świadomość odrębnych zwyczajów, wartości, 
operująca jednym kodem symboli, mająca po
czucie tożsamości.
Region, to korzenie i źródło żywej, bogatej kul
tury narodowej.
Region, to punkt centralny, według którego lu
dzie organizują swój porządek świata.
Region, to opozycja przestrzeni własnej od ob
cej.

Zjawisko to jest najbardziej czytelne w założe
niach przestrzennych i architekturze ludowej, 
niemniej obszarowa specyfika kształtu występu
je również w formacjach małomiasteczkowych i 
miejskich.
Strefy występowania podobnych uformowań 
określają region architektoniczny. Region archi
tektoniczny wyznaczony może być tylko w od
niesieniu do obiektów o jednakowej funkcji, 
występujących w danej formacji przestrzennej 
(wieś, miasteczko, miasto). Utożsamianie regionu 
architektonicznego i etnograficznego bywa czę
sto błędem. Nie należy też zapominać, że w 
wielu przypadkach region charakteryzuje nie je
den, a kilka typów uformowań oraz proporcje 
w jakich występują.
Regiony architektoniczne w Polsce, ukształtowa
ne w czasach historycznych, współcześnie, na 
większości obszaru kraju giną wraz ze starą, tra
dycyjną architekturą, w której dogasa iskra ży
wotności. jej miejsce zastąpiły formy schema
tyczne i bezduszne, czasem prymitywne, styli
zowane w rzekomym „duchu regionu". Pojawia
ją się, inspirowane zagranicznymi katalogami, 
formy pochodzące z odległych regionów świata. 
Do rzadkości należy kontynuacja rozwiązań ro
dzimych. Zjawiska te występują w wielu krajach 
świata.
Odebrano architekturze rolę wiodącego niegdyś 
czynnika identyfikującego człowieka z prze
strzenią, w której żyje.
Architektura tradycji miejsca 
Program ideowy regionalizmu, jako prądu myś
lowego, określa drogi w kształtowaniu przestrze
ni architektonicznej oraz postawę twórczą ar
chitekta.
Podkreślić należy, że warunkiem urzeczywistnie
nia ideałów regionalizmu jest zespolenie wysił
ków na różnych polach i szczeblach działalnoś
ci kulturogennej.
Regionalizm w architekturze musi być ogniwem 
w kompleksie innych działań. Musi ponadto 
stać się autentyczną potrzebą społeczną. Bez 
spełnienia tych warunków będzie wyłącznie 
przejściową modą, narzuconą społeczeństwu 
przez grupę twórczą.
Realizacja programu regionalistycznego w archi
tekturze musi wziąć swój początek w kształto
waniu postawy twórczej architekta. Istotą tej 
postawy jest uznanie prymatu tradycji kulturo
wej przy jednoczesnym uwzględnieniu zmienia
jących się warunków współczesności. Konsek
wencją takiego stanowiska jest program ewolu
cyjnego przekształcania dziedzictwa na miarę 
zmieniających się potrzeb.
Myśląc o jutrze, zbyt często próbowano budo
wać go na hipotetycznych przesłankach w dniu 
dzisiejszym.
Należy uświadomić sobie, że najcenniejszą war
tością, jaką możemy przekazać przyszłym poko
leniom, jest obraz świata, w którym dokonaliś
my jedynie nieznacznych korekt, wynikających 
z autentycznych potrzeb. Ważne jest także ta
kie programowanie potrzeb, by ich realizacja 
nie zmuszała do rozwiązań radykalnie godzą
cych w strukturę rzeczywistości. Programy ideo

we w architekturze realizowane są przez formę 
—  jej charakter i wyraz artystyczny.
Regionalizm formy nie dekretuje, niemniej sta
wia jej określone wymagania. Przesuwa również 
wagę w kryteriach oceny dzieła z określeń ta
kich jak: „awangardowe", „niepowtarzalne" itp., 
na określenia: „zgodnie z warunkami środowi
ska", czy „rozwijające tradycję miejscową". 
Regionalizm, poszukując języka form, zwraca 
się w kierunku tradycyjnych rodzimych rozwią
zań. Decydują o tym wspomniane czynniki ra
cjonalne i watości znaczeniowe tych form. 
Istnieje wiele teoretycznych metod wyrażania 
tradycji kulturowej w architekturze współczes
nej. Nie wartościujemy ich. Uważamy, że każdą 
drogę, zmierzającą do nadania architekturze 
czytelnej odrębności regionalnej uznać można 
za dobrą, pod warunkiem, że operuje środkami 
właściwymi dla tej dziedziny sztuki. Pamiętać 
wszakże należy, że czytelność związku architek
tury z tradycją regionu jest warunkiem realizacji 
programu ideowego regionalizmu. Jako wartość 
subiektywna, czytelność taka zależy od stanu 
świadomości odbiorcy. Świadomość ta, w wyni
ku interakcji: dzieło —  odbiorca, może się 
zmieniać.
Rozwój form architektury regionalnej powinien 
postępować równolegle ze zmianami w świado
mości. W  przeciwnym razie architektura prze
stanie być uznawana za „własne dobro" danej 
społeczności.
W przeszłości architektury regionalnej konty
nuacja była niejako zjawiskiem wymuszonym. 
Współcześnie o kształcie architektury decyduje 
profesjonalista. Jego świadorfiość rejestruje 
mnogość faktów i wzorców. Porządkują je ok
reślone idee. Uznanie przez architekta pryncy
piów regionalizmu jest zaledwie początkiem 
drogi. Do prowadzenia działalności zawodowej 
nieodzowne jest pozyskanie możliwie pełnej in
formacji o regionie, szczególnie zaś wiedzy o 
fizjonomii form, w całej 'złożoności ich material
nej i kulturowej genezy. Dopiero wówczas tra
dycja stanie się materiałem wartościowym i 
uległym.
Bariera, jaką jest brak dostatecznej wiedzy o re
gionie, jest jedną z najtrudniejszych do przeby
cia na drodze do odrodzenia architektury regio
nalnej.
Problem ten stawia przed ośrodkami nauko
wo-badawczymi i dydaktycznymi między inny
mi następujące zadania:
—  problematykę regionalistyczną należy wpro
wadzić do programu dydaktycznego oraz na
ukowo-badawczego szkół architektury;
—  podstawą studiów regionalizmu mogą być 
jedynie badania terenowe, uzupełnione wszakże 
analizą materiałów historycznych i archeologicz
nych;
—  badania terenowe i studia winny być pro
wadzone według jednolitych metod;
—  badania powinny zmierzać do określenia za
sięgu regionów i subregionów kulturowych w 
aspekcie odrębności tradycji budowlanych;
—  celem studiów jest wyświetlenie genezy 
form regionalnych oraz określenie ramowych 
wytycznych w procesie kształtowania współ
czesnej przestrzeni architektonicznej;
—  pole badań obejmować winno zarówno ob
szary wsi, jak też tereny zabudowy miejskiej w 
sferach zagadnień planistycznych i architekto
nicznych;
—  w pracach terenowych istotna jest również 
rejestracja zjawisk współczesnych.
Wdrażanie programu regionalizmu w architek
turze jest działaniem długofalowym. Jego powo
dzenie zależy tak od kształtowania się postawy 
samych architektów, jak też ogólnych zmian w 
powszechnej świadomości. Tymczasem każdy 
kolejny dzień przynosi niekorzystne zmiany w 
obliczu Ziemi, zmiany najczęściej nieodwracal
ne. Proces ten musi być zahamowany.
W tym jednym przypadku nawołujemy do pod
jęcia radykalnych kroków.

Od redakcji:
Prace związane z powstaniem Karty zainicjował 
na początku 1986 r. prof. Andrzej Skoczek, 
współpracoiwali w je j redagowaniu uczestnicy 
dorocznych Ogólnopolskich Seminariów Archi
tektury Regionalnej, organizowanych corocznie 
od 1980 r. pod egidą Wydziału Architektury 
Politechniki Krakowskiej oraz Komisji Urbanistyki 
i Architektury Polskiej Akademii Nauk —  Oddział 
w Krakowie. Kartę uchwalono 6 listopada 1986 r.
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Ta wystawa musiała stać się wydarze
niem kierującym na sale Zachęty oczy 
dosłownie całej Polski. Ustawiła w dłu
gich kolejkach po bilety nawet tych, któ
rych niewiele obchodzi sztuka współczes
na. Na wszystkich jednak działa mit Pary
ża, miasta szczególnych tęsknot Polaków, 
bliskiego i znanego także tym, którzy w 
nim nigdy nie byli. Twórcy wystawy 
.»4x Paryż", znaleźli wyjątkowo trafną i 
atrakcyjną formułę — chciałoby się po
wiedzieć formułę „bardzo paryską”: poka
jali sztukę poprzez miejsca, gdzie się ona 
rodziła nie wypreparowując jej, jak to 
zwykle na wystawach sztuki bywa, ze 
środowiska, w którym powstawała, ani ze 
współczesnego ruchu umysłowego. Wielo- 
dyscyplinowość ekspozycji, stanowiąca 
joż tradycyjną cechę pokazów, organizo
wanych przez Centre Pompidou, pokazała 
Najbliższe związki plastyki z literaturą, 
teatrem, fotografią i filmem, z piosenką i 
kabaretem. Obecność paryskiej „wielkiej 
Niody'' symbolizowała dla każdego okresu 
kreacja wybitnego projektanta, a codzien
ność — sprzęt najbardziej pospolity — 
krzesło. Monumentalny, rewelacyjny na 
naszym terenie katalog, świetnie zapro
jektowany i wydrukowany, mimo, że z ra- 
cji ceny (2500 zł) niezbyt dostępny, zawie- 
rający bardzo dużo ilustracji i świetnych 
tekstów, w tym także wybór bezcennych 
tekstów źródłowych, jest czymś znacznie 
Więcej niż przewodnikiem po ekspozycji. 
A ta przyniosła, po raz pierwszy w Polsce, 
niożliwość obejrzenia poważnej ilości 
dzieł najznakomitszych twórców XX wie
ku, pracujących w Paryżu,
Podkreślając z całą mocą ogromne zna
cznie wystawy, chciałabym postawić 
C2teryt żeby utrzymać symetrię z koncep- 
cJą wystawy, pytania.

?” miejsca święte i świątynia 
ystawa składa się z czterech części, 

czterech okresów sztuki ogniskujących 
w czterech dzielnicach Paryża. 1913 — 

ontmartre: kończy się „piękna epoka”, 
ozprzestrzenia rewolucja kubizmu, któ- 
eJ. chcąc nte chcąc, przewodzą Pablo Pi- 

Ddsso 1 Georges Braąue. W 1925 — Mont
parnasse: wielka wystawa skupia proble- 

V bujających „szalonych lat dwudzie- 
* rozkwita Ćcole de Paris z Chagal

lu Modiglianim, Soutinem, Kislingiem i 
ra ̂  Ama *rmyTnP* dwie wizje: Le Corbusie- 
w * ^ ndrć Bretona zdominują wyobraźnię 

połczesnych na długie łata. 1947 — St. 
ruch**3111 C*eS~*>r̂ s: wVs°ka temperatura 
kół U UmYsk>wego, wielkie dyskusje wo- 
m ^^tencjalizm u, dzieło Sartrea, Ca- 
0urad' ełUroPojskie początki informelu w 
frazach Wolsa. A rok 1972: ™ —
Diiarf9 J10 miePscu burych hal, gdzie noce 
sie i YSkusjami 1 uPkoholem kończyło 
Dołn?^ epsz^ w Paryżu zupą cebulową, 
dowie kamień węgielny pod nową by
waniu entrum sztuki, którego powsta-
ki p  Patronował sam prezydent republi- 
wśzv^r^eS ^omPidou, chciało być przede 
niu o 111m Parluerem artystów w tworze- 

U. 1: ułatwiając, a niekiedy wręcz 
lat1 nrAtW l d powstawanie. Z biegiem 
zeum ,Wl?rdziło się jednak, że żadne mu- 

. żadne centrum samym aktem swe

go istnienia nie stanowi epoki w sztuce 
choć może, jak Centre Pompidou, mieć 
kolosalne znaczenie dla jej popularyzacji. 
Ostatnia data wydaje się więc mało prze
konująca, chociaż rozumiem jej wagę dla 
twórców wystawy. Oczywiście, mnóstwo 
się wtedy w sztuce działo, zwłaszcza w la
tach sześćdziesiątych, zakończonych ostrą 
cezurą 1968 roku, oczywiście wiele się 
później, ale znowu sporo później, zmieni
ło. Ustanawianie przełomowej daty z po
wodu położenia kamienia węgielnego, 
acz bardzo spektakularne, nie wydaje się 
zasadne, a sama data zupełnie niewspół
mierna w stosunku do poprzednich. Wo
kół pozornej daty trudno ogniskować 
problemy i dzieła, nic zatem dziwnego, że 
w ostatniej części wystawy słabnie napię
cie. Czy jednak to osłabienie nie wynika 
ze znacznie głębszej przyczyny, która tu
taj, paradoksalnie, usymbolizowała się w 
ekspozycji — z tego, że Paryż jako głów
ne centrum sztuki współczesnej, przecho
dzi do historii, do muzeum?

2. Paryżanie: Francuzi i cudzoziemcy
Że Paryż już dawno przestał być jedynym 
centrum sztuki współczesnej, że stracił 
znaczenie na rzecz dynamiczniejszych oś
rodków amerykańskich, a ostatnio także 
zachodnioniemieckich, to wiedzą wszys
cy. Ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, 
jak energicznie usiłuje odzyskać stracone 
pozycje, a przynajmniej dalej nie tracić 
swojej konkurencyjności, między innymi 
przez elastyczną i otwartą politykę wobec 
artystów. Jednym ze znakomitszych jej 
osiągnięć jest zbudowanie Centre Pompi
dou, wspaniale świadzące o ciągle w Pa
ryżu obecnym odważnym, nie bojącym 
się nowości myśleniu, ale także o umie
jętności wygrania atutu przebogatego na
sycenia tradycją, także tą najnowszą, na
rodzoną w Montmartrze, Montparnassie i 
przy St. Germain-des Prćs. Tę najnowszą 
paryską tradycję budowali pospołu mie
jscowi francuscy artyści i osiedlający się 
tutaj twórcy z całej Europy. Bodajże imp
resjonizm był ostatnim kierunkiem czysto 
francuskim, potem zaczęła ją tworzyć ar
tystyczna międzynarodówka, do której 
przybysze wnosili nowe idee, inne tempe
ramenty i własne, narodowe tradycje. To, 
co powstawało spontanicznie — obecnie 
kultywuje się świadomie. Centre Pompi
dou jest tego bardzo wymownym przykła
dem: architekturę budynku projektowali 
Anglik i Włoch, program funkcjonowania 
współtworzył Szwed; wielkie problemowe 
wystawy pokazują wzajemne związki i 
współzależności między Paryżem a resztą 
świata. Oczywiście nie tylko Centre Pom
pidou — podejmuje się wiele inicjatyw: 
państwowych, komunalnych, prywatnych, 
społecznych dla „przyswojenia" artystów. 
W odbudowanym i unowocześnionym po 
pożarze Bateau Lavoir otrzymują pracow
nie tak francuscy, jak i cudzoziemscy ar
tyści (w tym także Polacy). Co nie znaczy, 
że artysta cudzoziemski ma jakoś ułatwio
ny start — nic podobnego. Staje wnbec 
ogromnej konkurencji, reguły wałki są 
bezwzględne, a sytuacja materialna często 
bardzo ciężka. Rekompensuje to jednak 
rzeczywista swoboda wyboru stylu życia, 
otwartość miasta i nadzieja międzynaro
dowego sukcesu. I jeszcze coś, co nie da 
się ani wymierzyć, ani opisać: szczególny 
klimat paryskiej ulicy, gdzie wystarczy 
usiąść przy ustawionym na chodniku sto
liku kafejki i oglądać najwspanialszy 
spektakl świata: ludzi, architekturę, wy
stawy sklepowe, pojazdy pełne ruchu w 
migotliwej przemianie światła. Toteż 
osiedlają się tutaj także ci artyści, którzy 
z racji uprawiania twórczości „pasowali
by” lepiej do Nowego Jorku czy Kolonii. 
Ale jak dotąd nigdzie nie powtórzył się 
paryski fenomen wielkiego międzynaro
dowego tygla. Czy jednak w tym tyglu w 
dalszym ciągu wytwarza się złoto nowych 
idei artystycznych?

3. Wczoraj i dzisiaj
Na pewno tworzą tu artyści najwyższej 
miary — zarówno ci, których dzieła ilus

trują karty najnowszej historii sztuki, jak i 
młodzi, dopiero określający swoją drogę. 
Nie było celem wystawy „4 * Paryż” po
kazywanie dzisiejszego dnia sztuki, ale 
sądzę, że każda wystawa jest ważna o ty
le, o ile odkrywając, porządkując czy 
reinterpretując fakty z przeszłości, jest 
„pożywna" na dzisiaj, zmusza do przemyś
leń. Na tej wystawie nie czuje się jednak 
owego magnetycznego prądu, który każe 
rewidować sądy, burzy stereotypy, podsu
wa nowe wnioski. Oczywiście obcowanie 
z dziełami sztuki jest zawsze przeżyciem, 
niekiedy bywa olśnieniem. A na tej wy
stawie, mimo, że stosunkowo mało jest 
„podręcznikowych" arcydzieł, znajduje się 
wiele, trochę może mniej spopularyzowa
nych, prac wielkich mistrzów XX wieku, 
w tym kilkanaście wspaniałych. W całości 
jednak, przepięknie uporządkowana przez 
projektantów ekspozycja ma charakter 
przede wszystkim historyczny, żeby nie 
powiedzieć „akademicki". Robi wrażenie 
niezwykle atrakcyjnie opracowanego roz
działu najnowszej historii sztuki. Czy jed
nak naprawdę rozdział ten jest już tak za- 
mkiiięty i mało przydatny dla rozwiązy
wania problemów?

4. Przewodnicy i wycieczki 
W połowie okresu trwania ekspozycji ca
ły oświatowy personel Zachęty oraz dona- 
jęci przewodnicy byli kompletnie za
chrypnięci, mieli zaczerwienione oczy i 
nieprzytomne spojrzenia. Opasły brulion, 
w którym zapisywano zgłaszane grupy 
wypełniony był razem z marginesami, a 
telefon dzwonił bez przerwy anonsując 
wycieczki z całego kraju. Przedłużono go
dziny otwarcia wystawy, specjalistom 
udostępniono ją w zamknięte zwykle po
niedziałki — mimo to przed Zachętą ciąg
łe widać było gromady ludzi. Widziałam 
jak opiekunowie wycieczek, przeważnie 
nauczyciele, niemal na kolanach błagali o 
przewodnika po wystawie, bo czuli się 
wobec niej bezradni. Potwierdzało się oto 
raz jeszcze, że poziom wiedzy o sztuce 
najnowszej jest u nas bardzo niski, żeby 
nie powiedzieć zerowy, że tak doskonale 
podaną, klarowną wystawę trzeba było 
koniecznie objaśniać, komentować, uprzy
stępniać, gdyż odbiorcy nic, lub prawie 
nic nie wiedzą o tym, co stanowi już nie
zbywalną część ogólnoludzkiej kultury. 
Budziły się niezbyt wesołe myśli, że jak 
by nie były olśniewające i wspaniałe 
świąteczne ekspozycje wielkiej sztuki, 
aby je w pełni odebrać, przeżyć i zrozu
mieć potrzebna jest stała, codzienna praca 
„u podstaw”, czyli rzetelna edukacja w 
zakresie historii sztuki, Służby oświatowa 
CBWA i niektórych muzeów robią w tym 
kierunku niemało — nie zastąpi to jednak 
ciągle niedoskonałego procesu dydak
tycznego. Bez przerwy słyszy się i czyta o 
upowszechnieniu sztuki — a może po 
prostu trzeba przyzwoicie uczyć?

Wiesława Wierzchowska

MOGILANY'86
W dniach 4 i 5 listopada 1986 r. odbyło się 
w Mogilanach pod Krakowem tradycyjne, 
siódme z kolei (zorganizowane przez Ko
misję Urbanistyki i Architektury Oddzia
łu PAN w Krakowie) Ogólnopolskie Kon
wersatorium Polskiej Architektury Współ
czesnej, poświęcone tematowi „Architek
tura powszednia, architektura uboga”. Jak 
co roku wzięli w nim udział liczni uczest
nicy reprezentujący architektoniczne śro
dowiska twórcze wielu ośrodków Polski, 
przedstawiciele innych dziedzin nauko
wych, goście zagraniczni.
W czasie dwudniowych obrad, otwartych 
przez przewodniczącego Komisji Urbani
styki i Architektury Oddziału PAN w 
Krakowie prof. Przemysława Szafera wyg
łoszono prawie 40 ilustrowanych graficz
nie wypowiedzi, będących reakcją, odpo
wiedzią, polemiką nawiązującą do ogło
szonych wcześniej dyskusyjnych tez prob
lemowych.

W czasie trwania konwersatorium odbyły 
się również ogólne i kuluarowe — na 
pewno nie powszednie i na pewno nie 
ubogie — dyskusje, a także 4 autorskie 
spotkania „gabinetowe" z prezentującymi 
swe osobowości, twórcze doświadczenia i 
poglądy — arch. Barbarą Szymczak z 
Lublina, arch. Jarosławem Obidzińskim z 
Warszawy oraz dr. arch. Wojciechem Ko
sińskim i rzeźbiarzem Stefanem Pappem z 
Krakowa. Mogiłańskiemu spotkaniu to
warzyszyły — zwyczajowe już — wysta
wy artystycznego dorobku uczestni- 
ków-architektów, tym razem obrazów z 
cyklu „Kamienie” dr arch. Krystyny Styr- 
ny-Bartkowicz z Krakowa oraz rysunków 
na temat „Architektury ubogiej" dr. arch. 
Konrada Kuczy-Kuczyńskiego z Warsza
wy.
A co głównie interesowało, frapowało łub 
bulwersowało zebrane w Mogilanach w 
roku 1986 grono wyznawców polskiej ar
chitektury współczesnej, wierzących nie
zmiennie w jej pogodną i piękną przysz
łość? Była to — jak wynika samego tytułu 
— otaczająca nas zewsząd architektonicz
na powszedniość, codzienne obrazy już 
nie z cyklu — piękne choć szare, skromne 
i ubogie — „Kamienie”, ale z serii „Gruz”, 
„Beton”, „Brud"..., przerażające i niecieka
we, bo szare, biedne, tandetne, jednako
we, monotonne.
Dla więksości — iw  większości — jest 
więc (wierząc wypowiedziom!) nasza ar
chitektura tania i pospolita, prowincjonal
na choć „urzędowa”, szara i ponura, nie
godna, niebogata, nieobecna — by zacy
tować tylko niektóre z licznych powtarza
jących się w czasie konwersatorium ok
reśleń. A przecież chcielibyśmy wszyscy, 
by była ona równocześnie bogata choć 
niebogata (bo skromna, prosta i szlachet
nie uboga, jak na rysunkach Kuczyńskie
go), współczesna i tradycyjna, narodowa i 
regionalna czy ludowa, spontaniczna i 
przemyślana, a przy tym godna i prawdzi
wa, tam gdzie trzeba — powszednia lecz 
dobra, tam gdzie trzeba — odświętna, czy 
nawet monumentalna.
1 dlatego właśnie, by uniknąć powszech
nego dziś ubóstwa architektury, nędzy 
współczesnej urbanistyki, odhumanizowa
nia i estetycznego zobojętnienia społe
czeństwa — upomnieć się bardziej należy 
o pewne, zapomniane często racje, upraw
nienia i przywileje samej twórczości ar
chitektonicznej, by mogła ona istnieć sa
modzielnie, bronić się przed grożącymi 
jej niebezpieczeństwami, dochodzić spra
wiedliwości, dociekać prawdy. Problem 
ten — PRAW ARCHITEKTURY — podej
mie tegoroczne VIII Konwersatorium 
PAN, które odbędzie się, oczywiście w 
Mogilanach, w dniach 19 i 20 listopada. 
Architektura bowiem — jak cała kultu
ra, jak natura — zasługuje na pewno na 
swoją własną „Kartę Praw”: ma prawo 
(zgodnie z przygotowywanymi tezami dy
skusyjnymi) do ochrony i rozwoju, sza
cunku i społecznego prestiżu, wolności i 
niezależności bytu, pełnej i godnej egzy
stencji aż do kresu swego istnienia — nie 
w zapomnieniu, lecz do końca „żyjąc” i 
służąc człowiekowi.

Agnieszka Pęckowska
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ŚRODOWISKO I WODA, SZTUKA I TECHNOLOGIA

Korespondencja z Rzymu Jacka Wolskiego

Okres powakacyjny cechuje zawsze nasi
lenie działalności organizacji kultural
nych, naukowych, uniwersyteckich..., w 
Rzymie ma on w roku 1986 wyjątkowo 
piękne cechy złotej jesieni. Tematy naj
częstsze: ochrona środowiska i potrzeby 
społeczne.
Międzynarodowe sympozjum, które odby
ło się w dniach 15-17 października 1986 
zostało zorganizowane przez Instytut 
Szwedzki i poświęcone było problemom 
zanieczyszczenia atmosfery i metodom za
bezpieczania bogactwa architektoniczne
go ma świecie. Objęło analizą sześć wy
branych miast: oprócz Krakowa —- Gbte- 
borg, Kolonię, Ateny, Ankarę i — natural
nie — Rzym. W nich 20 analizowanych 
obiektów z różnych epok, metody pracy 
analogiczne we wszystkich zespołach, 
wnioski te same: jest źle! Wkrótce potem, 
w końcu października, na temat projekto
wania szkolnictwa wyższego, w środowi
sku uniwersytetu La Sapienza, w między
narodowych obradach oprócz Arata Isoza- 
ki i Petera Eisenmana uczestniczyła gru
pa gospodarzy, wśród których znalazł się 
P. Portoghesi; wreszcie w dniach 3-7 li
stopada obradował XVI Kongres IWSA 
(Internationale Water Supply Association) 
Międzynarodowej Organizacji Akweduk
tów poświęcony ocenie współczesnych 
potrzeb społecznych, m.in. zaopatrzenia w 
wodę i zanieczyszczenia wód.
Z okazji obrad IWSA zostały zorganizo
wane dwie interesujące i niezależne loka
lizacyjnie od siebie wystawy pod wspólną 
nazwą „Triumf wody" (II trionfo dellac- 
qua): „Woda i akwedukty w Rzymie od IV

do XX wieku" i „Formy wodne w sztuce 
figuratywnej’'. Obie wystawy uzupełniają 
się wzajemnie i określają tło historyczne 
problematyki stanowiącej temat obrad 
kongresu.
W eksponowanym ujęciu szczególnie in
teresujące jest odczytanie uwarunkowań 
przestrzenno-architektonicznych, jakie 
problematyka wodna narzuciła budownic
twu i organizacji przestrzeni w ciągu wie
ków. Wątek archeologiczny i utylitarny nie. 
mogą przesłonić roli, jaką w kształtowa
niu środowiska człowieka, w tym pejzażu 
miejskiego, odgrywała i odgrywa woda. 
Wśród tematycznych ujęć wystaw takich, 
jak np. „Woda w kontekście inżynierii i 
sztuki" zwraca ponadto uwagę na wysta
wie poświęconej „formom wodnym" te
mat szeroki i fascynujący, przedstawiają
cy „formy wody w założeniach ogrodo
wych", który ilustrowany jest klasyczny
mi przykładami z historii ogrodów: Villi 
dEste w Tivoli, założenia ogrodowego w 
Capraroli, Villi Lante w Bagnaia i Villi 
Aklobrandini we Frascati.
Sprowadzenie wody i wciągnięcie jej do 
kompozycji ogrodowych (przywrócone w 
Renesansie) — i rozwiązania całych syste
mów wodnych — stanowią do dziś, na 
równi z ogrodami islamu, niedościgłe 
przykłady wszechstronnego wykorzysta
nia uwarunkowań wodnych (czasem o po
zorach sztywnej technologii, lecz w rze
czywistości owocującej rozwiązaniami o 
nadzwyczajnym bogactwie i programie). 
Wykorzystanie różnic poziomów, wyzna
czanie sztucznych łożysk strumieni, tara
sowanie spadków itd. mogłoby jeszcze

dziś zapewnić pomysły wielu projektan
tom. Naturalnie warunkiem podstawo
wym — i dość problematycznym ostatnio 
— jest obecność samej wody.
Warto wspomnieć, że w środowisku rzym
skim problematyka ta jest ostatnio podję
ta w kilku kierunkach, tu chciałbym przy
pomnieć inną wystawę z okresu letniego, 
pod nazwą „Tybr — antyczna droga śró
dziemnomorska" (Tevere unantica via per 
ii Mediterraneo), owoc współpracy Mini
sterstwa Środowiska i miasta Rzymu oraz 
przykład łączenia kultury z technologią. 
Materialny ślad działalności kulturalnej 
na co dzień to także bardzo interesujący 
cykl konferencji studyjnych (tzw. ponie
działków architektonicznych w sali Borro- 
miniego w Oratorium Filipinów, zrealizo
wanego według jego projektu w latach 
1637-1650 w połowie drogi między Kapi
tolem a Watykanem).

W cyklu „Architektura i Miasto", zorgani
zowanym przez uniwersytety amerykań
skie, kanadyjskie i AAM, spółdzielnię 
architektury w Rzymie, przedstawili swoje 
projekty C. Dardi, V. De Feo (na centrum 
Mediolanu). Przedstawił także swe projekty 
V, Gregotti; nazwisko pierwszoplanowe w 
panoramie architektury włoskiej. Spotka
nia te mają na celu scalenie rozłamu między 
architekturą i urbanistyką, który powstał w 
latach sześćdziesiątych i siedemdziesią
tych. Zbyt często normatywy i wytyczne 
ogólne wyznaczają pola, po których nie
jednokrotnie plączą się nieporadnie bez- 
talencia i biegają wąscy specjaliści, nie
świadomi szkód, które wyrządzają.

Warto z tej okazji przedstawić projekt, 
który stara się naprawić szkody urbani
styki lat trzydziestych i czterdziestych w 
centrum Rzymu, między Koloseum i pla
cem Weneckim, w rejonie forów. Opraco
wanie centralnej części rzymskiej starów
ki zostało powierzone współczesnym ar
chitektom z prawdziwego zdarzenia, któ
rzy zaproponowali wyrzucenie z tego ob
szaru bulwarów z epoki faszyzmu i połą
czenie forów w jedną organiczną — rów
nież historycznie — całość. Detale rozwią
zań architektonicznych są podporządko
wane założeniom całości, lecz to nie zna
czy, że są one projektowo niedobre lub 
historyzujące. Projekt przewiduje np. od
cięcie ulicy Cavour poprzez odsłonięcie 
Foro della Pace, dając jej formę krytego 
szklanym dachem pasażu. Całą dokumen
tację zawiera „Studio per la sistemazione 
dell area ar< heologica centrale Roma" 
w wydaniu książkowym De Luca i opraco
wane przez L. Benevolo, z udziałem m.in. 
V. Gregottiego i archeologa F. Castagnoli.

Od 14 miesięcy urząd prezydenta i Radę 
sprawują partie centrum i chadecja, po 
wieloletnich rządach centrolewicy, i obie 
strony zrzucają na siebie odpowiedzial
ność za nieporządki w Wiecznym Mieście. 
Polemika na temat nieporządków w Rzy
mie ulega ostatnio intensyfikacji, rozgo
rzała bowiem dyskusja na temat hałasu! 
Miasto jest rzeczywiście (mowa o centrum 
historycznym) nieznośne, hałas przekracza 
tu niejednokrotnie 80 decybeli, w stosunku 
do górnej granicy postulowanej przez Ocsa 
(65 decybeli)...



1. Drzeworyt Fra Giocondo ilustrujący 
dzieło Witruwiusza w wydaniu z 1511 r. 
przedstawiający podstawowe elementy i 
zakończenie akweduktu starożytności.
2. Szkic perspektywiczny projektu prze
budowy centralnej strefy archeologicz
nej Rzymu; podstawowe elementy odnie
sienia a) Koloseum, b) Circo Massimo, c) 
Kapitol, d) fora, e) plac Wenecki, f) Tybr 
3-4. Zestawienie porównawcze Forów 
Cesarskich na rysunku górnym przed*

stawiono obszar forów rzeczywiście ist
niejący (lecz częściowo zasypany) na dol
nym stan istniejący; na obu zaznaczono 
obszar wykopalisk archeologicznych
5. Widok perspektywiczny obszaru fo
rów Cesarskich po zlikwidowaniu bul
warów; podstawowe elementy odniesie
nia: a) Koloseum, b) pomnik Wiktora 
Emanuela, c) Kapitol, d) Fora Cesarskie, 
e) plac Wenecki, f) Forum Romanum
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URBANITA'86 
czyli początek dyskusji 
o humanizacji osiedli 
w CSRS

Popularny czechosłowacki miesięcznik 
„Technicky magazin*' ogłosił przy 
współpracy Związku Architektów Cze
skich i Czeskiej Fundacji Sztuk Plastycz
nych konkurs, którego celem było skupie
nie propozycji i postulatów dotyczących 
poprawy, uzupełnienia, zmiany lub udo
skonalenia środowiska nowych zespołów 
mieszkaniowych i osiedli.
Od początku roku. kiedy to ogłoszono 
konkurs, redakcja otrzymała wiele cieka
wych wypowiedzi od około 80 architek
tów, plastyków i studentów architektury, 
które następnie wraz z ogłoszeniem wyni
ków były przedstawione na wrześniowej 
wystawie w galerii Jarosława Fragnera w 
Pradze.
Jak wynika z relacji zamieszczanych w 
wymienionym miesięczniku, czy też w 
związkowej gazecie „Ćeskosłovensky ar
chitekt", celem ekspozycji nie jest tylko 
konfrontacja poglądów autorów poszcze
gólnych propozycji, lecz także próby po
dzielenia się swymi wyobrażeniami i pog
lądami z użytkownikami osiedlowych 
mieszkań i domów. Wszystko to ma stwo
rzyć podstawy ewentualnej współpracy; 
wystawa nie ma więc charakteru retros- 
pekcji i biernego krytycyzmu — chociaż i 
takie wypowiedzi znajdują tutaj swe mie
jsce — lecz odwrotnie, jest widoczne 
świadome ukierunkowanie celów.
Chodzi więc o zaspokojenie naglących 
potrzeb komunikacji pomiędzy państwo
wym producentem i użytkownikami, 
oczekującymi na humanizację środowiska. 
Problematyka ekspozycji dotyczy nie tyl
ko Pragi, ale i pozostałych miast, zwła
szcza tych mniejszych, które najboleśniej 
odczuwają skutki brutalnego natarcia no
wych zespołów mieszkaniowych, wchła
niających nie tylko ich obrzeża, lecz czę
sto i najstarsze fragmenty zabudowy. „Ur- 
banita W  wydaje się być jeszcze jedną 
na świecie, a pierwszą w Czechosłowacji* 
próbą podjęcia tematu humanizacji środo
wiska mieszkaniowego.
Wypowiedzi były różne: od sarkastycznej 
bezsilności, czy też odrzucenia jakiejkol
wiek korekty jako aktu nielogicznego, 
antyhumanistycznego, przez prace ogólne, 
konstruktywnie ideowe, nawet ideali
styczne, po praktyczne opracowania typu 
„zrób to sam”. Tych ostatnich nie było 
wiele, bowiem większość autorów odczu
wa fakt, iż nabrzmiałość problemów 
współczesnych osiedli nie może być wy
kupiona tylko wielką ilością pędzli i far
by, czy motyk do okopywania usychają
cych zieleńców.
Wszystko zależy oczywiście od dystansu, 
z jakiego odbieramy przestrzeń nowych 
osiedli. Miasta nie da się określić bez 
znajomości jego rozwoju, relacji prze
strzennych, najróżniejszych sytuacji, które 
sami musimy odczuć, zapamiętać, prze
żyć... Dlatego specyficzne są propozycje 
architektów, którzy sami w danym osied
lu mieszkają. Najczęściej są one bardziej 
zbliżone do skromniejszej skali jednego 
ludzkiego życia — może i dlatego, że au
torów tych, i nie bez racji, przeraża myśl
0 powrocie ciężkiej mechanizacji budow
lanej pod okna ich własnego mieszkania! 
Koncentrują się więc raczej na mniej
szych przeobrażeniach, „umieszkalnieniu 
pustych miejsc", uzupełnieniu detalu, czy
li na pierwszy rzut oka na celach błahych
1 przyziemnych, którym z konieczności to
warzyszy westchnienie kompromisu. W 
rzeczywistości powracają tylko do tego, 
co przed nimi inni lekceważąco odrzucili, 
w przekonaniu, iż można w imię spraw 
fundamentalnych odpuścić sobie szczegó
liki miejskiego rysunku Teraz odczuwa 
się ich brak. Innym ciekawym zjawiskiem

Rys. Michał Brix
towarzyszącym akcji „Urbanita" była fala 
pisemnych wypowiedzi ludzi, którzy z ar
chitekturą bądź urbanistyką nie mają nic 
wspólnego prócz tego, że żyją w tych no
wych zespołach mieszkaniowych. I zasta
nawiają się nad tym, kto „to" mógł za
twierdzić, zaprojektować, wybudować — 
powtarzają po tysiąckroć wypowiedziane, 
może i subiektywne zastrzeżenia, radzą. 
Są to głosy ludzi o niezaspokojonych po
trzebach. Zwracają uwagę urbanistów, by 
wszystko, co jest budowane było adek
watne do treści hasła, które zostało rzuco
ne. Tym hasłem jest nazwa konkursu i 
wystawy — Urbanita.2 
Jakie właściwie znaczenie ma to słowo? 
Odpowiedzi, które uzyskujemy drogą tej 
bezpośredniej konfrontacji, są może i 
przypadkowe, bez naukowej argumenta
cji. Pomagają jednak utrwalić w społe
czeństwie znaczenie naturalnej inicjaty
wy. Nie należy bowiem do zjawisk wyjąt
kowych fakt, iż profesjonaliści żarliwie 
strzegą swego terytorium, mając tenden
cję do lekceważenia ostrzeżeń czy wnio
sków swoich kolegów specjalistów, a co 
dopiero laików. Nie zapomnijmy przy 
tym o sztampowej, monokulturowej pro
dukcji materiałów budowlanych i o in
nych wpływach na środki inwestycyjne, 
które mają decydujący wpływ na jakość 
budownictwa.
Nie byłoby może i specjalnych trudności 
w opracowaniu wspólnego, ogólnego i 
przekonującego programu mieszkaniowe
go — lecz co dalej? Konkretną treść zy
skują takie inicjatywy dopiero w momen
cie, kiedy obok siebie można położyć 
przynajmniej naszkicowane na papierze 
wyobrażenia. Tutaj zaczyna się publiczna 
dyskusja i budzi się inicjatywa, A to jest 
początkiem napełniania się słowa „urba- 
nita" treścią, wewnętrznymi potrzebami 
wypowiedzenia się w sprawie urbani
stycznego, architektonicznego i rzemieśl
niczego ubóstwia nowych zespołów mie
szkaniowych. Dopiero czas i więcej tego 
typu spotkań potwierdzą, że nie chodzi tu 
o dalszą modną falę współczesnej myśli 
architektonicznej.
Krytyczne uwagi na temat współczesnych 
zespołów mieszkaniowych znajdują swój 
wyraz nie tylko w krajach, gdzie posta
wiono na totalne budownictwo wielko
płytowe. Od lat siedemdziesiątych pogłę
bia się społeczna świadomość kryzysu no-, 
woczesnej architektury i urbanistyki, co 
przejawia się w poszukiwaniu nowych 
kryteriów i zasad społecznego i prze
strzennego kształtowania miast. Te świa
dome konfliktu technologii i intelektu 
poszukiwania natrafiają w naszych wa
runkach na dodatkowe paradoksalne sy
tuacje. Wiemy, że dzisiejsze ujęcie bu
downictwa wielkopłytowego jest społecz
nie nieefektywne pod każdym względem, 
dysponujemy mocną argumentacją na
ukową, przeciwną dzisiejszym pseudoeko- 
nomicznym zapędom. Pomimo tego nie 
widać w najbliższych latach żadnej pers- 11



magazyn ap
pektywy, by sytuacja ta mogła ulec stop
niowej poprawie. Brakuje odpowiednich 
decyzji i społecznej kontroli ich prawidło
wej realizacji.
Problem humanizacji nowego środowiska 
mieszkaniowego nie jest w Polsce niezna
ny. Już przeszło dziesięć lat prowadzone 
są intensywne prace studialne, począwszy 
od dydaktyki (tematy prac dyplomo
wych), prace nad problemami węzłowymi 
PAN-u, aż po konkretne opracowania pro
jektowe i niektóre precedensowe realiza
cje. Potwierdzeniem społecznej słuszności 
kontynuowania dyskusji naukowej na te
mat kierunków humanizacji środowiska 
już istniejących zespołów mieszkanio
wych i kryteriów nowych rozwiązań jest 
szersze otwarcie tej dyskusji w Czecho
słowacji, kraju, który pod względem iloś
ciowym nie ma konkurencji w montażu 
całych obiektów mieszkalnych. Dzisiaj, po 
względnym wykonaniu zadań ilościowych 
dzięki uprzemysłowieniu budownictwa, 
czas zapytać o jakość, innowacje i bogac
two asortymentu. Akcje typu „Urbanita" 
mają być sondami możliwości bezpośred
niego udziału obywateli w kreacji środo
wiska, jak również targowiskiem poglą
dów i wyobrażeń profesjonalnych twór
ców, zwłaszcza młodych, których rola w 
procesie projektowania i realizacji no 
wych zespołów mieszkaniowych została 
zredukowana do minimum.
Co można w podsumowaniu tej relacji je 
szcze powiedzieć? Najbardziej,charakte 
rystycznym momentem w pracach wysta 
wionych w Pradze jest wykorzystywani*' 
w różnych kontekstach i intencjach, argu 
mentów miasta tradycyjnego; wydaje się 
to być zjawiskiem koniunkturalnym, lecz 
bezsprzecznie należy ono do haseł akcji 
Nie można w projektach nie zauważy* 
troski o środowisko między blokami, oży
wienie parteru, korekty w jego rozwiąza
niach, podkreślania ulicy i placu, poszuki
wań zasad kompozycji starej i nowej za 
budowy. Widoczne są próby nadawania 
symbolicznego znaczenia dotychczas bez 
pańskim przestrzeniom i otaczającej je 
wielkopłytowej zabudowie. Są one różno 
rodnie dopełniane, poprawiane, „architek- 
tonizowane”, czasem zastąpione innym 
budownictwem.
Oglądający uświadamia sobie, że nie cho
dzi tylko o bogactwa form, kolorystyki, 
atrakcyjność percepcyjną, o zastąpienie 
płaskich dachów skośnymi, czy zaokrąg
lonymi, o na nowo odkryte elementy ar
chitektoniczne, dekoracyjne, o podkreśle
nie roli plastyki, rzeźby czy docenienie 
tradycyjnych materiałów budowlanych — 
cegły, kamienia i drewna. Chodzi przede 
wszystkim o poznanie potrzeby przeobra
żenia wszechogarniającej, uniwersalnej, 
anonimowej przestrzeni osiedlanej w nie
powtarzalne miejsce, które ma swego „ge- 
nius loci".
Przecież miasto, czy jego dzielnica, to ży
wy organizm, który się rozwija i zmienia, 
żyje ludźmi, tworzącymi jego istotę. Żeby 
funkcjonowało, musi mieć odpowiednią 
funkcjonalną, społeczną i przestrzenną, 
strukturę, oraz proporcje odpowiadające 
ludzkiej skali, charakterowi miejsca i tra
dycji historycznej. Trzeba tylko umieć 
szanować przeszłość, tworzyć żywą teraź
niejszość i nosić w sobie wizje przyszłoś 
ci.

Kareł Cieślar 

Tłumaczyła Bogna Skomska

' Nie licząc głosów dyskusyjnych w prasie, czy 
mniejszych akcji projektowych 
2 Urbanita — propozycje i projekty nadesłana 
do konkursu miały określić treść tego obcego 
słowa, które oznacza: a) według Słownika Pop 
rawnego Języka Czeskiego ogładę, grzeczność 
urbanistyczność; b) według słowackiego Słowni 
ka Wyrazów Obcych dążność do korzystnego 
wyglądu miejskiego środowiska życiowego lu 
dzi; c) w Słowniku Urbanistyki Współczesnej J 
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X kolegium redakcyjne 
„Architektury i Społe
czeństwa”

W dniach 2 -7 lutego br. odbyło się w Pra
dze kolejne posiedzenie kolegium redak
cyjnego międzynarodowego czasopisma 
krajów socjalistycznych „Architektura i 
Społeczeństwo". Dziesiąte z kolei po raz 
pierwszy zorganizowane poza Sofią — 
siedzibą redakcji pisma, miało pracowity 
przebieg. Ustalony został ostatecznie 
układ problematyki czasopisma nr 6/87, 
omawiana była także koncepcja numeru 
7/88, który będzie poświęcony proble
mom młodej architektury. W zastępstwie 
członka kolegium redaktora naczelnego 
„Architektury" w spotkaniu uczestniczył 
red. Janusz Korzeń.
Kilka informacji o „Architekturze i Społe
czeństwie". Połowa nakładu pisma tj, ok. 
2 500 egzemplarzy trafia na rynek zachod
ni, ok. 1500 wysyłanych jest do Związku 
Radzieckiego, sporo odbiorców znajduje 
pismo w Bułgarii.
Poza wymienionymi krajami „Architektu
ra i Społeczeństwo" jest ciągłe mało zna
na. Pismo, o którym mowa, dość opornie 
toruje sobie drogę m.in. także i na polski 
rynek czytelniczy. Jeśli przyjąć dane re
dakcji, mówiące o tym, że raptem 25 eg
zemplarzy zamówiono w polskiej prenu
meracie (podobnie jest m.in. na Węgrzech, 
w Czechosłowacji i w NRD) to dane tylko 
tę tezę potwierdzają. O sposobach przeła
mania tego impasu sporo mówiono na 
praskim spotkaniu.
Co w najnowszym, 6 numerze „Architek
tury i Społeczeństwa" poświęconym po
szukiwaniom kontekstu architektury mo
że zainteresować polskiego czytelnika? W 
numerze tym, który opuści drukarnię w 
połowie br. znajdą się m.in. przykłady bu
downictwa mieszkaniowego z Grudzią
dza, Łodzi i Warszawy oraz dwa obszerne 
artykuły E. Przestaszewskiej-Porębskiej 
(Nowy tradycjonalizm warszawski) oraz 
W. Kosińskiego (Kontekst tradycji i miej
sca).

Zmiany kadrowe 
w Ministerstwie Bu
downictwa,
Gospodarki Przestrzen
nej
i Komunalnej

Prezes Rady Ministrów na wniosek minis
tra budownictwa, gospodarki przestrzen
nej i komunalnej powołał w styczniu br. 
na utworzone w listopadzie 1986 r. stano
wiska sekretarzy stanu inż. Zdzisława 
Kuhna (powierzając mu sprawy koordyna
cji i rozwoju produkcji materiałów i wy
robów dla budownictwa oraz gospodarki 
komunalnej) i mgr. Bogdana Dymarka 
(powierzając mu sprawy w obszarze gos
podarki przestrzennej oraz polityki i gos
podarki mieszkaniowej i komunalnej) 
oraz na stanowiska podsekretarzy stanu 
inż. Janusza Aleksandrzaka, mgr. inż. 
Krzysztofa Fidalę, mgr. inż. Lucjana Mie
czkowskiego.
Zmiany w składzie kierownictwa mini
sterstwa wiążą się z wdrażaniem nowej

struktury organizacyjno-funkcjonalnej te
go niedawno utworzonego ministerstwa, 
co spowoduje m.in. inne niż dotąd usytuo
wanie problematyki planowania prze
strzennego urbanistyki i architektury w 
zadaniach resortu oraz odpowiednią reo
rganizację służb za to odpowiedzialnych. 
Prace nad tymi zagadnieniami trwają. Z 
chwilą ich sfinalizowania redakcja prze
każe treść podjętych decyzji. Miejmy na
dzieję, że efekty tych prac jak najpełniej 
uwzględniać będą głosy środowiska ar
chitektów i urbanistów w tej sprawie. 
Przypomnieć trzeba tu znane wystąpienie 
prezesów SARP arch. R. Horodyńskiego i 
TUP prof. J. Kołodziejskiego do prezesa 
RM z 15 lipca ub.r. w sprawie utworzenia 
centralnego organu d/s gospodarki prze
strzennej, urbanistyki i architektury. (J K)

List otwarty do Redak
cji czasopisma „Archi
tektura”

Z wielkim uznaniem dla Redakcji czaso
pisma „Architektura" należy odnotować 
fakt wydania monotematycznego numeru 
(3-1986) poświęconego tematowi „kompu
teryzacji! w projektowaniu architekto
nicznym". Jakkolwiek bowiem czasopis
mo „Architektura" zamieszczało już kil
kakrotnie na swych łamach krótkie arty
kuły dotyczące tego intrygującego środo
wisko architektów tematu, to jest to 
pierwszy numer „Architektury”, w którym 
starano się przedstawić możliwie szeroki 
wachlarz zagadnień związanych z teore
tycznymi i praktycznymi możliwościami 
zastosowania komputera w projektowaniu 
tak architektonicznym jak i urbanistycz
nym. Jednocześnie starano się dokonać 
czegoś w rodzaju prezentacji krajowych 
osiągnięć w tej dziedzinie — jako, że cza
sopismo „Architektura" jest. czasopismem, 
które z samej zasady swego istnienia słu
ży prezentacji najwybitniejszych osiąg
nięć twórczych w architekturze polskiej. 
W tym miejscu — iw  takim kontekście 
— wypada mi z przykrością stwierdzić, że 
z przyczyn całkowicie mi nie znanych po
minięto absolutnym (!) milczeniem dzia
łalność i osiągnięcia instytutu Architektu
ry i Planowania Przestrzennego Politech
niki Szczecińskiej — jedynego nauko
wo-dydaktycznego ośrodka w kraju, który 
od 1972 roku prowadzi nieprzerwanie do 
chwili obecnej tak badania jak i zajęcia 
dydaktyczne z zakresu wspomagania 
komputerowego w architekturze i urbani
styce. Jest to tym bardziej zaskakujące, że 
pierwsze — i jak dotychczas jedyne — 
publikacje książkowe poświęcone proble
matyce projektowania architektoniczngo 
wspomaganego nowym narzędziem pro
jektowania zostały napisane przez auto
rów — pracowników naukowo-dydak
tycznych tegoż Instytutu. Znamiennym 
można uznać tu również fakt, że wydanie 
jednej z nich odnotowane zostało przez 
czasopismo „Projekt", ale nie zauważone 
przez czasopismo „Architektura”.
Sądzę, że niepoświęcenie choćby mini
malnego miejsca pracom tego ośrodka w 
numerze monotematycznym jest zastana
wiającym brakiem rozeznania redakcji co, 
gdzie i w jakim zakresie jest w naszym 
kraju realizowane.
Problemem tak granic jak i sposobu wy
korzystania komputera w projektowaniu 
architektonicznym i urbanistycznym nie 
jest problemem banalnym. Kierunek roz
woju cywilizacji końca XX wieku wska
zuje, że komputeryzacja różnych dziedzin 
pracy intelektualnej nastąpi prędzej lub 
później — ale nastąpi. Architekci muszą 
sobie zdać sprawę z wszystkich proble
mów, jakie fakt zastosowania komputera 
w praktyce projektowej może wywołać. 
Muszą być na to solidnie przygotowani.

Problem komputera w architekturze 
szczególnie ostro rysuje się na tle badań 
metodologicznych, rozwoju (lub braku) 
badań nad zagadnieniem procesów twór
czych, a przede wszystkim stanu badań 
nad samą „teorią architektury". Istotnym 
wydaje się również fakt, iż o architektu
rze. a już szczególnie o „przyszłości pro
jektowania architektonicznego" („Archi
tektura" nr 3-86 s.26) nie powinni wypo
wiadać się inżynierowie budowlani — 
chyba, że jest to udział w dyskusji o kon
dycji zawodu architekta w ogóle.
Pozostaje mi wyrazić nadzieję, że redak
cja „Architektury” zajmie stanowisko w 
wymienionych kwestiach.

Z wyrazami szacunku
Adam Szymski

Jak słusznie zauważył nasz korespon
dent, po  raz pierw szy przygotowaliśm y  
cały b lok tematyczny poświęcony p rob 
lematyce kom puteryzacji w  p ro jektow a
n iu  architektonicznym. N ie  sposób było  
nadrobić zaległości i  w  jednym  numerze 
zaprezentować wszystkie, nawet te n a j
bardziej znaczące, osiągnięcia kra jow ej i  
zagraniczne. Po drugie: redakcja n ie  za
mierzała dopracować się pe łne j mono
g ra fii na ten tem at
Wobec rosnącego zainteresownia tema
tyką komputeryzacji w  p ro jektow aniu  
je j inauguracja na łamach naszego cza
sopisma pow inna być naszym zdaniem  
wielowątkowa, pow inna być prezentacją 
różnych punktów  widzenia. Dając w  ten 
sposób pew ien m ateria ł do przemyśleń 
można było się zastanawiać, czy nasza 
in ic ja tyw a znajdzie uznanie, czy wywoła  
szerszą dyskusję, p o lem ik i. Pom inięcie  
m ilczeniem k ilk u  rzeczywiście znaczą
cych w  k ra ju  ośrodków badawczych, za
jm ujących się badaniam i i  wdrażaniem  
doświadczeń z zakresu komputeryzacji, 
nie  było związane z jakąko lw ie k  oceną 
ich osiągnięć. Przeciwnie, wydaje się, że 
je że li tematyka jest naprawdę interesu
jąca dla środowiska architektów, to 
właśnie dopiero teraz będzie czas na rze
czową i  systematyczną prezentację au
torskich wypowiedzi. Przede wszystkim  
tych zaawansowanych poznawczo, po 
rządkujących wszystkie p rob lem y („A r
ch itekc i muszą sobie zdać sprawę z 
wszystkich problem ów  ja k ie  fa k t zasto
sowanie kom puter$ w praktyce p ro jek to 
wej może wywołać”), ale także i  innych, 
także „ zwariowanych”, młodzieńczych, 
przecierających dopiero pierwsze ścież
ki...
Zapraszamy do współpracy wszystkich 
zainteresowanych, stojąc na stanowisku, 
że tematykę kom puteryzacji w  p ro jek to 
waniu architektonicznym  trzeba trak to 
wać z całą powagą.

Redakcja



SUMMARY translated by Ryszard E. L Nawrocki

This issues łheme: the Sudetes 
(edited by Janusz Korzeń, pages 17-80)
The bulk of this issue is devoted to current probiems in spatiai, urban, and architectu- 
rai planning in the Sudetes Region, whit particuiar emphasis on the Yoivodeships 
[Provinces] of Jelenia Góra and Wałbrzych.

Antoni Zagożdżom The Sudetes — a problem area (pages 18-19) 
The term problem area is most often used to designate areas which are sociaiiy or 
economicałiy underdeyeloped, or those which suffer from various processes and phe- 
nomena which make their proper functioning impossible. The presentation of similar 
areas within the boundaries of Roland constitues background for showing the specific 
probtems faced in the devetopment of the Sudetes. Those specific probiems include; 
environmentał poiłution (in wihich a łarge portion of the airborne pollution has its 
source across the border in the industrialized areas of Western and Central Europę), 
targe-scaie depreciation of buildings, difficuit demographic probiems, and the existen- 

of major spatia) confiicts (such as the confiict between the areas recreational func- 
tions and industry iocated there).

Władysław Rączka: Pripcipłe Forms of Indigenous Buildings in 
Central Europę (pages 20-22)
** is the differentiation in buildings appearing in both the rura! and municipa! isnd- 
ScaP® that makes up the principle element of the cultural heritage of individual ethnic, 
^gional, and nationai groups. In order to be able to continue local forms of settlement 
and construction, the procąss of their historical development must be examined. The 
author looks at the development of the settlement and architectural forms from the 
area of the Poiish-German frontier —  an area of cultural intermingling. The author no- 
tes the basie rurał settlement forms characteristic of this area: multi-track and linear 
8*reet vi!lage$ (characteristic of areas easi of the Elbę River) as well as round and 
0val Yiltages. The author aslo discusses the principle structural forms of the buildings 
aPP«aring in this part of Europę (stone, clay and clay-stonework, and timber frame) 
noting, at the same time their rangę.

Tadeusz Biesiekierski, Stanisław Bocheński, Elżbieta Trocka-Le- 
s2czyńska, and Stanisław Wiatrzyk: The Regional Architecture of 
the Sudetes — the ąuestion of continuity (pages 28-28)
Keeping in mind the development of settlement in the Sudetes, socio-economic 
cnanges, and transformations in the lifestytes of the inhabitants, the authors present- 

characteristic features of rura! buiiding froms of the region. They are most appa- 
rent in the simplest homesteads of farmers, weavers, or forest laborers which sprang 

<furing the golden age of regional architecture in this area —  the period from 1750 
0 The Solutions found in these buildings embody many elements of Slavic an- 

cestry; the architecture of these structures was formed under the significant influence 
0 *he Bohemian, Austńan, Upper Lusatian, German, and Prussian cultures. The pro- 
.e8s aimed at the creative continuity of the va!ues found in the architecture of the Su- 

j s ^®9*on moves in three parallel directions: the continuation of functional-spatlal 
Pr ncipies, of structural and materiał Solutions, and a return of detaił to its proper pia-

Janusz Radziejowski: Spatfal Probiems in the Deve!opment of the 
Table Mountains (pages 46-49)
The Table Mountains, with regard to their wildlife and landscape, are probably the 
most interesting and picturesque area of the Sudetes, with the possible exception of 
the Karkonosze Mountains. Not long ago, a landscape park was set up here, and soon 
it may be conwerted into a Nationai Park. The author describes the natura! and spatiai 
conditions reievant to the deveiopment of the area and presents alternative Solutions 
which have been incłuded in the spatia! deveiopment plan indicators for this region. 
The principle premises to be considered are: environmental protection, protection of 
health spas, preservation of space for reereation, as well as the respecting of the inte- 
rests of the local population assuming it is not at odds with the principle of environ- 
mentał protection.

Andrzej Stachoń: The Reconstruction of a City (pages 50-53)
The author presents Solutions for the historical areas of the Old Town of Jelenia Góra; 
these Solutions are contained in the detaiied and rehabilitation plan of the center of 
the city drawn up under his derection. The intent of this plan is to reinstate the tradi- 
tional characteristics of the spatia! structure of this part of the city in conjunction with 
its" boundaries and silhouette. The filling in of vacant łots with new construction is ai
med at bringing back the iegibiiity of the old plan based on the city’s late 13th century 
municipa! charter. Buiiding comp!exes, both historical and post World War II which are 
presentiy incongruous and require adjustment and harmonizaiion, will be spatially and 
architecturally integrated.

Mieczysław L. Leniartek: The Rehabilitation of Bystrzyca Kłodzka 
(pages 54-56)
The author presents a modę of work used to design the detaiied and rehabilitation 
pian of the center of Bystrzyca, a town Iocated in the Kłodzko Basin. The author aslo 
presents the plan itself, which was completed in 1985 under his direction. Analyses 
and studies allowed the design team to deiimit conservation protection zones, and de- 
termine programming and spatia! actions which would serve the renewal of the old 
town comp!ex as well as appropriately fransform its immediate surroundings. Concep- 
tuai suggestions for the development of selected groups of buildings madę up the 
buiiding blocks of the plan.

Stefan Muller: Lower Silesia or The Regionalism of Tamę Architec- 
ture (pages 64-66)
in contrast with other forms of creative and cultural actiwities taking place within the 
Recovered Territories, architecture and urban planning fell short of the degree of inte- 
gration with the post-liberation materia! environment achived. The author of this articie 
presents many aspects of this problem, the dlfficulties encountered in a creative app- 
roach to architecture and their soiution, and his personal view on regionalism and tra- 
ditionaiism as understood in the context of Lower Silesia. In an attempt to prevai! over 
present probiems with regard to the defining of the principles of architectural deveiop- 
ment in this area, he proposes the introduction of the term: environmentai architectu
re. Such an architecture should draw its inspirations, both forma! and contextual, di- 
rectly from its surroundings deriwing them from the existing spatiai and sociai emriron- 
ment, ieaving out archetypicai characteristics which are constituent parts of regional 
and traditiona! architecture.

adwiga Skibińska, Iwona Błaszczyk, Wojciech Kapełczyński, and 
Kazimierz Śliwa: Historical Architecture and Urban Solutions in the 
©lenia Góra Voivodeship (pages 29-33)

9 articie presents the characteristics of the most valuab!e historical municipa) 
°roplexe$ (thirty of which have survived to this day), exampie$ of religious architec- 

aUre (approximately 300 preserved buildings), residentiai architecture (about 100 ex- 
Da*!ł aS WeJł as hlstorlcal 9xamp!es of indigenous architecture. Close attention is 
le 1 to unique urban complex of Cieplice Śląskie —  Zdrój, the monasteriai comp- 

*  n Krze9ów, many old fortresses of the Piast Dynasty, as well as Baroque, Classi- 
’ and Pomantic residences.

jtenusz Korzeń, and Tomasz Polański: New Architecture in the Kar- 
unoszę Foothills (pages 34-37)
te S account presents illustrations of residentiai, service-residentiai, and service archi- 

cture which have emerged in recent years in the mountainous areas of the Jelenia 
G6ra Voivodeship.

Mieczysław Gawrzyński: The New Architecture of the Eastern Su- 
aetes (pages 38-40)
Voivodeshf S*m*,ar *n nature bu* Pr®sents the newest buildings of the Wałbrzych

Cultural En- 
tegions (pa-

Janusz Korzeń: Methods of Preserving the Natural and 
9es4t!ą4)0* *he ^arl(onos2e an<* izerskie Mountain ł

<*eveloDh° r pre8ents the bas'c principles which have been approved i 
2one whTi!* P<an °*  the Karkonosze arK* Izerskie Mountain Landscape Preservauc 
of protez- 18 8,80 of h*8 auth©rship, This plan describes the principles and methods 
th© ever-d°9 łhe.naturał and cultural enwironment, defines the tasks to be completed i 
met for th eepenln® deficlt oł water 1° * *  q«elled, and determines conditions to b< 
Mona! ćp e .pr° ber ufilization of the natural vaiues of the area in light of its muiti-func 
tion natM^°iPrT! f 'nt* The 8uide,*nes which emerged form this double system of protec 
9ram Th e‘ and8caPe ’ and cultural Capital, form the basis of the implementation pro 
mewftHr V  mandate ^  modernizatłon and resiruciuring of the functional-spatiał fra 
is lnd,vWual localities of the area. This plan, approved at the end of 1886

one of the first documents of its kind in Poiand. <

Lech Łakomski: The Legnicko-Głogowski Copper Heartiand — Whe- 
re Are We? (pages 67-70)
Vaclav Frolec: Indigenous Buildings in the Mountainous Regions of 
Czech Sudetes (pages 71-74)
Bedrzich Falta: Urban Transformations in Hradca Kralowe (pages 
75-80)

Also in this issue:
Artur Tatka: The Clement John Zabłocki Pediatrie Out-Patient Cen
ter in Crakow (pages 81-84)
This articie presents the design for the next phase of expansion of the Pediatrie insti- 
tute of the Medicaf Academy in Cracow as part of the cooperation between the Ameri
can Project Hope Foundation and the Ministry of Heaith and Sociai Weffare of the 
People’s Republic of Poiand.

Warsaw Confrontations *86 „From a Neighborhood to Downtown” 
(pages 85-101)
The topie of this „Warsaw Confrontations”, a work/study competition seminar, organi- 
zed regulariy by the Sociefy of Poiish Architects to address the spatiai planning needs 
of the Capital, was the working out of a program-spatial concept for the western part of 
the Saxon Axis entitied „From a Neighborhood to Downtown.” Twehre teams participa- 
ted in these „Confrontations”, they were from Bełgrade, Berlin, Budapest, Bucharest, 
Gdteborg, Helsinki, Leningrad, Poznań, Prague, Sofia and Warsaw.

The Strzeszyn Housing District In Poznań, SARP Competition No.
678 (pages 102-112)
The theme of this competition was the drawing up of a detaiied spatiai development 
pian for the Strzeszyn Housing District in Poznań. This competition turned out to be a 
forum for airlng all exist!ng views in Poiish urban planning with regard to the forma- 
tion of large housing estates while keeping in mind specific sociai requirements and 
the current economic situation of the country.

Konrad Chmielewski: Architectural Didaskalia — American Archi
tecture (pages 115-119)
This is the next installment of the author’s view on current probiems in the develop- 
ment of American Architecture. 1 3



RESUME traduit par Maria Śmigielska.

Sujet de ce numero: Sudetes 
(redacteur: Janusz Korzeń, pages 17-80)
La partie essentselie de ce numero est consacree aux problemat actuełs de Pamóna- 
gement de 1’espace, de Purbanisme et de Parchitecture de la region do Sudetes, ptus 
particulierement de la voTvodie de Jelenia Góra et de Wałbrzych.

Antoni Zagożdżon: Sudetes — region a probiemes (pages 18-19)
La dófinition „ i  probiemes” s’appłique gónóralement aux regiones sou$-developpóes 
au point de vue socio-ócono —  miąue ou bien aux regions ou certains proces et phó- 
nomenes empechent łeur bon fonctionnement A travers le panorama de plusłetirs ty* 
pes des regiones pareiiles en Pologne, Pauteur montre le probleme specifigue d’amó« 
nagement des Sudetes. Le dóyeloppement de ta region des Sudótes est conditionnó, 
entre autres, par ia poiution de Perwironnement (surtout ia pofution de fa ir  yenant des 
regions industrieties de PEurope de Pouest et de PEurope centrale), la decapitalisation 
remarąuable dans le secteur de la construction et de grayes problómes dómographi- 
ques. II y existe le conflit entre le caractere touristigue de la rógion elie-móme et Tin* 
dustrie gul y est locallsee.

Jan Władysław Rączka: Principau types de la construction indigene 
en Europę centrale (pages 20-22)
Chague groupe ethnigue, rógłonat et national a sa propre faęon d’amónager Pespace 
et de construlre. C esi un des ólóments de son heritage culturel. Pour pouvoir suivre 
dans la construction ces tendences indigenes ił est nócessalre danalyser ie proces 
historigue du dóyeloppement dans ce domalne. L’auteur presente cel óvolution dans 
la region situóe pres de la frontióre entre la Pologne et PAKemagne. C esi i ci gue plu- 
sieurs ólóments de la culture se sont mele*. L'auteur signale plusieurs types de colo- 
nisation rurate sl caraderlstlgues pour cette region. On y ren contrę des yitlages a plu
sieurs chemins, des yiliages a une rue unlgue (si caracterlstigues pour les terrains si- 
tues a 1’est de Laba) ainsi gue des yiliages sur un plan rond ou ova!e. L’auteur pre —  
sente diffórants types de construction des maisons gue Ton rencontre dans cette re
gion de PEurope (maison en pierre, en argile, en argile et płerre, en bois, en charpen- 
te) et determine les zones de leur apparition.

Tadeusz Biesieklerski, Stanisław Bocheński, Elżbieta Trocka-Leszc- 
zyńska et Stanisław Wiatrzyk: Archltecture regionale des Sudetes
— probiemes de continulte (pages 23-28)
Sur le vaste fond d’histoire du dóyeloppement de la coionisation dans la region de Su
detes, des changemenis sociaux et óconomiques, les auteurs presentent les traits ca
racterlstigues de 1’archłtecture rurale de cette region. On les apercoft dans Parchitec- 
ture des simpies maisons des paysans ou des ouvrier$ forestiers, des maisons 
cónsiruites dans la periode d*ópanoułsaement de Parchitecture regionale (1750-1865) 
sur ces terrains. Dans ces constructions on peut trouver plusieurs eiements d ’origine 
słave. C’est ta culture tcheque, autrłchienne, allemande et celle de Prusse qui a forte- 
ment influence cette architecture. Le proces de la continuation creatrice des yaleurs 
demeurant dans Patchitecture de ia region de Sudetes doit comprendre:
—  retablissement de la place due au detali,
—  continuation dans le domaine de la construction et des matóriaux employós,
—  continuation des prfncipes fonctionnels.

Jadwiga Skibińska, Iwona Błaszczyk, Wojciech Kapełczyński, Kazi
mierz Śliwa: Monuments cfurbanisme et d’architecture dans la re
gion de Jelenia Góra (pages 29-33)
Dans cet articłe les auterus caractórisent les 30 ensembies urbains historiques les 
plus prócleux conservós jusgu’aujourd’hui dans la voTvodie de Jelenia Góra, guelgues 
monuments de rarchitecture róligieuse (enyłron 300 exi$tant), ies plus precieusea des 
residences (une centaine qui a suryecu) ainsi que des monuments de rarchitecture re
gionale. On y trouve ia caracteristigue plus detaillee de Pensemble urbain unigue de 
Cieplice Sląskle-Zdrój, du couvent a Krzeszów, des anciens chóteaux-foris des Piastes 
ainsi gue des residences barogues, du classicisme ou de Pópogue romantlgue.

Janusz Korzeń, Tomasz Polański: Architecture nouvelle au pied de 
Karkonosze (pages 34-37)
Ce reportage presente rarchitecture d’habitation ainsi gue ceiie de Pinfrastructure. 
Ces objets ont ete construits au cours des dernieres annees dans la region monta- 
gnarde de ia voTvodle de Jelenia Góra.

Mieczysław Gawrzyński: Architecture nouvelle dans les Sudetes de 
!’est (pages 38-40)
Cet artide a ie caractere simiiaire au prócedent mais ii presente des nouvei!es reali- 
sations dans ta voTvodie de Wałbrzych.

Janusz Korzeń: Principes de la protection de l’environnement natu
rę! et culturel a Karkonosze et aux Monts Izerskie (pages 41-44). 
Lfauteur presente les principes de ia soiution gu li a trouyee pour Pamónagement de 
ia region protegee de Karkonosze et de Monts Izerskie. Ce plan determine ies prlnct- 
pes et les moyens de la protection efficace de Penvironnement naturei et culturel. li 
precise tes moyens ó adopter capables darróter le defłcit croisaant d’eau. II determi
ne ógatement les conditions a próseryer pour pouyoir profiter des yaleurs natureties 
de ia region. La protection touche deux domaines: Penyironnement naturei et les 
blens culturets. Le pian, tout en respectant ces deux besoins, determine ie princlpe a 
adopter dans ia modernisation et la modiflcation de la structure fonctlonneile de Pes- 
pace dans diffórants coins de ia region. Ce plan, accepte en fln de 1986, est un des 
premłers de ce genre en Pologne.

Janusz Radziejowski: Probiemes de Ramenagement de Pespace 
dans la region des Monts Stołowe (pages 46-49)
A cole de Karkonosze, cette rógion, au point da vue de renvironnement naturei et 
paysage est une des plus intóressantes des Sudetes. On y a organise un Parć de Pay- 
śage gul deviendra peut4tre bientót Parć National. Lfauteur, tout en respectant Penvi- 
ronnement naturei, presente plusieurs yariantes de ramenagement de ces montagnes. 
Ayant tout II faut assurer ta protection de Penyiromiement naturei, la protection des 
stations ciimatigues, ia protection des zones necessaires pour rócróation et ia protec
tion des Interets des habitants du pays.

i

Andrzej Stachoń: Reconstruction de la viile (pages $8-53)
L’auteur presente le projet de ia róvalorfsation de la yieJHe yille de Jelenia Góra. Cet
te soiution a ete acceptee en fln de 1988. Le but de ces travaux est ie retour a ram e
nagement tradltionnel de Pespace de cette partie de ia vllie. Le plan presolt Płmpian- 
tatłon des maisons sur ies terrains tibres et Pamónagement des espaces libres entre 
les construction existante* atin de reconstruire rancien plan de ta viłie de la fln du 
Xli!eme siecle. Les ensemble des constructions hlstorigues et d’aprós ta guerre gul 
restaieni |usgu’a maintenant incoherents, demandent ia rectiflcatłon pour ótre harmo- 
nteusement integróa, au point de vue architecture, aux constructions hlstorigues.

Mieczysław L. Leniartek: Reva!orl$at!on de Bystrzyca Kłodzka (pa* 
ges $4-56)
L’aut*ur presente le plan dótallló de la róvałorisation du centra de la yille Bystrzyca, 
situee dans la vallóe Kłodzka et la methode appilguee pour Petablłr. La projet a ete 
conęu en 198$ par un ensemble d’architectes travaillant sous la dlrection de Tauteur 
de rarticle. Les travaux d etudes ont permłs de delimiter les zons de protection. On a 
pu alors determiner le programme des travaux de la róvaiorisation de la yieille vil!e etf 
de ramenagement de son ensironnement. Ce plan comporte plusieurs concepflons de 
1’amenagemeni des ensembies choisis.

Stefan Muller: ta  Basse Silosie ou ie probleme de „Rarchitecture 
de mllieu*’ (pages 84-68)
Contrairement aux autres formes d^cliyite creatrice et culturel, dans les regions re- 
cupóróes apres la guerre ó 1'ouest de la Pologne, rarchitecture et 1’urbanlsme se 
montrent molns integres avec la culture materie! retrouvee id  apres la łłberatiofl' 
L’auteur presente plusieurs aspects de ce probleme, ies dilficuttós rencontrees 
des archłtectes pour trow er des Solutions creatrices. II presente son opinion sur 
guestion du reglonailsme et de la tradittors dans la Basse Silesia. Pour essayer de 
surmonłer ces dltffcuftós et de deflnir ies principes du dóyeloppement de rarchitecture 
dans cette region, łt propose dMntroduire dans ie iangage des archłtectes la notiofl 
„architecture de milieu” . Cet architecture slnspłrerait de renyironnement direct et se* 
rait introduite dans le mitieu existant sana tenir compte des archetypes, ce gui est ca- 
ractóristigue pour iłarchitecture regionale et traditionnelle.

Lech Łakomeki: LGOM — ou sommes-nous? (pages 67-70)

Vaclav Frolec: Architecture montagnarde dans la region des Sudć* 
tchegues (pages 71-74)
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Bedrzich Falta: Evoiution de !furbanisme a Hradca Krasowe (pagef 
75-80)

En plus, dans ce numero:

Artur Tatka: Centre medica! pediatriąue Ciement John Zabłocki 
Gracovie (pages 81-84)
Cette publication presente ie projet de Fextension de Hnstitut de Pódiatrie de l*Acad* 
mie de Medecine a Cracoyie, realisee dans fe cadre de ia collaboration de la fondr 
tion americaine Project Hope et du Ministere de ia Santó et de rAssistance Sociale # 
ia Pologne.

Conlrontations Varsovie 86 „Du quartier d habitation jusqu’au cefl 
tre” (pages 85-101)
C’est ie seminaire de travafl organise depuis plusieurs annees par rAssociation d« 
Archłtectes Polonais pour discuter du dóyeloppement de ramenagement de la capH* 
le. Cette annóe ia discussion portait sur le programme de ramónagement de 1’espa^ 
a rouest de raxe Saska. Dans le seminaire participalent 12 ensembies d‘archltect® 
de: Bełgrade, Berlin, Budapest, Bucarast, Gdteborg, Helsinki, Leningrad, Poznań, Pt* 
gue, Sophia et Varsovie.
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Le ąuartier cfhabitation S tr z e s z y n  a Poznań, concours de RAss  ̂
ciation des Archłtectes Polonais n0 678 (pages 102-112)
Le sujet de ce concours —  pian detałlle de ramónagement du guartier d’habitai 
Strzeszyn a Poznań. Le concours est desenu ia revua des idóes regnant actuełiem1 
dans rurbanłsme polonais en ce gui concerne la formation de grands ensembies d’b| 
bitation. Ces tendences doiyent respecter en móme tempa les besoins concrels de 
population et ia situation óconomigue actueile en Pologne.
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Konrad Chmielewski: Didascalles de Rarchitecture. Archltectur 
americaine. (pages 115-119)
Encore un feuilleton consacre aux probiemes actuełs dans róvoiution de Tarchitect^ 
amóricałne.
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Resumen traducido por Piotr Moszczeński
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El tema de este numero: Los Sudetes
(bajo la redacción de Janusz Korzeń, pag. 17-80)
La mayor parte de este ńumero esta dedicada a la revista de los actuales problemas 
te  la ordenación terrltorial, de la urbanistica y la arqultectura de la region de los Su- 
States, eon especial enfasis en el area de la provincia de Jelenia Góra y Wałbrzych.

Antoni Zagożdżon: los Sudetes- area de estudios (pag. 18-19) 
denominativo „area de estudios” suele utllizarae eon relación a aqueilos terrltorios 

que quedan en un estado de subdesarroilo soclal y económico, o en los que tienen lu- 
gar procesos y fenómenos que .obstaculizan el adecuado funcionamiento de estas 
areaa* A manera de fondo a la presentación de los problemas de la habllitación de los 
Sudetes fueron mencionadas como ejemplos distinatas areas de este lipo en el lerri- 
(orio de todo el pais. Entre los problemas especHicos concernientes al desarrollo de 
los Sudetes vale mencionar entre otros la contaminación deł medioambiente natural 
(eon especial enfasis en la contaminación de ia atmosfera, fenómeno provenienfe de 

parte industrializada de Europa Central y Occidental), un alto grado de deterioro de 
8U infraestructura arquitectónica, deficiles problemas demograficos, una ampiia gama 
i conflictos en la ordenación terrltorial (por ejemplo entre las funciones recreatiyas y 
ta industria localizada en un mismo lugar).

^an Władysław Rączka: Los principales tipos de edificaciones loca- 
*es en Europa Central, (pag. 20-22)
j*a multiformidad de las edificaciones de aldeas y ciudades constituye el componente 
tasico de la herencia cultural de los respectivos grupos etnicos, regionales y nacio- 
^ ta s . Para poder contlnuar eon las formas locales de la ediflcación y colonización. es 
^Prescindible analizar los procesos históricos de su desarrollo. El autor presenta 

Vlas te  desarrollo de las formas de colonización y arquitectónicas en el area de la zo- 
na fronteriza polaco-ałemana donde tuvo lugar el fenómeno de desplazamiento de 
muehos elementos de la cuitura. Ademas el autor seńala las formas de coiomzacion 
rura*> ttplcas para aquel territorio. Son las llamadas aldeas „wielodrozmcowe" y 

(caracteristicas para areas ai Este del Elba) asi como aldeas de tipo „okól- 
y „owalnica". Asimismo son caracterizados los principales tipos de la construc-nica! 

ción de casas de esta parte de Europa (de piedra, de arcilia, de arcilla y piedra, de 
adera asi como las que se construye en base a esqueieto que es la osatura de ta 

anstrucción) y el ałcance de su aparición geografica.

Tadeusz Biesiekierski y Stanisław Bocheński, Elżbieta Trocka- 
^•eszczyńska y Stanisław Wiatrzyk: La arąuitectura regional de los 
^udetes — problemas de la continuaclón (pag. 23-28) 

travez de la historia del desarrollo de la colonización de ios Sudetes, de los cam- 
da°d^Ue 8e operaro,,, en ta® condiciones sociales y económicas, de las formas de vi- 
edłfi ,0S ^a^tantes de esta region, los autores presentan las caracteristicas de la 
m . cactón rura! de este śrea. Estos razgos distintiwos podemos observarlos en las 
^ 8 fusticas granjas de los labradores, tejedores y leńadores, que datan de ia epoca 
1 7 5 iu !!0r esl>tandor de ia construcción en esta region, o sea de los ańos 
mu h En Jas s°tac*ones arqultectónlcas de estas casas podemos observar
Dor ° 8 eta«tentos de proweniencja eslawa. Dicha arquitectura surgió muy influenciada 
ta c a ||CU**ur® te  Bohemia, Austria, Alta Lusacia, Alemania, Prusia. Los procesos de 
det6° n^nuactan creadora, los walores que encierra la arquitectura regional de los Su- 
_  8 ««ben desarrollarse en las slguientes dlrecciones:
__ a ^orriente de continuaclón de los principios del funcionalismo y el espacio,
_  a c0friente de continuaclón de las soluciones constructiyo-materiales,
^  8 corriente llamada al rescate de la importancia del detalle.

^dwiga Skibińska, Iwona Błaszczyk, Wojciech Kapełczyński, Kazi- 
. er* ^liwa: La urbanistica y la arąuitectura históricas en ia pro- 

Est 8 de Je,e"la Góra, (pag. 29-33)
urba 8rł*CU,°  se refiere a la caracteristica de las mas waliosas zonas arquitectónicas 
tre | na8' Cuy° 8 30 «J«nriploa se conserwan hasta hoy dia en esta prowlncia polaca, en- 
m 08 <*ue <ta®facan ios mas waliosos monumentos de la arquitectura sacral (de 300 

numUment° S 68te tlpo con$ervad° 8 en e* Pa‘s (y *a arquitectura resldencial cuyo 
a ?ro tatal en Polonia se calcula en 100 construcciones de este tipo, asi como de la 
plic f i ^ 8 ruraJ* ^ on mas detalles fue caracterizado el complejo urbanistico de Cie- 
mo 5 taskta"Zdrój, el claustro en Krzeszów, warias fortificaciones de los Piast, asi co- 
mo resW®ncias barrocas, clasicistas y construidas bajo ia infiuencia del Romanticis-

W f®n“S2 Korzeń, Tomasz Polański: La nueva arquitectura cerca de 
PiW( J *  Karkonosze (pag. 34-37}
P* Pfe»enta ejemplos de la arquitectura de viviendas, da viviendas y
_ łasn. °? * * '  como 4s senritios, que surgleron en los ultimos ańos en la region mon- 
pr< a"osa de la prowlncla de Jelenie Góra.

S ! f ^ * aw Wawrzyński: La nueva arquitectura en los Sudetes
iSo a g l t e ła  6 8  (p a g - 3 8 - 4 ° )

en i .  °  8* ®*<luen'a det anterior reportaje, este presenta las ultimas realizaciones 
8,|d en ,a Proyinclade Wałbrzych.

bfentp2 ^0r:teń: Los principios de la preservación dei medioam- 
d*11 (Pag 4 i ! ^ ral y cu,,ural en los Karkonosze y los Montes Izerskie 

1*1 ^ ^
de 60 raz9° 8 9eneratas las soluciones que fueron aprobadas en el plan

*ufl encu»n*naCi tarrrtorlał del area del paisaje do Karkonosze-Montes Izerskie que 
culo. ran# ba^° ,a Pr°tacción. El plan fue elabor8do bajo la dirección de este arti- 

c^r preservapi^Un ?»S prlnclpa,ea te  este documento son los principios y metodos de !a 
n 6 caz d®i untorno natural y cultural, tas tareas en aras de ia prevención

ckli

ad^
nd^

;en

det deficit de agua, asi como ios condicionamientos del adecuado aprovechamiento 
de los va(ores naturales de esta region en el contezto de su desarrollo multiforme. En 
base a lo acordado en dos sistemas de protección: el de la naturaleza y paisaje asi 
como de ios bienes culturaies, el plan precisa las bases de programación de acciones- 
Indispensables para la modernización y transformación de la estructura funcional-es- 
paciał de las localldades de esta region. Dicho pian aprobado a finaies de 1985 es 
uno de los primeros documentos de este tipo en Polonia.

Janusz Radziejowski: Los problemas de ia ordenación terrltorial de 
ios Montes Stołowe (pag. 46-49)
Los Montes Stołowe constituyen al lado de ios Karkonosze una de las mas pintores- 
cas regiones en los Sudetes. El Parque de Palsajes cito en este lugar puede conver- 
tirse en breve en un Parque Nacional mas. El autor al presentar los condicionamien
tos naturales y espaciales de estas montanas ezpone variantes de las soluciones in- 
sertadas en el proyecto del plan de la ordenación territorial de esta area. Los elemen
tos que se tomó en cuenta en la elaboración del proyecto fueron los slguientes: ia 
preservación dei medioambiente natural, la protección de bainearios, ei aseguramien- 
to de espacios indispensables para ia recreación asi como el tomar en cuenta los in- 
tereses particulares de ia población locai si estos no chocan eon los principios de la 
preservación dei entorno natural.

Andrzej Stachoń: La reconstrucción de la ciudad (pag. 50-53)
El autor presenta soluciones que fueron incluidas en el pian de revalorización del 
centro de Jelenia Góra aprobado en 1986 y eiaborado bajo la dirección de Andrzej 
Stachoń. Dicho plan pretende lograr el restabiecimiento de las caracteristicas espa
ciales de esta parte de la ciudad, de sus zonas iimite y de su sifueta. La instaiación 
de nueyos ediftcios en pequeńas parceias „mueias” , eon ei fin de) acercamiento al 
esquema de locaiizaciones de fines dei siglo XIII. Seran integrados dasde el puto de 
vista espaciai y arquitectónico los compiejos de construcciones conformados históri- 
camente eon los contemporaneos, cuya relación hoy dia no presenta razgos de armo- 
nla y requiere correcciones.

Mieczysław L. Leniartek: La reyalorizaclón de Bystrzyca Kłodzka 
(pag. 54-56)
Ei autor nos acerca ios pormenores deł metodo de los trabajos sobre el proyecto del 
plan de la reyalorizaclón pormenorizada del centro de ia ciudad de Bystrzyca situada 
en el valle Kłodzka, asi como se refiere a ia solución practica de dicho plan que fue 
realizado en 1985 bajo su dirección. Los trabajos analiticos y de estudio łlevaron ai 
grupo de ezpertos a la delimitación de esferas y iimites de ia protección arquitectóni- 
ca y a la definición de iniciativas programaticas y espaciales llamadas a la revaloriza- 
ción de la Ciudad Vieja de Bystrzyca asi como de la adeouada transformación de sus 
alrededores mas inmediatos.

Sefan Muller: La Baja Silesia — consideraciones en torno at regio- 
nalismo de la arąuitectura domada (pag. 64-66)
A dlferencia de otras formas de la creación cultural en la Tierras Occidentales y Sep- 
tentrionales de Polonia, en la arquitectura y urbanistica no se pudo lograr una avan- 
zada integración eon lo que quedó en este teritorio tras la Segunda Guerra Mundial, 
en especial desde el punto de vista de la cultura materiał. El autor del articulo se re
fiere a yarios aspectos de dicho problema, dificuttades de los arquitectos en la solu
ción dei mismo asi como sus propias observaciones en torno al regionalismo y tradl- 
cionałismo que acompańó a ia compenetración eon las ezperiencias locales de la Ba
ja Silesia. A fin de superar las difucultades en la definición de los principios de desa
rrollo de ia arquitectura en esta regoin el autor propuso a los diseńadores ia aplica- 
ción del denominatiyo de la llamada „arquitectura ambiental”.
Lech Łakomskl: LGOM — donde estamos? (pag. 67-70)
Vaclav Frolec: Las construcciones rurales en la region montańosa 
de los Sudetes Checos (pag. 71-74)
Bedrzich Falta: Las transformaciones urbanisticas en Hradec Kra
jowe (pag. 75-60)
Ademas en este numero:
Artur Tatka: El Centro Ambulatorio para Nińos „Clement John Za
błocki”, Cracoyia (pag. 81-64)
Publicamos aqui el proyecto de una nueva atapa de la eztensión dei Instituto de Pe
diatria de la Academia Medica en Cracoyia, reaiizada en el marco de la cooperación 
entre la fundación norteamericana „Project Hope” y el Ministerio de Safud y Asisten- 
cia Soclal de la Republica Popular de Polonia.

Las Confrontaciones Varsovianas 86 „Desde eł barrio de viviendas 
hacla el Centro” (pag. 85-101)
El tema da las sucesiyas „Confrontaciones Varsovianas” —  concurso-seminario de 
trabajo, organizado desde hace ańos por ła Asociación de Arqułtectos Polacos. Las 
Confrontaciones son organizadas para fines de la planlficación de la ordenación terri
torial de la Capital polaca. Las „Confrontaciones Varsovianas 86” tuvieron como obje- 
tivo elaborar la concepción programatica y de espacio de ia parte Occidental dei Eje 
Saska. Participaron 12 grupos de diseńadores de Belgrado, Berlin,Dudapest, Bucarest, 
Goteborg, Helsinki, Leningrad, Poznań, Praga, Sofia y Varsovia.

Eł Barrió de Vivfendas Strzeszyn en Poznań, Concurso de 4a Aso
ciación de Arąuitectos Polacos SARP No 678 (pag: 102-112)
Ei tema del Concurso fue la elaboración dei plan pormenorizado de la ordenación te- 
rritoriai del barrio de viviendas Strzeszyn en Poznań. Ei Concurso se convirtió en una 
reyista de las actuales tendencias y opiniones en la urbanistica polaca, reiativas a la 
conformación de nuevos, grandes compiejos de viviendas teniendo en cuenta la de- 
manda soclal y la actual situación económica dei pais.
Konrad Chmielewski: Didascalia de la arąuitectura. La arąuitectura 
norteamericana (pag.115-119) 15



Pe3K)Me nepeoena Annuna 3a6nom<a

Tcwa HoHepa: Cy^eTW

(uoa pe^aKUMew HHyma K ohcchh, ctp . 17— 80)
OcHOBHaH MacTb Howepa nocBHiuena o630py aKTyaAbiibix npo6aew npocTpan- 
cTBeHHoro ocBoeniiH, rpaAOCTpoeHMH h apx«TeKTypbi pernoHa CyAeTOB, c oco- 
6biM yneTOM TeppHTOpHea bo cbo ac tb  eAeHeropcKoro l i  B3Jl63iCI>ICKOrO.

A htohh 3ar0H £a»0H : CyAeTbi —  npoSjieMHan tcppktophh  (ctp . 18—
19)
TepMHH «npo6 aeMHa« reppMTopnH>» npMMeH«eTca no OTKomenuio k tbkw m  
pawonaM, KOTopwe h 3 x o a h t c h  n c o cto hhm h  He^opa3b h tm -h — oGmecTBeimoro 
m am  OKOHOMH^ecKoro — mam  5KC, b KQTopbix BbiCTynaiOT npoueccbi M H B A e -  
u u h  3aTpy,aHHiouune h x  npaaHAbiioe p a 3BHTMe. CneuucpHHecKHę opodJieMbi 
ocBoeHHH CyAeroB npe^cTaBJieHbi na cpone p a 3n w x  t h iio b  t b k m x  paftonoo  
na TeppHTopHM noAbiuM. Ha cneuwcpWHecKHe npoGaeMbi P33bw tmh  pernona  
Cynętob  cKJiaflbiBałorcH nanp iiM ep, 3arp H 3neHwe H atypanbaow  cpeAbi (b tom  
Hiicne M escrpaim nubie 3arpH 3HeiiMH B03« y x a  CBH3aHHbie c HHAycTpajibHbimm 
patfonaMH 3 anaAHOft u U enrpaA bH O * EBponbp, 3HaHMTeAbuaH AeKannxaAH- 
3auwH aacTpowKH, cjioBciibie AeMorpacpiiHecKwe npoeneMbi, nOHBAenne MHorwx 
npocipancTBeHHbix k o h 4 >a m k to b  ( iian p . Me*CAy peKpeauwoiiHbiMM cpyiiKUWH- 
mh paiiona m A0KaAH30BaiiH0 fi aaecb npoMbiuiAeHHOCTbio).

Hh Ejia^HCJiaB Poim ica: OcuoBHbie thołi OTCHecTBemioit 3acTpoiiKH 
b ileirrpajifeHoił E opone (ctp . 20— 22)
Pa3HOo6pa3Han 3acTpo*Ka ne*3a»cetf aepeBeiib u ropoAOB 3to ochobhoh one- 
mcht KyjibTypnoro nacjieAMH pa3Hbix 3TiiHHecKHx perMOnajibHbix m uapoA- 
Hbix rpynn. HtoGm npoAOJiaKHTb OTenecTBenHbie cpopMbi cenennn  m expon- 
TejibCTBa hcoGkoammo npocjieflMTb npoqeccbi hx HCTopMHecKoro paaBHTHH. 
Abtop npeacTaBwji nyrn  pa38MTMH sacejieiiHH u apxMTeKTypHbix cpopM na 
noHbCKO-HeMeuKOM norpaHHHHM, rae npo«cxoAHJio nepeMeuiamie mhotmk 
oaeMeHTOB A»yx KyjibTyp, OOpamaer BUHMamie na TwnwHHbie aah DTOro pa- 
ńona AepeBełicKwe ceAeiiMH. 3 to tsk Ha3bmaeMbie cejia MHOroAOpojKiibie 
u AopOHtHbie, a Taicnte cena Twna OKOAbiibie w OBajibKbie. npeacTasjieiibi xaK~ 
xce ocHOBHbie KOHCTpyKiwiM aomob BbicTyriaionme b dtoh Hacrw Eaponw 
(KaMeHHbie, rAHHHHHbiet rHHHHinio-KaMeHHbie, aepeBHHHbie u KapKacnbie) 
w paiionbi xapaKTepiibie a-th Taxnx nocTpoeK,

T a^ eyu i EeceKepcKM h CTamic^aB E okchckh, 3jifej«6cTa T pon ita- 
JleuiMMHCKa u CTaHMCJiaB B htjkmk: Hapozm an apxnrreKTypa Cy^eTOB
—  BonpocŁi npoAlojiHceiiMH (cxp. 23— 28)
Ha luwpoKom cpone HCTopwHecKoro pa3BHTMH 3aceAGHHH CyAeTOB, nepeMen 
npOHCXOAHWMX B O6lHeCTBeHHO-0KOHOMMHeCKMX «|X>pMaX 3KH3HH HIOAClł, 3B- 
Topbi npeACTaBHAw xapaKTepnbie Heprbi HapoAuoro cenbCKoro crponrenhCTBa 
3Toro peroua. HaxoAHM wx 8 npocTbix KpecTbHHcKMK ABopax» AOMax TKaneń 
u Jiec»bix pa60Hwx. Ohm cosAaBaAwcb b nepHOAe Be.iMKOAenMH iiapoAnoro 
CTpOMTeAbCTBa 3THX 3€M€Ab B 1750—1865 rOA«X. B peUieHMM ABOpOB BblCTy- 
naer MnoncecTBO oabmchtob cAaBHHCKoro uponcxoxcAeHMH, apxwTeKTypa 3thx 
o6T>eKTOB 4x)pMMpoBaaacb noA 3HauwTeAbHbiM bjimhhhcm KyAbTypbi Hex, Ab- 
ctpmu, BepxH«x JlyncMU, repManMM m IlpyccMM. Ilpoueccbi TBopnecKOro npo- 
AOJiHceHMH, ueHHOCTMM, KOTOpbie coAep*aTCH a HapoAHOśt apxnTeKType CyAe
TOB, aoa3Khi>i npoxoAMTb b Ti>ex pycAax:
— npoAOJiHceHMw 4»yHKUMOHaAabHO-npocrpaHCTBeHHbix nnaHOB, KOHCTpyKTOp- 
cKo-MaTepiiaAbHbix peuieuMLi, aoccTaHOBAeiiMM nerajietf.

AjiBHra CKMSHHbCKa, W oona BjiauiMHK, B ohmck Kane^HHHCKM, K a- 
3KMexc Cjihrz: McTopMMecKoc rpa^ocTpoMTC^BCTBO u apxHrei£Typa 
b EjieneropcKOM (ctp. 29— 33)
B  cTa rbe  npeACTaBAeua xapaKTepwcTMKa KaMConee ueHHs>ix, m c to p h h c c k m x  
rOpOACKMX CMCTCM. OKOAO 30 OÓ-bCKTOB COXpaHMAOCb AO Iia iiIH X  BpeMeH Ha 
reppHTOpMM BoeBOACTsa, cpeAw h m x  ueHHbie naMHTHMKM caicpajibHOft a p x n -  
re K T y p b i (M3 o k . 300 coxpaH H B :uM xcH ) m peaMAeHUMOHaAbHo^ a p x n T e K ry p b i 
(K3 OK. 100), a raKHce naMHTHMKM napoAHOfi apxw TeK T ypb i. Rana nOAP06Han 
xapaKTepHCTMKa yHM KaAbHoro apxM TeK TypH oro  aHcawOAH U c h a m u  C a c h c k h x  — 
3 a p o k >, MOHacTbipn b K xcem oB e  m  a p o b h m x  nHCTOBCKwx K p e n o c re ft, a TaK»ce 
ycaAee b  c t m a h x  CapoKKO, KJiaccnuMCTWHecKOM m c03AaHHbix u o a  bjihw hw cm
pOM3HTM3Ma.

H nyiii KojKCHb, ToMaiu HoiiaiicicH: H o sa n  apxMTCKTypa no % K apito- 
HOiuaMH (ctp. 34— 37)

. B penopTance npeACTasAeHbi rrpnAiepbi xcnAOft a p x n re K T y p b i, apxMTeKxypw 
a a h  c4>epbi oScAyjKMBaHMH, KOTOpbie 6 bia m  co3AaHbi b nocAeAHwe roAbi b 
ropHbix pafóOKax EneHeropcKoro aoeBOACTea.

MentfCJiaB raBHCMHCKK: H o ea a  apxwTeKTypa b B octohhuk C y^ erax  
(crp . 38̂ — 40)
B penoprajKe npeAćTasAeHbi HOBeftume peaAM3am«i Ha TeppMTOpww BanOmu- 
ckoto BoeBOACTsa.

Hwyui Komenh: Ilp im m oiM  oxpan b i npMpoAHoii m KyjubTyptioif tp e -  
Abi b  paiioHe K apnoH om  h Top lf3epcK H x (ctp. 41— 44)
Abtop npeactsbutl b o6uimx neprax peuieHMH npwKHTbie b pa3pa6oranHOM 
noA ero pyKOBOACTBOM nnaHe npocTpancTBeHHoro ocbo^hmh 3anoaeAHOti 
TeppMTOpHM KapKOHOUl M Top M3epCKHX. HiiaH 3TOT OHpeAeAHeT npKHUIinbl 
H CnOC06bI 3<|xi3eKTMBHO]» OxpaHbI npHpOAHOft H KyAbTypHOft CpeAbl̂  y*POH- 
HaeT 3aAann npeAoxpahchmh yrnyeAHiomerocH Ae<})imMTa boaw, a raKHce on- 
penennet ycAOBMH npaBMAbHoro McnoAb3oeaHHH HarypaAbHbix ueHHOcTeft pe- 
moHa b ero MHorotfcyHKipiOHajibHOM pasBMTHM. Ha ocHoae pemeHMtó Bbrre- 
Kaiomnx M3 npMHHTbix A»yx cwcTeM oxpaHbi: npMpoflbi u neM3axca, a raKHce 
KyAbrypHbix ueHHOcreft, nnan onpeAeAneT ochobm nporpammwposahhh pa6or, 
KOTOpbie Heo6xoAMMO upeAnpuHHTb npw MOAepHM3aumi h nepecpopMupoBaHMM 
cf>yHKUMOHaAbHO-rrpocTpaHCTBeHHOft crpyKTypbi OTAejibHbix wecTHOCTeń a»m- 

- Horo peroaa. rTnan otot 6hui yTsepncAeH b Kowue 1986 roAa w HBJineTCH oa- 
hmm M3 nepBbix ototo runa AOKyMeHTOB b CTpane.

H nym  PaA3ecBCK«: flpoOjieMEi npocTpaiiCT»eHiioro ocbochhh Top
Ctojiobeix (c tp . 46— 49)
ropb l CTOAOBbie C TOHKM 3pCHMH npIipOAbl l i  neM3aXC3 , HBAHIOTCH pHAOM 
c KapKOHOUiaMM, Hatifcojiee MHTepecHbiM m KpaconHbiM perwOHOM b  pawoiie  
CyAeTOB: eo3AaHHbiw 3Aecb netfaancHbiił napx  mohcct eTaTb b  sieASJieKOM 
6 yAyuiew  CAeAyiomMM aanoBCAHHKOM. A b to p  npeAcraBAHeT npwpoAHbie u 
npocTpancTBem ibie ycjtOBnn ocBoeiuin 3tm x  rop , Aaer BapuaKTbi pem eHun  
3anHcai!Hbix b  nnaue npocrpancTneuH oro  oceoeiuiH  3tm x  3eMeAb. B rw ane  
npeACTaBAeiibi yc jio m u i, K oropw e ?ieo6 xoAWMO coSaiOAaTb npw ocBoenm i Aan- 
Horo p e n io u a : oxpana npupORnon cpeAbi m KypoprOB, co xp an em ie  np o cr- 
pancTBa a a h  o t a m x 3 , a Tax>Ke co6 AK>Aeime uiiTepecos \iecTHbix HCHTeBeit 
a to m  cAynae, ecAH o h h  ue nporMBOpenaT npMHunnaM oxpanb i npupoAbi.

A iijim eif CTaxoHi»: PcKOHcrpyKuwa ropowa (ctp . 50— 53)
A b to p  npeACTaswA peuieHMH MCTOpMHecKoii nacTii ropoAa E a6 h h  Typa, 3a~ 
m ica iu ib ie  n yrBepHCAeiiHOM b iconue 198<> roAa, pa3pa6 oraHHOM u o a  e ro  p y -  
k o b o a c tb o m , nn au e  peaaAopM3aunM ueiłTpa 3xoro ropoAa. Urian o to t * iiMeeT 
n BMAy coxpaH em ie TpaAHilwoHHbix oco6 eHHOCTeii npccrpaiiCTBenHOM cmctc- 
Mbi otom uacTM ropoAa, e ro  rp a m m  m cMAyora. H osan  aacTpoftKa cboOo a h b ik  
TeppuTOpnes AOAHUia BepnyTb neTKocTb cTaporo rw ana  onupaiom erocH «a  
;iOKaAM3auMOiiHOM cxeMe c KOima X I I I  BeKa. npoBeAena 6 yAex npocTpanCT- 
ceiiH an  h  apxMTeKTypuaH MUTerpaunn MCTOpMHecKOif m nocneBoem iort oa- 
cTpoiiKM, ne eyuiecTByjouiaH ao cmx nop m TpeGyiouiaH 3iiaHMTeAbHbix H3Me- 
HCHH# M KOOPAMHaUMM.

MeMMCjias Jl. JleHHpTeK: PcBajiopH3auHH EbiCTuinabi K n o ji-m e ft  (crp.
54— 56)
A b to p  npeACTaBMA m c t o a m  paf>OT nazi n;ianOM peBaAopw3a u m i ueHTpa ropo - 
Aa BbicTUiMua, paenOAOJKeHHOro b K o ta o b m u c  K a o a 3kojR[ m peaAMOamtio oToro 
rw ana co3A am io ro  ho a  ero  pyKOBOACTBOM n 1085 roAy, AnaAMTMHecKHe m mc- 
c;ieAOBaTeAbCKne paGoTw no3BOAMAn aoropcKOMy KOAAeKTMBy onpeAeAiiTb 
3onbi m rp a m m b i pecTaBpauitomiOM o x p a a b i « ycTanoBMTb nanpaaAeHMH npo- 
rpaM iib ix  n npocY paucm em th ix  pa6 oT no peBaAopM3au;MM HCTOpunecKoro pa- 
Mona ropoAa m coorBercTByioiuero nepecpopMwpoBamiH e ro  6 AM»caMuiero o k - 
pyateHHH. CoeraBiibiMM OAeMenTaMM iiAana ctbam  npeAAOHceiiMH u KOimenuMM 
no SAoroycrpoMKe oxAeAbHbix 3acTpoex.

%
CTe4>au MiOAAep: H khchhh CHjfie3Mn to ccTb p accxa3  o cp ea e  ocdo- 
chhoh apxMTCKTypbi (crp . 64— 66)
B OTAMHMM OT AypTHX <|X>pM TBOP êCTBa Ii KyAbTypHO# ACHTCAbllOCTH, HO 
TeppMTOpMM BOCCOeAHIieiiHblK 3eM6Ab, B apSKTCKType rpaAOCtpOMTeAbCTBe 3a- 
Merna 3HaHwxeAbHo MenamaH cTeneub MiiTerpauMM c MarepMaAbiioM cpeAOM 
ocTaBuiencH nocAe ocsodOHCAetiMH. A b to p  npeActaBMA uecKOAbKO to h c k  3pe- 
i im h  na 0Ty ripoSACMy, c a o ik h o c tm  B03iiHKaiouLMe b t b o p h c c k o m  noAxoAe ap- 
XMTeKTOpon Ha pemenwe otvix aonpocoB, csoe MMenne na nonpocbi perno- 
naAM3Ma m TpaAMUMOHaAM3Ma b c b h 3m e onbiTOM H machcm CMAe3MM. JXjui npeo- 
AOAeiiMH rpyAHOCTew noHBAHioixiMxcH npw onpeAeAeiiMM npmmMnoB pasmiTiiH 
apxnTeKTypbi iia m m ion TeppMTopMu, b b to p  npeAAaraeT b b ccth  paGOHMM xep- 
m m h  «cpeAOBan apxHTeKTypa». Apx MTCsKiry pa ora mohcct MiicnMpMpoBaTbCH ne- 
nOCpeACTB€HHO CaMOW cpeAOM M BbIXOAMTb if 3 npOCTpaHCTBeHHOM COUMawTb- 
hom  cpeAbi iie yHMTbieaH apxeTMniibix npM3H3KOB, KOTOpbie oObinno ib a h io t - 
ch 05a3aTeAbH0Pi cocTasHOM nacTbio perwonaAbnoń n TpaAMUMOHHOtt apxw- 
ieKTypbi.

JIex JlaKOMCKw: JIFMO —  rfle m b i Haxo^MMCfl? (ctp . 67— 70)
K PO M E T O rO :
BauJiau *Ppoxeą: HapoAHoe CTpoHreJibCTBo b tophom perwone H em - 
ckmx CyAeTOB (crp. 71— 74)

Eeju&Hx <Pajira: IlepeiweHbi b rpaAOCTpoMrejibCTBe X pa a pa Kpazioue  
(ctp. 75— 80) I

K PO M E  TOTO B  H OM EPE:

A p ry p  TaTKa: UeiiTp aM6yjiaTOpHoro AeneHHH acteH km. KjieMeHTa 
Mmotia, 3a6.nouKOrof K pakob (ctp. 81— 84)
npeAcraBAeu npoexT onepeAnoro OTana pacumpeHMH MHCTMTyra neAwaTpmi 
AKaACMitM MeAwtiMHCKMX HayK b KpaKOBe a paMKax coTpyAHMnecTBa \texcay 
aitfepMKaHCKMM <POHAOM npOAHCeKT XOyn H MMHMCTepCTBOM 3AOpOBbH M co- 
UwaAbKoro oeecneneHMH IIH P .

BapiuaocK He conocTaBjichmh 86 «Ot MMKpopa^OHa k ueHTpy» (ctp« 
85— 101)
Te&ta onepeAHbix «BapmaBCKnx conocTaBAenMM*, paGonero, KOHKypcHoro ce- 
MMHapa nocBHmeHHOro nAaHHposKe npocTpaHCTBeaHoro pa3BMTMH cTOAMUbbj 
opraim30BaHHOro yxce uecKOAbKO Aer OGmecTBOM nOAbCKMx apxMTeKTopoa -'J 
paBpaGOTKa nporpaMno-npocTpaHCTBeHHO^ KOHuermMw aanaAHOM nacm  Oc# 
CacKOM noA A03ynroM: «Ox MtucpopanoHa k aentpy*. B ^ConocTaBAeHMHKH 
npmrHAO ynacTMe 12 aaTopcKMx koaaoktmbob M3 BeArpaAa, BepAMHa, ByA^'j 
neuita, ByKapeuiTa, TereGoprar K c a ł c m iio k , JleHMHrpaAa, nosnaHH, nparsi ] 
CocpMM m BapmaBbi.

M hjioh pańoH C r m e u m n  b O o3hahh, KoHKypc OOmecTua nojibCKM^j 
apxMT6KTopoB Na 678 (ctp. 102— 112)
T e M o ii K O H K ypca 6b iA a  p a 3 p a 6 o rK a  n A a n a  G A aroycTpo^K M  p a lo n a  O ruieiuH H  
B n 03 H 3H M . K O H K yp c CT3A npOCMOTpOM 3K TyaA bH blX  TCHAeUUM^ B nOAbCKO^j 
rpaAOCTpOHTCAbCTBe, OCOGeHHO B OOAaCTH CpOpMMpOBaHMH HO BbIK, GOAbUlH^I 
3KMAbix MaccwBOB npM  yH&te K O H K peTH oro counaA buoro 3aK a3a m aKTyaA ^I 
H O * 3K O H O M M ^eC K O -X03H *C TB eH H O * CMTyaUHM CTp a ilb l.

K oiipaA XweAeBCKw: PewapKM apxHTCKTypbi 
AwepRKancKan apxKT«ETypa (c tp . 115— 119)
O nepeA naa CTaTbH nocsHm eiiHaH aKTyaAbHbiM npoOAeMaM paaBMTMH aM eP^I
KSHC KO * apX W TeK T ypbI.
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Redaktor prowadzący — Janusz Korzeń
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Jednym z tematów dorocznych Ogól
nopolskich Seminariów Architektury 
Regionalnej, organizowanych zrazu 
tylko przez środowisko krakowskie 
stało się w 1985 roku hasło „Ziemie 
Odzyskane — tradycje, kontynuacja, 
regionalizm?” Seminarium zorganizo
wane wówczas w Szklarskiej Porębie 
stało się okazją do pierwszego od lat 
przeglądu wiedzy na ten temat, po
dzielenia się doświadczeniami i ob
serwacjami. Dało ono także asumpt 
dla przygotowania „sudeckiego” nu
meru „Architektury” ... Z doświadczeń 
Redakcji, związanych z przygotowa
niem podobnych bloków tematycznych 
(„GOP — miejsce do mieszkania” w 
numerze 6’83 „Wielki Kraków” w nume
rze 2’86) wynika, że nie sposób zająć się 
w nich wyłącznie problematyką archi
tektoniczno-urbanistyczną. Kontekst 
wypełniania przestrzeni tworami na
szej wyobraźni, przetwarzanymi na
stępnie w projekty, realizacje — jest 
coraz obszerniejszy, bardziej skompli
kowany... Dlatego też „blok sudecki” 
otwierają artykuły Antoniego Zagoż- 
dżona i Jana W. Rączki, nakreślające 
szersze tło dla późniejszych, już bliż
szych konkretnemu miejscu obserwa
cji czy też prezentacji dokonań projek
towych lub realizacyjnych. Na pewno 
daleko publikowanym tu materiałom 
do pełnego wyczerpania tematu, nie
kiedy sygnalizują one wręcz tylko 
część aktualnych problemów rozwoju 
przestrzennego Sudetów oraz ich 
przedpola. Na pewno nie uda się tak
że rozstrzygnąć tu szeregu dylema
tów, jakie wiążą się z problemami 
oswajania zastanych tu po 1945 roku 
struktur osadniczych, zastanej tu ar
chitektury, ich przetwarzania i rozbu
dowy, problemami natury nie tylko za
wodowej. Kontrowersyjna wypowiedź 
Stefana Mullera na ten temat może 
przyczynić się do zainicjowania pog
łębionej dyskusji na ten temat. 
Publikacje dotyczące problemów za
gospodarowania terenów województw 
jeleniogórskiego i wałbrzyskiego, Kar
konoszy i Gór Izerskich oraz Gór Sto
łowych, rewaloryzacji Jeleniej Góry i 
Bystrzycy Kłodzkiej, kształtowania te
renów wiejskich i odbudowy pomni
ków kultury uzupełnia artykuł Lecha 
Łakomskiego, dotyczący doświadczeń, 
jakie wiążą się z błyskawicznie 
wykształconą w ostatnich dwudziestu- 
kilku latach nową aglomeracją miej- 
sko-przemysłową Dolnego Śląska: 
Legnicko-Głogowskim Okręgiem Mie
dziowym. I na koniec dwa artykuły, 
ukazujące wartości ludowej architek
tury czeskich Sudetów oraz historię 
rozwoju i dzień dzisiejszy Hradec 
Kralove.

Antoni Zagożdżon

SUDETY-obszar problemowy
Pojęcie ,,obszaru problemowego" nie jest w literaturze 
czymś nowym. Traktowanie Sudetów jako właśnie takiego 
obszaru, choć może budzić pewne odruchy sprzeciwu ze 
strony części Czytelników, jest — zdaniem autora — w 
pełni uzasadnione. W jakim sensie używa się tego okreś
lenia, a więc innymi słowy — co to jest obszar problemo
wy?
Termin ten używany bywa w stosunku do takich obszarów, 

' które pozostają bądź w stanie niedorozwoju zarówno spo
łecznego, jak i ekonomicznego, bądź występują w nich 
pewne zjawiska i procesy utrudniające, czy wręcz unie
możliwiające prawidłowe funkcjonowanie.
Fakt, że w analizie obszaru określanego później jako 
„problemowy" ujawniają się zazwyczaj negatywne strony 
struktury i rozwoju regionu, a w naszych warunkach każdy 
rozwój identyfikowany bywał z dynamiką, a więc ze zna
kiem koniecznie „dodatnim" oraz z krzywą rozwoju, która 
piąć się miała nieodzownie w górę — czynił przez długi 
czas prezentowane tu kwestie mało popularnymi Nie 
mogło to nie znaleźć swego odbicia w publikacjach na ten 
temat, a właściwie w prawie zupełnym ich braku.
Czy istnienie obszarów problemowych jest rzeczywiście 
faktem wstydliwym? W jednym ze swoich opracowań po
dałem przykłady, że ma swoje obszary problemowe tak 
Francja (z Masywem Centralnym na czele i kwestią wylud
nienia się tych terenów) jak i Wielka Brytania (gdzie z ko
lei wysuwają się na czoło stare obszary węglowe, z bez
robociem, z występowaniem zjawisk patologicznych w sfe
rze społecznej i w obrębie struktury przestrzennej). I nikt 
się temu nie dziwi. Francuz czy Anglik wcale nie odczuwa, 
by z tego powodu jego duma narodowa miała ucierpieć. 
Gorzej z nami. Nie do pomyślenia wręcz było u nas pisa
nie w okresie „wielkiej dynamiki rozwoju gospodarcze
go", że są w Polsce „obszary problemowe", że są to ob
szary niedorozwoju gospodarczego czy wręcz „sfery nie
dostatku’ , ze występują w nich zjawiska patologiczne...
Aby sprecyzować sens i istotę obszaru problemowego, 
podkreślić należy przede wszystkim dwa fakty:
— obszar problemowy jest jednostką przestrzeni geogra
ficznej, wyznaczoną na podstawie kryteriów i wskaźników 
niekoniecznie geograficznych;
— obszar problemowy jest pewną anomalią rozwoju re
gionalnego, a więc rozwoju, któremu towarzyszy szereg 
(lub przynajmniej jedna) nieprawidłowości.
Te anomalie w strukturach przestrzenno-funkcjonalnych 
oraz w strukturach społecznych wywoływać muszą okreś
loną sumę i odpowiednie rodzaje konfliktów oraz napięć, 
co odbija się w sposób negatywny na funkcjonowaniu ob
szaru. Stwarza to określoną sumę problemów do rozwią
zania. To właśnie istnienie spraw niemożliwych do rozwią
zania we własnym zakresie, wymagających interwencji 
zewnętrznych, często dotyczących odpowiedniego alimen- 
towania ze strony gospodarki kraju, podsumowuje niejako 
cechy określające obszar problemowy.
W jakim więc sensie stosujemy określenie „obszar proble
mowy"? Po pierwsze traktować można obszar proble
mowy jako rodzaj koncepcji i sposobu patrzenia na gospo
darkę przestrzenną. Po drugie — jest to sposób auten
tycznego, geograficznego ujmowania przestrzeni, z czym 
wiążą się zarówno zagadnienia delimitacji granic obszaru, 
jak i określenia jego wewnętrznej struktury 
Dla dalszych rozważań niezbędne jest jeszcze jedno roz
różnienie: możemy mieć do czynienia co najmniej z dwo
ma przypadkami obszarów: mono- i wieloproblemowych. 
W pierwszym przypadku — obszaru monoproblemowego
— występuje wysoka wartość jakiegoś czynnika „negatyw
nego", który dominuje i w sposób wyjątkowo silny oddzia
łuje na dany obszar. Może nim być zagrożenie ekologicz
ne, tendencja do wyludniania się itp. W przypadku drugim
— występuje sprzężenie wielu czynników i mimo tego, że 
każdy z nich oddzielnie jest mniej znaczący, to jednak w 
sumie w przypadku ich sprzężenia, zaznacza się wyraźnie 
ich destruktywny wpływ na region

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OBSZARÓW 
PROBLEMOWYCH POLSKI

Jako rodzaj tła dla omówionego nieco dalej obszaru Su
deckiego przedstawmy pewne rodzaje obszarów proble
mowych wyodrębnione w przestrzeni naszego kraju

Pierwszą grupę stanowią obszary odpływu ludności. Kry
terium przy wydzieleniu takich obszarów jest dość proste 
Jest nim ujemne saldo migracyjne, utrzymujące się w spo
sób trwały. P. Eberhardt wyróżnia cztery takie terytoria.
— rejon północno-wschodni od Roztocza na południe, po 
Warmię i Mazury na północy (charakteryzujący się ogólnie 
przewagą struktur ruralnych),
— obszar pojezierny Pomorza Zachodniego (gdzie za 
szczególnie charakterystyczny uznać należy odpływ lud
ności ze wsi i towarzyszące temu zmiany w strukturze 
władania ziemią),
— obszar centralny (o dużym rozczłonkowaniu i złożonej 
problematyce społeczno-ekonomicznej),
— obszar sudecki (o dużej intensywności odpływu ludnoś
ci, mimo wysokich wskaźników uprzemysłowienia i wyso
kiego niegdyś poziomu zagospodarowania przestrzenne
go).

Obszary zagrożenia ekologicznego — to grupa druga, któ
rą A. Kassenberg i C. Rolewicz wyznaczają na podstawie 
przekroczenia dopuszczalnych stanów normatywnych co 
namniej dwóch elementów środowiska, lub wielokrotnych 
albo szczególnie uciążliwych (toksycznych) — jednego 
elementu. Takich obszarów zagrożenia ekologicznego jest 
w Polsce aż 27. W niektórych obszarach sytuacja dotyczą
ca stanu środowiska zbliża się wręcz do stanu klęski eko
logicznej. Kwalifikują się do uznania za takie Okręgi Gór
nośląski i Krakowski, rejon Gdańska i Zatoki Puckiej, Leg- 
nicko-Głogowski Okręg Miedziowy, a także część obszaru 
Sudeckiego. W cytowanej pracy wyodrębnia się w połud
niowo-zachodniej Polsce poza już wymienionym legnic- 
ko-głogowskim, jeszcze trzy obszary zagrożenia ekolo
gicznego: turoszowski, jeleniogórski i wałbrzyski. Niemało 
tego jak na obszar atrakcyjny, również z punktu widzenia 
funkcji turystyczno-rekreacyjnych.

Obszary problemowe z punktu widzenia zdrowotności
to tereny wydzielone przez J.J. Paryska na podstawie 
dwóch analiz, dotyczących funkcjonowania służby zdrowia 
oraz zdrowia ludności kraju w ogóle i zachorowalności na 
poszczególne schorzenia. Analiza pierwsza wykazuje, że 
województwa: pilskie, leszczyńskie, kaliskie, konińskie, 
włocławskie, płockie, ciechanowskie, ostrołęckie, łomżyń
skie, siedleckie, bialskopodlaskie, chełmskie, zamojskie, 
tarnobrzeskie, radomskie, piotrkowskie, częstochowskie, 
tarnowskie, rzeszowskie, przemyskie, krośnieńskie, nowo- 
sądeckie i bielskie charakteryzują się najsłabszym funk
cjonowaniem służby zdrowia.
Wyłonione (m.in.) w drugiej analizie obszary zwiększonej 
(w stosunku do modelowej) śmiertelności można uznać 
także za problemowe,
Są to obszary województw: szczecińskiego, koszalińskie
go, pilskiego, poznańskiego i kaliskiego, bialskopodlaskie
go, chełmskiego, toruńskiego, piotrkowskiego, przemy
skiego.

Obszary zmniejszonej efektywności rolnictwa — to przed
ostatnia grupa obszarów, które zamierzam pokrótce omó
wić. R Kulikowski wyznaczył 5 takich obszarów o wyraź
nie zaniżonej efektywności w stosunku do możliwości, ja
kie kryje środowisko naturalne i które wynikać winny z 
warunków społeczno-ekonomicznych 
Są to rejony:
— południowo-wschodniej części kraju (zaniżoną efektyw
ność determinuje tu rozdrobnienie gospodarstw i niski po
ziom towarowości),
— Sudetów (gdzie jednym z czynników determinujących 
zmniejszoną efektywność jest niewątpliwie w y ludn ien ie  
wsi),
— północno-wschodni, obejmujący wschodnie pogranicze 
oraz Podlasie i Kurpie (występuje tu najniższy w kraju po
ziom produktywności i towarowości),
— Żuław (stanowiących przykład najniższego w kraju wy
korzystania warunków naturalnych przez rolnictwo).

Obszary przygraniczne Polski — to także obszary proble
mowe. Generalną cechą tych terytoriów jest spadek poten
cjału gospodarczego, występowanie szeregu zjawisk spo
łeczno-demograficznych, mających negatywne znaczenie 
dla rozwoju obszaru, a także postępująca stale dekapitali'
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zacja majątku trwałego. Pogranicza stały się przykładami 
stagnacji i regresu społeczno-gospodarczego, zwłaszcza 
gdy chodzi o wieś i tereny wiejskie, ale także rysującego 
się coraz ostrzej problemu miast. Nie miały one w całym 
powojennym okresie szczęścia u planistów. Nie uzyskały 
bowiem odpowiedniego miejsca (i rangi) w planach spo
łeczno-gospodarczego rozwoju, zarówno w planach regio- 
oalnych jak i planie krajowym. Ukończone niedawno prace 
n3d ,,Stadium zagospodarowania pogranicza PRL-CSRS" 
— to dopiero obiecująca jaskółka zmian w tej dziedzinie. 
Poprzestańmy na tym niepełnym „katalogu typów (rodza
jów)” obszarów problemowych. Tylko z braku miejsca li
sta ta nie może być poszerzona o obszary o przestarzałej 
'nfrastrukturze technicznej i dekapitalizującym się majątku 
trwałym; „ starych .okręgów przemysłowych" z Górnoślą
skim, ale i Wałbrzyskim na czele. Nie zamieszczam także 
omówienia obszarów problemowych, określanych mianem 
-sfer niedostatku" (L. Frąckiewicz), czyli obszarów nie 

Uspokojonych potrzeb społecznych. Chcę podkreślić 
szczególnie istotną kwestię — że te różne typy obszarów 
Okładają się przestrzennie na siebie, że wskutek tego 
mamy do czynienia ze wspomnianymi wcześniej „obsza- 
rami wieloproblemowymi" (rys, 1). Takim właśnie wielop- 
r°blemowym obszarem sa Sudety.

WłELOPROBLEMOWY OBSZAR SUDETÓW

Godety są rejonem, gdzie w sposób niezwykle jaskrawy 
Ujawnia się szereg negatywnych zjawisk z zakresu szero- 
0 rozumianej gospodarki przestrzennej i rozwoju regio- 

oalnego. Jest to obszar charakteryzujący się zarówno 
spiętrzeniem zjawisk recesyjnych, jak i sprzecznościami 
unkcji oraz obniżeniem niezwykle niegdyś wysoko notowa- 
nych walorów środowiska przyrodniczego i antropogenicz- 
ne9o. Jest to także obszar konfliktów intra- i interregional- 
nych- Regres tego regionu jest znamienny, dotyczy bo- 
l*iem zarówno poszczególnych elementów systemu spo- 

czno-gospodarczego, jak i środowiska geograficznego 
es to Przy tym regres regionu, który „statystycznie" 

°dzi za zurbanizowany i dobrze wyposażony pod 
względem infrastruktury również terenów wiejskich.

e9'on sudecki charakteryzowały wysokie wskaźniki za
gospodarowania przestrzennego i wysoka wartość mająt- 
u trwałego. Odmiennie niż reszta ziem zachodnich nie 

9 on w czasie wojny zniszczeniom, znalazł się bowiem 
nje2a terenem bezpośrednich działań militarnych. Podob- 
!e *ak w obrębie „reszty" Ziem Odzyskanych wystąpiło tu 

§ ^ n,eż szereg negatywnych procesów.
#ety tak )ak każdy obszar górski stwarzają mniej ko- 

. ystne warunku (niż np. obszary równinne), gdy chodzi o 
k£Zŷ encł§ fudności. Fakt ten w połączeniu z probiematy- 
wał° arakterystycz"3 dla stref przygranicznych spowodo- 

szereg negatywnych i szczególnie dotkliwie w gospo- 
raz 6 reQi0naneł odczuwalnych następstw. Ma to swój wy- 

m.m. w strukturze demograficznej i potencjale demo- 
!cznym. Sudety stanowią typowy obszar wieloproble- 

sługuj 2 ^ Órych to Pr°blemów na szczególną uwagę za-

c ^ ry2ys wsi i regres prywatnego rolnictwa (zaznaczają- 
cafSih 2arówno depopulacją terenów wiejskich i zanikiem 

y^ osiedli, jak i pewną formą mało efektywnego wyko- 
od|o ania 2'em‘; a w wielu rejonach całkowitym wręcz jej

Rogres państwowych gospodarstw rolnych (w niedaw-
kom J3 reSie przybrały one ^rykaturalną postać „Agro- 
prz Pt ek$u Sudety"» organizacji nieefektywnej, działającej 
~~ D k*1' d6StruktVwnie fównież na środowisko naturalne); 
wyd?6 aplta,i2acla mai^tku trwałego (proces ten ma inny 

więK na wsi niż w mieście, w przypadku wsi chodzi 
0 dekaPttalizację zabudowy przede wszystkim bu- 

no 0W 9°sPodarskich, w miastach należy widzieć zarów- 
śródP° St̂ PÛ Ĉ  dekaPitalizację budynków w zespołach 
natvmh,e]SkiCh’ ktbrycb stan w wielu przypadkach wymaga 
kowe miastowycb działań, a ze względu na walory zabyt- 
nale‘ ' U2ycie zwie,okrotnionych środków, jak i dostrzegać 
przernyśi^0^  St0pieb dekapitalizacji maszyn i urządzeń w

^ek^apitalizacja majątku trwałego, zwłaszcza na wsi, jest 
struł^em rezu,tatem 1 przyczyną depopulacji i wpływa na 

, Ura siec* osadniczej, w związku z czym podkreślić 
_zeba następujące fakty:
niew^Mr^ lubno^cj 2 łe9° obszaru dokonuje się pomimo 
Qori ^ h ,Ŵ  atrakcyiności> rozpatrywanej tak w kate-

ekonomiCfr yC2hn0' 9e° 9rafiCZnyCh 1 kra*obrazowych łak *

żon\LhdSZaracb Perskich Sudetów, zwłaszcza wyżej poło- 
- wystąpiło zjawisko wsi opuszczonych; 
tymi procesami dewastacji, bo tak je należy okreś

lić, zupełnie nie nadąża ruch budowlany, występuje on bo
wiem jedynie sporadycznie;
— niedostateczny jest rozwój funkcją turystycznych (w po
równaniu z sytuacją zastaną po wojnie jest to faktycznie 
regres, zaznaczający się dekapitalizacją schronisk oraz 
złym stanem innych obiektów, zupełnym niemal zanikiem 
tych funkcji w obrębie prywatnych gospodarstw rolnych; w 
Sudetach, mimo rezerw powierzchni mieszkaniowej, nie 
został przyswojony wzór gospodarstwa rolnego z dodatko
wą funkcją związaną z wynajmowaniem kwater turystom, 
wczasowiczom);
— zanieczyszczenie, a nawet wręcz — skażenie środowi
ska przyrodniczego (prowadzić to może w konsekwencji i 
w dalszej perspektywie do „pustynnienia" obszaru; w za
nieczyszczeniu środowiska Sudetów szczególny wpływ 
wywierają, położone poza granicami naszego kraju na te
renie NRD i CSRS, emitory — elektrownie cieplne pracu
jące głównie na węglu brunatnym; zakres oddziaływania 
tych zanieczyszczeń jest szeroki, obejmuje bowiem środo
wisko fizyczne, wywiera wpływ na całokształt zagospoda
rowania przestrzennego i funkcjonowanie Sudetów jako 
regionu, a przez system hydrograficzny i atmosferę wpły
wa na gospodarkę znacznej części kraju, zwłaszcza Polski 
zachodniej; wobec trwałego oddziaływania emitorów stan 
środowiska Sudetów szczególnie jaskrawo widoczny na 
przykładzie terenów leśnych ulegać będzie przyspieszonej 
w czasie dewastacji);
— występowanie konfliktów przestrzennych, (między prze
mysłem a osadnictwem, gdzie w warunkach specyfik śro
dowiska górskiego jest to „gra o przestrzeń" dogodną, 
położoną w dolinach śródgórskich, walka o tereny uzbro
jone, czy stosunkowo tanio dozbrajane, między przemys
łem a funkcjami rekreacyjnymi, gdzie toczy się walka o 
czystą wodę, czyste powietrze; między przemysłem a gos
podarką rolną, przybierające charakter nierównej walki o 
czyste ekologicznie elementy środowiska, ale polegające 
zarazem na konkurencji o siłę roboczą; między na koniec 
rodzajami czy branżami przemysłu oraz między przemys
łem „starym i nowym"). Wyniki badań dowodzą, że prob
lemem węzłowym, od którego zależy przyszłość regionu 
sudeckiego, są obok ekologicznych problemy ludnościo
we. Wśród tych ostatnich najbardziej niepokojącym jest 
tzw. depopulacja —- wyludnienie wsi górskich, swoiste

Zachowania ludności wsi na przykładzie Sudetów

Zaobserwowane zachowania ludności wsi

„pustki", tworzące się nie tylko w partiach górskich, ale 
także na Podsudeciu. W wyniku emigracji, dodajmy — se
lektywnej, bo obejmującej w znacznie większym stopniu 
młodych (która notabene w niejednakowym stopniu doty
czy różnych części tego obszaru) dochodzi do „postarze
nia wsi", co w konsekwencji prowadzi do wyludnienia ob
szaru. Nawet istniejący system miast nie okazał się być 
barierą zatrzymującą ludność w tym obszarze... Same 
miasta zresztą wykazują w wielu przypadkach ujemne sal
do migracyjne.
Wyjaśnienie procesów, które doprowadziły do obecnej sy
tuacji demograficznej zawiera się niewątpliwie w sferze 
psychospołecznej. Można to ująć w formie „schematu mo
tywacyjnego" (tabl. ), mającego przy tym — obok pozna
wczego — charakter operacyjny.
Jeśli mowa o sterowaniu rozwojem tego obszaru, to warto 
mieć na uwadze zachowania ludności — i te rzeczywiste, 
i te pożądane, które chciałoby się wywołać, stymulować. 
Wydaje się, że źródłem wielu decyzji emigracyjnych z te
go (ale nie tylko z tego) obszaru, w przypadku ludności te
renów wiejskich, jest to co wyszczególniono w schemacie 
jako „brak emocjonalnego związku z gospodarstwem rol
nym, z ziemią". Ten czynnik początkuje „łańcuch na
stępstw" kończących się decyzjami emigracyjnymi. Jak 
ważny jest to problem, jako że dotyczy sukcesji prywat
nych gospodarstw, a stąd prywatnego rolnictwa i w ogóle 
przyszłości wsi — nie trzeba dowodzić.

Ideą zawartą w schemacie jest wytworzenie pewnych me
chanizmów „zachowań pożądanych", gdzie motywacje 
ekonomiczne stymulowane odpowiednią pomocą kredyto
wą, a także całym systemem działań ze strony państwa i 
regionu, mogą wywołać dzięki poprawie warunków życia
— zatrzymanie odpływu ludności.
Końcową refleksję można zawrzeć w pytaniu — co ro
bić?... Co robić, aby doprowadzić do zmiany istniejącego 
stanu rzeczy i to zarówno, gdy chodzi o obszar sudecki, 
jak i obszary problemowe w ogóle.
Najkrótsza odpowiedź, to:
— mieć, to znaczy opracować program odpowiednich 
działań,
—■ stale obserwować rzeczywistość i stale ten program 
działań doskonalić.

Schemat zachowań pożądanych

Brak emocjonalnego stosunku 
do gospodarstwa rolnego

i
Brak inwestowania w środki trwałe 
w gospodarstwie rolnym

i '
Brak nowego budownictwa, 
brak remontów kapitalnych

i
Pogorszenie warunków życia na wsi

i
Decyzje emigracyjne do miast (regionu) 
oraz emigracja do innych części kraju

Motywacje ekonomiczne System
gospodarowania na wsi działań

i ze strony
Pomoc Inwestowanie w środki trwałe państwa
kredytowa —► w rolnictwie i regionu
banków i

Inwestowanie w dodatkową Ożywienie
powierzchnię mieszkaniową \  funkcji

i z  nierolniczych
Poprawa warunków życia 
ludności wsi

Z \
Zatrzymanie Stymulowanie 
odpływu ludności decyzji 
ze wsi imigracyjnych

w regionie

1. Obszary ekologicznego 
zagrożenia (wg. A. Kassen- 
berga i C. Rolewicza) i ob
szary odpływu ludności (wg. 
P. Eberharda)
Objaśnienia:
a — obszary ekologicznego 
zagrożenia uznane za rejony 
klęski ekologicznej, 
b — obszary ekologicznego 
zagrożenia o zanieczyszcze
niu środowiska we wszy- 
stich elementach, 
c — obszary ekologicznego 
zagrożenia o silnie zanie
czyszczonym powietrzu, 
d — obszary odpływu lud
ności 19
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Jan Władysław Rączka

G ŁÓ W N E  TY P Y  Z A B U D O W Y  R O D Z IM E J  

W E U R O P IE  Ś R O D K O W E J

W PR O W A D ZEN IE

Zróżnicowanie etniczne i przyrodnicze świata znaj
duje również swoje odbicie we współczesnym kra
jobrazie kulturowym Europy. Widoczne są tu nadal 
także różnice w architekturze rodzimej (nieprofes
jonalnej), wykształcone przed wiekami w określo
nych warunkach ekologicznych. Zjawisko to jest 
tym bardziej interesujące, że przecież na terenie 
Europy powstawały równocześnie ogólnoświatowe 
style i prądy architektury profesjonalnej. Mimo to, 
budownictwo rodzime nie zostało w Europie całko- 
wice zunifikowane, ale nawet w wielu przypadkach 
stało się inspiracją dla narodowej sztuki poszcze
gólnych krajów. Tym właśnie uzasadniony jest 
pogląd, że zróżnicowana zabudowa krajobrazów 
otwartych wsi i miasteczek jest podstawowym 
składnikiem dziedzictwa kulturowego poszczegól
nych grup etnicznych, regionalnych i narodowych, 
najczęściej zorganizowanych w państwa. Znikanie 
w krajobrazie rodzimych form budownictwa może 
więc być utożsamiane z upadkiem kultury narodu 
czy grupy społecznej, która była związana z tą ar
chitekturą. Pozostawienie tych wartości narodo
wych dziedzictwa kulturalnego i naturalnego stano
wi o istnieniu nie tylko ładu przestrzennego, gos
podarczego i ekologicznego, ale także ma podsta
wowe znaczenie dla jedności politycznej społe
czeństw, przeciwdziałającej totalitaryzmowi. 
Nadchodząca nowa epoka cyw ilizacji postindus- 
tria lnej powraca do utraconego szacunku dla oso
bowości człowieka i historycznych wartości kultury. 
Dążenie to znajduje również swoje odbicie w no
wych tendencjach twórczości architektonicznej. W 
krajach rozwiniętych proces ten trwa od wielu juz 
lat. Daje się jednak zauważyć znaczne zróżnicowa
nie jego intensywności w różnych częściach Euro
py. Zamożne kraje Zachodu bardzo szybko odzy
skują utraconą tożsamość, znaczne niestety są jed
nak obszary w tej części świata, w których trwa 
proces postępującej degradacji krajobrazów naro
dowych, choć i tu słychać już nawoływania o na
wiązywanie do dawnego ładu przestrzennego w 
widokach poszczególnych okolic. Zróżnicowany 
krajobraz kulturowy Austrii, Francji, Szwajcarii, 
obu państw niemieckich, szybko odzyskuje własną 
tożsamość regionalną. Na tym tle krajobraz kultu
rowy Polski przedstawia bardzo w iele do życzenia. 
Pogłębia się jego katastrofalne zagrożenie ekolo
giczne, zdumiewa w tym kontekście brak racjonal
nych działań gospodarczych. Niedostateczny jest 
również stan świadomości społecznej, niezbędny w 
upowszechnieniu koniecznej rewaloryzacji krajo
brazu narodowej tożsamości.
W tej wielce zróżnicowanej sytuacji ogromnego 
znaczenia nabiera dostępność i powszechność in
formacji naukowej o źródłach i opracowaniach, któ
rych znajomość mogłaby ułatwić kontynuację prze
rwanego procesu rozwoju rodzimych kultur, obja
wiających się w krajobrazie między innymi nową 
kolejną generacją regionalnych form osadniczych. 
Stan wiedzy o źródłach historycznych i opracowa
niach naukowych dotyczących problematyki zabu
dowy rodzimej w Europie Środkowej, o czym trak
tuje moja wypowiedź, jest bardzo bogaty, choć in
formacja o nich na ogół jest niedostateczna.
Wśród podstawowych źródeł wymienić trzeba 
przede wszystkim atlasowe opracowania dotyczące 
Europy Środkowej. A więc najpierw Polski Atlas Et

nograficzny (red. J. Gajek, t. I—VI wyd. w latach 
1964-1981), Ósterriichisches Volkskunde Atlas (red. 
E. Burgstallera i H. Heboka), Atlas der schwizeris- 
chen Volkskunde (red. P. Geigera i R. Weisa), 
Volkskunde~At!as voor Nederland en Vlaams Bel
gie (red. P. J. Meertensa i M. de Meyera), Atlas 
óver svensk Folkkultur (red. A. Campbella i S. Eri- 
xona, N. Lindąuista i J. Sahgrena), Historicko-Na- 
rodopisny Atlas Ćeskosiovenska (red. D. Stranska), 
także pozycję Lidova architektura Ćeskoslovenska, 
Niemiecki Atlas Etnograficzny (Atlas der deutsch 
Volkskunde wydawany w latach 1936-1940). Jego 
druga, rzekomo naukowa, edycja po II wojnie świa
towej po wnikliwej analizie przez znawcę przed
miotu T W róblewskiego nie uzyskała niestety na
szej pozytywnej oceny naukowej. Autor ten pisze: 

Przeglądając kartogram y atlasu w poszukiwaniu 
cech charakteryzujących (...) pogranicze po l
sko-niemieckie. trudno nie zauważyć, że dobór te
matów dotąd w atlasie tym opublikowanych, je s t 
raczej niekorzystny, aby pe łn ie j ukazać etnogra
ficzne w łaściwości strefy, w której stykają się dwie 
różne kultury (...) Jakkolwiek aktualny redaktor 
A D V —  M. Zender ~ zapowiada we wstępie do ko
mentarza I teki z nowej se rii, że idee, którym pod
porządkowana została powojenna edycja atlasu, 
mają charakter jak  najbardziej naukowy, to jednak  
trochę niepokojące je s t grono jego teoretycznych 
doradców. Jest wśród nich wymieniony m .in. H. 
Schlenger i H. Aubin, A. Bach, B. Schier. A prze
cież to oni właśnie m .in. nadawali kierunek pracom  
atlasowym w Niemczech w okresie publikacji 
pierwszych tek atlasu w latach 1934-1939. "

Odry i Wisły, i że to stamtąd w ielkie fale m igracyj
ne kierowały się zarówno na zachód jak i na 
wschód, oraz na południe Europy. Nie należy zapo
minać, że ekspansja ta odbywała się nie bez 
udziału naturalnych warunków przyrodniczych

PO G R A N IC ZE  P O LS K O -N IE M IE C K IE  I C H A R A K TE 
R YSTYC ZN E FO R M Y  ZA G O S P O D A R O W A N IA .

Obszar pogranicza polsko-niemieckiego ma sto
sunkowo szeroki zasięg geograficzny, mieści się 
głównie między środkowym biegiem Laby a Wartą 
W obszarze tym polsko-niemiecka granica języko
wa i polityczna ulegała przesunięciom i wahaniom 
w ciągu całego ostatniego tysiąclecia. Od ponad 
tysiąca lat stykały się tu grupy etniczne należące 
do dwóch różnych pod względem językowymi i kul
turowym zespołów: słowiańskiego i germańskiego. 
W czasie długotrwałych kontaktów kulturowych na
stępowało wymieszanie i przemieszczenie wielu 
składników kultury. Strefa ta podobnie jak cała 
Środkowa Europa była obszarem przechodnim, 
przez który od Średniowiecza szła fala wielu zja
wisk kulturowych. Na obszarze pogranicza pol
sko-niemieckiego znalazła się zatem Wielkopolska 
z tzw Ziemią Lubuską, z centralnym je j grodem 
Lubusz oraz Brandenburgia i jej regiony: Marchia

P R A O JC ZY ZN A  SŁO W IA N

Problem hipotetycznej praojczyzny Słowian jest 
jednym z podstawowych zagadnień slawistyki. Wia
domo, że proces rozrastania się słowiańskiego te
rytorium trwał bardzo długo i nadal nie jest ukoń
czony nie tylko na terenie Azji, ale także na konty
nencie europejskim. W 1946 r. ukazała się praca T. 
Lehra-Spławińskiego (O pochodzeniu i praojczyź- 
nie Słowian), reprezentująca autochtoniczne stano
wisko polskiej slawistyki. Wyniki dyskusji nad za
gadnieniem praojczyzny Słowian wykrystalizowały 
się w trzech teoriach: umownie nazywanych za
chodnią, środkową i wschodnią.
Teorię zachodnią, operującą terenem dorzeczy 
Wisły i Odry (wg Labudy: Odry i Laby) uzasadniają 
wyniki badań nie tylko lingwistycznych (M. Rudnic
ki), lecz przede wszystkim archeologicznych (J. 
Kostrzewski, L. Kozłowski) i antropologicznych (J. 
Czekanowski). Pogłębionego uzasadnienia tej teo
rii dostarczył T. Lehr-Spławiński. Teorię środkową, 
umieszczającą praojczyznę Słowian między Wisłą i 
Dnieprem reprezentowali, J. Rostafiński, L. Nieder- 
ie, M. Vasmer, a także K. Moszyński. Teoria 
wschodnia, przenosząca praojczyznę Słowian na 
wschód od bagien Prypeci aż po Wołgę, łączyła się 
z nazwiskami tak znakomitych uczonych jak J. M. 
Rozwadowski i w pierwotnym swoim ujęciu (1926) 
K. Moszyński. Bardzo istotne dla moich dociekań 
są wyniki badań antropologicznych, przeprowadzo
ne przez m.in. J. Czekanowskiego. Pozostają w 
zgodności z hipotezą zachodnią, dowodzącą, że 
praojczyzna Słowian znajdowała się w dorzeczach

1* Nasilenie się wpływów kultury zachodnioeuropejskiej w 
Polsce. (J. Gajka, 1962). Oznaczenia: 1 — zachodnia stre
fa intensywnego nasilania wpływów Zachodu, zwłaszcza 
w kulturze materialnej, 2 — zachodnia granica tej strefy 
wpływów, 3 — strefa znacznych wpływów zachodnich, jed
nak przy zachowaniu właściwości starszych, 4 — granica 
równowagi wpływów zachodnich i zachowania elementów 
rodzimych, względnie form reliktowych, 5 — zachodnia 
granica pasa objętego słabymi wpływami kultury zachod
nioeuropejskiej, 6 — zachodnia granica strefy wschodniej, 
najbardziej zachowawczej.

2. Główne typy domów wykonywanych z rodzimych mate
riałów na terenie Europy Środkowej (wg V. Menela, 1980). 
Oznaczenia: 1 — strefa występowania domów o konstruk
cji kamiennej, 2 — domów o konstrukcji drewnianej, 3 —■ 
domów o konstrukcji szkieletowej, 4 — domu o konstrukcji 
gliniano-kamiennej.

3. Zasięg kultur kształtujących typy domów na obszarze 
Europy Środkowej (wg V. Menela, 1980). Oznaczenia: 1 —  
strefy domu italoromańskiego, 2 — domu galoromańskie- 
go, 3 — domu frankosaskiego, 4 — domu gotyckiego, 5 — 
domu naddunajskiego. 6 — domu słowiańskiego.

4. Strefa występowania wsi typu okólnicowego i owalnico
wego na tle obszarów wsi ulicowych, wielodrożnicowych i 
jednodworczych (wg T. Wróblewskiego, 1966). Oznaczenia: 
1 — zachodnia granica obszaru, na którym przeważają 
wsie typu ulicowego, 2 — granica występowania wsi okól- 
nicowych i owalnicowych, 3 — wschodnia i południowa 
granica osad jednodworczych, 4 — wschodnia granica wy
stępowania wsi wielodrożnicowych.

5. Mapa rozkwitu i zaniku Połabian (wg A. Fischera, 1932). 
Oznaczenia: 1 — granica terytorium Połabian w X w. wg 
Niederlego, 2 — terytorium w łatach 1550-1650, 3 -  resztki 
w I połowie XVIII w.

\ N

6. Mapa dawnego i obecnego zasięgu Łużyczan (wg A. 
Fischera, 1932). Oznaczenia: 1 — zasięg języka łużyckie
go w 1550 r., 2 — w 170 r., 3 — w 1882 r., 4 — współ
czesny obszar języka łużyckiego.
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Wkrzańska (Uckermark), Barnim (na płd. od kanału mieckich badaczy — R. Henning (1882), A. Meitzen mentują także historyczne zróżnicowanie europej' 
Odra-Haveia). Łużyce, Flaming, Tełtow, Zauche, (1895), a m.in. Spamer (1934) uważali okólnice za skiej architekury rodzimej. Czynniki te mogły ró- 
Kraj Haveli (Havel!and) i Prignitz. Przedłużeniem wsie pochodzenia słowiańskiego. Niewątpliwie wież oddziaływać na genezę oficjalnych stylów a r  
tej strefy w kierunku północnym aż do wybrzeży przemawiają za tym ich nazwy, często kończące chitektonicznych. Wiadomo, że np. zasięg oddziały- 
Bałtyku jest nadodrzańska część Pomorza wraz z się na zgłoski: „-ó w ” , ,,-itz” , lub „a itz " . Pogląd po- wania gotyku wykazuje zastanawiającą zbieżność z 
Meklemburgią. wyższy został również potwierdzony przez polskie- zasięgiem wspomnianych konstrukcji domów gro-
Formy osadnicze i architektoniczne, zdaniem wielu go archeologa J. Kostrzewskiego w 1947 r. i przez dzonych (rys. 4), a kamienne formy architektury re- 
badaczy należą do tych elementów, które w kultu- niemieckiego badacza W. Radiga w 1955 r. Niektó- nesansowej przede wszystkim powstawały na po
rach ludów osiadłych najdłużej utrzymują swoiste rzy niemieccy badacze (m.in. R. Mielke —  1926, A. łudniu Europy — w ojczyźnie domu kamiennego 
cechy tradycyjne i w sposób najbardziej widoczny Helbok — 1938, W. Geisler — 1939), tw ierdzili, że 
sygnalizują różnice etnograficzne. Jest laktem, że to właśnie niemieccy koloniści, wdzierając się na 
pod wpływem Zachodu (patrz rys. 1) w Wielkopols- wrogi sobie teren, budowali wsie obronne, niekie- 
ce XIX wieku (i nie tylko) niektóre składniki kulturo- dy nawet na miejscu dawnych osad słowiańskich.
we zaczęły zanikać wcześniej, niż w pozostałych 
regionach Polski. Np konstrukcja dachu „na so
chę” , dach czterospadowy, słomiane poszycie da-

Formą pośrednią pomiędzy okólnicą a ulicówką 
jest owalnica. Piać zwany „półwieś* albo ,,na- 
wsie”  w środku wsi ma tu kształt owalu. Na nim

SŁOWIAŃSKIE GRUPY ETNICZNE W OBSZARZE 
POGRANICZA

chu, drewniane ściany w budynkach mieszkalnych zazwyczaj mieści się sadzawka, często kościół, 
i gospodarczych, brogi i w iele innych. kuźnia itp. Droga przebiegająca przez taką wieś
w  strefje Pogranicza polsko-niemieckiego dwa zja- rozwidla się wrzecionowato. (J. Burszta — 1960) Etnografia słowiańska (A. Fischer, 1932) wyróżnia ' 
wiska osadnicze niewątpliw ie zasługują na szcze- Wskazywanie na funkcjonalną współzależność na omawianym pograniczu polsko-niemieckim dwie ! 
golną uwagę charakterystyczna rola Łaby jako kształtu wsi od układu pól chłopskich ani w przy- główne grupy etniczne: Połabianie i Łużyczanie > 
granicy dwu podstawowo różnych form osadni- padku okólnicy ani owalnicy, nie tłumaczy histo- Pierwsza z nich w znacznym stopniu zanikła już W * 
czych i ich ruralistyki: wsi w ielodrożnicowej i wsi rycznej genezy tych form osadniczych (por. G. Cio- pierwszej połowie XVII! wieku (rys 5) Natomiast , 
ulicowej oraz występowanie wsi typu okólnicy i łek -  1984). urzędowe spisy niemieckie jeszcze w 1925 roku
owalmcy. Linia Łaby z małymi odchyleniami dzieli odnotowały ok. 70 tys. Łużyczan, zaś obszar zasię'
obszar wyraźnej ilościowej przewagi wsi wieiod- gu języka j użyckiego był znaczny (rys. 6)
różnicowych od obszaru, na którym ilościowo do- Według Cernego (1911) budownictwo łużyckie od- (
minuje wieś ulicowa. Pierwszy z tych terenów UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE A FORMY ZA- znacza się między innymi następującymi cechami: c
obejmuje głownie środkową część Niemiec i wyk- BUDOWY ~~ chałupa stoi zwykle ścianą szczytową do wsi ,
racza na zachodzie poza Ren, sięgając dość głę- lub <jo drogi; między jej ścianą szczytową, a ulica r
boko w głąb Francji. Należy tu odnotować fakt, że znajduje się ogródek kwiatowy lub jarzynowy t
w.elodrozmca występuje także na wschód od Łaby Obszar od Łaby po Wisłę, wyłączając region Po-------dłuższa ściana chałupy z wejściem, zwrócona ,
w strefie podkarpackiej: od Śląska do Podola i Uk- morza, ma na ogół jednolite uwarunkowania ekoło- jest ku dziedzińcowi, a jednocześnie w miarę moż- !  
ramy, gdzie niekiedy osiąga przewagę. Fakt ten giczne. Występowanie więc na tym terenie współ- ności ku południowi: >
można wiązać z wpływami kolonizacji. W północnej nych elementów kulturowych, zarówno w budów- —  chlew znajduje się niemal powszechnie pod c 
części Niemiec, między dolną Łabą i dolnym Re- nictwie, jak i w inwentarzu gospodarczym, jest jednym poszyciem z mieszkaniem ludzi, p ie rw o tn i r 
nem, ilościowo przeważają osady jednodworcze. uzasadnione. Wyższy standard przeciętnego chłop- tuż obok; n
Obszar zdecydowanej przewagi ulicówki rozprze- skiego gospodarstwa na zachód od Łaby spowodo- — w uboższych zagrodach, oprócz chlewa pod 
strzenia się natomiast od Łaby na wschód. Teren wany został korzystniejszymi warunkami glebowy- jednym dachem znajduje się także stodoła- 
ten obejmuje całą strefę pogranicza polsko-nie- mi, klimatycznymi i wspomnianymi już czynnikami —  dach kryty słomą ma u góry kąt mniej więcel ^ 
mieckiego i sięga przez Polskę do Europy Wschód- społeczno-gospodarczymi. Cała ta rolnicza strefa prosty; y
niej. W niemieckich badaniach zwykło się przyjmo- kartoflano-żytnia ma przeciętnie w roku 188 dni — chata łużycka nie posiada piętra, jedynie w z *  l  
wać, ze bezładnie zbudowana wielodrożnica jest wegetacyjnych. Podobne są również na tym obsza- możnych zagrodach Górnych Łużyc saskich spoty' D 
germańską formą osadniczą wsi. Występuje ona rze warunki wegetacji dla lasów. Potwierdza to ka się czasem piętro, lecz tylko w nowszych b* /- 
głównie na historycznym terytorium  Germanii, po- fakt, że jeszcze na przełomie XIX i XX wieku dla dowlach.
twierdzona przez znany opis wiosek germańskich Dolnych Łużyc charakterystyczna była węgłowa Obok tego najczęstszego typu, występuje drugi, * ^  
autorstwa Tacyta. konstrukcja ścian drewnianych domów. Mamy stąd północnych zakątkach Dolnych Łużyc (w B ło tach1 d
Ulicówkę uważano za słowiańską formę osadniczą pewne podstawy do twierdzenia, że zasięg budów- na północny zachód od Pienia). Cechą domu teg1’
(A. Metzen, O. Balzer), o czym może świadczyć za- nictwa drewnianego wkraczał w przeszłości głębiej typu jest komora tworząca występ w węższej ści* tk 
chodnia granica jej przestrzennego zasięgu, pokry- na terytorium Niemiec niż obecnie. Dostosowanie nie chaty obróconej ku wsi oraz ku ogródkowi g, 
wająca się w przybliżeniu ze średniowiecznym te- budownictwa węgłowego i sumikowo-łątkowego do Przez tę komorę można wejść do chaty, a przez tł $ 
renem zamieszkałym przez Słowian połabskich. lokalnych uwarunkowań przyrodniczych nie jest (zdaniem A. Fischera) dom taki upodabnia się ^  $  
Ostatnio jednak zauważono, że formę ulicówek (jak to m.in. sądzili R. Henning i A. Meitzen) wy- budynków pomorskich i kujawskich z wejściem * k 
miały również wsie rzymskie kolonów w Galicji, łączną właściwością kulturową obszaru słowiań- ścianie krótszej (wąskofrontowych). tó
Recji i Noryce, a także że w tej samej form ie za- skiego. Konstrukcja ta była znana nie tylko w lesi- Ściany chałupy łużyckiej, a zwłaszcza szczytów* ki 
kładano wsie w czasie tzw. kolonizacji frankoń- stej Skandynawii, Dani, Szwajcarii, ale również w są przysłupowe. Mają one tzw. stół, czyli łu 1̂ pc 
skiej, zainicjowanej przez Karola Wielkiego. (F. M. Niemczech, to jest wszędzie tam, gdzie lasy obfito- drewniane, umieszczone nad oknami i p o d p a l pr 
Heichelcheim, Chicago w 1958). Zróżnicowanie wały w drewno drzew iglastych. Zatem obecny za- słupami przylegającymi do ściany. Niekiedy cha** bi 
przestrzenne form osadniczych na granicy Łaby sięg występowania np. domów szkieletowych, nie łużycka ma podcienie na ścianie szczytowej. Zab^' P( 
jest niewątpliwym faktem, oczekującym na właści- jest już związany wyłącznie z uwarunkowaniami dowania górnołużyckie mają ..stół” , lecz nie maj1 p? 
wą interpretację. przyrodniczymi mimo, że mają one główny wpływ krzyżujących się ozdób nadszczytowych. PrzysM  bc
Osobliwością omawianej strefy pogranicza są wsie na ich genezę. Zmiana warunków ekologicznych jest niewątpliw ie bardzo charakterystyczną. ćobrĄ  ni 
zwane okólnicami i owalnicami (rys. 2). Wsie o (wylesienia) wpłynęła na kształtowanie się nowych zauważaną w krajobrazie formą architektoniczni si. 
kształtach okólnie lub czytelne jeszcze ich ślady form architektury regionalnej jak np. domów cegła- Zasięg przestrzenny domu przysłupowego ciągn*1 K: 
stwierdzono: w Holsztynie, w Kraju Hanowerskim i nych. Trzeba przy tej okazji wspomnieć, że kons- się długą, przerywaną smugą wzdłuż Sudetów P< 
Altenburskim, w Braunschweigu, we Frankonii, Sa- trukcja szkieletowa (ryglowa), oparta na systemie Karpat od środkowego biegu Łaby po dorzecze S* pr 
ksonii, Brandenburgii, Meklemburgii, na Pomorzu drewnianych słupów i belek, również ma wyraźne nu. Na zachodzie duże grupy lub mniejsze enklaW) gc 
Zachodnim, w zachodnich Czechach, a sporadycz- zróżnicowania typów i zasięgów: pierwszy —- ma budownictwa przysłupowego notowane są już 1 ni; 
nie nawet na pograniczu Bawarii, Danii i w Pru- pola szkieletu drewnianego wypełnione kołami op- podnóża Lasu Czeskiego i Lasu Frankońskiego rrv 
sach Wschodnich. (A. Helbok, 1938; W. Geisler, lecionymi powrósłami ze słomy zmieszanej z gliną; Dalej w kierunku na wschód konstrukcja przysłupo zo 
1938; A. Andree, 1901;). Wieś tego kształtu ma drugi — polega na wypełnianiu szkieletu bryłami z wa uchwytna jest w Saksonii, na Łużycach i u po^' mi 
zresztą w Europie bardzo dawne tradycje. Wystę- gliny zmieszanej ze słomą, a następnie wyrówny- nóża Rudaw, wyspowo występuje na M orawa^ gc 
powanie tej w łaśnie formy wsi w dość szerokiej wanych toporem; wreszcie trzeci nazywany u nas między źródłami Łaby i Morawy. Po polskiej stro rm 
strefie zetknięcia się osadnictwa słowiańskiego i murem prusk<m, polega na wymurowaniu cegłą nie Sudetów szczególnie duże skupiska notować Pc 
niemieckiego między Odrą a Łabą nie jest chyba wolnych przestrzeni szkieletu. są w okolicy Bogatyni, Lubania ŚL, Kamiennej G* ci*
przypadkowe. (J. Bogdanowski, 1958, 1981). Prak- Uwarunkowania przyrodnicze spowodowały w ry i Jeleniej Góry. Po dłuższej przerwie przysM na 
tyczną zaletą okólnie była niewątpliw ie obronność. Europie Środkowej wytworzenie się czterech głów- spotykamy znów w okolicy Krakowa. Genezę te^ ce 
Obronność ta polegała na tym, że dookoła niewiel- nych typów konstrukcyjnych ścian zabudowy rodzi- zjawiska próbował wyjaśnić F. Kotula: 
kiego kolistego placu, który stanowił centrum wsi, mej: domu kamiennego, domu glinianego i glinia- ,,...Niemcy przychodząc na Śląsk zasta li w budo ł kó 
stały skupione szczytami domy mieszkalne. Na ich no-kamiennego, domu drewnianego i domu gro- nictw ie formę stosowaną przez Słowian . konstrU^ po 
zapleczu, poprzecznie do osi domów, były usytuo- dzonego (szkieletowego), którego prototypem mog- cyjnie i praktycznie wysoko postawioną , przy ję li fi wy 
wane stodoły, które stanowiły pierścień zewnętrzny ły być ściany początkowo wyplatane (rys. 3). Oma- więc do swego budownictwa. Następnie zaś e r f  Poi 
osady. Do wsi był tylko jeden wjazd zamykany na wiane zróżnicowanie typów zabudowy dokumento- gru jąc na wschód, łącznie ze zgermanizowan/  mi< 
noc kołowrotem. Na niespokojnym pograniczu, wać mogą między innymi dzieła dawnych artystów, elementem słowiańsko-polskim  przenieśli ją  ze W  
gdzie rabunkowe napady mogły się zdarzać czę- Prace Albrechta Durera, flandryjska architektura bą na teren Grodów Czerwieńskich..." S. Lew s* ko\ 
sto, stosowanie tej formy osadnictwa było uzasad- na obrazach Breugla, krajobraz z fresków z Arezzo geruje, że zasięg całego obszaru domu przysłup* wic 
™one- Piero della Francesca, Giotta, Toledo na obrazie El wego nasuwa porównanie z obszarem hipotetyc^ 9ło
Spór o etniczną przynależność okólnicy toczy się Greca, czy wreszcie drewniana zabudowa przed- nej dziedziny chorwackiej —  państwa Chorwatki wą 
już od lat osiemdziesiątych XIX wieku. Pośród nie- mieścia Warszawy na sztychach Canaletta doku- w VII~Vłll w.
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. t adaniach prowadzonych nad osadnictwem i ar
na Sudetów baczną uwagę należy zwrócić
hi JCh ^ 2t ° 9 rafię, warunki społeczno-gospodarcze, 
tu 0ri^ oraz dotychczasowe formy bytowania ludzi 

zamieszkałych, strukturę osiedli i zabudowań, 
P|er°  na tak zbadanym tle można przystąpić do 

nv ?S enia Pewnych charakterystycznych, regional- 
cech osadnictwa i architektury tego ciekawe- 

y re9'onu oraz uzasadnić ich powstanie, 
o Sudetów, niemal od początków powstania 
sie niCtwa’ mocno rozw ija ł się przemysł, stając 
r^j niejednokrotnie głównym źródłem utrzymania 
bycjJSC° We  ̂ luclnoaci- Górnictwo rud metali, wydo- 
pr2 '? minerałów, hutnictwo szkła, wyrąb lasów,
_ w°rstwo drzewne oraz tkactwo i płóciennictwo
XIII °  Za^ c ‘a osadników sudeckich. Już w końcu 
$zk|W ta^ 'e ° sady i ak Karpacz-Płóczki, Kowary czy 
rolnjarSka Por^ ba Do,na zatracają charakter osiedli 
m , yc"  sfając się osadami górniczymi, prze- 
nich ° Wymi Pozw° i gospodarczy Sudetów Zachod- 
szkła ktPre90 Podstawę stanowi głównie hutnictwo 
Wyl * 9 ° rn*ctwo, przetrzebił poważnie stan lasów. 
Takż^ n f C Karkonosze niemal po grzbiety.
Pycj 6 .actwo ma w Sudetach bardzo odległe tra- 
płóci Sl^ ^ a^ ce XV w. Znaczny rozwój tkactwa i 
(1684-1 n!iCtWa nast3P‘* Po wojnie trzydziestoletniej 
ności znaczny był też wtedy przypływ iud-
Wani . re9ion Sudetów powodowany prześlado- 
dalsze01' protestan*ów w Czechach, a sprzyjający 
g łów n ie^ rozw° j° w * osadnictwa, które tworzyli 
tkactwemZa9r° dniCy ® chałuPnicy zajmujący się 
9o to ok w przemyśle wydobywczym. Z te-
szach T  datu^  s iS takie duże wsie w Karkono- 
Sosnówka m .P,®chowice> Jagniątków, Podgórzyn, 
kolein ^dkow  i szereg innych, 
tów nastr° ZkWit przemVsłu la c k ie g o  u stóp Sude- 
ku. Wn W Cirusjet • trzeciej dekadzie XIX wie- 
Dodni^c.rłOWadzenie mechanicznych przędzalni lnu 
prod"°k ° p2arobki tkaczy, rósł także popyt na ich 
óudowan 0Wstawa V̂ nowe zakłady przemysłowe, 
pod w n ł6 PrZez dobrych fachowców, będących 
P a n u ją c ^ 6™' mjstrza Langhansa, odpowiadające 
Po9atym m Wbwczas Pr3dom w budownictwie, o 
nicznvm / 5 PreZentacy n̂ym wystroju architekto 
siejszy w J ell ty te zach°waty się po dzień dzi- 
K rosn ow i udowie~Zakrzowie, Ołdrzychowicach, 
Po H woin 30 * Bie,awie oraz Gryfowie. 
przemysłów SW,* towe* obok zakładów tradycyjnych 
9° i włóki • drzewne9o, szklarskiego, węglowe- 
nizacji i ^ nn,cze9o, które uległy znacznej moder- 
mysłu ' ° Zbudowie< powstały nowe zakłady prze- 
zostało Szynowe90 i chemicznego Zwiększone 
micznych aCZn!e wVdobycie węgla, łupków bitu- 
90 i dmon fU miedzi, niklu, kamienia budowlane- 
mysłu ° Statnio P°wstały tu zakłady prze-
powstał tzw rp tachniczne9o i motoryzacyjnego. 
c i^9a jarv ^ °d sudecki Okręg Przemysłowy roz- 
na wschodJ.t ° d Zgorze,ca na zachodzie po Nysę 
ce, Niemcy ’ obejmujący takie miasta jak: Ziębi 
iesławiec jęp Dzierzoniów Strzegom, Złotoryję, Bo
ków rolnvch lensk na Północy, Powierzchnia użyt- 
Powierzrhnj ^  re9 i°n ie  Sudetów zajmuje ok. 20% 
wy SDosóh 3 e9°  Dolne9° Śląska. Dotychczaso- 
Pod w p łWF.riI2ytkOWania ziemi kształtował się tu 
micznych V  Zmieniai^ cych się warunków ekono- 
XVłi| w . przyrodniczych. Sudety stanowiły do

kOWO p o w ie r y r h e S n 0 ' P a S tW iS k O W ą  2 m a ł ą  S t0 S u n “ 
wiek Xiv ma uPraw gruntowych. Dopiero
gtodu 2iem iP?° a !ąlf  XX' na skutek występowania 

aruntv r, i Zą* przeznaczać pod uprawę polo- 
9 ^ n ty  położone na stromych i wysokich sto-

kach. Przesunięta też została wówczas maksymal
nie górna granica rolno-leśna. O wartości bonita
cyjnej gleb sudeckich decyduje nie tylko rodzaj 
gleb, lecz także klimat, położenie nad poziomem 
morza oraz ukształtowanie terenu. Im wyżej, tym 
mniejsza jest rola jakości gleby jeśli chodzi o przy
datność rolną, wzrasta natomiast znaczenie klim a
tu. Produkcja rolna tego regionu jest nieproporcjo
nalnie niska w porównaniu z innymi regionami Dol
nego Śląska. Trudne warunki naturalne połączone 
z niewłaściwą polityką ekonomiczną spowodowały 
wyludnianie się wsi i stopniowy regres rolnictwa. 
Opinia rolników jest zgodna co do tego, że obecnie 
głównym kierunkiem opłacalnej produkcji rolniczej 
w Sudetach powinien być chów bydła i owiec. 
Początki turystyki w paśmie Sudetów sięgają XVII 
wieku, zaś ich tradycje uznawane są za jedne z 
najstarszych w górach europejskich. Rozwojowi tu
rystyki sprzyjało położenie pomiędzy gęsto zasied
lonym Śląskiem a północnymi Czechami. Poważ
nym czynnikiem wzmożenia ruchu turystycznego w 
Sudetach stało się przeprowadzenie w roku 1867 
lin ii kolejowej z W rocławia i Drezna do Jeleniej 
Góry. W końcu XIX w. w celu usprawnienia nara
stającego ruchu turystycznego założone zostało 
Towarzystwo Karkonoskie z siedzibą w Jeleniej 
Górze. Zaczęto budować schroniska,, specjalne 
drogi i ścieżki turystyczne, tory saneczkowe i 
bobslejowe. Słabo prosperujące rolnictwo sudeckie 
znalazło w turystyce sprzymierzeńca, któremu ofia
rowało początkowo kwatery w zagrodach rolników, 
aby z czasem przekształcić całe wsie w renomo
wane letniska.
W pierwszych latach po II wojnie światowej ranga 
turystyczno-wczasowa Sudetów była w skali kraju 
bardzo duża. Jeszcze w końcu lat pięćdziesiątych 
turystyczna baza wynosiła 19%, aby w połowie lat 
siedemdziesiątych zejść do 10% w skali krajowej. 
Spadek rangi regionu Sudetów jako terenu wypo- 
czynkowo-rekreacyjnego jest groźny i nieuzasad
niony, gdy się weźmie pod uwagę ogólny trend do 
rozwoju ruchu turystycznego notowany w całej nie
mal Europie, a także i na świecie. 
Charakterystyczną cechą istniejącego zagospoda
rowania turystycznego Sudetów jest jego znaczne 
zróżnicowanie. Na pewnych obszarach występuje 
znaczna koncentracja obiektów, a na innych rozp
roszenie. Szacuje się, że całość istniejącej bazy 
rozmieszczona jest w około 200 miejscowościach. 
Zaznaczyć też trzeba, że baza ta jest w dużej m ie
rze zdekapitalizowana, a część wymaga często na
tychmiastowych kapitalnych remontów oraz moder
nizacji.
Żeby zakończyć te wstępne informacje o rozwoju 
gospodarczo-społecznym i przestrzennym Sude
tów, z konieczności bardzo uproszczone i wyryw
kowe, chciałbym dla uzyskania pełniejszego obra
zu tej części naszego kraju przypomnieć kilka naj
ważniejszych dat z jego historii:
W X wieku Sudety wraz z całym Śląskiem wchodzą 
w skład państwa polskiego. W latach 1392-1526 
Sudety i Śląsk należą do korony czeskiej. Od 1526 
r. Śląsk i Sudety pozostają we władzy Habsburgów

1-3- Charakterystyczny przykład piętrowego budynku mie
szkalno-inwentarskiego w zagrodzie małego gospodar
stwa rolnego w Sudetach — elewacja południowa i rzuty 
parteru oraz piętra
4-5. Charakterystyczny przykład zagrody jednobudynko- 
wej małego gospodarstwa rolnego w Sudetach; Jeżów Su
decki — elewacja południowa, rzut parteru

fKUCttłiU

5

23
/7

 S
U

D
ET

Y



24
/8

 S
U

D
E

TY
W wyniku wojen śląskich Śląsk i Sudety dostają się 
w 1763 r. pod panowanie Prus, a następnie Nie
miec, które trwa aż do końca II wojny światowej. W 
wyniku II wojny światowej Dolny Śląsk wraz z Su
detami wraca do Polski.

D R O G I RO ZW O JU  A R C H ITE K TU R Y  SU DETÓ W

Osadnictwo tego regionu to przede wszystkim wsie 
łańcuchowe jako wynik procesów osadnictwa posu
wającego się w górę cieków wodnych. Zagrody 
wznoszono najczęściej na trawiastych zboczach 
dolin rzecznych, nie zdając sobie jeszcze sprawy 
ze szkodliwego zjawiska mikroklimatycznego, jakim 
jest tzw. inwersja występująca zimą lub wiosną. W 
wyższych partiach gór powstały natomiast na stro
mych stokach wsie rozproszone.
Genezy współczesnego oblicza wsi sudeckiej do
szukiwać się należy w nie tak odległym od nas ok
resie uwłaszczania chłopów, separacji i komasacji, 
kiedy to grunty chłopskie zostały oddzielone od 
gruntów folwarcznych, a zabudowania przeniesio
ne na nowe wydzielone tereny (pierwsza połowa 
XIX w.).
Wieś sudecka ze względu na swe górskie położe
nie i odmienne warunki produkcji rolnej, przeszła 
nieco odmienną drogę rozwojową aniżeli pozostałe 
wsie Dolnego Śląska. Człowiek zmuszony był tu 
podporządkować się niemal całkowicie przyrodzie 
zarówno w zakresie wyboru miejsca osiedlenia, 
jak i form gospodarki rolnej oraz budownictwa. 
Zagrody rolników w regionie Sudetów mają dość 
ujednolicony program mieszkaniowy i gospodar
czy, a także podobny układ funkcjonalny. Część 
mieszkalna, zwykle drewniana o konstrukcji w ień
cowej, szkieletowej lub przysłupowej, mieści w 
parterze dużą, wielofunkcyjną kuchnię i alkierz 
oraz kilka pomieszczeń na poddaszu. Poprzez sień 
ze schodami sąsiaduje z nią część inwentarska, 
najczęściej murowana, zawierająca kilka pomie
szczeń dla bydła, trzody chlewnej, owiec i konia. 
Program oraz powierzchnia zabudowy caości za
grody uzależniona była od wielkości posiadanego 
areału upraw i inwentarza żywego.
Architektura regionalna wsi sudeckiej kształtowała 
się pod znacznym wpływem kultury Czech, Austrii, 
Górnych Łużyc, Prus i Niemiec. Do połowy XIX w. 
na terenie Sudetów, a zwłaszcza w Kotlinie Kłodz
kiej, zam ieszkiwało sporo ludności napływowej z 
Górnego Śląska, pochodzenia polskiego. Badacz 
niemiecki Bruno Weigang tak określa pochodzenie 
zagrody w Kotlinie Kłodzkiej: ,,śląsko-kłodzki typ 
domu jest w zasadzie pochodzenia turyńskiego z 
wpływami iokalno-śląskim i, tj. s łow iańskim i” .
Ostatni okres rozkwitu gospodarki i budownictwa 
regionalnego w Sudetach przypada na iata 
1850-1865. Budynki wzniesione w tym czasie, a do 
dziś licznie zachowane, nadają jeszcze obecnie 
charakterystyczny wygląd wsiom i miasteczkom te
go regionu. Architektura miast śląskich tego okre
su pozostawała niewątpliw ie pod wpływem Karola 
Gottharda Langhansa (1732-1808). Sztuka Lang- 
hansa w swej form ie klasycystyczna, a korzeniami 
swymi tkwiąca w baroku, wywarła duży wpływ na 
architekturę całego Dolnego Śląska. Cechami jej 
są: kubiczne ujmowanie brył budynków, stosowa
nie płaskorzeźb na fasadach i ciekawych, żywych 
podziałów ścian za pomocą kolumn i wysadzistych 
gzymsów. Langhans zbudował m. in. pałac Hatzfei- 
dów we Wrocławiu oraz pałac w Pawłowicach, koś
cio ły w Sycowie, Wałbrzychu i Dzierżoniowie. Na 
Śląsku i w Sudetach działa ł też w tym okresie dru
gi wybitny architekt Karol Schinkei (1781-1841), 
którego dziełem jest między innymi zamek w Ka
mieńcu Ząbkowickim, kościół w Krzeszowicach, 
budynki w Jeleniej Górze i Cieplicach oraz słynny 
obelisk księcia Kutuzowa w Bolesławcu.
Pod koniec ubiegłego stulecia, na skutek postępu
jącej industrializacji, wprowadzania nowych form 
rolnictwa, leśnictwa i nowych stosunków społecz
nych, nastąpił rozpad tradycji w iejskiego kręgu kul
turowego w Sudetach, czego dobitnym przykładem 
było odejście od tradycyjnych form budownictwa 
na rzecz tzw. stylu „nowoczesnego” , mało wartoś
ciowego, nie odpowiadającego charakterowi tego 
pięknego regionu. Architektura pałaców i dworów 
właścicieli ziemskich uległa, nie zawsze najlep
szym wpływom oraz prądom, które zaczęły napły
wać z miast w początkach XIX w Powstało w tym

okresie w iele budowli pseudoromańskich, pseudo- 
gotyckich, pseudobarokowych. głównie sakralnych 
i pałacowych lub zamkowych (Kamieniec Ząbko
wicki, Szczytna). Przerabiano w ten sposób i stare 
oryginalne zameczki (Podzamek, Szalejów Dolny, 
Ujeździec).
W okresie tym daje się zauważyć niebezpieczne 
zjawisko przenoszenia żywcem form budownictwa 
m iejskiego na wieś. Sprzyjał temu dobrobyt i za
możność, a nawet bogactwo właścicieli ziemskich, 
którzy w przesadnej, udziwnionej, a nieraz zwyrod
niałej wręcz form ie chcieli upamiętnić i zachować 
okres swej świetności.
W drugiej połowie XIX w. pojawia się wiele obiek
tów o zdecydowanej eklektycznej form ie (Jelenia 
Góra, Lwówek Śląski, Lubań), kamienice mie
szczańskie przybierają formy pseudorenesansowe 
czy pseudobarokowe (Kłodzko. Lądek Zdrój), nieco 
później i w niewielkiej ilości pojawia się secesja 
(Bolesławiec. Jelenia Góra). Na początku XX w. 
powstaje w Sudetach kilka znaczących budowli in
żynierskich, które na trwałe wrosły w krajobraz. Są 
to tamy w przełomach Bobru i Kwisy oraz zbiorniki 
wodne, mosty, wiadukty w Bolesławcu i P ilchowi
cach.
Działania II wojny światowej oszczędziły obszar 
Sudetów. Po wojnie do roku 1960 w zasadzie pano
wał tu zastój inwestycyjny. Z poczynań ostatnich 
kilkunastu lat na wyróżnienie zasługują rewalory
zacja zabytkowych zespołów śródmiejskich w Jele
niej Górze, odbudowa centrum Lwówka Śląskiego i 
Lubania, choć jej efekty budzą wiele wątpliwości, a 
także budowa szeregu nowych obiektów turystycz
no-wypoczynkowych. Budownictwo mieszkaniowe 
tego okresu, w postaci nowych osiedli powstałych 
w głównych miastach regionu, jest realizowane w 
ogólnie panującej w całym kraju zuniform izowanej 
formie.

A R C H ITE K TU R A  W SI SU DEC K IEJ

W badaniach nad historią architektury, szukając 
najbardziej charakterystycznych cech jakiegoś 
obiektu czy całego ich zespołu, sięgamy zwykle do 
formy najbardziej oryginalnej, pierwotnej, nie ska
żonej naleciałościami i wpływami, sięgamy niejako 
do korzeni. Daleko szukać ich nie trzeba.
Cechy regionalne architektury w Sudetach tkwią, 
podobnie jak na Podhalu w najprostszych zagro
dach rolników, tkaczy czy robotników leśnych, pow
stałych jeszcze w okresie świetności budownictwa 
regionalnego tych ziem, tzn. w latach 1750-1865. 
Przykłady tego budownictwa zachowały się po 
dzień dzisiejszy.
Architektura zagrody sudeckiej rozwijała sie powo
li, w naturalny, zdrowy sposób, zaspokajając w coraz 
większym stopniu pojawiające się nowe potrzeby 
funkcjonalne rolnika i jego rodziny. Do najbardziej 
charakterystycznych cech architektury regionalnej 
zagród sudeckich zaliczyć można stosowanie:
— wysokiego, stromego, dwuspadowego dachu, o 
nachyleniu 50 -55 . krytego pierwotnie gontem, 
łupkiem, a ostatnio blachą. Proporcja wysokości 
dachu do zrębu ścian, tak ważna w kształtowaniu 
architektury wiejskiej, w Sudetach kształtuje się 
przeważnie w proporcji 3:1, ewentualnie 2,5:1. Zde
cydowanie dominuje bryła dachu, która w terenach 
górzystych ma daleko większe znaczenie, niż 
gdzie indziej, gdyż jest często oglądana z góry i 
oceniana jako piąta elewacja. Główne jej oddziały
wanie następuje poprzez sylwetę, a nie szczegóły i 
detale. Dość znaczna przestrzeń dachowa wyko
rzystywana była na cele mieszkalne, głównie dla 
letników oraz na cele gospodarcze (składowanie 
zbiorów) Walory tak kształtowanego dachu zacho
wały swą aktualność po dzień dzisiejszy, co w ię
cej. nawet zyskały na wartości ze względu na no
we możliwości konstrukcyjne drewna i jego zwięk
szoną odporność ogniową, lekkie konstrukcje me
talowe, nowe m ateriały do izolacji termicznej i 
przeciwwilgociowej;
—  ściany szczytowej, która ze względu na propor
cję dachu do ścian przyziemia oraz na szczytowe 
sytuowanie domów w stosunku do drogi, nabiera 
pierwszoplanowego znaczenia. (W rozwiązaniach 
ścian dominuje szczyt tzw. sudecki, wytwarzany z 
układu połaci dachowych, o prostym deskowym, 
deskowo-listwowym, łupkowym lub gontowym opie
rzeniu. Spotkać tu można szczyty murowane, mu
rowa no-drewniane i szachulcowe. Dużą wagę

zwracano na układ oszalowania szczytu, stosując 
różne jego formy. Najpowszechniej stosowana był* 
forma pionowego układu desek. W szalowaniu tył*1 
deski kładziono na zakładkę podwójną lub ich 
tknięcia uszczelniano wąskimi listwami. W wypad
ku skośnego szalowania, deski układano na za
kładkę pojedynczą):
— szkieletowej (ryglowej, kratowej) konstrukcji 
ścian, która różni się znacznie od konstrukcji sto
sowanych w centralnych i północnych regionach 
Polski. (Podwalina, oczep, słupy wraz z reglami i 
zastrzałami usztywniającymi tworzą cały systeP1 
konstrukcyjno-szkieletowy, jak gdyby kratownic^ 
umieszczoną w płaszczyźnie ścian zewnętrznych 
Kratownica ta przenosi obciążenia własne ora* 
użytkowe stropu i dachu, przeciwstawiając się de' 
formacji ustroju pod naporem wiatru. Najczęściej 
spotykaną odmianą konstrukcji szkieletowej na ob '^  
szarze Sudetów jest tzw. kratownica frankońska 
Poszczególne elementy kratownicy łączone są ni* 
tylko na czop, lecz zabezpieczone złączami na z# 
kładkę w kształcie klina i kołkowane, co pozwał* 
im przenosić zarówno siły rozciągane, jak i ściska
ne);
— konstrukcji przysłupowej, opasującej wieńców/ 
zrąb ścian zewnętrznych, w której słupy p rz e n o s i 
ciężar dachu lub ścianę piętra, a ściany wieńców* 
ciężar stropu, tworząc z nim razem osłonę termicż' 
ną. (Geneza przysłupowej konstrukcji znanej już ^ \ 
XV w. nie jest określona jednoznacznie. Jedna * ; 
najbardziej wiarygodnych wersji głosi, iż genez* < 
tej konstrukcji jest zjawisko deformacji ścian i ch/- j 
lenia się domów i konstrukcji wieńcowej, co skłoni
ło mistrzów ciesielskich do odciążenia ścian i za
stosowania zewnętrznych podpór w postaci słu
pów Konstrukcję przysłupową spotyka się w do
nnach parterowych, ze ścianką kolankową i w do
mach piętrowych. W dużych, zamożniejszy^1 
wsiach i miasteczkach oraz dworach słupy rzeźbiO'0 
no w form ie renesansowych kolumn i tralek, a mie
czowanie konstrukcji zastępowano ozdobnymi kli
nami. W Kotlinie Kłodzkiej nie spotyka się kons
trukcji przysłupowej);
—  konstrukcji wieńcowej, węgłowej, która różf* 
się od spotykanej w Polsce centralnej, południowej 
i wschodniej rodzajem zawęgłowienia w ieńcó^ 
(Zawęgłowienia te stosowane były tu w form ie tz^ 
zamku tyrolskiego lub zamku francuskiego. Zazna
czyć należy, że w rejonie Bogatyni, B olesław ca  
Lwówka i w Kotlinie Jeleniogórskiej, ściany wień
cowe występują równocześnie z konstrukcją przy# 
łupową, pełniąc niejako rolę ścian osłonowych);
—  s iln ie nadwieszonych okapów na wysuniętych 
belkach stropowych lub podwieszonych u przedło
żonych krokwi. (Tak ukształtowany okap pozostaj* 
zwykle „n a g i” nie obijany deskami, a końce b e l^  
są ulubionym miejscem akcentowania rodzimej 
sztuki zdobniczej w form ie nacięć, reliefów, zna
ków ciesielskich, dat, słoneczek, kwiatów itp. Ce
cha ta charakterystyczna dla bardzo wielu regio
nów, zwłaszcza górskich, godna jest utrzymania ze 
względów praktycznych i ze względu na walor/ 
plastyczne, zwłaszcza w budownictwie niskim);
— podcieni wspartych na słupach drewnianych-
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14. Zagroda w krajobrazie sudeckim. Wieś Jedlinka k. 
Wałbrzycha
15. Zagroda — pensjonat we wsi Włosień Górny k. Luba
nia
16. Domy podcieniowe w Chełmsku Śląskim
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wą, chamirł typowei ogrody zamkniętej z bramą
7. Nagroda eI ! StyC2nei dła Kotlln* Kłodzkiej
wsi S Pensjonat o konstrukcji przysłup<
8. Z a o lT S*C* k Luban^
9. ZaaroH^ !**** półotw®rte9o we wsi Jodłów

ypu ..dom sudecki*' w Jodłowie

10. Szereg budynków mieszkalnych podcieniowych w Suli
kowie
11. Przysłupówa zagroda we wsi Gościszów k. Jawora
12. Zagroda typu „górskiego" adaptowana na cele letni
skowe w Jodłowie
13. Budynek mieszkalny w Bolkowie
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17. Fragment okapu i rynny drewnianej drążonej. Wieś 
Piastów k. Jeleniej Góry
18. Slup, międzyprząstowy usztywniony ścianką kolanko* 
wą
19. Łączenie elementów ściany ryglowej na czopy i zacio- 
sy. Wieś Zagajnik (J. Bachmiński)
20. Fragment ściany przysłupowej z podwójnym mieczo
waniem (J. Bachmiński)
21. Zwałowanie zrębu z ostatkami na obłap (J. Bachmiń
ski)
22. Przykład ozdobnego detalu elementu kratownicy. Wieś 
Chwaliszów (J. Bachmiński)
23. Ozdobne obramowanie drzwi bud. mieszkalnego (J. 
Bachmiński)

nieraz bogato rzeźbionych. (Element ten, tak cha
rakterystyczny dla zagród w Kotlinie Kłodzkiej, do
chował się do dziś, mając duże walory funkcjonal
ne i formalne, a więc zdał egzamin czasu i powi
nien być bardzo szeroko stosowany we współczes
nej architekturze, zwłaszcza w terenach górskich); 
~~ ścianek kolankowych o konstrukcji szkieletowej 
w formie kratownicy, która umożliwia lepsze wyko
rzystanie przestrzeni dachowej na cele mieszkal
ne;
—  zróżnicowanych materiałów na kostrukcję ścian 
zewnętrznych, co jest jedną z podstawowych cech 
regionalnych budownicwa zagrodowego w Sude
tach. (Niemal z reguły ściany części mieszkalnej 
wykonane są tu z drewna, a części Inwentarskiej l  
kamienia lub cegły. Wydaje się, że tę cechę regio
nalną zachować można współcześnie w formie 
zróżnicowania już nie podstawowego materiału bu
dowlanego, ale okładzin ścian zewnętrznych, ka
miennych, ceglanych i drewnianych, co nie jest 
bez znaczenia w kompozycji faktury i barwy pła
szczyzn ściennych);
—  starannego wkomponowania w otaczający kra' 
jobraz. (Jest to podstawowy warunek osiągnięci* 
dobrej architektury. Będzie to w każdym wypadku 
poszukiwanie harmonii. Niegdyś była to nie tylko 
harmonia, ale zupełne podobieństwo do otoczenia, 
dzięki użyciu budulca wyłącznie miejscowego po
chodzenia . Od czasu, gdy zaczęto wznosić domy l  
innych materiałów, zagadnienie skomplikowało się. 
lecz i dziś nadal bliskie współżycie z przyrodą mu* 
si się wyrażać w zbliżeniu do tła krajobrazu). 
Tradycyjne osadnictwo wiejskie to wieś typu łań
cuckiego, lokalizowana wzdłuż rzek i potoków gór
skich. Dopiero rozwojowi hodowli charakterystyce 
nemu zwłaszcza dla XIX, XX wieku towarzyszyło 
powstawanie specjalistycznych zagród wieioobiek- 
towych, tworzących rozproszoną sieć zagród sa
motniczych lub grupowych. W przeprowadzonych 
przez nas pracach badawczych nad technologia 
zagród, jakie wyróżnić można np. w Kotlinie KłodZ' 
kiej, w pierwszej grupie zagród wieloobiektowych 
wyróżniliśmy zagrody typu zamkniętego, półotwar
tego i otwartego. O przyporządkowaniu decydow^ 
stopień zabudowy podwórka gospodarczego. Naj' 
rzadziej występują dwuobiektowe zagrody typ  ̂
otwartego, najliczniejszą zaś grupę stanowią trójo- 
biektowe zagrody typu półotwartego, które w archi' 
tekturze zagrody w badanym przez nas obszarz* 
wprowadzają mur zamykający podwórko gospodar
cze z bramą wjazdową oddzielną furtką, często 
przesklepioną łukiem. Ten typ zagród występuje n* 
terenie całego kraju I jest ogólnie znany, d\aieg° 
też rezygnujemy tu z dokładnego opisu.
Grupę drugą stanowię zagrody jednoobiektowe, ^  
grupie tej wyróżniliśmy dwa ich typy; „domy su
deckie” oraz zagrody typu „górskiego ’. Obie na
zwy zostały przyjęte w typologii zagród opracowa
nej przez autorów dla terenów woj. wałbrzyskiego 
Nazwa „dom sudecki” dotyczy całej grupy zagród 
powszechnie występujących na terenie Sudetów 
„zagroda górska”, w omawianym mikroregion^ 
Kotliny Kłodzkiej występuje przeważnie na ter0- 
nach powyżej 480 mnpm.
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>0 23 Zagroda typu „dom sudecki” jest skończony^ 
układem funkcjonalno-przestrzennym, zawierają- 
cym pomieszczenia mieszkalne, inwentarskie * 
składowe, połączone najkrótszym z możliwych 
wewnętrznym układem komunikacyjnym, tj. przelo
tową sienią ze schodami prowadzącymi do części 
podpiwniczonej i na poddasze. Zagrody te wzno
szono na rzucie prostokąta o zróżnicowanej kon- 
stukcji ścian zewnętrznych

Wcześniejsze odmiany tego typu były założeniem 
parterowym o prostym wysokim dachu. Później po
jawiają się odmiany z ryzalitem wejściowym* 
wspartym na drewnianych słupach. Konstrukcji 
ryglowa przyczyniła się do podwyższania partero
wych ścian bądź o ściankę kolankową, bądź też o 
drugą kondygnację. Po przebudowie tego typu za
gród zmieniła się ich pierwotna forma, Najczęściej 
zmiany te dotyczyły strefy poddasza, w wyniku cze' 
go otrzymano zmniejszone lub różne kąty nachyla
nia połaci dachowych.
Założenia funkcjonalne wiejskiego domu sudeckie
go były kontynuowane w zagrodach położonych 
powyżej 480 mnpm., które we wspomnianej typol^ 
gii otrzymały nazwę zagród typu „górskiego”.



Z n ic z e  wykorzystanie terenów górskich o trud
niejszych warunkach środowiskowych spowodowa
ło znaczne przetworzenie przestrzenne ..domu su
deckiego” przy zachowaniu jego założeń funkcjonal
nych. W krajobrazie Kotliny Kłodzkiej są to zwykle 
układy jednoobiektowe, rozczłonkowane w rzucie,
0 zróżnicowanych rozwiązaniach materiałowych 
$cian zewnętrznych, przykryte złożonym dachem. 
Rfzejawem niemieckich naleciałości jest wznosze- 
nie ponad parterem (zwykle starszym) lekkiej 
konstrukcji ryglowej, nie tak eksponowanej jak w 
•nnych mikroregionach Sudetów, zazwyczaj obija
nej pionowym deskowaniem jak większość szczy
tów.
Nietrwałość materiałowa strefy mieszkalnej zmu
szała użytkowników zagród do dokonywania zabie
gów wzmacniających, osłaniających, lub do wymia
ny najczęściej stosowanej konstrukcji wieńcowej 
Podatnej na odkształcenia, na inną. Obecnie dość 
trudno w mikroregionie Kotliny Kłodzkiej znaleźć 
zachowaną w dobrym stanie technicznym zagrodę 
typu „dom sudecki” . Maksymalna ich eksploatacja, 
niewykonywanie prac zabezpieczających spowodo
wały w ostatnich kilkudziesięciu latach ich znaczny 
nościowy ubytek.
Rozwój funkcjonalno-przestrzenny budownictwa za
rodowego, prześledzony na przykładzie zagród 
zrealizowanych w Kotlinie Kłodzkiej wykazuje 
swoistą logikę i jest dowodem ciągłości architekto
nicznej, Układ przestrzenny tych zagród jest racjo- 
nalny. o  racjonalności tej świadczy wpływ ich ukła
du na zmniejszenie nakładów i uciążliwości pracy 
udzkiej przy obsłudze zwierząt. Układy te unieza
leżniają pracę rolnika od zmiennych warunków kii- 
jnatu górskiego (opady, wiatry), a także są prak- 
yuzną realizacją uporządkowania i skracania cią- 

9 w komunikacji pieszej w obrębie zagrody

PROBLEM Y k o n t y n u a c j i

? coraz większym przekonaniem twierdzić można, 
za współcześni architekci akceptują bez zastrzeżeń

zasadę kontynuacji tradycji w architekturze. Pewne 
wątpliwości rodzą się gdy zaczynamy rozważać 
geografię, jakość i sposób kontynuacji. Szczegól
nie ostro problem ten zarysowuje słę na Ziemiach 
Odzyskanych i to głównie w małych miastach i 
wsiach, gdzie w rozważaniach nad problemem 
kontynuacji brany jest mocno pod uwagę udział 
polskiej kultury w regionie na tle obcej spuścizny, 
na tle działalności czeskiej, pruskiej czy niemiec
kiej.
Dowody polskości Sudetów odsłaniane są nie tylko 
łopatką i miotełką polskiego archeologa i historyka 
architektury, ale widoczne są w trwałych obiektach 
głównie zamkowych i sakralnych z epoki Piastów. 
Ludowa, wiejska architektura tych ziem, tak mocno 
tkwiąca w tradycji, potrafiła się oprzeć niejednemu 
naciskowi przejściowych władców. Potrzebie kon
tynuacji tradycji tkwiącej w prostym ludzie wiej
skim zawdzięczamy do dziś zachowane skarby kul
tury narodowej w postaci pieśni, tańców, strojów, 
wiary i obyczajów,
Wieś sudecka zachowała dość liczne relikty pocho
dzenia słowiańskiego w postaci zagród o konstruk
cji wieńcowej. Są to jednak relikty me tyle wzno
szone rękami polskiego cieśli czy murarza, choć i 
takie się zdarzają, co przykłady stosowania auten
tycznych słowiańskich metod wznoszenia ścian, 
więźby dachowej, pokrycia połaci dachowych czy 
detalu budowlanego. Podobnie jak wysoko cenimy 
i troszczymy się o dzieła polskiej architektury, pro
jektowane i niejednokrotnie wykonywane ręką mi
strzów obcego pochodzenia (przykładem cały nie
mal nasz Renesans rodem z Włoch), tak też ota
czać powinniśmy troską dzieła wykonane ręką ro
dzimych cieśli i rzemieślników w Sudetach, zwła
szcza te wartościowe i oryginalne, które są konty
nuacją dawnych ludowych wzorów słowiańskich i 
polskich. Nie tylko przynależność państwowa bu
downiczych i inwestorów powinna decydować o 
podejnowaniu kontynuacji ich dzieła, ale głównie 
jego bezwzględna wartość. Im bardziej zaś wgłę
biamy się w analizy wartości budownictwa ludowe
go, zwłaszcza drewnianego w Sudetach, tym więk

szy rodzi się szacunek dla jego autorów: mistrzów, 
cieśli, stolarzy, murarzy, zdunów, dekarzy i innych 
rzemieślników. Dzieła te powinny twórczo inspiro
wać współczesnych budowniczych i architektów, 
którym przyszło pracować w tym pięknym górskim 
regionie.
Tymczasem praktyka odbiega od naszkicowanych 
wyżej oczekiwań, inwestorzy i projektanci nie prze
jawiają prawie żadnych zainteresowań kontynuacją 
zastanych, dobrych, praktycznych dla tego mikrore
gionu wzorców architektury wiejskiej. Dopuszcza 
się tu do dewastacji zastanych obiektów, wprowa
dza obce, nie sprawdzające się tu wzorce.
Czy jest to proces nieodwracalny? Mimo wytworze
nia się dużych dysproporcji w poziomie rozwoju i 
życia w przestrzeni społeczno-gospodarczej obsza
ru, braku aktywności we wsiach tego obszaru, do
minować będzie tu w bliższej i dalszej perspekty
wie na pewno rolnictwo indywidualne. Jednakże 
bez aktywizacji bezpośredniej produkcji rolniczej, 
bez rozwoju przemysłu produkującego na potrzeby 
rolnictwa i zajmującego się przetwórstwem płodów 
rolnych nie będzie tu szans na twórczą kontynua
cję historycznie ukształtowanych wzorców zabudo
wy wiejskiej. Dalszy logiczny rozwój założeń funk
cjonalno-przestrzennych wsi kłodzkiej, rozwiązań 
materiałowych, detalu architektonicznego, stanie 
się kolejną nie zrealizowaną teorią. Określenie wa
runków rozwoju procesu kontynuacji architektury 
regionalnej w tym obszarze, to również właściwa 
dla danego mikroregionu polityka rozwojowa prze
mysłu materiałów budowlanych. Także poziom wie
dzy i umiejętności miejcowego rzemiosła budowla
nego, dający pierwszeństwo jego regionalnym for
mom jest tutaj nie bez znaczenia.
Proces twórczej kontynuacji architektury regional
nej powinien przebiegać w trzech nurtach:
—  w kontynuacji założeń funkcjonalno-przestrzen
nych,

24. Mapa form architektonicznych domów praysłupowych 
na Dolnym Śląsku (J. Bachmirtski)
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— w kontynuacji rozwiązań konstrukcyjno-materia
łowych,
— w przywróceniu właściwego miejsca detalu ar
chitektonicznego.
Dla pierwszej grupy działań należałoby określić 
konieczne zmiany funkcjonalne poszczególnych 
stref użytkowych zagrody, w tym m. in. doprowa
dzić do większej izolacyjności dwóch najbardziej 
konfliktowych funkcji tu występujących, tj. mie
szkalnej i inwentarskiej przy zastosowaniu pomie
szczeń pomocniczych, m.in. śluzy brudu. Potrzebne 
jest także określenie sposobu garażowania zwięk
szonego współcześnie parku maszyn rolniczych. 
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe historycz
nie ukształtowanych typów zagród są z kolei tak 
logiczne, że ich twórcza kontynuacja powinna po
przestać naszym zdaniem na ich naśladownictwie.

Niezbędne w związku z tym byłoby opracowanie Sudetów w dalszym ciągu pogarsza się. opuszcza- 
zestawow rozwiązań materiałowych wielowarstwo- ne lub częściowo tylko wykorzystywane zagrody 
wych ścian o właściwych parametrach cieplno-wil- popadają w ruinę. Jedynie w nielicznych przypad- 
gotnościowych, przy utrzymaniu zewnętrznych kach obserwuje się dbałość o ich zewnętrzny wyq- 
powłok typowych dla regionu. Na koniec odpowied- ląd, poprawę walorów użytkowych w procesie mo
nie stosowanie detalu właściwego dla architektury dernizacji, a niekiedy adaptacji np. na cele letni- 
regionalnej powinno być nadal wyróżnikiem obiek- skowe. Trzeba ten proces koniecznie powstrzymać, 
tow budowanych w regionie. Odpowiedni wzornik Jest to w pełni możliwe, 
detalu dla poszczególnych mikroregionów woj. 
wałbrzyskiego został opracowany na zlecenie 
Głównego Architekta Wojewódzkiego, trwają prace 
nad podobnym zestawem dla woj. jeleniogórskie
go. Dano tym samym możliwości stosowania róż
nych elementów wykończenia, uwrażliwiając od
biorcę na logikę występującego detalu oraz na je
go funkcjonalność.
Stan techniczny wiejskiej architektury w obszarze

analizy formy i konstrukcji — konstrukcja 

przykłady rozwiązań —  konstrukcja przysłU'

25. Ściany 
przysłupowa 
2$. Ściany -  
po w a
27. Ściany szczytowe — szczyty ryglowe
28. Ściany szczytowe — szczyty deskowe
29. Ściany szczytowe — szczyty deskowo-lfstwowe
30. Ściany szczytowe — szczyty gontowe 
Fot.: T. Biesiekierski i E. Trocka (nr 6, 8, 9, 12)
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Jadwiga Skibińska, Iwona Błaszczyk, Wojciech Kapełczyńskl, Kazimierz Śliwa

Zabytkowa urbanistyka i architektura

w Jeleniogórskiem

URBANISTYKA

imienne dzieje polityczne i ekonomiczne Dolnego 
Śląska wpisały w przebogaty krajobraz Sudetów 
Zachodnich i ich Pogórza równie bogate układy 
°sadnicze z wieloma cennymi zespołami zabytko- 
wych obiektów dla następnych pokoleń. Przebiega
ją ®  przez Śląsk drogi handlowe z zachodu do Poł- 
®ki i dalej na wschód, sprzyjały rozwojowi i coraz 
tepszej organizacji osad ludzkich, z których wiele 
]uz w początkach XIII w. przerodziło się w organiz
my miejskie. Niektóre z nich od początku zakłada- 
ho na prawie średzkim lub nowszym magdebur- 
s *m, co od razu determinowało ich rozplanowa
no W granicach województwa jeleniogórskiego 
zachowało się do dzisiaj trzydzieści historycznie 
u ształtowanych miejscowości, w tym większość z 
wczesnymi metrykami (od XIII do XV w.) i pierwot
nymi, czytelnymi układami przestrzennymi. Wśród 
m*ast o najwcześniejszych rodowodach w pierw 

zej kolejności należy wymienić Bolesławiec, Boi- 
KOw» Chełmsko Sl., Jelenią Górę, Gryfów, Kamien
ną Górę, Kowary, Lubań, Lubawkę, Lwówek ŚL, 
uU zmierz, Mirsk i Świerzawę. Powtarzające się w 
wiekach średnich pożary niszczyły wcześniejszą 
Za udow$ miast, która poddawana kolejnym odbu- 

owom, zachowywała w swej tkance często stare 
mury, powtarzała z reguły dawne układy prze- 

rzenne budynków i nie zmieniała planu urbani
stycznego.
Istniejące obecnie formy architektoniczne zabudo-

m,eiskiai pochodzę najczęściej z XVII-XVHl w. 
siadają przebudowane partery, co wiązało się 

tatiCZ<?ściei z n°w ą formą handlu i nowymi warsz- 
rzemieślniczymi oraz usługowymi. Więk- 

tał° * zacbowała szachownicowy układ kwar- 
a o °r  Zabudowy* rozplanowany wokół kwadratowe- 
lu ub prostokątnego rynku z ratuszem pośrodku

1 w ie<jnej jego pierzei —  obwiedziony pierście- 
ob mhmUrÓW obronnych, z bramami i basztami. W 
fial ,e murów zawsze znajduje się kościół para-

ny. vv niektórych m iastach (np. w B olkow ie) do-
nvrri Cym elementern był zamek książęcy z włas- 

systemem obrony, Do najstarszych miast o 
d a . 2,e szachownicowym na pewno należą mię- 

mnymi Jelenia Góra, Gryfów, Kamienna Góra, 
có ° W|fk ' M ,rsk. Inne rozwinęły się z dawnych uli- 
wvdf tworząc układ wrzecionowaty, otwarty, z 
c uz°nym rynkiem, jak np. Lubomierz, Lubawka, 
d y ez Bo,ków lub Świerzawa. W większości miast 

'"■J* zabudowa niska, dwu- lub trzykondygna- 
m a’ głęboka, o przciętnej szerokości działki 7-8  
t^PkowyWUSPadOWym* dacbami ceramicznymi lub

niektórVch m‘ast zachowała się do dzi- 
zab d charakterystyczna dla całego Podsudecia 
j e, U 0Wa Podcieniowa, np. w Bolkowie, Chełmsku, 
mje nie  ̂ ^brze, Kamiennej Górze, Lubawce, Lubo 
budo2U W innych miastach podcienia skrzętnie za- 
part Wano w * * *  w- PrzY modernizacji handlowych 
Wi arow (nP- w Gryfowie). Zabudowa podcieniowa 
wvs Z prowac,zonym w parterze handlem
Wjt °  °9 atonkowych płócień,którego ogromny rozk 
D o ł * y.leustanna prosperity trwały nieprzerwanie od 
z I do końca XVIII w. Bogacące się w związku 
sz ° 2Woiem *ei dziedziny rękodzielnictwa mie 
wia^anStW°  manifest°wało swą zamożność wysta 
wvk °^aza*e domy i mauzolea. W tym okresie 

ształcił się typ kamienicy mieszczańskiej, któ-

ś w ^ 2eCl° nowaty układ urbanistyczny na przykładzie
2 Płł* * Wy ~~ "Wok z lotu ptaka
ptaka00™1118 Bo,kowa wra2 2 zamkiem — widok z lotu 29
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rei forma i detal oraz wystrój artystyczny wnętrz 
stawia ją w jednym rzędzie z pałacami miejskimi 
w innych regionach Polski. Większość budynków w 
zabudowie przyrynkowej posiadała układy prze
strzenne, głównie trzytraktowe, sklepione w parte- 
J”2®, na wyższych kondygnacjach ze stropami bel
kowymi lub plafonami, pokrytymi sztukateriami i 
malarstwem (w Gryfowie, Jeleniej Górze). Charak
terystyczne dla Dolnego Śląska są klatki schodowe 
2 rzadko obecnie zachowanymi wiatami, mającymi 
oświetlać wnętrze, kamienne, rzeźbione portale, 
głównie barokowe, bogato zdobione i rozczłonko- 
wane elewacje.
Unikalny układ urbanistyczny prezentują Cieplice, 
2© względu na powiązanie w drugiej poł. XVIII w. 
okładu miejskiego z rezydencjonainym założeniem 
Pałacowo-parkowym i funkcją uzdrowiskową oraz 
wykorzystanie na szerszą skalę źródeł leczniczych,
2 których korzystano już w średniowieczu. 
Śródmieścia miast województwa jeleniogórskiego 
stanowią historyczne układy o zamkniętej linii daw- 
nych obwarowań, najczęściej od XVI wieku wykra
dające jednak swym rozwojem poza średnio
wieczne mury miejskie. Rozbudowa ta była na ogół 

armonijnie kształtowana, a mury miejskie, które 
r° 2bierano w niektórych miastach w XIX w., zastę
powano pasem zieleni, doskonale wyznaczającej 

przebieg jak np, w Jeleniej Górze.
>asta ziemi jeleniogórskiej poza wymienionymi 

wartościami historycznymi, urbanistycznymi i ar- 
c tektonicznymi, wyróżniającymi się w skali Euro
py Środkowej mają także wybitne walory krajobra
zowe. Pofałdowany teren stanowi dodatkowe tło 

a *ch panoram z licznymi dominantami wysokoś- 
owymi. Wartości oraz urodę i klimat tych niewiei- 

j ,c C2ęści dzisiejszych organizmów miejskich na- 
ezy obronić i zachować dla następnych pokoleń, 
ymczasem często trudno mówić o liczeniu się z 
3 zasadą przy nowych lokalizacjach osiedli mię
ś n io w y c h , jak również indywidualnych obiek- 

w, szczególnie przemysłowych. Tworząc „nowe" 
rzeba je tak wpisać w zastaną przestrzeń, aby nie— i* *  wpisać w zastaną przesirzen, auy me
'szczyć walorów krajobrazowych i nawarstwień 
o urowych, które składają się na regionalne od

rębności.

ARCHITEKTURA s a k r a l n a

3onZiem' ie'er|iogórskiej występuje wiele, bo ok 
ntxi* 'nteresujących zabytków architektury sakral

sk m° 20ny ruch budowlany, jaki panował na Ślą- 
wał W pierwszeł ' drugiej połowie XII! w., spowodo- 
Cjo rPOwstan‘e w tym okresie wielu wiejskich koś- 
me °.w romańskich, często o widocznych już ele- 

J wsz a^h wczesn°g°tyckich. Dzieła te, choć nie za- 
I  tr ® doskonałe pod względem artystycznym, do- 
% qru  ̂ d°  naszych C2asów w dość znacznej liczbie, 
i  i szczególnie w rejonie Świerzawy,
I  DU h 1 Z9 ° rzel« .

st latoryka sztuki interesującym zjawiskiem jest 
I  nie Unkowo WC2esne, jak na tereny polskie, ściera- 

się w omawianej architekturze stylu romańskie- 
P w2 ?.°*y^ im . W połowie XIII w. powstaje kościół 
cme t ^ana * ^atar2yny w Świerzawie (obecnie 

I  romn.arny #̂ rePrezentujący w pełni dojrzałe formy 
J  trowanSk'e ’ ^  r^w n ,e 2  kościoły w Bolkowie, Jas- 
■  cha hU> Rząśnił<u * Sadach —  już o wyraźnych ce
l i  0 stylowych wczesnego gotyku. Jednymi z naj

cenniejszych przykładów późnoromańskiej archi
tektury na ziemi jeleniogórskiej jest kościół w No
wym Kościele, a także kościół parafialny p.w. NMP 
we Lwówku Śląskim, zachowany w formie dwuwie- 
żowej bryły, której główny akcent stanowi wczes- 
nogotycki portal z ok. 1280 r. Także lwówecki koś
ciół franciszkanów charakteryzujący się wczesnym 
rodowodem zachował oryginalne prezbiterium, da
towane na 3 ćwierćwiecze XIII w.
Interesującym obiektem wczesnogotyckim, z uwagi 
na zastosowanie w rozplanowaniu wnętrza rzadko 
występującego planu krzyża greckiego, jest kościół 
w Bolkowie. Do najwybitniejszych przykładów dol
nośląskiej architektury gotyckiej należy także koś
ciół parafialny p.w.śś Erazma i Pankracego w Jele
niej Górze.
Kościoły średniowieczne kryją w swych wnętrzach 
dekoracje integralnie związane z architekturą, któ
rych szczególnie interesujące przykłady znaleźć 
można w Jeleniogórskiem,
We wspomnianym już kościele w Świerzawie, w 
ostatnich latach odkryto pięć warstw polichromii, z 
których najstarsza stanowi jedną z najwcześniej 
datowanych w naszym kraju. Ściany i sklepienia 
prezbiterium oraz część ścian nawy wczesnogotyc- 
kiego kościoła w Lubiechowej pokrywa równie uni
katowe malarstwo ścienne z końca XIV I pierwsze
go ćwierćwiecza XV w.
Drugim stylem, który przyniósł wybitne realizacje 
artystyczne w zakresie architektury sakralnej na 
omawianym terenie był barok. W Jeleniej Górze 
znajduje się jeden z sześciu powstałych na Śląsku 
tzw. kościołów Laski, wzniesionych przez prote
stantów na mocy układu w Altranstadt. Budowla ta 
powstała w latach 1709-18 na pianie krzyża grec
kiego, wzorowana jest na sztokholmskim kościele 
św. Katarzyny i stanowi dzieło szwedzkiego archi
tekta Marcina Frantza. Wnętrze, które obiegają 
dwukondygnacyjne empory, prezentuje szczytowe 
osiągnięcie sztuki barokowej — imponujące skle
pienie pokryte polichromią autorstwa F. Hoffmana 
oraz ołtarz główny, zwieńczony jednym z najwięk
szych na Śląsku prospektów organowych. Wokół 
kościoła w tym samym czasie założono cmentarz, 
stanowiący do dziś bardzo interesujący przykład 
sztuki sepulkralnej z osiemnastoma kaplicami gro
bowymi.
Unikalną architekturę reprezentuje pocysterski ze
spół klasztorny w Krzeszowie, obiekt zaliczany do 
międzynarodowej klasy ,,0” , perła baroku śląskie
go. Początki budowy kościoła sięgają połowy XIII 
w. W pierwszej połowie XVIII w. powstało nowe za
łożenie składające się z dwóch kościołów, klaszto
ru, zespołu kaplic Kalwarii, Domu Opata, Pawilonu 
na Wodzie (tzw. Betlejem). Projektantem głównego 
kościoła był architekt Antoni Jentsch z Jeleniej Gó
ry, autorem monumentalnej dwuwieżowej fasady 
Franciszek Brokoff.
Dekoracyjne wnętrze przypomina swym pogodnym 
nastrojem barokowe kościoły naddunajskie. Archi
tektura obiektu została w idealny sposób zharmoni
zowana z pokrywającym całe sklepienie malar
stwem ściennym Wilhelma Neunhertza i bardzo bo
gatym wystrojem rzeźbiarskim autorstwa Antonio 
Dorasila. Do wschodniej części kościoła głównego 
przylega pochodzące z lat 173S-47 Mauzoleum Pia
stów, stanowiące miejsce pochówku książąt pia
stowskich z linii świdnicko-jaworskiej: Bolka I i

Bolka II. Obok głównego kościoła klasztornego 
wznosi się drugi kościół parafialny p.w. św. Józefa, 
zbudowany w latach 1640-96. Cechuje go skro
mniejsza fasada, lecz za to wnętrze kryje znakomi
ty zespół malowideł ściennych autorstwa Michała 
Wiilmanna —  najwybitniejszego malarza śląskiego 
baroku.
Przy omawianiu barokowej architektury nie można 
pominąć kościoła św. Maternusa oraz zespołu 
klasztornego dawnego opactwa benedyktynek w 
Lubomierzu. Obecny kościół został zbudowany w 
latach 1727-30 według projektu J.J. Scheerhofera, 
ucznia słynnego architekta Krzysztofa Dientzenho- 
fera i należy do grupy czesko-śląskich kościołów 
barokowych, której najdoskonalszym dziełem jest 
opisany wyżej kościół klasztorny w Krzeszowie. 
Barokowa bazylika z monumentalną bezwieżową

3. Śródmieście Cieplic — widok z lotu ptaka
4. Stare Miasto w Jeleniej Górze — widok z lotu ptaka
5. Póinogotycki ratusz we Lwówku ŚL.
6 . Kościół romański p.w. śś. Jana i Katarzyny w Świerza
wie
7. Poewangelicki kościół Łaski w Jeleniej Górze, ob. gar
nizonowy p.w. św. Krzyża
8. Bogato dekorowana elewacja kościoła klasztornego 
p.w. Matki Boskiej Łaskawej w Krzeszowie
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fasadą kryje w swym wnętrzu freski J.M. NeunherL 
za. ch
Przykład architektury klasycystycznej prezentuje02 

kościół w Mysłakowicach, zbudowany według pro* dri 
jektu wybitnego architekta F.C. Schinkla w latad1 C2 

1838-40, a prezentujący formy historyzujące. Yi s3 
portyku kościoła znajdują się dwie antyczne kolU' WV 
mny sprowadzone z Pompei. W£
Opisane wyżej przykłady nie wyczerpują zasobów ^  
zabytkowej architektury sakralnej na ziemi jelenio' no 
górskiej. Większość tych obiektów utrzymana jest 2 i 
w stanie zadowalającym. Istnieje jednak pewn* nie 
liczba kościołów opuszczonych, które zamieniaj# kic 
się w ruiny. Do najcenniejszych, które warto ocalić U2 

należą kościoły w Kościelniku (z XIII w.), Kotli' 
skach (XIV w.), poewangelickie w Miłkowie, Kro' pn 
mnowie i Wojcieszowie.

A R C H ITE K TU R A  R E ZY D EN C JO N A LN A  w
Architektura rezydencjonalna stanowi liczną grupS- o - 
bo ok. 100  obiektów, tworzących w większości z0' roi 
społy o wybitnych walorach artystycznych. Są to ari 
często dzieła tak znanych twórców jak np. M łoś 
Frantza, C.F. Schinkla, o reprezentacyjnych for' pr; 
mach, podkreślających społeczną pozycję fundato' pa 
ra. Po II wojnie światowej większość z nich przeje jev 
ły jednostki uspołecznionego rolnictwa, które przV' ch 
czyniły się najczęściej do ich przerażającej dewa' ci 
stacji (pałace w Pisarzowicach k. Lubania, Rząśni' po 
ku, Starych Rachowicach). Niektóre z dawnych Pa
zydencji pełnią funkcję ośrodków wypoczynkowych cy: 
(np. pałace w Kowarach-Radocinach, zamek CzO' Pt? 
cha), inne są siedzibami szkół (w BiedrzychoW*' wc 
cach, Ciechanowicach, Jeleniej Górze-Cieplicach- Pr; 
Mysłakowicach) i ich stan jest na ogół zadowalają wa 
cy. Szereg założeń rezydencjonalnych , nie użytko' °g 
wanych, znajduje się w stanie daleko posuniętej ks; 
destrukcji. Problem ich zagospodarowania został an 
rozwiązany częściowo przez wprowadzenie w z t  Je< 
cie w roku 1978 Uchwały RM nr 179, w sprawie wy' (ot 
korzystywania zabytków nieruchomych na cel0 Jes 
użytkowe, która stworzyła szansę przekazania sze' wć 
regu niszczejących od lat obiektów zainteresow^' Bu 
nym instytucjom oraz osobom fizycznym. Uratowa' uk: 
no w ten sposób bardzo zagrożone pałace i dwort ra< 
w Dębowym Gaju, Jastrowcu, Kliczkowie, Mniszki 9 d 
wie, Pakoszowie, Płoninie, Sadach Dolnych, Ub^ 
czu, Wolbromowie. Średniowieczne zamki obronni 
budowane zazwyczaj na wzniesieniach zachować 
się do dziś głównie w stanie trwałej ruiny. Niezwy; ZY{ 
le atrakcyjne pod względem turystycznym, stan<7 
wią świadectwo piastowskiej przeszłości tych zierf1 nV' 
Do największych warowni należały: pochodzący 1 Uv̂ 
XIII w. zamek w Bolkowie, w Świnach oraz Chojnik pr; 
malowniczo usytuowany na granitowej skale, n# WV 
przedgórzu Karkonoszy. ^
Przy ruinach niektórych zamków, wykorzystuj^ po 
malownicze usytuowanie i naturalne zalesienie, W 
kalizowano nowożytne renesansowe siedziby, cz^' C2' 
go przykładem są dwory w Płoninie i w Lennie k Wr 
Wlenia. Średniowieczny zamek Czocha nad Kwis^ 
spalony w 1793 r., stanowi jedyny na naszym ter# 
nie przykład rekonstrukcji przeprowadzonej prz^ Dr 
Bodo Ebharda na początku XX w., przy uwzględni sk 
niu oryginalnych fragmentów architektonicznych* w< 
Rekonstrukcja ta objęła także otoczenie wraz z b '̂ ko 
dynkami gospodarczymi i regularnym ogrodem. si< 
Renesans na Dolnym Śląsku to epoka powstawano łu< 
wielu nowożytnych dworów — początkowo jeszcZ0 30 
o charakterze obronnym, co szczególnie wyraźni pr 
widać w założeniu dworskim w Kliczkowie sz 
Kwisą, pochodzącym z końca XVI w., czy też n# ce 
przykładzie dworu w Płakowicach, zbudowany 1̂ eh 
ok. 1550 r., otoczonym fosą i stanowiącym jedno * sp 
największych założeń rezydencjonalnych, o n i* Nć 
wątpliwych wpływach włoskich, z wewnętrznym w; 
kadowym dziedzińcem o bogatej dekoracji rze^' wc 
biarskiej. Większość renesansowych założeń z*  w? 
stała w późniejszych wiekach przebudowana, bą^ Hi 
rozbudowana i w takiej postaci zachowała się dc tó\ 
dziś (dwory w Radocinach i Radomierzu z poło^ po 
XVI w., czy Rząsinach z ok. 1550 r.). Wśród śUT ny 
skich założeń dworskich, które po dziś dzień z? fur 
chowały się w nie zmienionej postaci, wymień^ dv> 
należy przede wszystkim jeden z najcenniejszy^ cz 
obiektów renesansowej kultury budowlanej z itali* w 
nizującego kręgu —  dwór w Maciejowcu, niestety na 
nie użytkowany i pozostający w ruinie. Do szcz* cz 
gólnie cennych obiektów naszego województwa z *  je 
liczą się barokowe założenie pałacowo-parkowe ^



Radomierzycach, powstałe w I ćw ierci XVIII w. 
rt' według projektu drezdeńskiego architekta J.F. Kar- 

chera. O jego wysokiej randze artystycznej świad- 
\e czy już sam fakt, że Karcher był współautorem 
o' drezdeńskiego Zwingeru. Dopełnieniem malowni- 
-fi C2a9o położenia na sztucznej wyspie pomiędzy Ny- 
\fi s3 Łużycką a Witką był ozdobny ogród z bogatym 
U' wVPosażeniem rzeźbiarskim. Poświadczone archi

walnie jest również autorstwo M. Frantza przy pro- 
lektach pałacu w Rząśniku i Łomnicy, dwóch póż- 

0' n°barokowych założeniach o monumentalnej bryle 
2Ryzalitami. Wspomniane obiekty pozostają w sta

pia p'e daleko posuniętej ruiny. Nie ma już chyba ja- 
ij* kichkolwiek szans na znalezienie odpowiedniego 

R ó w n ik a  i zahamowanie procesu destrukcji, 
tli' 'ale pałaców barokowych powstało z gruntownej 
o' brzebudowy renesansowych dworów —  jak np. po- 

l^Zne założenie w Biedrzychowicach (ok. 1730 r.),
2 dekoracyjnym tarasem o wystroju rzeźbiarskim, 
w otoczeniu XIX-wiecznego parku krajobrazowego 

re' r f Wobodnei kompozycji, użytkowane przez szkołę 
"tc r° tnicz^ Do wyjątkowo atrakcyjnych pod względem 

ar ystycznym j  turystycznym należy dawna posiad- 
osć Schaffgotschów w Cieplicach, użytkowana 

o 4 przez Politechnikę Wrocławską. Późnobarokowy 
to P9 ac z końca XVIII w. jest jedynym na terenie wo- 
V' przykładem rezydencji z doskonale za-

zy c owanym oryginalnym wystrojem wnętrz w posta- 
*a./ Cl S2tukaterii, rozet, mebli, pieców, intarsjowanych 

P°sadzek itp. w  1796 r. założono w jego pobliżu 
re park krajobrazowy, w którym zlokalizowano klasy- 
/C Dł StyCZną GaieriS. Teatr Zdrojowy, ujeżdżalnię,
Z v w aS2arn‘^- Całość tworzy unikalny zespół pałaco- 
^  p°~darkowy funkcjonujący w centrum uzdrowiska. 
c ’ wr2eł° m w - przyniósł zmiany w kształto-
lo ' o a ^  °*oczen'a rezydencji: barokowe parterowe 

; k s z t^ / °  re9u,arnyrn kształcie zaczynają być prze- 
[ I anZ & ° ane W rozle9łe Parki krajobrazowe w stylu 
\  wzbogacane o pawilony ogrodowe.

V' (ob ^™  Z naiwcześniejszych tego typu założeń 
Ig j ,° wspomnianego wyżej parku cieplickiego), 

e wó rozległy Park romantyczny z zespołem sta- 
1 g zał°żony wokół późnobarokowego pałacu w
*  nk ° W.CU’ umiejętnie wykorzystujący górzyste
^ y ra rk- ° Wanie terenu z bogatym programem lite- 
0 . *m' Panorama całości nie byłaby kompletna.

k y y  n| f  trzV rezydencje (w Karpnikach, W Mysła- 
b te*-tICacb’ w Bojanowie) znanych w historii archi- 
%  te k tu r  pe WZQ ^du na postać niemieckiego archi-
*  zvd .. Gcbinkla. Przebudowy wymienionych re- 

x ,x enc^  maląoe miejsce w latach trzydziestych
n nvrhW Z9° dnie 2 wymogami kształtowania mod- ----------------------------
Q . u r°mantycznych założeń pałacowo-parkowych, nicy i na piętro, a także w wielu przypadkach piec 
y prz\P Połny związek budowli z otoczeniem, chlebowy. Piętro mające kratownicową (szachulco-
n ,J wychP° d^reŚJaniu natura|nych walorów krajobrazo- 
n denc Artystyczno' krai°drazow a unikalność rezy- 
• C po le3* W ^ ys*ak°wicach, Karpnikach i Wojanowie 

^  nieada PrZede wszVstkim pa tym, że stanowiły one 
0' czyta ^  2War^  w sensie ideowym całość —  do od- 

' Zv mimo zniszczeń —  jeszcze dziś przez
a k wrażliwego odbiorcę
isfr

Bre DREW NIANE B U D O W N IC TW O  LUDO W E

wą) konstrukcję ścian spoczywa nad murowanymi 
ścianami parteru na belkach kalenicowych, nato
miast nad drzwiami wsparte jest na przysłupach. 
Rozplanowanie wnętrza na piętrze przedstawia 
bardzo wiele odmian różniących się od siebie nie 
tylko ilością i wielkością izb mieszkalnych, lecz 
także kształtem i położeniem korytarza.
Wszystkie budynki kryte są dachem dwuspadowym, 
często z naczółkiem. Warto jeszcze dodać, że op-> — -w w v » tn iu i  n w  L U U U łfŁ . częsio  Z. -----------

^^e^ niane budownictwo ludowe stanowi istotny rócz przysłupowo-zrębowych budynków mieszkał
S 2 5 *  ku,.u, o „ . Soo -  ...............- ---------------------- -terenów woje-
kowe^ 3  Wywodz3 ce się bezpośrednio z wielowie- 
sie ,*rad^cP budownictwa łużyckiego, zachowało

nych w rejonie Bogatyni występują również liczne 
drewniane budynki gospodarcze (stodoły, szopy), 
lub wręcz całe zagrody, mające ściany wykonane 
w konstrukcji kratownicowej, często o bardzo bo
gatym rysunku. Elementy konstrukcyjne budynków

Sie W f
ani* łudni 'CZnycb Przykładach, szczególnie w jego po
t r i t  3nn ,Wo~zacbodniej części. W ogólnej liczbie ok. yaiym lyauimu. — ---------- „  - - .
n\e ory ° b,ektów tego typu budownictwa zdecydowanie (słupy i miecze) były często dekorowane przez od 

Z ud budynki o konstrukcjach mieszanych, powiędnie nacinanie lub podrzeźbienie. Na uwagę
Hf)# ce y ^ *Cowe lub przysłupowo-zrębowe, pochodzą- zasługują również portale drzwiowe, bardzo często 
vfti e|e 1 w. Stanowią one charakterystyczny odkuwane w kamieniu, będące uproszczonymi ko-

n l s rnen  ̂ pejzażu wsi i miasteczek, przydając mu piami portali barokowych kamienic miejskich.
10  Npe£yf'cznego kolorytu. Najstarsze zachowane do dziś zabytki budowmc-

w?n|aLdZie  ̂ ory9’nalnymi i najcenniejszymi pod twa ludowego pochodzą z XVIII w , jednak więk-
1 % w ądem artystycznym są budynki przysłupo- szość z nich powstała w wieku XIX. Należy dodać,
2 0/ w Zr^bowe, spotykane w szczególnie licznych i że formy wykształcone w budownictwie ludowym,

Hi r ° Sc,owych przykładach w okolicach Bogatyni, wykorzystywane były również w architekturze 
n Sl0 ryczni<ą . ____  ,___ ________________________inłorDcniarvm nr7 vkładem Z te

koracji mansard, werand, wykuszy czy też ganków, 
przydając ówczesnej architekturze specyficznego, 
lokalnego kolorytu.
Obecny stan opisanych wyżej zabytków budownic
twa ludowego jest zły. Złożyło się na to wiele przy
czyn, z których najistotniejszą był brak łączności 
kulturowej między zastaną architekturą a jej obec
nymi użytkownikami, którzy nie zawsze potrafili za
aklimatyzować się w nowym krajobrazie kulturo
wym i zaakceptować nowe dla nich formy architek
toniczne. Jedną z przyczyn złego stanu budownic
twa ludowego jest także dążenie obecnych użyt
kowników do specyficznie rozumianego podwyż
szania standardu życiowego, co z reguły odbywa 
się kosztem historycznej substancji zabytkowej i 
prowadzi do tworzenia nowych budynków o for
mach i gabarytach zupełnie nie dostosowanych do 
historycznie ukształtowanej zabudowy wsi. Bardzo 
poważnym zagrożeniem, którego nie można pomi
nąć milczeniem, jest również postępująca urbani
zacja. a szczególnie rozwój przemysłu energetycz
nego szczególnie dokuczliwy w rejonie Bogatyni, 
ciągle jeszcze najbardziej zasobnego w cenne za
bytki budownictwa ludowego.
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tów°ryCZn*e uksz*aK°wana konstrukcja tych obiek- numentałnej. Interesującym przykładem z terenu 

, bardzo interesująca i charakteryzuje się naszego województwa był (niestety już nie istnieją- 
n ^czeniom wielu materiałów i technik budowla- cy) ewangelicki kościół w Proszowej, powstały w 
f ych> S3 najczęściej budynki piętrowe o wielo- XVIII w., w którym zastosowano w dużej skali tra- 

p cyjnym wnętrzu. Parter domu składa się z dycyjne rozwiązanie konstrukcyjne —  szachulcowe 
woc zasadniczych części, mieszkalnej, dawniej o bogatym rysunku drewnianych rygli. Detale o 

w f °  m'eszczącej pracownię tkacką, wzniesionej konstrukcji ryglowej wykorzystywane były również 
na ° nstrukc  ̂ zrębowej i gospodarczej wzniesionej jako charakterystyczne elementy dekoracyjne w 

°9bł z miejscowego kamienia, oddzielonej od pensjonatowym budownictwie terenów podgór- 
je gSCI m*eszkalnej szeroką sienią, w której znajdu- skich. powstającym licznie u schyłku XIX i w po- 

s,$ trzon kominowy, schody prowadzące do piw- czątkach XX w. Stosowano je bardzo często w de-

9. Średniowieczny zamek obronny Chojnik w Jeleniej Gó- 
rze-Sobieszowie — widok z lotu ptaka
10. Gotycko-renesansowy zamek obronny w Świnach k. 
Bolkowa —- widok z lotu ptaka
11. Renesansowy dwór w Płakowicach
12. Widok na wewnętrzny dziedziniec dworu w Maciejow-
cu
13. Pałac w Radomierzycach
14. Budynek mieszkalny przysłupowo-zrębowy w Bogatyni
15. Kościół ewangelicki w Proszowej — przykład zastoso
wania konstrukcji szachułcowej w architekturze sakralnej 
Fot. 1-4, 9-10 wyk. S.W. Sadowski, pozostałe — z Archi
wum WKZ w Jeleniej Górze. 33
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Janusz Korzeń, Tomasz Polański

Nowa architektura 
pod Karkonoszami



Osadników, którzy zaczęli napływać w rejon Sude
tów w roku 1945, kraina ta oczarowała swoim pię
knem i dostatkiem. Nie tknięte wojną miasteczka i 

r j wsie zachęcały zmaltretowanych wojną ludzi do 
r°zpoczynania tu życia na nowo. Obszar ten cha
rakteryzował się dobrze wykształconą siecią osad- 
niczą, spójnością architektoniczną swej zabudowy.
Na tle niszczonych wojną innych części kraju Su
dety były miejscem nie wymagającym żadnych za
biegów, poza ich objęciem i zagospodarowaniem 
^ tego też powodu przez pierwsze dwadzieścia po
wojennych lat inwestowano tu bardzo niewiele, a w 
gospodarce mieszkaniowej i komunalnej praktycz
nie wcale. Zresztą niemal do dziś pokutuje przeko
nanie, że nadal niczego tu nie brak. zwłszcza, że 
statystycznie tereny te ciągle wyglądają na dobrze 
wyposażone w sieć wodociągową, gazową, dobre 
sa współczynniki charakteryzujące obiekty handlu, 
gastronomii. Ale prawda to papierowa. Dosyć 
S2ybko okazało się, że trzeba płacić wysoką cenę 
2a tak długi okres stagnacji i nefrasobliwości. Nie 
onserwowana przez całe lata zabudowa zaczęła 

™2Padać się w oczach...
żywienie w działalności budowlanej Sudetów 

przyniósł z sobą przełom lat sześćdziesiątych i 
Siedemdziesiątych. Zrealizowane wówczas osiedla 
rnieszkaniowe w swoim wyrazie urbanistyczno-ar- 
c 'tektonicznym są niestety identyczne, jak setki 
mnych powstałych wówczas w całym kraju. Budow
nictwo jednorodzinne to materializacja katalogu z 
u Wierzbowej. W Karpaczu i Szklarskiej Porębie 
zęczęto wznosić pierwsze pensjonaty. Były one 
^ownież nie najlepsze pod względem architekto- 

IC2nym. Budowane z czasem w dużej ilości, stały 
Przedmiotem coraz głośniej wyrażanych obaw 

c ieiSc°wego środowiska architektów i urbanistów 
co do przyszłego obrazu tych pięknych dotychczas 
n,lejscowości. Za punkt zwrotny w sposobie myśle- 

!a Uznać należy rok 1976/77, kiedy ukazał się 
n eryvszV wojewódzki katalog domków jednorodzin- 
Ryc ! kiedy to rozpisano ogólnopolski otwarty kon- 
^ rs na projekt domu jednorodzinnego dla

le rs lcb ' Podgórskich obszarów województwa ję 
t y ^ ^ onkurs wzbogacił opracowany do- 
^ c czas katalog, zaś jego konsekwentne wprowa- 
w en,e’ towarzyszące w miarę szerokiemu stoso- 

an,u Projektów indywidualnych (zwłaszcza w eks- 
ra ż °Wan^Ĉ  *okahzacjach) zaczęło przynosić wy
ja w i  ' POZytywne efekty. Coraz mniej tandety po- 
stro'a W nowych realizacjach, choć z drugiej 
ty s Y r̂uc^no dostrzec wyjątkowo efektowne obiek- 

■ zereg przykładów takich realizacji z ostatnich 
^P o tw ie rd za  tę tezę.
p r 2 T ' e ocen*ó trzeba także szereg realizacji w 
usłu ' łOWysposób ł3cz3cych funkcje mieszkalne z 
w 9owymi. Powstały ostatnio zespół kamieniczek 
* re a r9U U*' Poznaóskiej, w znacznej już części 
z ni 1Z0Wany’ dziś jeszcze zupełnie wyalienowany 

•  uporz3dkowanego dotąd otoczenia, winien 
njej q harmonijnie w zabudowę tej części Jele- 
istnie ° ry ‘ ^ as^ P ' to z chwilą modernizacji ciągu 
uHc2^ e j  zaóudowy i wytworzenia wewnętrznej 
razie d anc,lowo_usługowej, której zarys mamy na 

°piero w postaci fragmentu jednej pierzei * 2 * * 5 * * * * 10

mieszk yWny Pr2ykład uzupełnienia zabudowy zespołu 
kiego an,OWe9° sprzed 1945 r. budynkami z wojewódz- 
Zofia łrestawu Projektów, realizacja 1980-83. Autor arch.
2 ‘a ^ raiewska
•isacja^T* mies2ka,ny w Ścięgnach pod Karpaczem, rea-
3. Bud^ 0(3 Autor arch. Jan Pallado
Autor ~ n?k mieS2kalny w Jeleniej Górze, realizacja 1985.
4. Bud ’ JaC6k Gmerek
1984-Ag0 m i®szkalny w Świeradowie Zdroju, realizacja

5* Budvnk|Ut° r 3rCh‘ Janusz K<>rzeń 
I bajowe* m,eszkalne w Jeleniej Górze-Cieplicach i Ma*

6. Budv l? aUzacia 1986. Autor arch. Jerzy Makowski 
arch i ° ek ?ł*e#*fcalny w Karpaczu, realizacja 1985. Autor
7. Bud IV S'ad0Wski
zacja .go®11 m'eszkalny w Piechowicach-Górzyńcu. reali-
8. Bud Autor arch. Janusz Wojnarowicz
cach r l n?k mies2kalno-usługowy w Jeleniej Górze-Ciepli-
9. Osada ,2aCj a Autor arch. Jacek Radwan 
198a_jłCa leśn'ków w Szklarskiej Porębie, realizacja

10 Zespól0- "  L' Tr° ianowski
cja w tok mieszkaniowy w Świeradowie Zdroju, realiza-
11. QUc} U ocl 1978 r. Autor arch. Henryk Cychner
niej G ó r ^ r  m'eSZkalny pr2y uk Podgórzyńskiej w Jele-
12. Zes C,eP,icach, realizacja 1984-86.
3alenieiP° r  m'es2ka,no-uslugowy przy ul. Poznańskiej w 
ZbionJ ^ ar2e’ realizacja 1980-85. Autorzy arch.arch. 

9 6W KudVba, Tadeusz Szukała
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Zastosowane w omawianej zabudowie arkady, bę- zabezpieczałyby przed deszczem, śniegiem, odwil- Piechowicach, Zawidowie. Te nowe realizacje st| JT 
dące modnym dziś sposobem na wszystko, są wy- żami i innymi wpływami atmosferycznymi, jest nowią symptom wyraźnych zmian poglądów 
raźnym nawiązaniem do podcieni położonego nie- kwestią dysponowania odpowiednimi technologia- kształtowanie zabudowy, zwłaszcza w małych l e ?  
daleko jeleniogórskiego rynku, budząc w ten spo- mi i jakością wykonania, niedostępną na razie na- spotach mieszkaniowych zarówno inwestorów, jak 
sób aprobatę i zrozumienie. Podobnych rozwiązań, szym budowlanym. Najprościej wrócić po prostu do projektantów, którzy przy tego typu realizacja^ 
w skali znacznie mniejszej, pojawiło się na na- stromego dachu, co też zaczęło obowiązywać w wreszcie próbują ujawnić swe indywidualne o ^  °. 
szym terenie już kilka. mniejszych zespołach realizowanych np. w Gryfo- cze. Nastąpiło to nie tak łatwo. Przełamanie utart* S,
Województwo je leniogórskie obsługują dwie fabry- wie, Bolkowie, w Jeleniej Górze i innych miejsco- go sposobu myślenia, że nowoczesny w ie lo ro d #  U! 
ki domów. Ta znajdująca się w Jeleniej Górze jest wościach. ny dom mieszkalny nie musi być ,,blokiem ” nap^ ^
starsza i z wykonywanej w niej w ielkiej płyty Domem, który ma indywidualne, choć dyskusyjne tykało na spore przeszkody. ^
„w roc ław sk ie j” powstaje większość mieszkań w je- oblicze jest w ielorodzinny budynek zrealizowany w W sieci rozwiniętej i gęstej sieci osadniczej woje 
leniogórskiej części Sudetów, zwłaszcza na terenie technologii SBM w Jeleniej Górze-Cieplicach. Pew- wództwa podstawowe problemy stwarza gospod^ 
samej Jeleniej Góry. Fabryka domów w Bolesław- ne elementy detalu tego budynku były inspirowane ka istniejącymi zasobami m ieszkalno-usługowy^1 ta 
cu, pracująca w systemie WK, obdarza swą pro- detalem tradycyjnego sudeckiego budownictwa, często posiadającymi duże wartości ku ltu ro ^  p8 
dukcją tereny północne woj. je leniogórskiego. Bu- Niedawno zasiedlony jest przedmiotem odmień- zwłaszcza tam, gdzie wypełniają one zabytko^ s| 
dynki wznoszone z elementów dostarczanych nych ocen nie tylko profesjonalistów, ale i ogółu śródmieścia, nie tknięte przez działania wojenn6 t 
przez te zakłady wszędzie w kraju „s ą  takie , jak je  mieszkańców miasta. Wątpliwości budzą gabaryty Proces dekapitalizacji tej zabudowy jest głębo^' 
każdy w idz i”. budynku, położonego z jednej strony w bezpośred- mierzy się go w skali województwa, w ujęciu ocli §
Na początku lat osiemdziesiątych udało się skłonić nim otoczeniu zabytkowego zespołu Parku Zdrojo- wiście bardzo globalnym, współczynnikiem ró^ 
wykonawcę na terenie Świeradowa Zdroju do tego, wego i Norweskiego, z drugiej — tuż obok mecha- nym około 50%. Dopiero ostatnie lata przym o^ 
by na realizowanych z wielkiej płyty obiektach w niczne powielonego zespołu kilku budynków pię- ponowne zainteresowanie stanem zasobów istn^ ~~ 
zespole mieszkaniowym wykonał strome dachy i ciokondygnacyjnych. Uznanie budzi zastosowany jących, tradycyjnym wypełnianiem ubytków, dost<J 13 
pokrył je dachówką. Zróżnicowanie poszczegól- detal, rozmieszczenie bryły budynku, wreszcie — sowaniem możliwie najbardziej harmonijnym Je 
nych segmentów w budynkach świeradowskich, na- wykonawstwo. wej zabudowy do zastanego otoczenia. Jeśli \e ^
krycie ich stromymi dachami, pojawienie się czer- Ostatnie 3 lata przyniosły realizację kilkunastu cie- szcze u schyłku lat siedemdziesiątych w sercu J* ni. 
wonej dachówki, dało efekt estetyczny, którego ma- kawych architektonicznie newielkich, wpasowanych leniej Góry pozwolenie na budowę mógł uzysM( iai 
ło kto się spodziewał. Podniósł się również walor w skalę otaczającej zabudowy, często zdobionych projekt, który w miejsce ciągu użytkowych XIX- i * 15 
użytkowy tych domów, choćby tylko z jednego po- skromnym detalem, budynków mieszkalnych wzno- części XV!ll-wiecznych kamienic zakładał re a li^  r* 
wodu. Budowa płaskich dachów, które skutecznie szonych między innymi w Jeleniej Górze. Mirsku, cje ponurych pudeł o jednakowej stolarce to ćĄ  16
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isst to w zasadzie niedopuszczalne. Zresztą pro
jekt ten okazał się być ostatnim paroksyzmem 
ówczesnego ,,burzymurkostwa” . Dziś mamy do 
czynienia z sumienną modernizacją istniejącej za
budowy, z jej nie rażącym uzupełnianiem, czego 
Przykładem są realizacje m.in. z Jeleniej Góry. 
Wlenia, Mirska.
Na marginesie omawianej wyżej kwestii kilka słów 
poświęcić trzeba akcji ,,strychy’’ na naszym tere- 
nie; ^ak na razie przynosi ona więcej szkody niż 
pożytku. Niekwestionowany pożytek mają dzielni, 
borykający się z ogromem trudności formalno-ma- 
teriałowych młodzi inwestorzy, szkodę ponosi ar
chitektura. Działalność ta nie liczy się najczęściej z 
•śmiejącym porządkiem elewacji, z osiami okien, 
kształtem dachu. Dochodzi do brutalnych, nie ha
mowanych jak dotąd skutecznie przez nadzór ar- 
c itektoniczno-budowlany, choćby w Jeleniej Gó
rze, szaleństw, i projektantów, i potem wykonaw
ców Jest oczywiste, że ten proceder trzeba prze
rwać.
Budownictwo mieszkaniowe ostatnich lat —  to pod
stawowe pole naszych obserwacji. Pojawiło się 
akże trochę interesujących obiektów i w innych 
s eracb działalności architektów w obszarze woj. 
jeleniogórskiego. Bujny rozwój architektury sakral- 
nei raczej omija te tereny. Pojawiają się głównie 
Przykłady modernizacji istniejących obiektów, poja- 
w,ają się obiekty, których udanym reprezentantem 
2 obrymi rozwiązaniami wnętrza, detalu może być 
mewielka kaplica w Michałowicach. Przykładów ta
kich
lub

nowych realizacji niosących powiew świeżości 
może nadążających za takim powiewem ze 

świata można byłoby znaleźć więcej. 
nj arakterystyczną dla terenów górskich woj. jele- 

•ogórskiego winna być architektura domów wypo- 
zVnkowych lub uzdrowiskowych z racji niepodwa- 
a nych, tradycyjnych predyspozycji tego obszaru, 

ch ° S*a*n'Ĉ  kryzysowych latach także i dla tej ar- 
m ' tury — nowe realizacje w zasadzie są po

st* t am* myślenia często sprzed lat. Ta uwaga do- 
v 2wlaszcza dwu z trzech prezentowanych
i Ze KG°MK°biektÓW >,Łucznika” w Przysiece i DW 
jak jecj W *~ubinie. Obiektowi z Przesieki towarzyszy 

Q. na 2 Pierwszych obudowanych oczyszczalni w 
ot)1' s t S2ar2e Karkonoszy i Gór Izerskich. Szkoda, że 

u r H "  wykonana kamieniarka na je j elewacjach 
nje Û e do koaca kłamać, że chodzi tu o coś zupeł- 
ko mne^ ° ' Bobrze, że pojawiło się wreszcie opa- 
^  wanie, ale dlaczego aż tak... wyrafinowane? 

woK iac ałTl'arze naszym nie było stworzenie wyczerpu- 
iod*f Sud^° ^omPendium wiedzy o nowej architekturze 
wyft1' tar e^ W ^ rzyf°czone tu przykłady, trochę komen- 

p r 2a' j ak'e9° one wymagają, mają za zadanie 
ybliżyć to, czego często nasi koledzy nie do- 

4 Ze9ają w swoich krótkich wizytach w dwu. 
renomowanych miejscowościach pod Śnież-

ro*^
tko^
efltf 
ęb ^1 
oc^  
ró^

trzech 
N - Coś dzieje się nowego także poza Karpaczem.
Szklarską Poręba

nio5,!
stn^

^°S\  JelenlAWrI°ry;ZOWane kamieniczki w ciągu ul. 1 Maja w 
11 rnier* uL, Ór2e’ realizacja 1984-85. Autor arch. Włodzi-
» i  J i S S z * .
!ysM‘
X-
ja li^  
o ^

niej ̂ Q>2̂ UC*0Wa budynku Komendy Miejskiej MO w Jele-
,akł 0 r2e, realizacja 1984-85. Autor arch. Zdzisław Paw-

realizaWił° n UsłU9° wV w Jeleniej Górze przy ul. 1 Maja,
16, 2re^3 1984 Autor arch. Andrzej Stachoń
1980-«^W A,0ry2owana Pierzeja rynku we Wleniu, realizacja
17, Wo' Ut° r Cecy,ia Korzeniowska
pr2ykładWÓd2kl ° ° m Ku,tury w Jeanie! Górze — udany 
art. pja ,,architektury malowanej", realizacja 1986. Autor
18, Kam yk Gajdler
arch W ,Ca W ^ ‘cbał°wicach, realizacja 1984-85. Autorzy 
19 pQ łesław Stasiewicz. art, plastyk Wojciech Kurowski 
cja i 98r62ądk0wani*  elewacji przy rynku w Mirsku, reałiza-
20. Dom Autor art* Plastyk Lidia Olszewska
ju, re .. WC2asowy KGHM z Lubina w Świeradowie Zdro- 
Bus?w«U! Ĉa w toku od 1976 r. Autorzy arch. Henryk
21. q * Aleksander Franta
sieCe w WC2asowy „Predom-Łucznik" z Radomia w Prze- 
1976- 86r3A 2 budynkiem oczyszczalni ścieków, realizacja 
rew. aut Autorzy arch. W. Jadów, adaptacja arch. J. Źu-
22. Zes°r bUdynkl1 OC2yS2Czalni arch. B. Dąbrowski 
2acja 1970 fotelowy „Juventuru" w Jeleniej Górze, reałi-
23. qq Autor arch. Henryk Pawłowicz
reali2ac' WC2asowy Koksowni ze Zdzieszowic w Karpaczu, 
arch o Ja. Autorzy arch. Zbigniew Sękowski.
p Gra2yna Szymczak

2, 3° 9srahe wyk°na,i; 4, 8 , 13. 14, 17, 19, 22 — J. Korzeń. 1. 
18 23 9' 10? 11' 12 * *’ 15 16 17 18 * 20« 16 20* 21 22 23' 24 ”  T Olszewski.
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Mieczysław Gawrzyński

Nowa architektura w S

nu n§r

Chcę zapisać kilka refleksji o nowej architekturze 
w Sudetach i Przedgórzu Sudeckim. Nowej, dlatego 
że powstała w ostatnich latach, czy dlatego że 
też odpowiada naszym obecnym wyobrażeniom i 
gustom?
Przedstawiając zrealizowane obiekty w ostatnich 
pięciu latach na terenie woj. wałbrzyskiego stara
łem się wybrać te, które można nazwać architek
turą z nadzieją ’. Nie są to wybitne realizacje, 
przeważają obiekty „środka", czyli poprawne, 
funkcjonalne, ciekawe ze względu na zastosowanie 
odmiennego detalu, dobrze wpisane w otaczający 
krajobraz, czy wręcz powracające do sztuki bu
dowlanej, jaka na naszych terenach istniała.
Nie one jednak decydują o ogólnym odbiorze ar
chitektury. Jej charakter związany jest z realizacją 
budownictwa mieszkaniowego, pojedyncze nowe 
obiekty nie zmienią tej negatywnej oceny. Lata 
sześćdziesiąte i początek lat siedemdziesiątych był 
tragiczny dla architektury w Sudetach. Typizacja, 
„w span ia ły" pomysł rozwiązania problemu m ie
szkaniowego, dzięki w ielkiej płycie i fabrykom do
mów nie sprawdził się nie tylko na terenach gór
skich. Także i w obszarze województwa wałbrzy
skiego.
Jest to teren specyficzny, siln ie zurbanizowany, o 
przemieszanej funkcji, który nie uległ zniszczeniu 
w czasie działań wojennych w takim stopniu jak in
ne obszary kraju. Przejęliśmy miasta „s ta re ", 
gdzie około 30% to zabudowa sprzed 1918 r., zaś 
41% przypada na budownictwo realizowane w 
przedziale lat 1918-1945.
Nowe budownictwo powstawało przede wszystkim 
poza miastem. Nie miało to związku z przegę- 
szczeniem „c ity ", czy brakiem terenów budowla
nych. Najprostszą metodą było zajęcie terenów ro l
niczych, czystych, dostępnych! W konsekwencji 
powstały „os ied la-syp ia ln ie" coraz dalsze od m ia
sta, niewiele z nim związane, z wydłużonymi do
jazdami do usług i m iejsc pracy. Złośliw i twierdzą, 
że miało to swoje dobre strony, nie zniszczono ob
szarów zabytkowych śródmieść nową zabudową. 
Tak, ale ich również nie uratowano i szansa na to 
jest niewielka. Np. w Kłodzku dwie pierzeje rynko
we zostały po prostu wyburzone ze względu na zły 
stan techniczny budynków.

Te nowe osiedla cierpią na takie same bolączki jak 
tyle podobnych im zespołów gdzie indziej w kraju. 
Obiekty infrastruktury społecznej —  pozostawiono 
do realizacji na później. Na pierwsze miejsce wy
sunął się wykonawca. Od niego zależało tempo bu
dowania. Przyznam się, że nie potrafię wytłuma
czyć sobie tego pośpiechu, oczywiście narażając 
się wszystkim czekającym na mieszkanie, ale 
przecież przynajmniej w naszym województwie nie 
przeżyliśmy supereksplozji demograficznej, roczni
ki statystyczne wykazują, że od lat w wielu m ia
stach mamy do czynienia z m igracją ujemną. Czy 
nie jest to zastanawiające? Może jednak należało
by zadbać o to, co już posiadamy? Wymagania 
technologiczne, dyktat wykonawcy skrępował ręce 
i wyobraźnię architektów, doprowadziło to do sy
tuacji, w której prawie każde malownicze miasto 
zostało „uszczęśliw ione" blokowiskiem zasłaniają
cym jego panoramę, niszczącym krajobraz. Przy
kładem tego jest Lądek Zdrój, Kłodzko, Stronie Śl. 
i chyba najtragiczniejszym — Bystrzyca Kłodzka. 
Powstały w ten sposób osiedla w Dzierżoniowie, 
budynki 11-kondygnacyjne w Bielawie, przytłacza
jące osiedla w Świdnicy i Wałbrzychu. Liczyły się 
efekty nowego budownictwa, coś co byłoby zauwa
żalne. Rzeczywiście wprowadzony raz ostry dyso
nans w krajobrazie jest trudny do niezauważenia i 
będzie trwał do śmierci technicznej tych osiedli. 
Druga połowa lat siedemdziesiątych to walka o ar
chitekturę regionalną, podjęcie tematów związa
nych z rewaloryzacją, próby stworzenia osiedli 
mieszkaniowych liczących się z człowiekiem i oto
czeniem.
Wiele z wyżej wymienionych cech posiada osiedle 
w Szczytnej, zaprojektowane w terenie o dużych 
walorach krajobrazowych, posiadające świetne 
wnętrza urbanistyczne. Jest to dla mnie „arch itek
tura z nadzieją". Czuje się, że projektanci „space
rowali po osied lu" nim projekt został zdjęty z de
sek kreślarskich. Sami pisali o swoich rozwiąza
niach: .....Ideą koncepcji je s t koncentracja, wytwo
rzenie jednorodnego zamkniętego układu prze
strzennego, którego zasadniczym elementem kom
pozycji je s t zabudowa mieszkaniowa. O brzeżny 
charakter zabudowy m ieszkaniowej III- i  IV-kondyg- 
nacyjnej pozw olił wytworzyć duże wnętrza o cha

rakterze rekreacyjnym  —  ogród dziecięcy, wiążąc) 
główny ciąg pieszy z całym układem pieszym zc  
społu. W ten sposób otrzymano świadomie ksztaJ 
przestrzenny, który swoim  układem i wymiarem a(‘ 
chitektonicznym nawiązuje do krajobrazu górskie ' 
go. tradycji istniejących w rejonie Podsudecia. Za' 
pewniono wielowidokowość zespołu i możliwość 
dalekich wglądów w otaczający k ra jo b ra z ../’ Ja* 
wygląda realizacja tego zespołu? Odczuwam żal i 
niedosyt, że zastosowane rozwiązania materiałowe 
nie dorównują koncepcji architektonicznej i urbani' 
stycznej. Pokrycie dachów blachą, która już rdze' 
wieje, okładziny ścienne i tynki utrzymane w kolo' 
rach niezdecydowanych, typowe balustrady balko- 
nów, do tego bardzo przeciętne wykonawstwo * 
kompletnie nie urządzony teren psują cały efekt, 
ale przy odrobinie wyobraźni...
Nowym elementem w realizowanym budownictwie 
mieszkaniowym w systemie WK-70 jest stromy 
dach, którym przykryte są budynki na osiedlu GO' 
szów w Stroniu Śl. Cieszy fakt, że wykonawca, dy' 
ktator i „na jlepszy znawca architektury" poszedł 
na ustępstwa. Okazuje się, że nawet w systemie 
WK-70, w którym realizowana jest większość  
osiedli w województwie, przy zastosowaniu typO' 
wych sekcji katalogowych można uzyskać niezła 
architekturę obniżając i różnicując wysokość bU' 
dynków. Należy oddać cześć projektantom, 2 
przede wszystkim wykonawcy, za duży szacunek 
do istniejącej zieleni, co jest zjawiskiem raczej 
rzadkim w osiedlach realizowanych metodami 
uprzemysłowionymi. Sam układ urbanistyczny pod' 
porządkowany jest wymaganiom technologii. I tu 
zaczynają się moje wątpliwości. Czy jest to system 
odpowiedni do terenu o tak zróżnicowanej konfigU' 
racji? Czy nie stawia się projektantów pod przysłO' 
wiową ścianą i mimo tego, że w rozwiązaniach ar' 
chitektonicznych wyszli obronną ręką, nie miel* 
większego wpływu na układ urbanistyczny osiedla 
O tym przecież decyduje torowisko dźwigu.
Opisany wyżej zespół to dopiero I etap nowego 
osiedla dla 12 tys. mieszkańców, czyli dla liczby 
prawie dwukrotnie większej niż liczy w chwili 
obecnej Stronie Śl. Jest to dla mnie koszmar. Co 
będzie się działo ze starą substancją miasta? 
Wprowadzenie w 1977 r. „O twartego zestawu dom-

m m m
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jednorodzinnych dla województwa wałbrzy- 
poprawiło sytuację w budownictwie jedno- 

zinnym. Zmienia się również gust inwestora 
łar̂ Wa*ne9 ° ? który chce mieć dom funkcjonalny i 

ny- Zaczynają powstawać zespoły domków jed
norodzinnych w zabudowie szeregowej. Rezygnuje 

2 ohydnych czworaków na korzyść zabudowy, 
w a r^ ją oo j niezłe warunkj juciziom i dobrze wyg- 

de a^ ce  ̂ w obszarze wiejskim  i krajobrazie Podsu- 
^ 2§ść z tych zespołów, w tym między inny- 

w ^?s*e<̂ *e domków jednorodzinnych realizowane 
nik ał^ rzyc^ u na Piaskowej Górze, powstaje w wy- 
z u adaptacji projektu z zestawu.Kontrastuje ono 
p, Ŵ 2eśniel zrealizowanym osiedlem z dachami 
Zl s i mimo że jest tu trochę ciasno i brakuje 

’e sni, różnica w odbiorze układu przestrzennego
est ogromna.

zobreSUj'ąCą adaPtaci^  projektu typowego można 
z aczyć w Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie projektant 
da P‘erw° tna detale architektoniczne oraz 
tem Płaski’ wPr°wadzając płaszczyzny kryte gon- 
bie marku^ ce stromy dach. Można zadawać so- 
ar J >̂^an’e na temat szczerości formy i związków z 
ran itektur3 regionalną, niemniej, przy bardzo sta- 
© fe k t^  Wykonaws*w ie daje to zupełnie niezły 
mie uwa9^ zasługują czterorodzinne budynki
nie S2ka n̂e zbudowane w Strachocinie przed Stro- 
Powt 9dz'e zastosowany także został projekt
fatal arza{ne9° obiektu. Szkoda, że zastosowano tu 
dynk^6 ^okryc*e dachu falistą blachą, te same bu- 
zna * kr^ e dachówką ceramiczną wyglądałyby 
nar)C2nie iePiej. Zresztą w większości budynków fi- 
n Sovvanych przez jednostki uspołecznione wyko- 
r u ^ Ŝ °  êst fatalne, a detal architektoniczny zu- 
^ełn,e ..położony” .
mp°statn'ch latach pojawiło się wiele dobrych do- 

w jednorodzinnych projektowanych indywidual-

z°stał ^  Z<lr‘ — centrum miasta od strony południowej 
Z, 3 c Ca^ ow‘ci® zasłonięte nowymi budynkami 
szka 2C2y*na — osiedle mieszkaniowe dla 1200 mie- 
Bohd'COW’ reaHzacia 1976-1986. Autorzy arch.arch. A. 
4 5 aaowicz, R. Pankowski, E. Lach, K. Wiśniowski 
oL:* stronie Śl.-Goszów30oc *«-<*oszów — osiedle mieszkaniowe dla
1978-iIT*eSZkańcÓW (docelowo dla 12 000!), realizacja 
7  7  Autor2y: arch.arch. M. Bochyńska, K. Oziewicz,
6‘ ^Porowski
S|w rachocin — osiedle domów pracowników Lasów Pań
ski Ŵ h> Rea,i2acja 1978-86. Autor — arch. St. Kruszew- 
7 g. ®*uro Studiów
budoerk° WiCe — osiedle domków jednorodzinnych w za- 
$tawWie S2eregowej. Adaptacja projektu z „Otwartego ze- 
ĄutoU domków jednorodzinnych dla woj. wałbrzyskiego”. 

r7y- arch.arch. J. Grześlakowska. E. Szczucińska
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nie, Domek jednorodzinny w Wolanach —  prosty, 
skromny, wygląda świetnie, co ciekawsze, pokrycie 
dachu jest tu identyczne jak w budynkach ze Stra- 
chocina i układał je ,,niefachowiec” . Dalej wymie
nić trzeba interesującą rozbudowę domu także w 
Wolanach z płaszczyznami dachu pokrytymi da
chówką, w krajobrazie otoczenia wyglądają wspa
niale.
Pojawiają się rozwiązania sięgające do starych 
wzorów. Zaczyna się zacierać różnica między tym 
co jest stare, a tym co wybudowano niedawno, je
dynie stan techniczny budynku, niewielka różnica 
w detalu pozwala na właściwą identyfikację. W 
pobliżu zamku Książ, w parku krajobrazowym, 
powstał hipodrom z obiektami nawiązującymi do 
istniejących XIX-wiecznych zabudowań gospodar
czych. Decyzja projektanta w moim przekonanie 
jest bardzo słuszna, każda inna forma byłaby tu 
konkurencyjna lub obca. W Kłodzku została wybu
dowana wśród obiektów, które kwalifikuję nieco 
wyżej niż tylko jako architekturę, znajduje się bib
lioteka z salami dydaktycznymi Wyższego Semina
rium Duchownego przy Klasztorze oo. Franciszka
nów. Obiekt jest świetnie wkomponowany w oto
czenie, zespolony z zielenią, tworzy harmonijny 
układ z barokowym kościołem. Jego spokojna for
ma, nawiązująca do budownictwa tradycyjnego po
przez duży czterospadowy dach kryty dachówką, 
posiada dobry współczesny detal. Duże przeszkle
nia nadają bryle lekkość i w sumie przy świetnym 
wykonawstwie, jest to architektura warta obejrze
nia. Jakże odmienny jest Dom Parafialny im. Jana 
Pawła II w Bielawie. Elewacje dynamicznie kontra
stują tu z neogotyckim kościołem. Jedynym nawią
zaniem do istniejącego obiektu jest użyty materia^ 
(cegła) i rysunek betonowych płaszczyzn odpowia
dający podziałowi dachu. Architektura bardzo inte
resująca i odważna. Przy tworzeniu zasad ,,jak0 
powinna być”  —  czy regionalna czy zrywająca Z 
tradycją, nasuwa się jedna odpowiedź: powinni 
być dobra.
Przedstawiając kilka zrealizowanych i będących W 
trakcie budowy obiektów, na pewno nie dotarłem 
do wszystkich godnych uwagi. Nie był to cel tej 
prezentacji. Starałem się pokazać architekturę, któ
ra dobrze wpisuje się w krajobraz Sudetów ' 
Przedgórza Sudeckiego, oprócz tego pozwala wie
rzyć, że w obecnych warunkach też można budo
wać dobrze. Zależy to od wielu czynników, wśród 
których wiedza i umiejętności architektów nie s8 
jedynymi.

8. Wałbrzych-Piaskowa Góra — osiedle domków jednoro
dzinnych w zabudowie szeregowej, realizacja 1983- 86* 
Adaptacja projektu z „Otwartego zestawu domków jedno
rodzinnych dla woj. wałbrzyskiego”. Autor arch. A, Szara- 
po
9. Bystrzyca Kłodzka — osiedle domków jednorodzinnych 
w zabudowie szeregowej. Adaptacja projektu typowego- 
Realizacja 1983-86. Autor — arch. Cz. Malinowski
10. Kłodzko — biblioteka oo Franciszkanów wraz z salam* 
dydaktycznymi Wyższego Seminarium Duchownego. Reali
zacja 1981-85. Autor — arch. Cz. Malinowski
11,13. Bielawa — Dom Parafialny im. Jana Pawła ii przy 
kościele Wniebowstąpienia NMP. Realizacja 1979-83. Ad- 
tor — arch. Z. Ptączyński
12. Polanica Zdrój — dom jednorodzinny. Realizacja 1986' 
Fot. 8 , 10, 11 wyk. Mieczysław Gawrzyński, fot. 1, 4, 5, 6< 
7, 12, 13 — Janusz Kasprzak
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We współczesnych postawach wobec gór, wobec 
krajobrazu —  wiele jest z tradycji odziedziczonej 
po kulturze przede wszystkim romantycznej. Senty
mentalizm zrazu ledwie je zarysował, romantyzm 
zaś ostatecznie ukształtował i rozw inął całą wręcz 
„ metodykę" reagowania na krajobraz i przyrodę. 
W sposób szczególny podnoszono w niej rangę gór 
jako obiektu romantycznych penetracji. Dziś reak
cje te są znacznie bogatsze: o zagadnienia ochro
ny przyrody, zagrożeń ekologicznych, (aczkolwiek 
już Wacław Nałkowski przestrzegał, że ludzkość 
doczeka takiej chw ili, że ..powrót do natury” nie 
będzie możliwy, gdyż „na tu ra ” po prostu przesta
nie istnieć).
Sudety, a zwłaszcza Karkonosze, były przedmio
tem najróżniejszych omówień i interpretacji, zw ią
zanych z w ielością ról, jakie wobec nich przyjmo
wał człowiek. Nie wszystkie aspekty tego problemu 
wiążą się z historią kultury polskiej. Jest to jednak 
niezwykły fenomen, że historia kształtowania spo
sobu rozumienia i widzenia Sudetów to zjawisko 
ważne dla trzech kultur: polskiej, czeskiej i, do nie
dawna, także niemieckiej.
W swej bardzo ciekawej relacji o obecności Pola
ków w Sudetach w XVIII i XIX wieku, Jacek Kolbu- 
szewski1 pisze o wczesnych próbach „osw ojen ia” 
Sudetów przez dziewiętnastowiecznych wędrow
ców z Polski (Stęczyńskiego, Pola, Ujejskiego, Dy
gasińskiego, Bełzy). Za sprawą romantycznego hi- 
storyzmu w widzeniu gór, ich krajobraz nabierał 
dla owych Polaków cech rodzimych, swojskich, 
rosła rola autentycznego szczerego wzruszenia. 
Koniec wieku XIX to czasy odstręczającej „tu rysty
ki filis te rsk ie j”  w Sudetach (wg Mieczysława Orło
wicza odległości m ierzno na „bom by piwa” !), to 
odkrycie Tatr dla Polski i wyraźne odsunięcie Kar
konoszy, Sudetów na margines turystycznych zain
teresowań. Po 1945 roku nastąpiło w związku z tym

1. Panorama Karkonoszy z widokiem ogólnym Jeleniej 
Góry fot. T. Olszewski
2. Obraz satelitarny południowo-zachodniej części Polski, 
w tym terenów woj. jeleniogórskiego, cząść wałbrzyskiego 
i legnickiego. (Landstat 1979 r. ze zbiorów OPOLiS-u w 
Warszawie). Widoczna w lewym rogu potężna plama odło
żonych na śniegu zanieczyszczeń pyłowych w rejonie Tu- 
roszowskiego Zagłębia Energetycznego, gdzie obok pol
skiej elektrowni pracują jeszcze 3 inne, położone w NRD. 
Karkonosko-izerski kompleks leśny przesłania ławica 
chmur (na dole obrazu)
3. Stan środowiska przyrodniczego. Objaśnienia: 1-obsza
ry żródliskowe j główne cieki, 2-złoża surowców unikal
nych w skali kraju, 3-obszary o specyficznej rzeźbie tere
nu, 4,5-unikałne stanowiska florystyczne i faunistyczne, 
6-główne ciągi grzbietów i kulminacje, 7-kompleksy leś
ne, 8-złoża innych surowców, 9,10-zakłady przemysłowe 
najbardziej uciążliwe i nieuciążliwe dla otoczenia, 11-za- 
nieczyszczone cieki wód (pow. II kł. czystości), 12-obszary 
o bardzo wysokim zanieczyszczeniu powietrza, 13-tereny 
wylesień (stan z 1983 r.). 14-grantce opracowania 41
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w 2asady ochrony środowiska przyrodniczego i kulturo- 
e9° w obszarze chronionego krajobrazu Karkonosze-Gó- 

y Izerskie. Objaśnienia: 1-ciągi grzbietów, kulminacje 
orzące system podstawowych wnętrz krajobrazu obsza- 

2-system głównych cieków i ich obszarów żródlisko-
1 yc  ̂ 0raz zbiorników z wodami I klasy czystości, 3-komp- 
.e sy leśne pełniące funkcje ekologiczne i ochronne dla 
onych zasobów biotycznych oraz klimatotwórcze. 4-zabyt-

układy urbanistyczne o wybitnych walorach kulturo- 
ych i estetycznych, 5-tereny Karkonoskiego Parku Naro

kowego (Istniejące i projektowane), 7,8-tereny rezerwa- 
°w (is*rilejące i projektowane), 9-tereny obszaru chronio- 
a9o krajobrazu Karkonosze-Góry Izerskie, 10-granice 

ochrony uzdrowiskowej 11,12-tereny lasów ochron
i ć  (Istniejące i projektowane), 13-strefy „A” ochrony 
onserwatorskiej, 14-strefy „B” ochrony konserwatorskiej, 

^'tereny harmonijnie kształtowanego krajobrazu kulturo- 
c.e9° osadnictwa miejskiego i wiejskiego, 16-najwartoś- 
^°wsze obiekty i zespoły obiektów położone poza strefa- 
^• ochrony podlegające ochronie konserwatorskiej, 17-j.w. 
sd «a2ane ochrony konserwatorskiej, 18-chronione ze- 
re0y Paiacowo-parkowe zespoły zieleni wysokiej, 19-te- 

nV ograniczonej czasowo powierzchniowej eksploatacji 
^zaznaczone do sukcesywnej rekultywacji, 20-zakłady 

emysłOWe przeznaczone do przebranżowienia lub mo- 
skł^d28^ 1 W Ce,u wyeliminowania uciążliwości, 21-tereny
2 a 0wlsk. wysypisk oraz tereny poeksploatacyjne prze- 
r rt*°ne <1°  rekultywacji, 22-tereny osadnicze z nie upo-

kowaną gospodarką wodno-ściekową przeznaczone 
23 V'Iyp0sazenla w wysokosprawne systemy oczyszczania, 

obszary największych wylesień, odnawiane i przezna- 
!a ane odnowień i równoczesnej przebudowy gatunków 

sow, 24-obszary o ponadnormatywnym zanieczyszczeniu 
pochodzenia lokalnego, objęte kompleksowymi 

a anl8rni na rzecz radykalnego obniżenia szkodliwych 
w ’ 25-obiekty uciążliwe akustycznie wskazane do 
^  o iminowania zagrożeń hałasem, 26-główne drogi, 
5 granice opracowania
1c ,eruoki zagospodarowania turystyczngo. Objaśnienia: 

obsługi kompleksu turystycznego, 2-rejonowe 
^  °ksbjgi, 3-granice rejonów tu rystyczno-wy poczyn
i ą  4,5-stacje sportów zimowych (istniejące i projek- 
Wa ał\e^ specjalistyczne (istniejące i projekto-
rystv ’ 8~ważnieisze obiekty krajoznawcze, 9,10-szlaki tu- 
uk|lyc2ne (Istniejące i projektowane), 11,12-podstawowy 
cj aci rfro9 owy z projektowanymi uzupełnieniami lub od- 
(I arni dfóg do modernizacji, 13,14-wyciągi narciarskie 

oiejące i projektowane), 15-projektowane szlaki biegów 
njarciars*dch, 16-tereny osadnictwa, 17-granice opracowa-

^lerunki rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego. Objaś

cCDd2 ^ 2 3
IfeSt) D 0 17 

[ 3 0  a E?J11 
C3D 5 C0 2  D O *
0 D 6  GŁD13 C1H20

L L C 7  im i ia  hdeki

nienia: 1-granice stref ochrony uzdrowiskowej, 2-granice 
obszarów górniczych utworzonych dla ochrony wód mine
ralnych, 3-ośrodki lecznictwa uzdrowiskowego, 4-centra 
obsługi lecznictwa, 5,6-zespoły obiektów sanatoryjnych 
(istniejące i projektowane), 7-tereny do wyeliminowania 
uciążliwości przemysłu dla funkcji uzdrowiskowej, 8-układ 
głównych dróg, 9-granice opracowania
7. Kierunki rozwoju rolnictwa i leśnictwa. Objaśnienia: 
1-rejony o przewadze użytków zielonych, 2-tereny upraw 
ogrodniczych, 3-górna granica strefy wypasów bydła, 
4-dołna granica strefy wypasów owiec, 5,6-tereny produk
cji rybackiej (istniejące i projektowane), 7-główne ośrodki 
koncentracji usług dla rolnictwa, 8,9-specjalistyczne oś
rodki rolnicze (istniejące i projektowane), 10-lasy ochron
ne regla dolnego, położone w strefie średnich zagrożeń, 
przeznaczone do sukcesywnej przebudowy składu gatun
kowego, 11-lasy ochronne regla górnego, położone w 
strefie silnych i bardzo silnych zagrożeń oraz postępują
cych wylesień, przeznaczonych do odnowień z równoczes
ną przebudową składu gatunkowego, 12-układ głównych 
dróg, 13-granice opracowania
8. Kierunki modernizacji przemysłu i zakładów eksploata
cji surowców. Objaśnienia: 1-jeleniogórski ośrodek prze
mysłowy, 2-tereny ograniczanej sukcesywnie powierzch

niowej eksploatacji surowców, 3-ważniejsze zakłady prze
mysłowe, 4-tereny osadnictwa z całkowitą likwidacją 
uciążliwości zakładów przemysłowych, 5-zakłady przezna
czone do śmierci technicznej, 6-zakłady przeznaczone do 
modernizacji z eliminajcą zagrożeń dla środowiska, 7-za- 
kłady do przebranżowienia, 8-zakłady z koniecznością 
utworzenia i odpowiedniego zagospodarowania stref och
ronnych, 9-układ głównych dróg, 10-granice opracowania
9. Kierunki przekształceń sieci osadniczej obszaru, komu
nikacji oraz infrastruktury technicznej. Objaśnienia: 1-kra
jowy ośrodek rozwoju, 2-wyspecjalizowane krajowe ośrod
ki, 3,4-ośrodki lokalne i elementarne, 5-turystyka funkcją 
wiodącą w stanie istniejącym i projektowanym, 6-lecznic- 
two uzdrowiskowe funkcją wiodącą, 7-rolnictwo funkcją 
wiodącą, 8-przemysł funkcją wiodącą, 9-układ głównych 
dróg i szlaków kolejowych, 10-przebieg „drogi sudeckiej” 
oraz rezerwa terenu pod budowę autostrady Wrocław-Pra- 
ga, 11-rezerwa terenu pod lotnisko pasażerskie, 12,13-uję
cia wody (istniejące i projektowane), 14,15-zbiorniki reten
cyjne (istniejące i projektowane), 16,17-oczyszczalnie ście
ków (istniejące i projektowane), 18,19-kotlownie (istniejące 
i projektowane), 20-stacja przekaźnikowa TV, 21-suche 
zbiorniki przeciwpowodziowe, 22-projektowane kompo
stownie. 23-granice opracowania 43
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drugie, różnie manifestowane, ich odkrycie od za
chwytów po przejawy wręcz niechęci.

Tych, którzy pamiętają te góry z pierwszych powo
jennych lat jako sielską oazę spokoju i piękna —  
Karkonosze dziś przerażają. Jeszcze większym lę
kiem napawa stan Gór Izerskich: stopień zniszcze
nia lasów jest ogromny, zanieczyszczenia rzek, 
które zbierają nieczystości wprost z ujęć kolekto
rów w Karpaczu, Szklarskiej Porębie, Świeradowie 
Zdroju —  są znaczne. Przed siedmiu laty, zabiera
jąc się do pracy nad planem zagospodarowania

rem objętym' ustaleniami planu stanowi zasadniczą 
dominantę przestrzenną całego regionu. Plan po
stuluje powiększanie terenów KPN do ok. 13000 ha 
z obecnych ok. 5 500. Wzrost terenów Parku spo
woduje odpowiednie zmniejszenie powierzchni ob 
szaru chronionego krajobrazu. Drugi system-— 
ochrony dóbr kultury i wartości krajobrazowych — 
tworzą strefy „A "  ochrony konserwatorskiej, podle
gające pełnej ochronie i obejmujące obszary cen
trum wsi Pobiedna, części obszarów śródmieścia 
Świeradowa Zdroju, Szklarskiej Poręby, Piechowic, 
Sobieszowa, Karpacza i Kowar (trzeba je dopiero 

przestrzennego obszaru* 2 jeszcze tego nie dostrze -. wyznaczyć), strefy ,.B”  ochrony konserwatorskiej,
galiśmy, jeszcze niewiele o stanie zagospodarowa
nia tych gór wiedzieliśmy. Trzeba je  było po raz 
kolejny na nowo ,,odkryć". Karkonosze i Góry Izer
skie nie są częstym przedmiotem rozważań i do
niesień w naszej zawodowej literaturze, od dawna 
nie stanowiły tematu prac pianistycznych. Przez 
wiele lat było cicho na ich temat, tak cicho, że do
piero alarm związany z katastrofą lasów, z utratą 
walorów leczniczych położonych tu uzdrowisk, 
zwrócił uwagę na los tych terenów.
Mimo że podstawowe prace projektowe prowadzi
liśmy w skalach właściwych dla planu regionalne
go — chcieliśmy dysponować wiedzą o górach za
pisaną na mapach znacznie dokładniejszych, mi

obejmujące obszary podlegające zmniejszonym 
nieco rygorom ochronnym, tereny harmonijnego, 
kształtowanego krajobrazu kulturowego osadnictwa 
m iejskiego i w iejskiego (kategoria ta dotyczy pozo
stałych terenów zainwestowanych, nie wchodzą
cych w skład obu w/w stref), a także chronione 
obiekty i zespoły obiektów zabytkowych (92 podle
gają już ochronie, około 40 plan wskazuje do obję
cia ochroną).
Nałożenie informacji o ujawnionej lub potencjalnej 
degradacji środowiska na przestrzenny zapis ele
mentów obu systemów ohronnych, pozwoliło na 
określenie zakresu niezbędnych kompleksowych 
działań rekultywacyjnych i rehabilitacyjnych, które

mo, że dysponowaliśmy mapami stanu użytkowa- zakłada się do realizacji w perspektywie do r, 2000
nia, wykonanymi na podstawie aktualnych zdjęć 
lotniczych —  chcieliśmy wiedzieć, jaka jest kondy
cja lasów porastających góry w ich przeważającym 
obszarze. Chcieliśmy wiedzieć, czy rzeczywiście 
czeka je nieuchronna zagłada, jak kraczą pesymiś
ci...
W swej relacji o rozwiązaniach planu ograniczyć 
chcę się do podstawowych inforntacji. Wśród jego 
celów na eksponowanym miejscu znalazło się sfor
mułowanie zasad skutecznej ochrony środowiska 
przyrodniczego i kulturowego oraz określenie za
dań w tej dziedzinie. Po drugie — w planie sprecy
zowane zostały zadania służące zapobieganiu pog
łębienia się ilościowego i jakościowego deficytu 
wody (ten obszar to ciągle podstawowy jej rezer
wuar dla Podsudecia). Określenie uwarunkowań i 
zasad wykorzystania naturalnych walorów obszaru 
dla jego wielofunkcyjnego rozwoju stało się trze
cim celem opracowania, wynikającym z przyjętego 
systemu ochrony przyrody, krajobrazu oraz dóbr 
kultury. Na koniec plan określił podstawy progra
mowania i koordynacji niezbędnych działań służą
cych modernizacji i przeobrażeniom struktury funk- 
cyjno-przestrzennej poszczególnych miejscowości, 
ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sieci i 
urządzeń infrastruktury technicznej.
Najistotniejszy dla rozwoju tej części Sudetów jest 
przyjęty w planie system terenów chronionych. Do 
jego skonstruowania niezbędne stało się wyodręb
nienie podstawowych wartości środowiska przyrod
niczego i kulturowego obszaru, wartości wyróżnia
jących ten obszar nie tylko w skali całego regionu 
ale i kraju. Mimo że razić to może oczywistością 
sformułowań —  stronom zainteresowanym trzeba 
było uprzytomnić, że nadal składają się na te war
tości: główne elementy rzeźby terenu, czyli ciągi 
grzbietów i ich kulminacje, tworzące system pod
stawowych wnętrz krajobrazowych obszaru, sy
stem głównych cieków i ich obszarów źródlisko- 
wych oraz zbiorników z wodami I klasy czystości, 
kompleksy użytków zielonych o dużych wartoś
ciach przyrodniczych, na koniec zaś pozytywne 
świadectwa dotychczasowej działalności człowieka 
— zabytkowe układy urbanistyczne.
Wyodrębnienie podstawowych wartości środowiska 
przyrodniczego i kulturowego obszaru pozwoliło na 
określenie dwu wzajemnie ze sobą powiązanych 
systemów: ochrony środowiska przyrodniczego
oraz ochrony dóbr kultury i wartości krajobrazo
wych. Pierwszy system tworzą między innymi re
zerwaty przyrody (poza dwoma istniejącymi zakła
da się powiększenie ich liczby do 10), obszar chro
nionego krajobrazu Karkonosze —  Góry Izerskie (o 
pow. ok. 43 450 ha), pomniki przyrody strefy ochro
ny uzdrowiskowej (poza dwoma istniejącym i ich 
układami pian zakłada wprowadzenie takich stref 
wokół zespołu uzdrowiskowego w Kowarach-Woj- 
kowie), tereny lasów ochronnych, chronionych 
kompleksów giebowo-rolniczych oraz obszary gór
nicze ustanowione dla ochrony wód leczniczych. 
Karkonoski Park Narodowy, położony poza obsza-

(a także w części i po roku 2000). Są to m.in.: pro
wadzenie kompleksowych działań na rzecz rady
kalnego obniżenia szkodliwych em isji gazowych i 
pyłowych z ich głównych źródeł w obszarze opra
cowania lub w jego pobliżu) dotyczy to m.in. ZWCH 
,,Chemitex~Celwiskoza" w Jeleniej Górze), dopro
wadzenie do pilnego podjęcia kompleksowych 
działań w skali międzynarodowej na rzecz radykal
nego obniżenia em isji pyłowych i gazowych zw ła
szcza S 02 w całej Europie Środkowej, przywróce
nie I klasy czystości wód we wszystkich ciekach i 
zbiornikach wodnych, a w związku z tym m.in. wy
posażenie terenów osadniczych w wysokosprawne 
systemy oczyszczynia, kontynuowanie komplekso
wych działań rekultywacyjnych na terenach leś
nych z równoczesną przebudową gatunkową ob
szarów już wylesionych lub spodziewanych do wy
lesienia, prowadzenie systematycznych prac rekul
tywacyjnych na terenach prowadzonej w obszarze 
opracowania eksploatacji powierzchniowej. Pilnie 
powinna nastąpić realizacja wymienionych wyżej 
zadań. Ucieczki od tych problemów nie ma. 
Świadomie przyjęliśm y nadrzędność celów ekolo
gicznych przy kształtowaniu polityki przestrzennej 
w obszarze opracowania, co zamanifestowane zo
stało wyraźnie w założeniach do projektu planu3, 
utrzymane także .i rozbudowane w dalszych pra
cach nad planem. Na tle wynikających stąd ograni
czeń mogliśmy dopiero bliżej określić zasady prze
kształceń i modernizacji istniejącej struktury funk
cjonalno-przestrzennej. W generalnym ujęciu wy
raźnemu dowartościowaniu winny być tu poddane 
przyrodnicze i krajobrazowo-kulturowe je j kompo
nenty, zmodyfikowany i w niezbędnym stopniu roz
budowany będzie system obiektów i urządzeń dla 
obsługi ruchu turystycznego, poddany przede 
wszystkim gruntownej, kompleksowej modernizacji. 
Turystyka —  jest obok ochrony przyrody główną 
funkcją obszaru, rozwijana będzie także funkcja 
uzdrowiskowa. Rozwijać się tu będzie rolnictwo 
ukierunkowane na chów i hodowlę owiec oraz byd
ła, w gospodarce leśnej zaś zasadnicze zadania 
sprowadzają się do przezwyciężania skutków klę
ski ekologicznej, jaka dotknęła lasy górskie obsza
ru. Plan zakłada modernizację istniejących zakła
dów przemysłowych, jakie funkcjonują w obszarze 
objętym jego ustaleniami, modernizację zm ierzają
cą do pełnego wyelim inowania uciążliwości dla 
środowiska przyrodniczego i dla mieszkańców naj
bliższego otoczenia.
Wpływ przedstawionych wyżej kierunków rozwoju 
lub przeobrażeń głównych funkcji obszaru na układ 
sieci osadniczej prowadzi do jego utrwalenia i 
uporządkowania. Jest to szkielet, który istniejąc od 
długiego czasu będzie wywierać nadal istotny 
wpływ na wprowadzane rozwiązania architekto
niczno-urbanistyczne. Dzisiejszego obrazu miast i 
wsi w obszarze opracowania, z ośrodkami ich za
sadniczych centrów pilnie wymagających komple
ksowego przeprowadzenia ich rewaloryzacji, nie 
trzeba i nie wolno gruntownie zmieniać. W działa

niach modernizacyjnych na terenach nowej zabu
dowy dążyć trzeba, co pian wyraźnie zakłada, do 
możliwie napełniejszej integracji ,,nowego" ze 
„s ta rym " oraz uzyskania możliw ie najlepszych roz- 
wiązań w tym zakresie.
Jak do tego doprowadzić?
Zatwierdzony plan niesie ze sobą precyzyjnie ok' 
reślony program prac planistycznych nad opraco
waniem serii ogólnych i szczegółowych planów 
miejscowych zagospodarowania przestrzennego 
dla poszczególnych miejscowości obszaru. W chwi
li obecnej jedynie Szklarska Poręba ma opracowa
ny zgodnie z ustaleniami „planu gór" i uchwalony 
plan ogólny, dla trzech dalszych jednostek ukoń-i 
czone zostały w Wojewódzkim Biurze Planowania 
Przestrzennego w Jeleniej Górze prace nad pro
jektami planów ogólnych. Do 1990 roku należy się 
spodziewać ukończenia pozostałych planów, w 
które, oby najpełniej, udało się wprowadzić ustale
nia planu obszaru Karkonosze —  Góry Izerskie.
W relacji mojej pominąłem zagadnienia związane z 
planowanym rozwojem systemów komunikacji oraz 
sieci inżynieryjnych, pochodną przyjętych wcześ
niej generalnych rozwiązań dla rozwoju układuj 
przestrzennego. Nietrudno się domyślić, jaki może 
być zakres prac w tej dziedzinie, w której dopiero 
w ostatnich latach rozpoczęto dające się zauważyć 
prace. Potrzeba ogromnego wysiłku, aby mogły się 
ziścić określone w planie zadania. Przy ich realiza
cji liczyć się trzeba z tym, że rzeczywisty przebieg 
gospodarowania nie tylko w rejonie opracowania, 
ale i w kraju, może być odmienny od zakładanego. 
Za szczególnie niebezpieczne dla planowanych 
perspektywicznych rozwiązań w obszarze Karkono
szy i Gór Izerskich uznać należy utrzymanie do
tychczasowego tempa wzrostu em isji związków 
siarki w całym regionie, w tym oczywiście i w ob
szarze opracowania, dalsze postępy degradacji la
sów, brak postępów przy zahamowaniu tego proce
su, niepodjęcie w odpowiedniej skali i czasie za
kładanych w planie działań w sferze gospodarki 
wodnościekowej, również brak postępów w pow
strzymaniu procesów dekapitalizacji substancji 
m ieszkalno-usługowej oraz turystyczno-wypoczyn
kowej obszaru. Prowadzącemu od dobrych kilku lat 
prace projektowe nad planem obszaru pozostaje 
ufać, że ostatnie zdania będą li tylko przestrogą.

'Jacek Kolbuszewski: Krajobraz i kultura —  Sudety w lite 
raturze i kulturze polskiej. ..Śląsk”  1985
2 Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru chronio
nego krajobrazu Karkonosze-Góry Izerskie, WBPP w Jele
niej Górze 1986, autorzy: arch. Janusz Korzeń — general
ny projektant, dypl. ek. Barbara Elert, mgr Zbigniew Ka
czor, mgr Urszula Kozłowska, mgr Teresa Kucharczyk, 
mgr inż. Leszek Kwaśnicki, mgr Tomasz Olszewski, arch 
Małgorzata Panowicz, mgr inż. Maria Syreda, arch. Marek 
Tarko, zespół infrastruktury technicznej — mgr inż Zbig
niew Jeleński, inż. Zenon Rzeczycki. mgr inż. Kazimierz 
Synowiec, mgr inż. Joanna Wędzina, mgr inż. Czesław 
Wandzel
3Założenia do projektu planu zaakceptowało Prezydium 
WRB w Jeleniej Górze w czerwcu 1985 r ., w listopadzie 
1986 WRN w Jeleniej Górze uchwaliła plan
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Janusz Radziejowski

Góry Stołowe stanowią pod względem przyrodni
czym i krajobrazowym jeden z najciekawszych i 
najbardziej malowniczych regionów naszego kaju. 
Jego atrakcyjność podnoszą sąsiadujące z nim od 
południa znane uzdrowiska* Polanica, Duszniki i 
Kodowa oraz liczne, interesujące obiekty kultury 
materialnej, znajdujące się w miejscowościach po
łożonych u podnóży Gór. Oprócz tych walorów 
uważny przybysz dostrzeże też szereg zjawisk ne
gatywnych, które na co dzień są źródłem trosk 
mieszkańców i lokalnych władz, wpływają na obni
żenie jakości życia, utrudniają prowadzenie polityki 
rozwoju tego trudnego, bo przecież górskiego rejo-

W ALORY P R ZY R O D N IC ZE  I STAN ZA G O S P O D A 
R O W ANIA GÓR STO ŁO W YC H

Z geograficznego punktu widzenia, Góry Stołowe 
zalicza się do regionu Sudetów Środkowych. Oma
wiany obszar stanowi południowo-wschodni, naj
wyższy fragment całego geograficznego mezore- 
gionu Gór Stołowych o powierzchni ok. 70 km kw., 
położonego w części za granicą państwa. Góry 
Stołowe położone są na terenach gmin Radków. 
Kudowa, Szczytna oraz miast Duszniki Zdrój. W ro
ku 1981 Wojewódzka Rada Narodowa utworzyła na 
omawianym terenie Stołowogórski Park Krajobra
zowy, którego powierzchnia wynosi wraz z otuliną 
ok. 130 km kw. Na obszarze tym znajtiu ją się re
zerwaty przyrody „B łędne Skały ’ , „Szczeliniec 
Wielki „W ielkie Torfowisko Batorowskie", projek
towanych jest kilka następnych.
Głównymi walorami przyrodniczymi krainy są wy
stępujące tu formy rzeźby skalnej. Powstały dzięki 
specyficznej budowie geologicznej Gór Stołowych 
—  zalegającym poziomo warstwom górnokredo- 
wych piaskowców ciosowych i margli o różnorakiej 
odporności na niszczenie. W wyniku tych procesów 
oraz ruchów tektonicznych góry te przybrały cha
rakter ukształtowanego piętrowo tzw. stoliwa, któ- 
rego niższe piętro sięga ok, 750 m n.p.m. i opada 
progami w otaczające Góry Stołowe obniżenia, a 
wyższe tworzy bastiony skalne Narożniaka, Skal- 
nlaka i najwyższego szczytu Gór Stołowych — 
Wielkiego Szczelińca (919 m n.p.m.). Wytworzyły 
się tu oryginalne formy w postaci wież, ambon, 
grzybów, skalnych labiryntów.
W wyniku kilkusetletniej już historii eksploatacji te
go terenu przez człowieka, szata roślinna gór jest 
silnie przekształcona. Zbiorowiska leśne o charak
terze zbliżonym do naturalnego zajmują niewielkie 
obszary. Większość terenów zajmują sztucznie 
wprowadzane zespoły świerków 
Historia zagospodarowania obszaru sięga wczesne
go średniowiecza. Wiadomo, że przed X wiekiem

istniały tu dobrze rozwinięte osady słowiańskie, a 
w XIII w. rozpoczęła się kolonizacja na prawie nie
mieckim. Pod koniec następnego wieku osadnictwo 
dotarło do podnóży stoliwa, a wsie z tego okresu 
jak Lężyca, Szczytna, Wambierzyce mają charakter 
długich ulicówek. Podobny charakter m iały wsie lo
kowane w XVI-XVII w. —- Studzienna, Dańczów czy 
Pstrążna. W XVIII w. powstały w obrębie najwyż
szych partii gór wsie Karłów, Bukowina, Łężno, 
Batorów. Ważnym czynnikiem rozwoju osadnictwa 
stały się przyrodolecznictwo i turystyka. Próby 
praktycznego wykorzystania źródeł wód m ineral
nych pojawiły się już w XVII wieku. W XIX w. Dusz
niki, Polanica i Kudowa rozwinęły się w duże uzdro
wiska. Turystyka zaczęła rozwijać się tu już od 
połowy XVIII wieku. I tak np. Karłów rozbudował 
się pod koniec tego wieku jako miejscowość letni
skowa dla wypadów w masyw Szczelińca Wlk., na 
którego szczyt wybudowano schody. M iejscowoś
ciami letniskowymi stały się także Pasterka i Rad
ków
Trudno jest ustalić przynależność państwową tego 
obszaru przed XI w. Później należał do Czech. W 
połowie XVIII w. dostał się pod władzę Prus a póź
niej Niemiec, Stan ten utrzymał się do 1945 r „  kie
dy to cała Kotlina Kłodzka weszła w skład państwa 
polskiego. Po dawnej słowiańskiej przeszłości do
trwało do naszych czasów kilka nazw, m.in. Buko
wina, Kudowa (d. Cudowa), Homole, pewne pa
miątki historyczne, zapisy w kronikach. Trzeba też 
wspomnieć, że polska część Gór Stołowych bywa 
w Czechosłowacji zwana Hejszowiną, co ma stano
wić dawną słowiańską nazwę tego masywu.
W r. 1945 władze polskie przejęły teren Gór Stoło
wych nie zniszczony działaniam i wojennymi, z s il
nie rozwiniętym osadnictwem, zagospodarowany 
przede wszystkim rolniczo, z odpowiednią infras
trukturą techniczną, z dużym udziałem obiektów i 
urządzeń turystycznych. Liczne były gospody, hote
le. Duże budynki mieszkalne na wsi miały pomie
szczenia przeznaczone do przyjmowania letników. 
Główne szlaki turystyczne przypominały dobrze 
utrzymane chodniki ze schodami, poręczami itp. 
Stosując dzisiejsze kryteria, zagospodarowanie to 
było z pewnością przesadnie intensywne i ofero
wało turystykę bardzo ułatwioną.
Po ucieczce i wysiedleniu Niemców na tereny te 
przybyli osadnicy polscy Osadnictwo było tak in
tensywne, że już pod koniec 1948 r. nastąpiło prze- 
gęszczenie i część przybyszów opuściła te tereny. 
Na dalsze wyludnienie się Gór złożyły się następu
jące czynniki: akcje weryfikacyjne osadników na te
renach przygranicznych w latach pięćdziesiątych, 
niepewność sytuacji politycznej w odczuciu ludnoś
ci zwłaszcza przed podpisaniem układu Pol- 
ska-RFN w 1970 r. —  co zniechęcało do stałego 
wiązania się z tymi terenami i inwestowania. 
Osadników z nizin zniechęcały także trudne warun
ki górskie, wadliwa polityka podatkowa wobec ro l

ników w górach, a także upadek usług (spowodo- 
wany m.in. przez ograniczenie prywatnej inicjaty
wy), likwidacja przemysłu terenowego i brak miejsc 
pracy. To wszystko doprowadziło do obecnej sy
tuacji: odpływu ludności wiejskiej, upadku wsi, 
dewastacji budynków, skurczenia się bazy turystycz
nej. W większości wsi położonych na terenie Stoło- 
wogórskiego Parku Krajobrazowego 80-100% bu
dynków pochodzi sprzed 1945 r „  przy czym znacz
na większość z nich jest całkowicie zdekapitalizowa
na. Niszczeją też budynki publiczne jak np. budy
nek dawnej szkoły w Karłowie, czy też tamże — 
pochodzący z początku XIX w. — budynek leśnie 
twa. Nieznaczne objawy poprawy dają się zauwa
żyć dopiero obecnie, gdzieniegdzie pojawiają się 
nowe budynki. Opisane zjawiska nie dotyczą mie
jscowości uzdrowiskowych, czy też większych mie
jscowości rolniczych i przemysłowych, jak Szczyt
na czy Lężyce.
Baza rekreacyjna w większości znajduje się w ge
stii zakładów pracy, baza ogólnie dostępna jest 
szczupła. Przeszkodą w jej rozbudowie są m.in 
trudności w zaopatrzeniu w wodę i oczyszczaniu 
ścieków oraz dekapitalizacja starych budynków- 
Sprawia to, że pewne obiekty są od lat wyłączone 
z eksploatacji. Z nowych obiektów wspomnieć na
leży m.in. o dużym zespole wypoczynkowym poło
żonym nad zalewem k/Radkowa oraz przykładzie 
wyjątkowo złego smaku — zespole „dachowców" 
u podnóża Szczelińca W lk„ należącym do Przed
siębiorstwa Turystycznego „Ś nieżn ik” .
Rolnictwo na terenie Gór Stołowych jest niezbyt in
tensywne, przeważają użytki zielone, a ogół area
łów rolniczych nie przekracza 10% obszaru. Inten
sywnie eksploatowane są w obszarze gór lasy, 
zwłaszcza w miejscach łatwo dostępnych. Prowa
dzi to do zakłócenia stosunków wodnych, przyspie
sza erozję. Jednocześnie na zboczach, w miejscach 
trudniej dostępnych, gniją od lat nie sprzątane wia
trołomy.
Od wielu lat na terenie tym eksploatowano piasko
wiec. Obecnie kamieniołom w Skałach Radków- 
skich stanowi największe zagrożenie dla Gór Sto
łowych. Jego widoczne z dala wyrobisko stanowi 
znaczący dysonans krajobrazowy, wybuchy powo
dują ruchy tektoniczne, przyspieszające przemie
szczanie się bloków skalnych budujących Szczeli- 
nieć Wlk.
Na koniec przeglądu stanu zagospodarowania gór 
wspomnieć należy o ocalałych tu obiektach zabyt
kowych. Najstarsze z XVI i XVII wieku znajdują się 
w Radkowie, Dusznikach i Lewinie. Sporo jest za
bytków XVIII-wiecznych, jak Sanktuarium Maryjne i 
zespół kalwaryjny w Wambierzycach, 
XVIII/XX-wieczna zabudowa uzdrowiskowa w Kudo
wie i Dusznikach i in. W obrębie właściwych Gór 
Stołowych wymienić trzeba ruiny XVIII-wiecznego 
Fortu Karola k/Lężna, kościół barokowy z końca 
XVIII w. w Pasterce czy też kaplicę z tegoż wieku



^  Batorowie. Wspomnieć należy też o budynku 
awnej kuźni w Pstrążnej, gdzie zamierza się zo- 

r9anizować skansen budownictwa wiejskiego.

K|e r u n k i r o z w ią z a ń  p r z e s t r z e n n y c h

Jak wynika z przedstawionych informacji, Góry 
otołowe są terenem niezbyt intesywnie zagospoda- 
r°wanym, poddanym umiarkowanej antropopresji 
2w*ęzanej z turystyką, gospodarką leśną i funkcjo- 
n°Waniem kamieniołomu w Skałach Radkowskich. 
Jest to przy tym teren o unikalnych walorach przy- 
rodniczych, co stało się przyczyną, oprócz utwo- 
rzenia parku krajobrazowego, powstania idei utwo- 
r^enia parku narodowego Gór Stołowych. Znajduje 
° na poparcie środowisk naukowych, części ludnoś- 
^  miejscowej, turystów, władz wojewódzkich. 
w trakcie opracowywania ,,Założeń do planu prze
m iennego zagospodarowania obszaru Gór Stoło- 
wVch” 1 2 za główne przesłanki dalszych prac uzna
no:

Ochronę przyrody, w tym powołanie parku naro
dowego wraz z otuliną i wykluczenie intensywnej 
2*ałalności gospodarczej;

~~~ ochronę uzdrowisk przed nadmiernym ruchem 
^kreacyjnym , spowodowanym m.in. brakiem bazy 
UrVstycznej w innych miejscowościach;

"7 Potrzebę zabezpieczenia przestrzeni do rekrea- 
cli. przy ograniczeniu form i urządzeń kolidujących 
2 zasadami ochrony przyrody;

respektowanie lokalnych interesów gospodar
k o * 1 j interesów ludności miejscowej —  o ile nie 
^°lidują z ochroną przyrody.

rzed przystąpieniem do sformułowania propozycji 
Przestrzennego zagospodarowania gór, zespół op- 
rac°wujący „Założenia...”  przeanalizował oczeki- 
wania i zamiary, prezentowane przez przedstawi
a l i  m iejscowej ludności oraz zainteresowanych 
J^stytucji. ^ fo rm acje  na ten temat uzyskano m.in. 

2,$ki sondażowi socjologicznemu. Okazało się, że 
°Prócz zwolenników powołania parku narodowego, 
lst°ieją grupy zainteresowane intensywnym wyko

rzystaniem gospodarczym Gór Stołowych. Wymie
nić tu należy Lasy Państwowe, które deklarując po
parcie dla idei powołania parku narodowego, opo
wiadają się jednocześnie za drastycznym ograni
czeniem jego powierzchni (do ok. połowy po
wierzchni obecnego parku krajobrazowego) tak, 
aby większość lasów mogła być eksploatowana 
gospodarczo. Argumentem dodatkowym za takim 
rozwiązaniem jest teza, że zarząd parku nie bę
dzie w stanie prowadzić skutecznych zabiegów 
ochronnych na tak dużych powierzchniach leśnych. 
Dalej — Zakłady Kamieniarskie w Radkowie argu
mentują konieczność utrzymania kamieniołomu 
unikalnością uzyskiwanego tu surowca skalnego i 
negują ujemny wpływ robót górniczych na przyro
dę. Istnieje też grupa zainteresowana intensywnym 
zagospodarowaniem rekreacyjnym gór —  łącznie z 
budową kolejek linowych i dużych obiektów wcza
sowych. Można przyjąć, że argumenty na rzecz 
szerokiego udostępnienia rekreacyjnego są naj
mniej groźne wobec braku środków materialnych i 
obiektywnych, wymiernych przeciwskazań, takich 
m.in. jak brak wody.
Przy uwzględnieniu różnych poglądów, propozycje 
przyszłego zagospodarowania Gór Stołowych sfor
mułowane zostały w trzech wariantach, które poni
żej przedstawiam.

Wariant A („rezerwatowy ') — zagospodarowanie 
ograniczone na rzecz funkcji ochronnych

W wariancie tym przewiduje się, że obszar Gór 
Stołowych będzie stanowić park narodowy o ścis
łych reżimach ochronnych. Zakłada się, że w gra
nicach obecnego parku krajobrazowego, zakazane 
zostaną wszelkie formy gospodarowania poza ty
mi, które bezpośrednio będą wiązać się z funkcja
mi parku narodowego. Przewiduje się m.in., że:
— gospodarka leśna będzie prowadzona według 
zasad właściwych dla rezerwatów, poza działania
mi mającymi na celu przebudowę drzewostanów w

celu uzyskania ich zgodności z warunkami natural
nymi;
—  produkcja rolna byłaby dopuszczana tylko w 
niewielkich enklawach wokół Pasterki, Karłowa, 
Batorowa, w gospodarstwach osób związanych za
wodowo z parkiem narodowym:
—  ograniczeniu uległby tranzytowy ruch samocho
dowy, w tym turystyczny;
—  podstawową formą rekreacji byłaby turystyka 
kwalifikowana;
— baza wypoczynkowa na terenie gór ulegnie lik
widacji (poza obsługą turystykj kwalifikowanej);
— jednostki osadnicze na terenie przyszłego par
ku uległyby dalszej likwidacji iub ich rozwój mu
siałby ulec stagnacji.
Jakkolwiek taki wariant zagospodarowania chronił
by dobrze przyrodę, to jet on w jaskrawej kolizji z 
istniejącymi formami i tradycjami użytkowania tego 
terenu.

Wariant B („intensywny”) — intensywne użytkowa
nie gospodarcze, ograniczone funkcje ochrony 
przyrody

Propozycja ta przewiduje intensywne zagospodaro
wanie rekreacyjne i leśno— rolne, a przyszły park 
narodowy Gór Stołowych objąłby tylko najcenniej-

1. Widok spod Szczełińca na wieś Pasterkę; w tle z lewej 
strony —  Błędne Skały
2. Góry Stołowe — istniejący stan zagospodarowania 
przestrzennego. Objaśnienia: 1 — zabudowa miejska, 2 — 
zabudowa wiejska, 3 — lasy, 4 — ściany skalne, 5 — kra
wędzie erozyjne, 6 — skałki, 7 — rezerwaty przyrody: ł 
„Błędne Skały”, Ił „Szczeliniec Wielki”, III „Wielkie Torfo
wisko Batorowskie” . 8 — granica Parku Krajobrazowego 
Gór Stołowych, 9 — ważniejsze drogi, 10 — główne rzeki, 
11 — linia kolejowa, 12 — zabytki architektury, 13 — za
bytki architektury o najwyższej randze, 14 — uzdrowiska. 
15 — miejsce pielgrzymek
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sze przyrodniczo rejony gór (o pow. ok. 40 krf 
kw.).
Wariant ten zakłada że:
—  oprócz ścisłych rezerwatów, gospodarka leśn$ 
prowadzona byłaby według normalnych zasad;
—  czynione byłyby starania na rzecz rozwoju pro 
dukcji rolnej w obszarze gór;
— rozwijane byłyby wszelkie formy rekreacji;
— jednostki osadnicze na terenie Gór Stołowych 
będą intensywnie rozwijane m.in. na podstaw^ 
rozwiniętej bazy wypoczynkowej;
— w przeciwieństw ie do pozostałych wariantów 
będzie kontynuowana —  w ograniczonym zakres^
— eksploatacja kamieniołomu w Radkowie. 
Powyższa propozycja (opracowana jako syntez^ 
poglądów zwolenników intensywnego zagospod#' 
rowania gór) utrudniłaby w sposób zasadniczy re3' 
lizację idei powołania tu parku narodowego i je$* 
sprzeczna z dotychczasowymi ustaleniami planó^ 
gmin i planu województwa.

Wariant C („umiarkowany”) — umiarkowanie in 
tensywne formy użytkowania terenu przy nadrzęd 
nej funkcji ochrony przyrody

Wariant ten przewiduje utworzenie parku narodź 
wego o granicach zapewniających ochronę najważ 
niejszych walorów gór. Gospodarka zasobam1 
przyrody, a w tym gospodarka leśna, byłaby pod' 
porządkowana idei „na tu ra lizac ji” , tj. wszechstroH' 
nego odtwarzania właściwego tu krajobrazu przV' 
rodniczego. Dopuszcza się działalność gospoda^' 
czą, prowadzoną w interesie miejscowej ludność 
oraz w celu zapewnienia warunków rozwoju tyd1 
form rekreacji, które nie będą kolidować z ochron^ 
środowiska. Zakłada się m.in. następujące rozwiń 
zania szczegółowe:
— gospodarka leśna uległaby znacznym ograni' 
czeniom i jej ramy byłyby utalane przez adminiS' 
trację przyszłego parku narodowego;
— wykluczona byłaby eksploatacja kamieniołomu;
— rolnictwo byłoby rozwijane w dotychczasowy^1 
ramach przestrzennych, przy wykluczeniu itensy^' 
nych form;
— ograniczeniu uległyby masowe formy rekread1 
oraz rekreacji pobytowej (zwłaszcza ośrodki ' 
obiekty typu zamkniętego —  zakładowe, prywatne):
— miałby miejsce umiarkowany rozwój jednostek 
osadniczych, zwłaszcza położonych na obrzeż^ 
parku lub w jego otulinie, takie jak Studzienna- 
Chocieszów, Batorów, Darnków, Dańczów, JakubO' 
wice Prążna: byłaby w nich lokalizowana baza wy' 
poczynku pobytowego o kameralnym charakterze 
(typu pensjonatowego), Karłów stałby się ośrod' 
kiem dyspozycyjnym parku, w Radkowie i StU' 
dziennej byłyby lokalizowane główne funkcje ro i' 
rządowe ruchu turystycznego.
Omówiony wariant, preferowany przez Autoró^ 
,,Założeń...” najskuteczniej godzi różne interesy 
występujące na terenie gór. Spośród kilku w a r ia t 
tów przebiegu granic, jako najbardziej odpowied' 
nie wybrano granice obecnego parku krajobrazem 
wego Wariant „C ” jest zgodny z istniejącym i o p r^  
cowaniami planistycznymi, a także z przepisami W 
sprawie zlewni chronionych, lasów wodochronnyd1 
i stref ochronnych uzdrowisk. 7
Przedstawione propozycje winny stać się przed' 
miotem współpracy ze stroną czeską w celu obję' 
cia zintegrowanym systemem ochrony przyrody 1 
krajobrazu całego masywu Gór Stołowych.

3. Główne warianty zagospodarowania Gór Stołowych:
A —  rezerwatowy (zagospodarowanie ograniczone na 
rzecz funkcji ochronnych),
B —  intensywny (intensywne użytkowanie terenu, ograni
czone funkcje ochroniarskie),
C — umiarkowany (dopuszczalne umiarkowane formy 
użytkowania terenu przy nadrzędnej funkcji ochronnej). 
Objaśnienia: 1 —  obszary wyłączone z działalności gospo
darczej, 2 —  tereny użytkowane gospodarczo (gospodarka 
leśna, rolnictwo itp.), 3 —  granica Parku Krajobrazowego 
Gór Stołowych, 4 —  jednostki osadnicze, gdzie przewiduje 
się stagnację lub ograniczenie rozwoju, 5 —  jednostki 
osadnicze przewidywane do intensywnego rozwoju, 6 —  
jednostki osadnicze przewidywane do umiarkowanego

rozwoju, 7 — ośrodek dyspozycyjny przyszłego parku na
rodowego, 8 —  droga E-12, 9 —  inne ważniejsze drogi
4. Labirynt skalny w rezerwacie „Błędne Skały”
5. Skalne schody na Szczeliniec Wielki
6. Podupadłe domostwa w Pstrążnej
7. Stara kuźnia —  obiekt skansenu powstającego w 
Pstrążnej
8. Widok znad zalewu koło Radkowa na Śpićak
9. Widok na Wambierzyce ze Szczelińcem w tle
10. Zabytkowy budynek leśnictwa z 1805 r. w Karlowie
11. Ulica Zdrojowa w Polanicy —  przykład XIX/XX-wiecz- 
nej zabudowy uzdrowiskowej

Zdjęcia i rysunki — Małgorzata Smogorzewska

\  W latach 1984-85 zespół Instytutu Kształtowania Srodcm 
wiska w Warszawie opracował dokumentację i za ło że n i 
do planu przestrzennego Gór Stołowych jako przyszłego 
parku narodowego. W skład zespołu wchodzili: dr Janus^ 
Radziejewski —  kierownictwo prac, dr S ławomir AnusZ- 
mgr Bogusława Biernacka, dr Marian Cieślak, mgr inż 
Barbara Grzybowska-M isiak, mgr Zbigniew Henclik, mgr 
Jolanta Kamieniecka, Wanda Kłyź, mgr Wanda Patrzałek- 
arch. Jerzy Ryszkiewicz, Małgorzata Szarek, arch Ludmi' 
ła Zawistowska
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Rekonstrukcja Imiastazej Stachoń

Jednym z podstawowych zadań uchwalonego w 
grudniu 1986 roku Planu Szczegółowego Zagospo- 

p  darowania Przestrzennego i Rewaloryzacji Śród
mieścia Jeleniej Góry było określenie zasad odbu
dowy zespołu staromiejskiego. Znalazło to odbicie 
w zwiększonym zakresie i bardziej szczegółowym 
zapisie ustaleń planu dotyczących tego rejonu mia- 

I  sta, zawartych w odrębnym opracowaniu —  Planie 
I  Odbudowy i Rewaloryzacji Starego M iasta.1 Plan 
*  ten sporządzony został w dokładniejszych skalach 
j  H-500, 1:250) niż plan śródmieścia (1:2000) i uzu- f pełniony informacjami o historycznych przekształ
ci ceniach zespołów zabudowy ,,starów ki”  oraz stu-

[hurów obronnych wraz z bastejami. W miejsce wy- ługowe. Nowy ośrodek usługowy założono wyko- 
Ur^onej zabudowy wprowadzono nowe budynki rzysłu jąc naturalne ukształtowanie terenu (...), a 

^'eszkalne. sylwetę starego miasta uzupełniono nowymi ele-
°dstawą tych działań była praca, która uzyskała II mentami współpracującym i z dotychczasowym  

^g ro d ę  (pierwszej nie przyznano) w konkursie układem przestrzennym  —  obok XH-kondygnacyj~ 
ARP nr 390, zorganizowanym w 1966 roku na pro- nego hotelu zaprojektowano cztery XI-kondygnacyj- 

]ekt urbanistyczny przebudowy i porządkowania ne budynki m ieszkalne'1. Projekt zakładał ,,nieuch- 
Centrum Jeleniej Góry,2 a następnie sporządzony ronność wymiany starej zabudowy, która swoim i 
P°d kierunkiem arch. Romana Tunikowskiego, po- param etram i techniczno-użytkowymi nie sprosta 
0r,kursowy z 1971 roku. Głównym zadaniem w tym wymaganiom la t najbliższych”  oraz ograniczenie 

Projekcie stało się, jak to sform ułowali jego auto- rozmiarów jej adaptacji. Projekt ten określił także 
r*y> określenie m iejsca i sposobu organizacji docelowo nową formę przestrzenną starego miasta 
°9ólnom iejskiego ośrodka usługowego. Lokalizację wyrażającą ..nową treść i odm ienny sposób je j 
9 wyznaczono w obrębie zabytkowego staro m i ej- organizowania na tym obszarze". 

skiego obszaru, utrzymując tradycyjny usługowy Projekt pokonkursowy stał się podstawą przebudo- 
c"arakter centrum (...) W blokach przyległych do wy sześciu przyrynkowych kwartałów. Stara zabu- 
rynku utrzymano zabudowę mieszkaniową, a (...) dowa została tu niemal całkowicie wyburzona i za

wężę stareao miasta przeznaczono na cele us- staoiona nowvmi hudvnkami W nifirzeiar.h rvnko-

1. Widok starego miasta i dawnego przedmieścia woja- 
nowskiego z obwodnicy północnej miasta (fot. T. Olszew
ski)
2. Stare miasto na tle śródmieścia. Pogrubione linie 
wskazują rejony projektowanych uzupełnień i przekształ
ceń układu przestrzennego kwartałów, ciemniejsze po
wierzchnie wyznaczają system przestrzeni publicznych 
centrum miasta
3. Wschodnia pierzeja pl. Ratuszowego: a) w drugiej poło
wie lat sześćdziesiątych, b) stan współczesny (fot T. Ol
szewski)
4. Zabudowa starego miasta: a) w 1955 roku, b) stan 
współczesny
5. Koncepcje przeabudowy starego miasta: a) według pro
jektu pokonkursowego (1971 r.), b) według planu odbudo
wy i rewaloryzacji (1986 r.)
6 . Koncepcja ukształtowania zabudowy według planu od
budowy i rewaloryzacji starego miasta (aksonometria)
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wych utrzymano historyczne linie zabudowy oraz 
zrekonstruowano elewacje frontowe wraz z podcie
niami. Zahamowanie tych prac, jakie nastąpiło w 
połowie lat siedemdziesiątych, pozostawiło nie za
budowane tereny wyburzonych kwartałów na pół
nocnym i zachodnim obrzeżu oraz uchroniło przed 
planowanymi wyburzeniami kwartały położone w 
południowej części zespołu staromiejskiego, gdzie 
występują liczne działki plombowe, pozostałe po 
rozbiórkach zniszczonych budynków. 
Przekształcenia historycznego układu przestrzen
nego starego miasta uwidoczniły się szczególnie 
drastycznie w jego sylwecie. Wyburzenie obrzeżnej 
zabudowy z pozostałościami fortyfikacji oraz rea li
zacja charakterystycznych budynków mieszkalnych 
przy ul. Kopernika zaprzepaściły dotychczas 
wykształcony obraz starej Jeleniej Góry, który jak 
to ilustrują historyczne panoramy, przez setki lat 
nie ulegał zasadniczym zmianom, mimo wielokrot
nej wymiany zabudowy. Nowe budynki mieszkalne

tworzą długi, rytmiczny ciąg identycznych sekcji, o 
wysokich gabarytach i horyzontalnym układzie e le
wacji frontowych. Stały się one dominującym, 
pierwszoplanowym elementem nowej panoramy 
zespołu staromiejskiego.
Plan Odbudowy i Rewaloryzacji Starego Miasta 
zmierza do przywrócenia tradycyjnych cech prze
strzennych sylwety tej części miasta. Zakłada się 
w nim utrzymanie naturalnych, nawiązujących do 
historycznych wysokości budynków mieszkalnych, 
stosuje w projektowanych zespołach zabudowy za
sadę narastania jej gabarytów w kierunku centrum 
układu, wyklucza lokalizację w obszarze starego 
miasta i w jego sąsiedztwie wysokich obiektów, 
które mogłyby konkurować z zabytkowymi dom i
nantami.
Wprowadzona w planie na obrzeżu „s ta rów k i”  za
budowa o niższych gabarytach i zróżnicowanym 
ukształtowaniu architektonicznym stworzyć ma 
pierwszy plan sylwety, osłabiający dużą skalę i

agresywne uformowanie budynków przy ul. Koper- 
nika. Istniejące i projektowane na skarpie zespoły 
zieleni oraz zabudowa terenów położonych u pod
nóża starego miasta powinny stworzyć dodatkowe 
plany widokowe charakterystycznego, nawarstwia- 
jącego się układu przestrzennego sylwety staro
miejskiej, z dominującymi wysokościowo wieżami' 
ratuszową, kościołów i bram miejskich. 
Przywrócenie zabudowy w obrzeżnych kwartałach 
starego miasta, co plan jasno precyzuje, rozwiązu
je jednocześnie problem uformowania granic tego 
zespołu. Jego północna i zachodnia granica pokry
wa się z lin ią dawnego wewnętrznego muru obron
nego, co określa w kolejnych kwartałach pierzeje 
nowej zabudowy. W podobny sposób, bez ścisłego 
nawiązywania do lin ii dawnego muru, ukształtowa
na została zabudowa na obwodzie południo
wo-wschodniej części starego miasta, wzniesiona 
tu na przełomie XIX i XX wieku, po wyburzeniu mu
rów i zasypaniu fosy.
Przyjęta w planie zasada rekonstrukcji granic ze
społu starom iejskiego znajduje najpełniejszy wyraz 
w projektowanym sposobie zabudowy wąskiego, 
wydłużonego kwartału w północnej części starego 
miasta (zakreskowanego na schemacie średnio
wiecznych fortyfikacji z nie zabudowaną jeszcze 
uliczką przymurną). W procesie rozwoju miasta za
budowa wypełniła cały obrys tego kwartału do linii 
odcinka wewnętrznego muru z bastejami. Po utra
cie przydatności obronnej tych urządzeń bastejo 
wraz pozostałościami muru zostały włączone w ofi' 
cyny mieszkalne i gospodarcze, zachowując się ^  
tej postaci do połowy lat sześćdziesiątych naszego 
wieku, kiedy wraz z całą zabudową kwartału uległy 
likwidacji. Usytuowanie projektowanej zabudowy 
wzdłuż linii nie istniejącego muru, co ustala plan, 
przywraca i eksponuje jego przebieg. Wyznacza 
ono przy tym także historycznie uzasadnioną gra
nicę zespołu staromiejskiego, a poprzez dostoso
wanie gabarytów do wysokości dawnego muru 
oraz zastosowanie elementów architektonicznych 
nawiązujących do kształtu dawnych bastei, pozwa
la odczytać projektowany ciąg zabudowy mieszka
niowej jako przestrzenną replikę dawnego muru 
obronnego. Rozwiązania szczegółowe elewacji te
go ciągu zabudowy powinny podkreślić architekto
niczną masywność i funkcjonalną niedostępność 
od strony zewnętrznej Starego Miasta. Ocalałe tu 
resztki murów wraz z trzema bastejami wewnętrZ' 
nego muru przeznaczone są do bezwzględnego 
zachowania. Dawny przebieg zewnętrznego murU 
plan podkreśla przy pomocy niewysokiego muru 
terenowego, przeprowadzonego wzdłuż krawędź* 
skarpy.
Wypełnienie nową zabudową wolnych terenów * 
działek plombowych w obszarze starego m i a s t a  

pozwoli przywrócić także czytelność jego dawnego

8C, D

7. Sylweta starego miasta od strony północnej: a) rekons
trukcja stanu z 1955 roku, b) stan współczesny, c) według 
planu odbudowy i rewaloryzacji
8. Kształtowanie granicy zespołu staromiejskiego: a) 
przekształcenia zabudowy kwartału Jelenia — Kopernik^ 
w latach 1955-1985, b) zabudowa wzdłuż ul. Jeleniej przed 
wyburzeniem (fot. J. Korpal), c) koncepcja zabudowy 
kwartału — widok od ul. Jeleniej, d) koncepcja zabudowy 
kwartału na obrzeżu starego miasta
9. Uzupełnienie zabudowy kwartału: a) stan historyczny 
wyburzonej pierzei ul. Jasnej, b) koncepcja zagospodaro
wania wnętrza kwartału Jasna-Grodzka-PI. Ratuszowy, o) 
przekształcenia zabudowy kwartału Jasna-Grodzka-PI. Ra
tuszowy w latach 1955-1985 (na tle obrysu zabudowy 
kwartału według stanu z 1955 roku zaznaczono podwój
nym kreskowaniem zachowaną dawną zabudowę, poje
dynczym — obiekty nowe), d) koncepcja zabudowy kwar
tału — widok od ul. Jeleniej
10. Przywrócenie historycznej linii zabudowy kwartału: a) 
przekształcenie zabudowy kwartału Konopnickiej-PI. RatO' 
szowy-Szkolna-Solna w latach 1955-1985 (oznaczenia ja* 
na rys. 10c), b) koncepcja zabudowy kwartału — widok od 
ul. Konopnickiej
11. Rekonstrukcja dawnej głębokości zabudowy przyryn
kowej: a) przekształcenia zabudowy kwartału PI. RatuszO' 
wy-Bankowa-Kopernika-Boczna w latach 1955-1985, &) 
koncepcja zabudowy kwartału — widok od ul. Kopernika
12. Korekty architektoniczne: a) stan historyczny i sta*1 
współczesny fragmentu pierzei Al. 15 Grudnia, b) wytycz
ne oraz koncepcja plastycznego ukształtowania elewacji
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A. ZAGOSPODAROWANIE WNĘTRZA BLOKI

P*anu, opartego na schemacie lokacyjnym z końca 
wieku. Przy wyznaczaniu lokalizacji nowe} za

budowy mieszkaniowej plan utrzymuje historyczne 
,n»e zabudowy kwartałów i stosuje nieznaczne od

stępstwa w przypadkach, które nie dawały się po
godzić z obecną zabudową.
^biór wytycznych urbanistyczno-architektonicznych, 
mtegralna część planu, zobowiązuje do stosowania 
zbliżonych do historycznych szerokości frontów, ta- 
k|chże gabarytów wysokości oraz układu dachu 
0raz ogólnych zasad kompozycji elewacji fronto- 
wyoh poszczególnych budynków lub elementów 
w,ększego obiektu W niektórych przypadkach zale- 
Ca s>ę w tych wytycznych bezpośrednie nawiązanie 

historycznego sposobu uformowania budynku 
Pub jego części np. szczytu), zlokalizowanego po
przednio na danej działce.
Nowa zabudowa, jaką wprowadza w poszczegól- 
nVch częściach Starego Miasta plan jego rewalory
z u j'*  pełnić ma rolę tkanki wypełniającej i porząd
kującej zabytkowy układ. Jej zadaniem jest prze
s tronn e  i architektoniczne zintegrowanie zespo- 
,°w zabudowy ukształtowanej historycznie i powo- 
Jennej, których wzajemne relacje sa niespójne i
P^ypadkowe.

e wszystkich kwartałach przylegających do rynku 
P an ustala przywrócenie tylnej lin ii zabudowy w 

r°dze rozbudowy parterów, skierowanej do wnę- 
rza bloku na głębokość odpowiadającą głębokości 
awnych domów przyrynkowych, 
r^yziemia tych dobudówek przeznacza się na 

urządzenie zapleczy magazynowych sklepów oraz 
9araży, tarasy na dachach wykorzystuje się jako 
Podatkowe powierzchnie rekreacyjne dla mie
szkańców danego kwartału. W podobny sposób 
P°Pjęto próbę przywrócenia historycznej lin ii zabu
dowy wzdłuż ul. Konopnickiej, stanowiącej frag- 
rnent głównego ciągu handlowego miasta. Ciąg 
Projektowanych tu kramów, którego ściana fronto- 
Wa usytuowana została zgodnie z przebiegiem 
dawnej lin ii zabudowy, ma związać tu wolno stoją- 
Ce budynki mieszkalne, zrealizowane w latach 
sześćdziesiątych oraz przywrócić dawną szerokość 
ulicy.
^  Przypadku kilku obiektów, których ukształtowa- 
n,e architektoniczne szczególnie mocno odbiega 
(wedle dzisiejszych kryteriów) od charakteru staro
miejskiej zabudowy —  plan zaleca dokonanie ko- 
rekt architektonicznych ich bryły, proponując np. w 
°dniesieniu od obiektu dawnej sali koncertowej. 
Przebudowanego w latach sześćdziesiątych na sa- 

kinowo-teatralną, zastosowanie architektonicznej 
dekoracji fasady, nawiązującej do dawnego układu 
°kien. Te i inne działania doprowadzić winny do 
możliwie najpełniejszego zrekonstruowania miasta 
w Starym Mieście w Jeleniej Górze.
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Opracowanie stanowiące integralną część planu szcze- 
9ółowego śródm ieścia wykonane zostało w WBPP w Jele- 
n'ej Górze w latach 1982-1986 przez zespół w składzie: 
arch. Andrzej Stachoń —  główny projektant, arch Barbara 
Jańczyk —  współpraca; arch. Anna Podworska-Michaiak, 
arch. Ewa Radwan, arch. Danuta Stachoń, mgr M ichał Wi- 
lejczyk —  program, inż. Zenon Rzeczycki —  infrastruktura 
techniczna.

Autorzy: dr arch. Roman Tunikowski przy współpracy 
studentów WA Politechniki W rocławskiej: I. Szatkowskiego, 
^  Wiśniewskiego. J. B lachowskiego i H. Toczydłowskiego.
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Mieczysław K. Leniartek

rewaloryzacji Starego Miasta
Bystrzycy

Postępujący proces deprecjacji technicznej i funk
cjonalnej zabytkowych struktur przestrzennych 
miast oraz utrata ich indywidualnych cech w wyni
ku wprowadzenia w nie zunifikowanych form 
współczesnego budownictwa wywołują potrzebę 
podjęcia prac nad ich rewaloryzacją. Złożoność re
waloryzowanego środowiska kulturowego oraz je 
go niepowtarzalność powoduje konieczność poszu
kiwania najwłaściwszej metody projektowej przy 
rozwiązywaniu problemu odbudowy danej struktury 
funkcjonalno-przestrzennej. Metoda ta, różna dla 
każdego z miast, wynika z ich specyfiki. W pracy 
nad planem rewaloryzacji Bystrzycy K łodzkiej1 
podjęta została próba wypracowania indywidualnej 
metody projektowania, uwzględniającej szczególne 
walory przestrzenne tego zespołu zabudowy. 
Podstawę w pracach projektowych stanowiło poz
nanie historii rozwoju przestrzennego miasta, do
tychczasowych projektów przekształceń całego 
miasta, jak i poszczególnych bloków, stopnia ich 
realizacji, a także występujących tendencji rozwo
jowych nie mieszczących się w ramach obowiązu
jącego dotychczas planu ogólnego. Ważną rolę w 
tej fazie prac odegrały studia historyczno-urbani- 
styczne, opracowane przez Pracownie Konserwacji 

I Zabytków we Wrocławiu w latach 1957-1979. Auto
rzy planu przeanalizowali także wszelkie dostępne 
materiały źródłowe i ikonograficzne, takie jak arty
kuły omawiające historię przekształceń masta, sta
re plany, widoki i fotografie, by uzyskać w ten spo

sób obraz historii przedmiotu swoich prac. Pozwo
liło to na uzupełnienie wniosków konserwatorskich, 
o dodatkowe wytyczne, szczególnie z zakresu re- 
kompozycji istniejącej zabudowy.
Lokalizacja miasta przy głównych trasach komuni
kacji samochodowej i kolejowej, prowadzących 
ruch turystyczny do Czechosłowacji i południowych 
krajów Europy oraz liczna baza noclegowa sprzyja 
pełnieniu przez Bystrzycę ważnej roli punktu wypa
dowego w pobliskie rejony górskie. Plan zagospo
darowania przestrzennego województwa wałbrzy
skiego wyznacza zresztą taki w łaśnie kierunek roz
woju miasta i jego otoczenia, co sprzyja realizacji 
zakładanego programu rewaloryzacji. Uwzględnie
nie tego aspektu w rozwoju miasta jest istotne. 
Ważne stało się także uwzględnienie w pianie re
waloryzacji funkcji przemysłowej miasta i w yelim i
nowanie kolizji między nią a funkją mieszkalną i 
usługową w taki sposób, by nie powodowało to 
destrukcji zabytkowego zespołu.
Przeprowadzone w fazie analiz i studiów oceny 
stopnia realizacji obowiązującego dotychczas pla
nu ogólnego doprowadziły do wniosku, że istnieje 
szereg zasadniczych sprzeczności pomiędzy pla
nem a wnioskami konserwatorskim i sform ułowany
mi w opracowaniach PKZ i własnych zespołu au
torskiego. Szczególnie ostro wystąpiły one w za
kresie komunikacji. Stale rosnący ruch kołowy spo
wodował dewastację układu przestrzennego w dro
dze wyburzania obiektów zabytkowych. W tej sy

tuacji konieczna stała się ponowna analiza stanu 
istniejącego i poszukiwanie takich rozwiązań funk
cjonalno-przestrzennych, które uwzględniając po
stulaty konserwatorskie, pomogłyby znaleźć wyjś
cie z zaistniałej sytuacji.
Zasadnicze znaczenie dla dalszych prac projekto
wych miała analiza wartości krajobrazowych struk
tury przestrzennej miasta. Ślady je j w ielowiekowej 
ewolucji widoczne są w krajobrazie ulic i placów, a 
także w widokach sylwety. Lokalizacja, rozplano
wanie, poszczególne wnętrza oraz wypełniająca je 
zabytkowa substancja składają się na niepowta
rzalny nastrój krajobrazu Bystrzycy. Walory te ze
spół autorski spróbował poddać wartościowaniu. W 
tym celu dysponując znajomością historii prze
kształceń układu przestrzennego miasta, analizą 
cech krajobrazowych jego środowiska zostało do
konane strefowanie zabytkowej struktury. Teren 
miasta podzielono na jednostki historyczno-morfo- 
logiczne, mające ten sam rodzaj rozplanowania i 
podobny rodzaj zabudowy. Określone zostały gra
nice tych jednostek oraz sformułowane zasady 
działania w każdej z nich, zgodne z uwarunkowa
niami wynikającymi z tradycji miejsca.
Umożliw iło to wyznaczenie stref i granic ochrony 
konserwatorskiej, wśród których wyróżniono strefy 
,,A’ ' —  pełnej ochrony struktury zabytkowej;

1. 2-4. Panorama miasta, fragmenty zabudowy śródmieś' 
cia. Fot. M.K. Leniartek
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,»B” — ochrony zespołów, obiektów i układów za
bytkowych oraz zasobów z nimi harmonizujących; 
,,E”  — ochrony ekspozycji struktury chronionej;
,,K”  —  ochrony krajobrazu;
,,W” —  ochrony wykopalisk i wartości archeolo
gicznych.
W strefie S,AJ’ znalazł się ośrodek starom iejski, któ
ry zachował swe pierwotne rozplanowanie pocho
dzące z poł. XIII w. oraz znaczną część zabytkowej 
struktury, jeszcze czytelnej we fragmentach. Ob
szar ten pierwotnie był ograniczony pasem murów, 
wokół których przebiegają obecnie ulice Międzyle- 
ska, Podmiejska, Przyjaciół, Okólnik i Wojska Pol
skiego. Do strefy ,,A” włączony został także 
XVIII-wieczny cmentarz przy ul. Okrzei oraz zało
żenie Domu Opieki Społecznej wraz z kościołem 
szpitalnym przy placu Rewolucji Październikowej 
(dawny plac Szpitalny). Pomimo niewielkiej ilości 
obiektów zabytkowych, ze względu na ich znacze
nie dla całego układu funkcjonalno-przestrzennego 
miasta, do strefy „ A ”  włączono ponadto historycz
ne przedmieścia Kłodzkie i Wodne.
W strefie ,,B”  znalazły się tereny nowych bloków 
zabudowy, mające jednostkowe przykłady zabytko
wej architektury, a także osiedla robotnicze z 
pierwszej połowy XX w. Właściwą ekspozycję 
obiektów i zespołów zabudowy położonych w stre
fie ,,A”  i ,,B”  można było uzyskać przez ustalenie 
sposobu użytkowania oraz charakteru nowych form 
wprowadzanych do strefy ,,E*\ położonej w bez
pośrednim sąsiedztw ie najcenniejszych zespołów 
zabudowy. Z kolei tereny zielone położone wzdłuż

rzek Bystrzycy i Nysy Kłodzkiej wraz z parkiem o 
bogatym drzewostanie i z barokową kaplicą św. 
Floriana na wzgórzu we wschodniej części miasta 
zaliczone zostały do strefy ,,K”  —  ochrony krajo
brazu. Ostatnia z wymienionych stref ,,W,f objęła 
tereny wnioskowanych badań archeologicznych. 
Poszczególne jednostki wyróżnione w strukturze 
przestrzennej miasta, różniące się pomiędzy sobą 
morfologicznie, łączą jednolite w form ie wnętrza 
krajobrazowe, występujące często w całych sek
wencjach. Przeprowadzenie charakterystyki po
szczególnych elementów tych wnętrz um ożliw iło 
dokonanie ich wartościowania oraz określenie 
szczegółowych działań programowych i projekto
wych na terenie dzielnicy starom iejskiej i w jej oto
czeniu. Wszelkie ustalenia tego typu dokonywane 
były na podstawie wytycznych, zawartych w kar
tach i opisach poszczególnych wnętrz krajobrazo
wych. Karty te to nic innego jak załączniki do infor
macji o możliwości i warunkach realizacji inwesty
cji oraz modernizacji poszczególnych rejonów ur
banistycznych.
Wyniki analiz cech krajobrazowych miasta, przed
stawione na planszy zbiorczej, uznane zostały za 
zbiór wytycznych do organizacji funkcjonalno-prze
strzennej przeżyć estetycznych w odbiorze w ido
ków miasta. Takie ujęcie problemu rewaloryzacji, 
uwzględniające obok technicznego i historycznego 
również krajobrazowy aspekt zagadnienia, pozwo
liło na pełną ekspozycję walorów przestrzennych 
Bystrzycy oraz integrację działań technicznych i 
gospodarczych. Zapewniło także spójność układu 
przestrzennego przez powiązanie różniących się 
pomiędzy sobą zespołów zabudowy w logicznie 
uformowany i funkcjonujący organizm.
Wykonanie szeregu analiz, spośród których część 
wyżej wymieniono, pozwoliło na korektę niektórych 
elementów dotychczas obowiązującego planu ogól
nego, nie zapewniających ochrony i ekspozycji wa
lorów przestrzennych i krajobrazowych miasta. Na 
tej podstawie sformułowano wnioski do aktualizacji 
tego planu dotyczące przede wszystkim zagadnień 
związanych z komunikacją, których przyjęcie jest 
warunkiem niezbędnym do prawidłowego przebie
gu dalszych prac projektowych i realizacyjnych w 
obszarze Starówki. Wskazano w związku z tym na 
konieczność realizacji w pierwszej kolejności ob
wodnicy m iejskiej, warunkującej przeprowadzenie 
rewaloryzacji, a także na potrzebę m.in. likw idacji 
przebiegającego wzdłuż zabytkowych murów mie
jskich odcinka drogi Kłodzko-Międzylesie. Proble
my komunikacyjne miasta można rozwiązać etapo
wo. Możliwa jest realizacja na obrzeżu miasta ze
społów parkingów dla samochodów osobowych i 
autobusów, co odciąży stare miasto od ruchu koło
wego. Od miejsc postojowych można rozprowadzić 
ciągi piesze w stronę rynku, całkowicie wolnego 
od ruchu kołowego. Możliwa jest także realizacja 
parkingu wielopoziomowego, obsługującego rejon 
całego miasta, wskazanego do budowy w dalszej 
perspektywie.
Plan szczegółowy rewaloryzacji dzielnicy staro
m iejskiej został sporządzony w skali 1:500 w for

mie planu miejscowego, co pozwoli na wdrożenie 
go do realizacji z uniknięciem wątpliwości co do 
jego dyrektywnego charakteru. W szczegółowy 
sposób plan wyznacza rolę każdego z elementów 
zabytkowej struktury, zgodną z historycznymi uwa- 
runkowaniami I istniejącymi cechami środowisko^ 
wymi. Szczegółowa znajomość indywidualnych ze
społów zabudowy pozwoliła zespołowi autorskiemu 
planu na zaprogramowanie odpowiadających im 
funkcji, sprzężonych z sobą we współzależny sy- 
stem oraz zaproponowanie przyjęcia przez konk
retne instytucje poszczególnych fragmentów zwar
tej zabudowy wraz z otoczeniem, oraz zasugero
wanie sposobów zagospodarowania.
Pochodnymi opracowania planu szczegółowego re
waloryzacji centrum Bystrzycy Kłodzkiej stały sić 
ofertowe koncepcje zagospodarowania wybranych 
zespołów zabudowy. Koncepcje te wykonane w 
skali 1:100 uzupełniają pian rewaloryzacji o bar
dziej szczegółowe ustalenia. Są pierwszym przybli- 
żeniem projektowym w izji miasta po rewaloryzacji- 
Nie mniej ważna jest także ich rola propagandowa- 
uświadamiająca społeczeństwu możliwości wyzwo
lenia potencjalnych wartości funkcjonalnych i este
tycznych tkwiących w zużytej obecnie technicznie 
zabudowie.
W trakcie opracowania znajdują się materiały, któ
re będą przydatne przy wykonywaniu projektów 
technicznych poszczególnych obiektów, zlokalizo
wanych w obszarze opracowania. Wykonuje si3 
szczegółowe inwentaryzacje architektoniczne bu
dynków metodą tradycyjną, a także inwentaryzacje 
elewacji całych ciągów zabudowy i pojedynczych 
budynków metodą fotogrametryczną w skali 1:50, 
zaś inwentaryzacje detali opracowywane są w ska- 
li 1:20. Przygotowywane są badania architektonicz- 
no-historyczne poszczególnych kwartałów zabudo
wy w celu ustalenia nawarstwień ich struktury i ok
reślenia kierunków optymalnej przebudowy, ekspo
nującej w pełni walory funkcjonalno-przestrzenne 
każdego z obiektów.
Niezwykle istotne znaczenie dla efektów pracy pro
jektowej zespołu autorskiego m iała i nadal me 
współpraca z Wojewódzkim Biurem Planowanie 
Przestrzennego w Wałbrzychu w zakresie koordy' 
nacji prac projektowych innych jednostek, a także 
w zakresie sterowania procesami inwestycyjnymi 
zgodnie z założonym kierunkiem przekształceń 
miasta.

1 Plan szczegółowy rewaloryzacji centrum Bystrzycy 
Kłodzkiej. Autorzy: arch. M ieczysław K. Leniartek, arch 
Andrzej Sankowski, współpraca: tech. Ewa Rogala, tech 
Irena Nazurkiewicz. WBP w Wałbrzychu.

RYNEK 
(PLAC WOLNOŚCI) |

MUM-jn
C E
c a

O W Tir cewsiuwz

« g w n s w a iu u



Jacek Jakubiec

r

Czwarty rok w „CZARNEM”

, , na naszych oczach stare pałace, dwory i 
dworki. Me takich zabytkowych rezydencji wykreślo- 
n°  nieodwołalnie z rejestrów konserwatorskich i z 
^czystego krajobrazu —  wiedzą tylko nieliczni, 
późna bywa śmierć zabytków. Giną podobnie jak 
p^cizie, czasem masowo, w okrutnych, gwałtownych 
atakiizmach, kiedy indziej —  po cichu, trawione w 

°$amotnieniu chorobami, jakie toczą naszą cyw ili- 
2ację. Taka właśnie cicha, powolna śmierć bywa 
uóziałem dawnych, pięknych niegdyś rezydencji 
Położonych z dala od m iejskich centrów. Nie będ- 
Zi& odkrywcze stwierdzenie, że większość tych tra- 
9edii obciąża zbiorowe sumienie uspołecznionego 
doktora rolniczego. Wyjątkom, takim choćby jak 

GR-y 2 woj. poznańskiego należy się chwała, ale 
w swojej masie sektor ten okazał się całkowicie 
n'oprzygotowany do gospodarowania tak cennym 
Bobrem. Powtarzał się taki, mniej więcej, scena- 
pusz: najpierw intensywne użytkowanie bez jakich
kolwiek remontów, potem stopniowe opuszczanie 
dewastowanych pomieszczeń, a wreszcie —  po
ds taw ien ie  budowli na pastwę s ił natury, wandali 
1 Podziel. Bywało, że ostateczny akt agonii doko- 
nywał się z zachowaniem pozorów praworządnoś- 
Cl Oto właściciel pałacu czy dworku powołując się 
na jego krytyczny stan i absolutną nieopłacalność 
reniontu oraz wyliczając zagrożenia jakie budowla 
^Warza dla zdrowia, życia i środowiska (uwolnijmy 
rajobraz od szpetnej ruiny!) —  zgłasza koniecz

n e  rozbiórki. O ile, co się czasem zdarza, spra- 
Wa nie nabierze posmaku skandalu —  rozbiórkę 
Pr*eprowadza się szybko i... zadziwiająco spraw
nie.

szczęście, bywa też niekiedy całkiem inaczej. 
^Vcie wnosi do scenariusza swoje korekty, tworząc 
°2asem jego mniej ponure warianty. O jednym z

mch będzie tu mowa. Dwór ,.Czarne" jest budowlą 
o zwartej, dość surowej bryle, noszącej cechy 
rzeczywistej lub pozornej obronności: Fasada
zaakcentowana jest wieżą, w je j górnej partii pod 
barankowym tynkiem ukryte są dwa poziomy str
zelnic, w dolnej, centralnie usytuowany wjazd na 
wewnętrzny dziedziniec. Najbliższe otoczenie sta
nowią pozostałości fosy, co do której brak jeszcze 
pewności, czy była wypełniona wodą, czy też nie.

Budowla składa się z trzech kondygnacji użytko
wych —  piwnic i dwóch kondygnacji nadziemnych, 
z których wyższa, bardziej reprezentacyjna, twor
zyła mieszkalną część rezydencji. Potężna więźba 
dachowa, przebudowana po pożarach w XVII i XVIII 
wieku, kryła się kiedyś (widać to na zachowanej 
rycinie) za kilkoma szczytami. Zarówno architektu
ra dworu, jak i układ oraz zachowany wystrój 
wnętrz, zwłaszcza —  kamienne i drewniane detale 
— kwalifikują ,,Czarne' jako dobry przykład rene
sansowej tradycji budowlanej na Dolnym Śląsku, w 
tym przypadku —  tradycji związanej z kulturą ówc
zesnej szlachty niemieckiej.

Kubatura dworu —* ok. 11000 m3, oraz powierzch
nia użytkowa ponad 1600 m2 —- pozwalają brać 
pod uwagę szereg możliwych wariantów przeszłe
go wykorzystania. Potencjalnym atutem jest tu tak
że położenie dworu. Znajduje się on dziś w grani
cach administracyjnych stolicy województwa, w po
łudniowej części Jeleniej Góry, oddalonej od dziel
nic przemysłowych, dobrze powiązanej z terenami 
rolniczymi i z atrakcyjnym krajobrazem lesistych 
Wzgórz Łomnickich —  przedpola Karkonoszy.

O przeszłości tego zabytku wiemy już dość dużo, 
choć ciągle jeszcze wiedza ta zawiera sporo luk i

niejasności. Jeśli wierzyć agendzie — na począt
ku, jeszcze w czasach Henryka Pobożnego, m iał tu 
powstać niewielki kasztel, wzniesiony w bagnistych 
rozlewiskach dzisiejszego Pijawnika. Po bitw ie pod 
Legnicą (1241) kasztel spalono, a jego pozostałości 
wchłonęły bagna. Czy przekaz ten znajdzie jakieś 
potwierdzenie — będzie wiadomo w przyszłości, 
gdy zostaną zakończone prace archeologiczne. Już 
dziś można jednak powiedzieć, a pozwala na to ze
brany materiał archeologiczny, że w istocie istniało 
tu osadnictwo w XIII, a na pewno w XIV wieku.

Konkretny przekaz pozostawił po sobie XV!-wiecz- 
ny inwestor, z którego imieniem wiązana jest his
toria tej rezydencji: ,,Anno tysiąc pięćset i w 59 ro
ku ja  Kasper zwany Schofgotsch (...) ten dom bu
dować zacząłem". Taki. wydawałoby się — wyjaś
niający metrykę dworu, utrwalony w piaskowcu na
pis można było przeczytać w naczółku portalu ro
zebranego na początku lat sześćdziesiątych i nas
tępnie prawie całkowicie zniszczonego. W świetle 
ostatnich badań odsłoniętych murów, metryka ta 
przestaje być oczywista: w grubych, kamiennych 
murach dość wyraźnie ukazuje się zarys budowli, 
która musiała co najmniej o pół stulecia poprzed
zać inwestycję Kaspra Schofgotscha. Ten ostatni 
nie musiał zresztą kłamać, wzniesiona przez niego 
rezydencja była dużo większa od poprzedniej, nie 
liczącej się w oczach Kaspra, który podejmował 
swe dzieło z dużym rozmachem.

Późniejsze dzieje dworu zdają się nasuwać mniej 
wątpliwości. Najbardziej rozbudowaną bryłę uzys
kał on w II połowie XVII stulecia, kiedy to od 1679 
roku dwór przeszedł w posiadanie miasta Jeleniej 
Góry. Przez następne trzy stulecia zarządzali nim 
kolejni rezydenci —  dzierżawcy, którzy dokonywali
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3-6. Fasada frontowa dworku, notatki od czerwca 1983 do 
sierpnia 1896
7-10. Dziedziniec, notatki od czerwca 1983 do sierpnia 
1986

11. Rozwarstwienie faz budowy — rzut parteru 

13. Dwór „Czarne” — kierunek rewaloryzacji

tu coraz to nowych zabiegów modernizacyjnych. 
Mimo to dwór dotrwał do naszych czasów w kształ
cie tylko nieznacznie odbiegającym od renesanso
wego pierwowzoru.

Ostatnie dziesięciolecia —  to czas niechlubny Hi
poteczny właściciel, wcześniej także —  użytkownik 
tj. Państwowe Przedsiębiorstwo Hodowlane w Woja- 
nowie od szeregu lat deklarowało brak zaintereso
wania tym obiektem i gotowość natychmiastowego 
przekazania go w inne ręce. Próby takie były po
dejmowane przez konserwatora zabytków, kolej
nych architektów miejskich i inne instytucje szczer
ze zatroskane losem opuszczonej budowli. Wśród 
potencjalnych kandydatów był „O rb is ” , Instytut 
Kształtowania Środowiska, Akademia Rolnicza z 
Wrocławia, Muzeum Okręgowe z Jeleniej Góry, Ar
chiwum Wojewódzkie i kilka innych instytucji. Inte
resowali się nim tez przedstawiciele teatru, harcer
ze i kilku przedsiębiorców prywatnych. Każda w i
zyta kończyła się podobnie: doceniano wspaniałe 
możliwości jakie kryje w sobie dwór „C zarne” , ale 
jego coraz gorszy stan techniczny i perspektywa 
zaangażowania się w długotrwały remont (tu z re
guły dawał o sobie znać strach przed rygorami 
konserwatorskimi, strach o zbyt wielkich oczach...) 
działały odstraszająco A zresztą i czas był po te
mu coraz mniej sposobny, był to bowiem schyłek 
lat siedem dziesiątych...

Odmianę losu przyniósł „Czarnem u” trudny grud 
zień 1982. Wtedy do rąk Wojewódzkiego Konserwa
tora Zabytków —- z kopiami dla innych zaintereso
wanych —  tra fił raport społecznego opiekuna za
bytku w tej sprawie. Raport zawierał równocześnie 
swego rodzaju ofertę ze strony jego nadawcy. Re
cepta była w gruncie rzeczy dość prosta: społecz
ny opiekun podejmuje się zorganizowania, a rów
nocześnie dopilnowania od strony fachowej całego 
cyklu rewaloryzacyjnego, od remontu zabezpiecza
jącego po roboty konserwatorskie i adaptacyjne, o 
ile, po pierwsze, znajdą się na ten cel odpowiednie 
środki (przede wszystkim na najpiln iejsze zabez
pieczenia!) oraz po drugie, jeśli temuż społeczne
mu opiekunowi zostanie przyznane prawo za
mieszkania w tym dworze „od zaraz” . Oferta zos
tała przyjęta i tak oto rozpoczął się najnowszy ok
res w kilkusetletnich dziejach dworu „C zarne” . 
Zaczął się ten okres późną wiosną 1983 roku, kie
dy to w opuszczonej i zdewastowanej rezydencji 
znów pojawili się ludzie. Tym razem już nie po to, 
aby wyszabrować przedostatnią framugę, lub wy
wieźć furgon solidnej, XiX-wiecznej dachówki, ale 
aby podjąć dzieło ratowania.

pomieszczeń, a wraz z przystąpieniem do robót 
stropowych — konieczne stało się przejściowe wy
łączenie z użytkowania narożnej części parteru, w 
której ten pionierski okres się zaczął. Trwające już 
czwarty rok prace w „Czarnem ” prowadzone są 
równocześnie w dwóch nurtach. Remontowi zabez
pieczającemu towarzyszą równolegle z nim prowa
dzone badania architektoniczno-konserwatorskie. 
Cel robót zabezpieczających jest oczywisty — 
przerwać procesy destrukcyjne, przywrócić naru
szoną statykę poszczególnym elementom budowli i 
doprowadzić ją jak najszybciej do stanu, w którym 
będzie mogła bezpiecznie doczekać lepszej ko
niunktury. Mówiąc inaczej, finałem obecnej fazy 
prac będzie „stan surowy zam knięty” , w którym 
następnie zostaną podjęte przyszłe działania adap
tacyjne. Stan ten winien stanowić możliwie nie
skrępowane (poza uzasadnionymi ograniczeniami 
typu konserwatorskiego) pole działania projektanta 
w fazie realizacyjnej. Celem drugiego nurtu prac 
jest z jednej strony m ożliw ie gruntowne uzupełnie
nie wiedzy o tym zabytku, jego historii oraz war
tościach artystycznych, z drugiej natomiast — 
przybliżenie studialno-programowe i koncepcyjne 
do pełnej, oby jak najrychlejszej, rew italizacji. Oba 
wymienione ^kierunki prac wzajemnie się warunku
ją i uzupełniają. Wystarczy wspomnieć, iż odsło
nięcie kamienno-ceglanych sklepień oraz drewnia
nych stropów z grubych, zalegających od wieków 
zasypek — dało równocześnie bogaty asortyment 
znalezisk, jak choćby liczne fragmenty ciekawej re
nesansowej i barokowej ceramiki piecowej. Z ko
lei, odsłaniane ostrożnie kolejne warstwy tynków 
— ujawniły m.in. oryginalne malowidła dekoracyj
ne i łacińskie inskrypcje. Swego rodzaju rarytasem 
okazał się bogato ornamentowany medalion z 
XVII-wiecznym herbem Jeleniej Góry. Jest wresz
cie cała ta robota świetną okazją do gruntownego 
przeszkolenia stale powiększającego się grona 
bezpośrednich wykonawców w konserwatorskim 
rzemiośle. Instytucjonalnym wykonawcą całości 
prac jest działające na Dolnym Śląsku firma kon
serwatorska — Przedsiębiorstwo Zagraniczne „Re- 
nopol” (z sidzibą w Legnicy). Całość prac finanso
wana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt
ków i prowadzona pod jego bacznym nadzorem — 
przebiega w zmiennym tempie, bo na takie pozwa
lają możliwości płatnicze tego sponsora.

12. Dwór „Czarne” — aksonometria poszczególnych faz 
rozbudowy dworu; A — z XV/XVI w, B — z II pot XVII w 
C — z XIX/XX w

Jedynie dwa spośród ponad dwudziestu pomie
szczeń (razem z piwnicami i pomieszczeniami gos
podarczymi oraz pomocniczymi jest ich ponad 
czterdzieści) — nadawały się do jakiego takiego 
wykorzystania. Tylko tu, we wschodniej, frontowej 
części parteru uchowała się jeszcze prawie komp
letna stolarka i deski w podłogach. Pomalowane 
na biało, wyposażone w instalację elektryczną i 
„tow arzyski”  telefon —  stały się mieszkaniem ku
stosza i jego pracownią, a krótko potem, od wrześ
nia 1983 roku, także biurem budowy, „pakam erą” 
pięcioosobowej początkowo brygady roboczej, ma
gazynem narzędzi, oraz składem znalezisk grom a
dzonych w toku prac rozbiórkowych. Z czasem za
gospodarowano także przejściowo na te cele kilka

W końcu 1986 roku nastąpiło w obydwu wymienio
nych nurtach zamknięcie ważnych etapów. W pra
cach budowlanych dwór zamknięto już „pod da
chem” , a równocześnie konserwator otrzymał ob
szerną syntezę dotychczasowych badań oraz wa
riantowe koncepcje architektoniczno-urbanistyczne, 
pozwalające podjąć właściwą dyskusję nad przysz
łym przeznaczeniem dworu „C zarne” . W ramach 
tego krótkiego tekstu możliwe jest jedynie bardzo 
pobieżne przedstawienie problematyki z jaką 
przyszło się zetknąć autorowi, występującym tu w 
co najmniej dwóch rolach —  społecznego opieku- 1$| 
na konkretnego zabytku, a równocześnie — prowa
dzącego prace badawcze i studialno-projektowe 
Każda z tych ról to odrębne, interesujące pole ob
serwacji i doświadczeń, a także — sprawdzenia w 
praktyce pewnej — „filozofii naszego zawodu” .

Nie próbuję dziś dowodzić, iż próba dała wynik 
ostatecznie pozytywny, jakkolw iek cel najważniej
szy —- uratowanie od zagłady jednego z ginących



nabytków architektury — został już osiągnięty. A to 
chyba niemało, jak na początek... Wracając do 
°wej filozofii zawodu, streszcza się ona następują
co: jeśli Cię, drogi kolego architekcie, frustruje kry
zys i wszechogarniająca niemożność, jeśliś stracił 
Przekonanie, że w naszej sytuacji w ielorakich za- 
Późnień mógłbyś stworzyć dzieła prawdziwie war
tościowe, godne wszystkich tradycji, jakie Cię 
ukształtowały — tedy pokłoń się dawnym mi- 
strzom-muratorom, architektom, pokłoń się tamtym 
Prostym rzemieślnikom wieków i —  ratuj, za 
Wszelką cenę ratuj dla przyszłości Ich Dzieła! W 
chaosie naszego czasu, w zalewie wątpliwych ha
seł — to właśnie, z całą pewnością ma sens. Jeśli 
n'e wiesz, jak zacząć, to* posłuchaj: wybierz się w 
oajbliższy wolny dzień na wycieczkę „szlakiem 
umierających zabytków” , wybierz pierwszy z brze- 
9u, postaraj się go poznać, potem polubić i... dzia 
taj... architekcie!
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Zuzanna Borcz, Andrzej Ziemiański

Budownictwo mieszkaniowe dla rolnictwa 
uspołecznionego pod Jelenią Górą

Państwowe Gospodarstwa Rolne budują sporo 
mseszkań dla swoich pracowników —  jest to jeden 
z czynników pozwalających na utrzymanie dosta
tecznego stanu zatrudnienia. W województwie je le 
niogórskim PGR-y zatrudniają 6400 stałych pracow
ników, a brakuje 1200 mieszkań. Szacuje się, że 
przy planowanym wzroście zatrudnienia i równo
czesnym przechodzeniu pracowników na emerytu
ry i renty, a także odchodzeniu z pracy bez odda
wania mieszkań, braki te będą się nadal pogłębia
ły. W bilansach tych znaczną rolę odgrywa również 
fakt, że większość zasobów mieszkaniowych to bu
dynki stare, wymagające modernizacji i remontów 
nie zawsze opłacalnych, PGR je leniogórskie prze
widują wybudowanie do 1990 roku około 560 m ie
szkań.
Z punktu widzenia architekta powstaje pytanie, ja
ką formę przyjm ie to budownictwo czy wtopi się w 
istniejącą zabudowę, czy będzie stanowić jej nowe 
harmonijne elementy, czy też stanie się jeszcze 
jednym czynnikiem szpecącym krajobraz wiejski? 
Dotychczasowe doświadczenia budownictwa mie
szkaniowego dla PGR-ów wykazują wiele błędów, 
począwszy od lokalizacji, kończąc na rozwiąza
niach funkcjonalnych mieszkań. Znane są w całym 
kraju przykłady ustawiania dwóch lub trzech (na 
więcej inwestora zwykle nie stać) budynków na 
krańcu wsi, ponieważ tam najłatwiej uzyskać wolny 
teren.
Obejście ustawy o ochronie gruntów rolnych jest w 
tym przypadku proste, gdyż są to mieszkania dla 
pracowników PGR, czyli, ogólnie rzecz *biorąc 
dla rolnictwa. Budynkom takim z reguły towarzyszą 
komórki gospodarcze, przeznaczone na przydomo
wy chów drobiu. Wygląd samych komórek, jak i za
gospodarowanie ich otoczenia, z prowizorycznymi 
ogrodzeniami i dobudówkami jest szczególnie nie
estetyczny.
Architektura wzniesionych dotychczas obiektów 
oraz układy funkcjonalne mieszkań budzą często 
zastrzeżenia nie tylko fachowców, ale inwestorów i 
samych mieszkańców. Zy stan budownictwa 
PGR-owskiego pogłębia jeszcze fakt niepraw idło
wego użytkowania mieszkań, niszczenia elemen
tów małej architektury i zieleni. Brak na wsi służb 
komunalnych z jednej strony i tradycji wspólnego 
użytkowania społecznego majątku z drugiej. Dop
rowadza to w wielu przypadkach te tzw. osiedla do 
bardzo złego stanu technicznego.
Skutecznym lekarstwem na taki stan rzeczy mogło
by być odchodzenie od zabudowy wielorodzinne] 
do jednorodzinnej, szeregowej lub bliźniaczej. Te
reny budowlane powiększałyby się wprawdzie nie
znacznie, w zamian za to byłyby one prawidłowo 
zagospodarowane i w zasadzie wykorzystane tak
że rolniczo, na mieszkania i na przydomowe 
ogródki, z możliwością utrzymania drobnego in
wentarza Na przeszkodzie staje tutaj często spo
sób finansowania, wysokości pożyczek, własnych 
wkładów itp , co odstrasza potencjalnych użytkow
ników od budownictwa szeregowego, natomiast 
skłania do budowy domków jednorodzinnych. 
Przyszły właściciel woli wkładać pieniądze i nie
rzadko robociznę w wolnostojący domek jednoro
dzinny, rozumując, może i słusznie, źe mieszkanie 
w szeregówce powinien ,,dostać” , podobnie jak w 
bloku.
Pewne tendencje zmierzające do nowego traktowa
nia budownictwa państwowych i spółdzielczych 
gospodarstw rolnych zauważa się obecnie w nie
których projektach, rzadziej natomiast w realiza
cjach. W koncepcjach i założeniach technicz
no-ekonomicznych można zauważyć więcej takich 
słusznych tendencji, ale zanikają one już przy o- 
pracowaniu projektów technicznych, szczególnie w 
trakcie wymuszonych uzgodnień z wykonawcą, któ
ry ze swej strony stara się wprowadzać technolo
gię najmniej pracochłonną, a często przypadkowe 
m ateriały dostępne w danej chwili.

Chcielibyśmy przedstawić bliżej trzy przykładowe 
opracowania Biura Projektów Budownictwa Wiej
skiego ,,B ipro!”  we Wrocławiu, w których można 
dopatrzyć się pewnych nowinek architektury, ale 
czy mogą one jednak satysfakcjonować? Dwa 
pierwsze projekty, obejmujące zespoły budynków 
wielorodzinnych przeznaczone są dla Kombinatu 
Rolno-Przemysłowego w Siedlęcinie z lokalizacją 
w Dziwiszowie oraz dla RSP w Starej Kamienicy 
Następny dotyczy domów jednorodzinnych, szere
gowych i bliźniaczych, usytuowanych w Jeleniej 
Górze-Cieplicach. Obiekty te zlokalizowano we 
wsiach położonych w najbliższym sąsiedztwie Je
leniej Góry oraz w jednym przypadku w granicach 
miasta (Cieplice).
Zespół mieszkalny w Dziwiszowie przeznaczony 
jest dla 24 rodzin i obejmuje trzy budynki, po 8 
mieszkań w każdym, połączone w jedną całość. 
Uzupełniają je trzy zespoły komórek gospodar
czych, hydrofornia i oczyszczalnia ścieków. Na te
renie osiedla zaprojektowano ogrody warzywne 
przysługujące mieszkańcom, dojazdy, placyki za
baw i zieleń rekreacyjną. Wybrany pod zabudowę 
teren graniczy z jednej strony z działkami budow
lanymi wsi (około 150 m od zabudowań), pozostałe 
granice dochodzą do skraju lasu. Bryły budynków 
mieszkalnych są dość urozmaicone, przykryte wy
sokim dachem o dwu i czterech spadkach 
W elewacji pojawiają się lodżie, werandy, dodatko
we daszki i zewnętrzne schody. Rozczłonkowanie 
bryły jest zapewne korzystne dla formy, jednak ze 
względu na klimat podgórski zastanawiać się trze
ba nad celowością tak dużej ilości lodżii i balko
nów. Realizacja projektu, o ile obejm ie wszystkie 
elementy, powinna spełnić zamierzenia projektanta 
i inwestora, nie doprowadzi jednak do integralnego 
połączenia się z zabudową wsi, stanowić będzie 
oderwany akcent tak w krajobrazie, jak i w ukła
dzie funkcjonalno-przestrzennym Dziwiszowa.
Drugi z przedstawionych zespołów tworzą cztery 
budynki mieszkalne przeznaczone dla gminnej wsi 
Stara Kamienica. Ta lokalizacja w odróżnieniu od 
Dziwiszowa, jest zaplanowana w jej centrum. Jed
nak i w tym przypadku nasuwa się pytanie, czy jest 
to właściwe rozwiązanie. Teren pod zabudowę po
łożony jest w centrum wsi, w sąsiedztwie zabytko
wego kościoła, ruin zamku z fragmentami parku, w 
pobliżu szkoły i przystanku PKS. Teren ten nada
wałby się świetnie pod budownictwo użyteczności 
publicznej, tym bardziej, że gmina ma aspiracje do 
stworzenia własnego centrum usługowego. Bloki, 
zaprojektowane zapewne według życzenia inwe
stora, z funkcją wyłącznie mieszkalną, nie zaw iera
ją żadnego sklepu, świetlicy, żadnych punktów na
praw czy innych usług, a przecież będą stały po
środku dużej wsi, której mieszkańcy odczuwać bę
dą ich brak.
Architektura projektowanych obiektów jest na pew
no lepsza od propozycji typowych domów PGR-ow- 
skich, jednak nie wydaje się najbardziej odpowied
nia dla omawianej lokalizacji. Dachy są wprawdzie 
wysokie, kubatury nie za wielkie, ale w rozwiąza
niach elewacji, szczególnie południowej z długim i 
pasami lodżii, mamy do czynienia z budynkiem o 
charakterze raczej miejskim, aniżeli związanym ze 
wsią. Elewacje szczytowe potraktowano bardzo 
skromnie, chociaż będą one widoczne od ruchliwej 
drogi. Wiele do życzenia pozostawia również sam 
układ budynków: 4 równoległe bloki nie wiążą się 
w żaden sposób z otoczeniem.
Trzeci z omawianych zespołów, już zrealizowany, 
zlokalizowany jest w Jeleniej Górze—Cieplicach 
przy ul. Sobieszowskiej Ze względu na stw ierdzo
ne braki w wykonawstwie, szczególnie w sposobie 
rozwiązania dachu, budynki tego zespołu mają być 
jeszcze modernizowane. Dla uniknięcia monotonii 
zastosowano tu uskoki poszczególnych segmentów 
i asymetryczne dachy. Budynki są niepodpiwniczo- 
ne. nieznacznie wzniesione nad teren. Każde mie

szkanie posiada wbudowany garaż, taras łączący 
pokój dzienny z ogrodem, na piętrze balkony. 
Podobnie jak w Cieplicach inwestor z Kombinatu 
Rolno-Przemysłowego w Siedlęcinie zdecydował 
się zapewnić także mieszkania swoim pracowni
kom w domkach szeregowych i bliźniaczych w 
Rybnicy. Już zrealizowane budynki — jeszcze je 
den przykład budownictwa PGR —- składają się z 
segmentów mieszkalnych i gospodarczych (garaż i 
część wejściowa), łączonych bliźniaczo. Konstruk
cję części m ieszkalnej rozwiązano na podstawie 
prefabrykowanych elementów drewnianych i kra
townic dachowych z rur stalowych. Dachy nad 
częścią mieszkalną są wysokie, poddasza jednak 
są nieużytkowe, nad garażem natomiast zaprojek
towano stropodach. Pomimo zróżnicowania bryły 
przez cofnięcie części gospodarczych i wprowa
dzenie lodżii, elewacje są monotonne, a niewyko
rzystanie wysokich dachów nawet na strychy, wy
daje się również niedociągnięciem projektanta.
W obydwu realizacjach, w Cieplicach i Rybnicy, po
pełniono szereg błędów, stąd obecne kłopoty użyt
kowników — przecieki, zagrzybienie. Niemałą rolę 
odegrał w tym przypadku eternit, zastosowany do 
pokrycia dachów, a nieodporny na silne wiatry w 
strefie podgórskiej.
A jakie jest tymczasem tradycyjne budownictwo 
wsi podsudeckiej? Przede wszystkim w większych 
wsiach, a w takich raczej grupują swą mieszka- 
niówkę PGR~y, jest ono dość różnorodne; zawiera 
się w przedziale od małych domostw w drobnych 
zagrodach, poprzez jedno- a nawet dwupiętrowe 
budynki mieszkalno-inwentarskie w wielohektaro
wych gospodarstwach indywidualnych do zabudo
wy folwarcznej, często z okazałą siedzibą byłych 
właścicieli i odpowiednio dużymi budynkami gos
podarczymi. Zabudowie tej towarzyszy budow
nictwo o charakterze użyteczności publicznej, a 
więc kościoły, szkoły. Duże bryły budynków 
o ścianach z kamienia i cegły zwykle tynkowa
ne. lub o konstrukcji drewnianej ryglowej, cza
sem przysłupowej, wysokie dachy kryte dachów
ką, otwory okienne i drzwiowe w obramieniach 
kamiennych lub zaznaczonych w tynku — to 
charakterystyczne cechy zabudowy zagrodowej. 
Późniejsze budownictwo mieszkalno-usługowe ma 
już inny charakter, bryły także proste, detal nadal 
dość bogaty, utrzymany w duchu eklektyzmu: e le
wacje o układzie symetrycznym z ryzalitami, gzym
sami, obram ieniam i okien i boniowamem.
Coś tu chyba ciągle nie gra. Jeszcze raz trzeba za
tem apelować do staranniejszego wyznaczania lo
kalizacji tego typu budownictwa w planach zagos
podarowania przestrzennego, jeszcze raz upomi
nać się o staranny, wnikliwy proces podejmowania 
decyzji lokalizacyjnych i wydawania zgody na bu
dowę przez odpowiednie organy na budynki, które 
nie będą raziły obcą formą. Nie należy doprowa
dzać do sytuowania domów mieszkalnych poza 
wsią, jak ma to miejsce właśnie w Rybnicy i Dziwi
szowie. Zespoły te są małe, ażeby tworzyć osiedla, 
a z drugiej strony forma nowych domów mieszkal
nych zaprzecza traktowaniu ich jako nowych przy
siółków. Wydaje się także, że organ zatwierdzający 
projekt powinien mieć w swej gestii wpływ także 
na samo ustawienie nowych budynków na działce. 
Nie jest przecież obojętne, czy będą one sytuowa
ne w sposób schematyczny, jedynie zgodnie z kie
runkiem nasłonecznienia (przykład Starej Kamieni
cy), czy też pójdą za nachyleniem zbocza, wzdłuż 
doliny rzeki, zgodnie z sąsiadującą zabudową, z 
tradycjami jej lokalizowania.
Wprowadzenie stromego dachu, zwanego dawniej 
piątą elewacją, zobowiązuje i to szczególnie w gó
rach, gdzie są one bardzo widoczne. To właśnie 
strome dachy ze spatynowaną dachówką w jecie, a 
w zim ie pokryte śniegiem ukazują niemonotonną 
zabudowę wsi rozrzuconą na zboczach, a skupiają
cą się przy rzece i drodze, zabudowę, która wraz z 
otoczeniem tworzy w pełni krajobraz wiejski. Pra
w idłowe zaprojektowanie w takim krajobrazie no
wych, wielorodzinnych domów mieszkalnych z za
chowaniem narzuconych wskaźników ekonomicz
nych i wymogów wykonawcy nie jest rzeczą łatwą 
Nie można jednak godzić się z myślą, że wszystkie 
te uwarunkowania mogą ograniczyć inwencję ar
chitekta do tego stopnia, że nowo wznoszone 
obiekty jakby ciągle musiały zakłócać istniejący 
ład zabudowy i harmonię krajobrazu.



1 a, b, c, d. Zestawienie rzutów budynków starych i no 
wych ze wsi Stara Kamienica i Dziwiszów.
Oznaczenia:
a) budynek mieszkalny z częścią inwentarską w St. Ka
mienicy, b) szkoła (jw.), c) projektowany budynek mie
szkalny (jw.), d) projektowany segment zespolonego bu 
dynku mieszkalnego w Dziwiszowie. Oznaczenia dodatko
we: 1 pokój, 2 kuchnia, 3 sala lekcyjna, 4 pokój nauczy
cielski, 5 część inwentarska

2 a, b, c, d, Zestawienie elewacji budynków — istnieją
cych i projektowanych ze wsi Stara Kamienica i Dziwi- 
szów. Zwraca uwagę zastosowanie prawie jednakowych 
gabarytów i ciekawa ewolucja formy architektonicznej. Oz
naczenia:
a) duży dom mieszkalny z częścią inwentarska w zagro 
dzie wiejskiej z XIX w, w Starej Kamienicy,
b) budynek szkoły z początku XX w. (jw.),
c) projektowany budynek mieszkalny dla 10 rodzin w cen
trum Starej Kamienicy.
d) projektowany segment zespolonego budynku mieszkal
nego dla 24 rodzin w Dziwiszowie
3 a, b. Zespół zabudowy szeregowej w Cieplicach a) ele
wacja frontowa, b) elewacja boczna
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Marek Stawiany

Szansa
dla architektury regionalnej

1-6. Przykładowe rozwiązania dla zagrody w Czernicy 
(gm. Jeżów Sudecki). Objaśnienia do rys. sytuacji:
1 — budynek mieszkalny +  gospodarczy, 2 — budynek 
inwentarski — obora, 2a —  budynek gospodarczy —  pod
cień, 3 —  stodoła, 4 —  stodoła +  budynek gospodarczy 
+ garaże, 5 —  garaże w budowie, 6 —  silos, 7 — płyta ) 
gnojowa, 8 —  budynek gospodarczy, Zakreskowano teren 
przeznaczony do wypoczynku.

>

Coraz większe stresy dnia codziennego zwiększają 
liczbę ludzi zainteresowanych wypoczynkiem poza 
dużymi skupiskami m iejskim i, w otoczeniu przyro
dy, otwartej przestrzeni, w odosobnieniu.
W świetle licznych dyskusji na temat uzdrowienia 
architektury w ogóle, a w szczególności architektu
ry współżyjącej z krajobrazem, należy zastanowić 
się nad sposobem ożywienia istniejącej substancji 
budowlanej w gospodarstwach chłopskich na tere
nie ziem odzyskanych. Istnieje na pewno wiele 
możliwych rozwiązań tego problemu z gatunku 
realnych i tych, które graniczą z fantazją. Do naj
bardziej realnych można zaliczyć wykorzystanie 
wolnej przestrzeni w istniejących budynkach na ce
le wypoczynkowe. Szczególnie przydatne we wpro
wadzeniu tej dodatkowej funkcji, nie związanej 
bezpośrednio z gospodarstwem, są budynki, któ
rych powierzchnia i kubatura wielokrotnie przekra
czają zapotrzebowanie ich w łaścicieli. W południo
wo-wschodniej części województwa je len iogórskie
go, którego teren był przedmiotem moich dociekań, 
występują obiekty często o powierzchni m ieszkal
nej powyżej 500 m2, powierzchni całkowitej 1 200 
m2 i kubaturze sięgającej 4 000 m3.
Największą liczbę obiektów stanowią te, w których 
wygospodarowanie skromnego pokoju dla pragną
cych odpoczynku nie jest problemem. Obiekty tego 
typu zaspokajając potrzeby mieszkaniowe, produk
cyjne i składowe swych właścicieli mają również 
pomieszczenia przeznaczone pierwotnie dla naj
emnej siły roboczej. Stąd te wielkie powierzchnie 
Obecnie zm ieniły się warunki gospodarowania, 
zm ieniła się liczebność rodziny, a także wielkość 
gospodarstwa, nie potrzeba więc dodatkowej siły 
roboczej. Czy te wolne przestrzenie muszą stać 
puste, muszą niszczeć?
Układ funkcjonalno-przestrzenny inwentaryzowa- 
nych obiektów w celu sprawdzenia w praktyce 
omawianych pomysłów — jest podobny. Centralny 
element parteru to sień wejściowa, stanowiąca po
mieszczenie jednoprzestrzenne, rzadko podzielone 
ścianką, mające dwa położone po przeciwnych 
stronach wejścia z zewnątrz. W sieni znajdują, się 
schody na piętro i schody do piwnicy, wejście do 
części mieszkalno-gospodarczej (kuchni, spiżarni, 
pokoi) oraz wejście do części produkcyjnej, poło
żonej po stronie przeciwnej. W niektórych przypad
kach dostęp do pomieszczeń produkcyjnych był 
możliwy tylko z zewnątrz budynku. W niektórych 
obiektach część parteru była zagłębiona w terenie, 
co um ożliw iało bezpośrednie wejście na piętro. 
Podobnie jak na parterze, centralnym pomieszcze
niem piętra jest odpowiednik sieni z dołu —  d łu
gości równej szerokości budynku. Po obu stronach

tego korytarzyka rozmieszczone były pomieszcze
nia przeznaczone dla najemnej siły roboczej, dziś 
nie wykorzystywane.
O możliwości wprowadzenia funkcji wypoczynko
wej decydują: wielkość budynku, istniejące ukształ
towanie funkcji, parametry techniczne pomieszczeń 
przeznaczonych na ten cel, możliwość wyposaże
nia w instalację. Najczęściej układ funkcjonal
no-przestrzenny budynków nie wymaga wielkich 
zmian przystosowujących do do pełnienia nowych 
funkcji. Wprowadzane zmiany powinny wyelim ino
wać przede wszystkim konflikty funkcji m ieszkanio
wej i rekreacyjnej z produkcyjną, co jest możliwe 
przez wprowadzenie przegród oddzielających te 
funkcje. Rozdzielenie ciągów mieszkaniowych i 
produkcyjnych zapewnia wejście do budynku. 
Wejście do poszczególnych pomieszczeń o zróżni
cowanych funkcjach jest możliwe z zewnątrz lub 
przez sień na parterze. W niektórych przypadkach 
można także wykonać dodatkowe schody doprowa
dzające wypoczywających z zewnątrz do pomie
szczeń noclegowych na piętrze. Można też wyko
rzystać wejście na piętro z zewnątrz w budynkach 
zagłębionych częściowo w terenie.
Opisywane zmiany nie powinny wprowadzać zabu
rzeń w dotychczasowych przyzwyczajeniach w łaś
cicieli i zapewniać im poprawne warunki mieszka
nia, pracy oraz bezpieczeństwo ich mienia. Jedno
cześnie wprowadzenie funkcji wypoczynkowej nie 
powinno być uciążliwe dla właścicieli i nie może 
wprowadzać zakłóceń w prawidłowym prowadze
niu gospodarstwa rolnego. Należy jednocześnie 
pamiętać o maksymalnym wyelim inowaniu wypo
czywającym uciążliwości funkcji produkcyjnej. 
Instalacje wodno-kanalizacyjne i ogrzewcze wystę
powały w badanych obiektach sporadycznie. Pop
rawa tego stanu jest konieczna zarówno ze wzglę
du na potrzeby stałych mieszkańców, jak i wypo
czywających.
Oczywiście omawiany sposób ożywienia pusto sto
jących budynków może napotkać na szereg trud
ności przy jego realizacji. Najtrudniej będzie o tej 
możliwości przekonać samych właścicieli, którzy 
wręcz odmawiali jakiegokolw iek penetrowania ich 
własności w trakcie zbierania danych do niniejszej 
wypowiedzi. Duże znaczenie będzie m iało prawid
łowe rozwiązanie szeregu problemów organizacyj
nych, prawnych, technicznych czy materiałowych. 
Wydaje się jednak, że gra jest warta świeczki. Cie
szyłbym się, gdyby choć kilka obiektów znalazło w 
tych proponowanych rozwiązaniach swą szansę i 
uratowało są kondycję ku zadowoleniu właścicieli i 
wypoczywających. Czas przecież pomyśleć i o ta
kim sposobie rewaloryzacji wsi.

7-12. Przykładowe rozwiązania dla zagrody w Kopańcu 
(gm. Stara Kamienica). Objaśnienia do rys. sytuacji:
1 —  część mieszkalna, 2 —  część inwentarska, 3-4 —  bu
dynki inwentarskie, 5 — szopa, 6 —  płyta gnojowa.

13-18. Przykładowe rozwiązania dla zagrody w Płoszezy- 
nie (gm. Jeżów Sudecki). Objaśnienia do rysunku sytuacji: 
1 — budynek mieszkalny, 2 —  obora, 3 —  garaże + sto
doła, 4 — budynek gospodarczy, 5 —  szopa, 6 — gnojow
nia.
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ZIEMIA DOLNOŚLĄSKA
czyli
rzecz o środowiskowości 
architektury oswojonej

Jest rzeczą znamienną, że na przestrzeni ostatnich 
lat wzrasta zainteresowanie architekturą i środow i
skiem zurbanizowanym na terenach Ziem Odzy
skanych , w tym przede wszystkim ziemi do lnoślą
skiej. Potrzeba refleksji na temat integracji Ziem 
Odzyskanych z Macierzą, w tym również architek- 
tury, problem przez lata nie zauważany, wydaje się 
dziś rzeczą oczywistą.
Jest również faktem, że jeżeli mówimy o integracji 
w plastyce, muzyce, czy w literaturze, to mamy na 
myśli przede wszystkim integrację z zastałymi re 
liktami dawnej twórczości o genezie polskiej, lub 
uważanych za polską tj. przede wszystkim w ie j
skiej twórczości Łużyczan, Ślązaków z Opolszczyz
ny, ewentualnie innych grup etnicznych m ieszkają
cych na tych terenach w okresie, gdy one wchodzi
ły w skład Królestwa Czeskiego, Cesarstwa Habs
burgów a później Królestwa Pruskiego i państwa 
niemieckiego.
W sferze społecznej w okresie czterdziestolecia 
następowała i następuje dalej silna integracja lud
ności autochtonicznej, ludności napływowej z in
nych rejonów Polski. W architekturze sprawa 
przedstawia się zgoła inaczej. Obrazy przestrzen
ne ziemi dolnośląskiej f to zarówno małych miast, 
wiosek, jak i większych części krajobrazów zurba
nizowanych, w swojej zasadniczej masie są pocho
dzenia niemieckiego.
Polskości można się doszukiwać w prawie nie ist
niejących już reliktach architektury ludowej, trochę 
w zabytkowej architekturze m iejskiej I to tej naj
starszej sprzed XIV wieku, ewentualnie epizodycz
nie w innych formach budownictwa. Na ogół polska 
architektura jaw i się tu jako przypadkowy, nie 
zharmonizowany z otoczeniem wtręt.
Ten obraz architektury dolnośląskiej wynika z sze- 
regu powodów. Nie sposób tu nie zauważyć, że w 
roku 1945 architekci repatriowani ze Lwowa, Wilna 
oraz z innych mniejszych ośrodków znaleźli się na 
terenie ziemi dolnośląskiej, w tym przede wszyst
kim we Wrocławiu, gdzie przyszło im pracować w 
środowisku architektury o genezie niepolskiej, w 
miastach i przestrzeniach zurbanizowanych o zde
cydowanie niepolskim obliczu.
Pomijając zagadnienie niemocy twórczej architek
tów ocalałych z pożogi II wojny światowej, którzy 
przyjechali na te tereny, czy klimatu ..rewanżyz
m u p r o b l e m u  żywego w pierwszych latach powo
jennych — jest faktem, że do dnia dzisiejszego nie 
wykształcił się tutaj żaden poważny program doty
czący współistnienia zastanej zabudowy ponie
mieckiej i istniejących założeń przestrzennych z 
nową architekturą wznoszoną w powojennej Pols
ce.
Składają się na to —  jak sądzę —  dwie podstawo
we przyczyny. Po pierwsze: istniejąca na ziemi 
dolnośląskiej, szczególnie w dużych miastach, ar
chitektura i założenia urbanistyczne cechują się 
wielkoskalowością i monumentalnością nie mającą 
odpowiednika w polskiej architekturze przedwojen
nej. Ich ukształtowanie i skale są niepolskie i są 
obce psychice naszego narodu. W pierwszych la
tach powojennych dla większości ówcześnie dzia
łających architektów na terenie ziemi dolnoślą 
sklej, przy ich umiejętnościach i kompleksach wy
nikających ze zniszczeń Ił wojny światowej, podję
cie aktywnego dialogu z tą architekturą było prak
tycznie niemożliwe. Po drugie —  o czym również 
należy pamiętać, przy istniejących wówczas nader 
ograniczonych możliwościach gospodarczych, dia
log taki był wykluczony, nawet gdyby architekci by
li zawodowo i moralnie przygotowani do jego pod
jęcia. Z tych to względów, w odróżnieniu od innych 
form twórczości i działalności kulturowej w archi
tekturze na ziemi dolnośląskiej uzyskano znacznie 
niższy niż w innych dziedzinach twórczości stopień 
jej integracji z zastałym środowiskiem m aterial
nym, zaś dopiero na przestrzeni ostatnich lat moż
na mówić o podjętych nieśmiałych próbach inte
gracji architektury zastanej z nową. Problemy bra

ku integracji ujawniają się szczególnie w dużych 
miastach, takich jak. Wrocław, czy Wałbrzych 
gdzie niestety po dzień dzisiejszy architektura i u r
banistyka niemiecka w swojej aktywności skalarnej 
i formalnej są dominujące. Jeden ze znakomitych 
zabytków architektury XX wieku, jakim  jest hala lu
dowa Maxa Berga we Wrocławiu, wraz z towarzy
szącym jej założeniem urbanistycznym ciągle 
przez czterdzieści lat czeka na właściwego użyt 
kownika. Przykładów takich można by mnożyć w ie
le. Tymczasem nowa architektura i urbanistyka 
polska nierzadko spraw iają wrażenie pewnej ,,pa- 
p ierowości” i tymczasowości.
Problem ten jest znacznie mniej drastyczny, lub 
nawet nie występuje w ogóle, w miastach średnich 
i małych jak: Bolesławiec, Oleśnica, Złotoryja, 
Kłodzko i inne. W tych miastach relikty architektury 
przedwojennej są wtapiane w nowe układy urbani
styczne i stanową lepsze lub gorsze continuum 
krajobrazowe. Na ogół dysonanse, jeżeli występu
ją, to w bezpośrednim styku budynek przedwojen- 
ny~budynek nowy, i dla nieprofesjonalisty są w za
sadzie niezauważalne.
Przy próbie nakreślenia definicji nowej architektury 
na ziemi dolnośląskiej, należy zastanowić się nad 
jej spuścizną, nad tą architekturą, która m iałaby 
być źródłem, wywołaczem dla współczesności. I tu 
napotykamy na kolejne trudności, niespotykane w 
takiej skali w innych regionach kraju Przede 
wszystkim, musimy uwzględnić fakt, że na tych te
renach ludności mającej swoje korzenie sprzed ii 
wojny światowej mamy niewiele i to przede 
wszystkim w małych miasteczkach i na wsi. Ludzie 
obecnie tu mieszkający, w swej zasadniczej masie 
są to repatrianci, ich dzieci i wnukowie pochodzą
cy z różnych terenów przede wszystkim wschod
nich przedwojennej Polski. Ludność ta, s iln ie zróż
nicowana nie rnogła wytworzyć środowiska spo
łecznego sprzyjającego powstaniu architektury re 
gionalnej. W zakresie szukania genezy polskiej ar
chitektury na tych terenach sytuacja przedstawia 
się jeszcze gorzej Do czego mamy tu nawiązywać, 
do jakich źródeł? Trudno traktować jako poważne, 
próby odgrzebywania reliktów architektury łużyc
kiej, czy nawiązywanie do architektury domów o 
konstrukcji przysłupowej. Co ma być np. ewokacją 
nowej architektury we Wrocławiu? Czy weimarow- 
ska architektura wrocławska? Może neogotyk lub 
ekspresjonizm czy też nacjonalizm germański licz
nie reprezentowany w XX-wiecznej architekturze 
Wrocławia?
Wydaje się, że pewnym wyjściem z zaistniałej sy
tuacji może być przyjęcie do wiadomości faktu 
podkreślanego przez Tadeusza Chrzanowskiego sz 
,, ..sztuka polska to an i wielkość, ani małość, tylko 
po prostu niezwykła rozmaitość, to taki jarm ark, ja 
ki m ógł tylko powstać na rozstajach Europy pom ię
dzy Wschodem i Zachodem oraz Północą i Połud
niem ze wszystkim i konsekwencjami tych geogra
ficznych i symbolicznych pojęć...", jak również, że 
sztuka, w tym architektura polska: „...przez stu le
cia istniała jako wytwór artystów często cudzo
ziemskich, ale ukształtowana wedle nieba i oby
czaju polskiego ...”
Sytuacja nowej architektury polskiej na ziemi do l
nośląskiej, aczkolwiek bezprecedensowa przede 
wszystkim na skutek skali tego zjawiska, ma sze 
reg odniesień w historii sztuki polskiej. Jej niepol
ska architektoniczna gleba uprawiana przez pol
skich architektów „w ed le  nieba i obyczaju po lskie
go" może stać się tą prawdziwą polskością, a ra
czej dolnośląskością, tym polskim tyglem i diaspo
rą. Oczywiście taka architektura nie miałaby nic 
wspólnego z regionalizmem, byłaby raczej pewną 
formą nowej środowiskowości. Przecież w sferza \ 
dorobku architektonicznego tych ziem, jest rzeczą 
niemożliwą przekreślenie ponad sześćsetletniego 
okresu pozostawania tych ziem pod panowaniem | 
czeskim i niemieckim, tak by na przestrzeni czter
dziestu lat dokonać kulturowej reorientacji z „P o l
ski jagie llońskiej^5 ku „Polsce piastowskiej” . A mo
że spróbować wzorem okresu realizmu socja li
stycznego hasło: ,,architektura socjalistyczna w 
treści a narodowa w form ie”  zastąpić sloganem;
,,architektura w form ie niemiecka w treści społecz
nej polska?”
Sądzę, że te wszystkie próby są nietrafne. Dlatego 
należy postawić jasno sprawę, że na terenie Dol
nego Śląska, i nie tylko Dolnego Śląska, lecz w 
ogóle na terenach Ziem Odzyskanych, nie można

Marek Tarko

M IR S K
czyli
o próbach szukania 
swojego miejsca
Mirsk, to małe miasteczko, położone u podnóża 
Gór izerskich ze znakomicie zachowaną historycz
ną sylwetą o wręcz podręcznikowym kształcie, ryn
kiem z pokaźnym ratuszem, ulicami gęsto zabudo
wanymi niskimi kamieniczkami, Mieszka tu około 
4200 osób.
Miasto nosi ślady dawnej świetności. Świadczy o 
tym charakter szeregu domostw i budynków uży
teczności publicznej, a także wyraźny, czytelny 
układ urbanistyczny. Jednakże przybysza oglądają
cego to miasto po raz pierwszy zaskakiwały do 
niedawna nie celność i kunszt dawnych mistrzów 
architektury, łecz obraz zapomnienia i zniszczenia. 
To miasto jakby zamarło. Jakby gwałtownie zatrzy
mane w swym rozwoju, powoli umierało. Dopiero 
ostatnie lata przynoszą świadectwa pozytywnych 
zmian.
Ponad 85% zabudowy miasta pochodzi sprzed 
1944 roku, w tym 48,4% sprzed 1918 rJ Nowej jest 
niewiele. Rzadkości^ jest odnowiony dom, kamie
nica, jeśli nie mówić o najbliższym otoczeniu ryn
ku, obecnie poddawanemu pierwszym od lat re
montom. Ten stan to nie tylko zewnętrzna manife
stacja stanu jego społeczności. Co się stało z tymi 
ludźmi? Co się stało z tym miastem? Aby móc od
powiedzieć na to pytanie, należy poznać historię 
tych łudzi, tego miejsca. Należy zrozumieć, uświa
domić sobie to co najważniejsze: istotę procesu, tę 
niewidzialną część fenomenu miasta, którego efek
tem jest jego materialny wyraz. ! wrócić trzeba do 
źródeł. Stąd też opowieść o dwu miasteczkach...

Etap pierwszy; bu do w an ie  (do 1945 r.)
Czernelica — to górskie miasteczko położone nad 
Dniestrem w dawnym woj, stanisławowskim. Przed 
wojną liczyło ok, 3 000 mieszkańców, z czego 30% 
stanowili Polacy. Było to miasteczko o bardzo ni
skim standardzie życia, pozbawione podstawowych 
urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacji, 
elektryczności). Domy kryte były strzechą, w mie
szkaniach znajdowały się klepiska. Ludność polska 
stanowiła stosunkowo zwartą grupę społeczną. 
Friedeberg to miasteczko założone u podnóża Gór 
Izerskich nad Kwisą, którego początki sięgają po
łowy XIV wieku. Kolejne etapy jego rozbudowy, 
znaczone nadawanymi przywilejami i nowymi 
obiektami handlu, rzemiosła i kultu są przerywane, 
nierzadko niweczone pożarami, powodziami i woj
nami, W 1939 roku miasto liczyło ok. 1 900 mie
szkańców, Ich głównym zajęciem była obsługa po
trzeb rolniczej okolicy, rolnictwo, rzemiosło i prze
mysł oraz dodatkowo turystyka, Miasto miało roz
winiętą i dobrze utrzymaną strukturę sieci usługo
wych: własną hydroelektrownię, młyn wodny, tar
tak, kilka piekarni, masarni, gorzelnię, bogatą sieć 
handlową, gastronomiczną, hotelową. Było całko
wicie skanalizowane i zelektryfikowane, połączone 
z najbliższymi większymi ośrodkami linią kolejową, 
miało własną drukarnię, która trzy razy w tygodniu 
wydawała gazetę miejską.
Koniec wojny to...

Etap drugi —  katastrofa —  porzucenie ojcowizny 
(po 1945 r.)
Po zakończeniu wojny prawie wszyscy Polacy —  
mieszkańcy Czernelicy zdecydował! się przenieść 
na Ziemie Odzyskane. Wyjeżdżając stąd zabrali ze 
sobą możliwe do zapakowania elementy wyposa
żenia domów, gospodarstw, także i kościoła. Za
brali ze sobą również to, co podstawowe, co two
rzone z pokolenia na pokolenie łączyło ich i budo
wało: pamięć wspólnoty losów, z wynikającą z niej 
określoną organizacją struktury społeczno-prze- 
strzennej swej grupy.

Etap trzeci —  walka na nowym l obcym miejscu
gdzie dz ie li s ię bogactwa —  serca są po

dz ie lone" Antoine de Saint~Exupery
I zdarzyły się trzy nieszczęścia: po przybyciu na 
Ziemie Odzyskane mieszkańcy Czernelicy zostali \



skierowani do Mirska —  i tu rozpoczęły się konflik
ty. Nowe okoliczności życia, spowodowane różnym, 
nieporównywalnie wyższym standardem życia spo
wodowały zmiany w dotychczasowej strukturze 
społecznej. Fakt terytorialnego sąsiedztwa w po
przednim miejscu zamieszkania nie ułatwiał, lecz 
Wręcz utrudniał przebieg procesów adaptacyjno-in- 
tegracyjnych. Ukształtowana wspólnymi losami hi
storycznymi dotychczasowa organizacja społecz- 
no-przestrzenna grupy utraciła racje bytu w obliczu 
innego układu przestrzennego miasta. Zjawisko to 
pogłębione chaotycznym, przypadkowym przebie
giem akcji osiedleńczej utrudniło powstanie nowej 
społeczności lokalnej.

Etap czwarty — zatrzymanie
Dzień dzisiejszy to przezwyciężanie smutnej rze
czywistości upadającego miasta. Zaczęto w Mirsku 
więcej budować, powoli zm ienia się na lepsze, ale 
wrażenia ogólnego te pozytywne symptomy zmian 
nie mogą zatrzeć. Żyjący w Mirsku ludzie trwają 
jakby nadal w poczuciu tymczasowości, tęsknoty 
*a czymś lepszym (ale gdzie indziej), niechęci do 
działania i jego niemożności. Zdecydowana więk
szość jest przekonana, że ich problemy zostaną 
rozwiązane przez odpowiednie, powołane do tego 
celu instytucje państwowe, że zrobią to ,,oni” . W 
znacznym stopniu rozpowszechnia się alkoholizm 
(również wśród nastolatków), często zakłócany jest 
spokój mieszkańców miasta, mają miejsce akty 
zniszczenia. W tej jedynej w swoim rodzaju konf
rontacji świata społecznego i materialnego nie ma 
zwycięzcy. Obie strony są pokonane.

Epilog
Jak odzyskać ludzi?

"Jeże li chcesz, żeby s ta li się braćm i, zmuś ich, 
aby budowali razem wieżę

Antoine de Saint-Exupery

Jak odzyskać przedmioty?

"Człowiek jest tak ukształtowany, że przedmioty są 
dla niego martwe, jeżeli nie przynależą do pewne- 
9o królestwa duchowego”

Antoine de Saint~Exupery

Doś jednak dzieje się w tym, do niedawna zapo
mnianym trochę przez Boga i ludzi, miasteczku, 
^oza ruszającymi ostatnio w kilku miejscach budo
wami, świadczą o tym przejawy spontanicznej 
działalności także na zapleczach budynków. Są to 
Pierwsze nieśmiałe, być może nieporadne próby 
odbudowy tego, co porzucono przed laty. Podwór
ka stają się terenami materializacji pragnień po
siadania swojego miejsca i lekarstwem na rzeczy
wistość. Dziś zabudowane są drewnianymi budami, 
klatkami itp., lecz ju tro może proces ten zacznie 
wypełniać ulicę, miasto?

Post scriptum: ,,Umrze m iasto, je że li budowa jego  
będzie zakończona. Budowy miasta nie można za
kończyć. Tylko wtedy mówię, że skończyłem dzie
ło, kiedy zabraknie m i wewnętrznego ognia. Ludzie 
umrą wtedy, a właściw ie są ju ż  umarli. A doskona
łość nie je s t bynajm niej osiągnięciem ce lu ”

Antoine de Saint-Exupery
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mówić o polskiej tradycji w architekturze. Tradycjo
nalizm i regionalizm na tych terenach był niemiec
ki, częściowo czeski i definitywnie zakończył się na 
roku 1945. Nowa polska architektura na tych tere
nach musi wywodzić się z zupełnie innych, nowych 
polskich nietradycjonalnych źródeł.
W ubiegłym czterdziestoleciu nowa architektura na 
Dolnym Śląsku podlegała w zasadzie tym samym 
trendom co inne dziedziny twórczości architekto
nicznej w Polsce. Pewnym jej wyróżnikiem był i 
pozostaje nadal — różny w różnych okresach cza
su, stosunek do twórczości architektonicznej na 
tym terenie szeroko rozumianego kręgu ludzi kul
tury. Należy również dodać, że minione czterdzie
stolecie charakteryzowało się licznymi reorienta
cjami w polskiej architekturze, a krajobrazy zurba
nizowane Ziem Odzyskanych były poddawane róż
nym, niekoniecznie korzystnym eksperymentom, 
których wyniki stały się jej trwałym obrazem.11 
Jest również faktem, że w wyniku II wojny świato
wej miasta Dolnego Śląska, takie jak Wrocław, 
Legnica, Strzegom, Jawor, Bolesławiec, Lubań — 
były zniszczone w znacznie większym stopniu, niż 
to miało miejsce w innych regionach kraju. Jeżeli 
do tego dodać, że powojenne, masowe ruchy mi
gracyjne ludności oraz wynikające z tych faktów 
niespotykane w naszych dziejach zadania odbudo
wy i przebudowy miast, które były projektowane 
nierzadko przez studentów architektury lub archi
tektów o krótkim stażu zawodowym — to trudno 
byłoby przecenić presje i niebezpieczeństwa, jakie 
pojawiły się wokół miast i miasteczek na Dolnym 
Śląsku, będących cennymi klejnotami naszej kultu
ry narodowej.
Należy do tego dodać, że o ile w czasie wojny i 
okupacji liczono się ze znacznymi zniszczeniami 
miast Dolnego Śląska, to zaistniała skala i rozm ia
ry tych zniszczeń znacznie przekroczyły najśmielej 
zarysowywane uprzednio prognozy. Należy rów
nież zauważyć, że w wyniku zmian ustrojowych i 
stosunków własnościowych po II wojnie światowej, 
architekci w miejsce dotychczasowych kontaktów 
„arch itekt-k lient”  musieli określić swój stosunek 
już nie do pojedynczego inwestora, lecz do okreś
lonych grup społecznych. W takim to klimacie i z 
takimi możliwościami przystąpiono bezpośrednio 
po wojnie do odbudowy zniszczonych zabytkowych 
miast i miasteczek Dolnego Śląska.
Podejmując próbę naszkicowania oceny stanu ar
chitektury i propozycji jej rozwoju na terenach Dol
nego Śląska, nie sposób pominąć tła społecznego 
w którym to architektura będzie powstawać. Upra
szczając znacznie problem należy zauważyć, że 
cztery wydarzenia w XX wieku —  w tym jedno o 
znaczeniu ogólnoświatowym, pozostałe zaś doty
czące Polski, w sposób istotny wpłynęły na losy 
ludzkie, w tym również na architekturę omawiane
go terenu.
Pierwszym wydarzeniem jest ostateczny rozpad te
go, co potocznie nazywa się Europą Łacińską, pro
ces długotrwały, bo rozpoczęty na przełomie stule
cia. Rozpad ten, którego wynikiem było to, co ok
reślamy jako Ruch Nowoczesny w sztuce dopro
wadził do „rozw ałkow ania" rzeczywistości, w sztu
ce i w architekturze, do ostatecznego zabicia sze
roko rozumianych sfer mitycznych i sakralnych 
m.in. przez wprowadzenie sztuki abstrakcyjnej. 
Drugim wydarzeniem, dotyczącym Polski, jest pro
ces nomadyzacji w okresie powojennym, proces w 
skali nie mającej precedensu w historii naszego 
kraju. Nie możemy zapominać o tym, że dzisiaj 
jedna trzecia terenów obecnej Polski jest zamiesz
kała przez ludność, która opuściła ziemie swoich 
przodków, a większość z nich po 1945 roku odbyła 
600-kilometrową podróż na Zachód. Druga wojna 
światowa pociągnęła również inne ruchy ludnoś
ciowe tak, że obecnie tylko część Polaków mieszka 
na ziemiach, gdzie znajdują sę groby ich protopla
stów. I niezależnie od już zarysowanych powierz
chowności i koniunkturalności w architekturze, co 
może pozornie wydawać się paradoksalne, wyda
rzenia sierpnia 1980 roku i kryzys społeczno-gos
podarczy przez te wydarzenia ujawniony, stały się 
powodem wywołującym również autentyczną twór
czość architektoniczną. Wygląda na to, że mamy 
już bezpowrotnie za sobą lata, w których byliśmy 
dość powszechnie zafascynowani wielką skalą i 
utożsamianą z nią „nowoczesnością", która to 
dość skutecznie zniszczyła w świadomości śred- 6
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niego i młodego pokolenia architektów elementar
ną wiedzę zawodową, w tym szczególnie dotyczą
cą ciągłości historycznej, regionalizmu i relacji po
między zastałym a nowo kształtowanym środowi
skiem.
Dotychczasowe wyniki w odbudowie i rozbudowie 
miast i miasteczek Dolnego Śląska nie napawają 
optymizmem Odbudowa Starego Miasta we Wroc
ławiu, zniszczenie unikatowych domów mieszczań
skich w Jeleniej Górze, czy odbudowa starych 
miast; Legnicy, Lwówka Śląskiego, Strzegomia i 
Lubina są ilustracją tych niefortunnych rozwiązań. 
Okres ten, to czas w którym nie wniesiono istot
nych wartości architektonicznych, a często wr^ęcz 
zniszczono wiele wartości ziemi dolnośląskiej. 
Oczywiście, obraz ten odnosi się do całościowego 
dorobku tego czasu, nie wyklucza to, że w tym ok
resie powstały jednostkowe udane realizacje archi
tektoniczne, czy też cały kompleks prac archeolo- 
giczno-badawczych i konserwatorskich, dotyczą
cych wielu obiektów zabytkowych.
W świetle powyższych rozważań można by zapro
ponować następującą periodyzację architektury w 
środowiku kulturowym. Także inne fakty, nie zwią
zane bezpośrednio z architekturą, lecz w sposób 
istotny na nią rzutujące, nie mogą być pomijane i 
nie zauważane przy rozważaniu problematyki no
wej architektury na Ziemiach Odzyskanych, je j ge
nezy i prób kreślenia je j cech regionalnych. Wyda
rzenia lat ostatnich: wybór Polaka na papieża oraz 
protesty robotnicze z sierpnia 1980 roku — to co 
prawda sprawy zbyt świeże, brak do nich dystansu 
czasowego, ale już teraz można zaryzykować 
stwierdzenie, że ich doniosłość — aczkolwiek doty
cząca przede wszystkim P o l s k i , d a l e k o  wykracza 
poza granice naszego kraju. I nie jest chyba przy
padkiem, że te wydarzenia m iały miejsce w okre
sie, gdy coraz s iln ie j był odczuwany kryzys kultury 
i wartości, wywodzący się z wąsko pojętego racjo
nalizmu. Są to fakty, które także musimy brać pod 
uwagę w rozważaniach o architekturze. Z takim to 
czterdziestoletnim doświadczeniem, w takim klim a
cie kultury europejskiej, w tym polskiej, trzeba 
podjąć próbę nakreślenia propozycji dla architektu
ry na ziemi dolnośląskiej.
O ile na przestrzeni około dwudziestu lat tj. w ła
tach 1955-1975, starano się w Polsce wszelkimi 
możliwymi argumentami pozbawiać architekturę 
cech: środowiskowości, zabytkowości. ciągłości, 
regionalizmu, irracjonalizm u w imię postępu i no
woczesności, to lata ostatnie stanowią gwałtowny 
zwrot i powrót do tych zapomnianych komponen
tów architektury. W różnych okresach rozwoju pol
skiej architektury powojennej występowały okreso
we zainteresowania architekturą regionalną, trady
cją i ciągłością w architekturze — ale co znamien
ne, zainteresowania te ograniczały się przede 
wszystkim do regionu podtatrzańskiego.

konwencji pseudoiudowości i bliżej nie określonej 
rodzimości. W centrach starych zabytkowych miast 
buduje sę chatki kryte strzechą, nierzadko przypo
minające kiepskie dekoracje teatralne. Jest to cena 
rewolucji na terenie Dolnego Śląska:
I faza.—  do roku 1945 —  regionalizm i tradycjona
lizm niemiecki;
łl faza — lata 1945-1985 — przerwa;
HI faza —  łata po 1985 r. —  środowiskowość i 
oswojenie.
Chcąc uzasadnić ten podział, szczególnie w latach, 
gdy ziemia dolnośląska powróciła do Polski, nie
odzowne będzie sprecyzowanie użytych tu pojęć. 
Szczególnie dotyczy to: tradycji, regionalizmu i 
środowiskowości. Otóż pojęcie tradycji rozumiem 
tu jako: ,,przekazywanie wiadomości, przepisów i 
zwyczajów z pokolenia na poko len ie",2> Tradycją 
jest również: ,,przekazywanie z pokolenia na poko
lenie treści kulturowych, obyczajów, poglądów. 
wierzeń, um iejętności itp, otaczanych pietyzmem w 
danej zbiorowości społecznej. Tradycja nie jes t 
identyczna z całokształtem dziedzictwa kulturowe
go, a obejmuje tylko zjawiska i treści kulturowe  
przeszłości wyróżnione przez zbiorowości społecz
ne' .j3 Natomiast regionalizm można rozumieć jako: 
,,zainteresowanie odrębnością kultury poszczegól
nych regionów kra ju ” , jako „ruch  społeczny dążą
cy do zachowania specyficznych cech kultury po
szczególnych obszarów/',Ą) jak również jako: „ruch  
dążący do ożywienia życia umysłowego na prow in
c ji (...) i pragnący wznowienia dawnej odrębności 
poszczególnych dzie ln ic."^
Architektura regionalna nosi w sobie nagromadzo
ne archetypy, nawet jeżeli są one programowo od
rzucane —  elementy treści i form powstałych w ok
reślonych warunkach środowiska geograficznego, 
kulturowego i społeczno-politycznego. Architektura 
ta zawiera również przekazywane z pokolenia na 
pokolenia zwyczaje. Jawi się często jako analogia 
lub ornamentacja, przechodząc w metaforę. Archi
tektura regionalna czerpie również z tradycji — 
może służyć tradycji lub prawdzie współczesności. 
Należałoby tu zwrócić uwagę na często zamiennie 
używane pojęcia — architektury regionalnej z ar
chitekturą tradycjonalną. Architekturę tradycjonal
ną cechuje dążenie do zachowania specyficznych 
cech i odrębności, możliw ie maksymalne upodob
nienie do architektury zastanej, nosi w sobie cechy 
prowincjonalności, skansenowości. W Polsce wy
stępuje przede wszystkim w Kazimierzu nad Wisłą, 
w regionie Podtatrza i w Zakopanem Architektura 
regionalna jest pojęciem żywym, dynamicznym, 
wyrazem pewnego procesu zmian sposobu życia, 
podczas gdy architektura tradycjonalna jest poję
ciem statycznym. Architektura regionalna to poję
cie szersze, w jej ramach może. lecz nie musi zna
leźć się architektura tradycjonalna, nigdy zaś od
wrotnie.

rą nazywam ,.architekturą środowiskową1, charak
teryzuje się czerpaniem inspiracji formalnych i 
treściowych z bezpośredniego otoczenia, świata 
form i kształtów architektonicznych, z analizy spo
sobów i zwyczajów, które to komponenty przetwo
rzone są w oryginalne dzieła architektoniczne. Wy
stępuje ona w jednym obrazie z architekturą lut) 
krajobrazem ją inspirującym, bądź też w sąsiedz
twie umożliwiającym psychiczny z nią kontakt Jest 
to inaczej mówiąc, architektura wyprowadzona i  
zastanego środowiska przestrzennego i społeczne
go z pominięciem cech archetypicznych, co jest 
nieodzownym komponentem architektury regional
nej i tradycjonalnej.
Mając na uwadze stan posiadania architektury na 
ziemi dolnośląskiej i chcąc podjąć próbę integracji 
architektury zastanej z nową, należałoby zapropo
nować również pewien zabieg w sferze psycholo
gicznej — który już w dużym stopniu się dokonuje, 
a który można by nazwać oswojeniem architektury 
zastałej. Przejawia się to w świadomości ludności 
tu zamieszkałej, w większości już urodzonej n0 
tych terenach. Dotyczy to również ludzi przybyłych 
na te tereny po wojnie i okazjonalnie tu przyjeż
dżających. Dla tych ludzi architektura i urbanistyka 
przedwojenna, poniemiecka i powojenna polska, 
są niejako tożsame polskie —  związane z ich pol
skim losem. Oczywiście niezależnie od „oswoję- 
n ia” architektury poniemieckiej, jak również prefe
rowania „arch itektury środow iskowej’ ’ nie można 
zrezygnować z wydzielenia i rozróżnienia stref 
ochrony konserwatorskiej, architektonicznej i przy
rodniczej, gdzie nowa architektura musi być pod
porządkowana zastanym wartościom i gdzie nie
rzadko w form ie skansenowej winna być utrzymy' 
wana i projektowana z zastosowaniem cech regio
nalnych, tradycjonalnych lub nawet wręcz eklek
tycznych.
W zakończeniu chciałbym zauważyć, że niezależ
nie od krytyki i wątpliwości dotyczącej nowej archi
tektury na Dolnym Śląsku, którą określiłem  jak o 
„p rze rw ę”  —  wydaje się, że w warunkach gospo
darczych, społecznych i politycznych, w jakich 
przyszło ją tworzyć w okresie powojennym, jej 
obraz jest dość wiernym odzwierciedleniem tych 
tak trudnych i złożonych czasów.
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Trudno by się dziś nie doszukać w nowej architek
turze studiów architektury regionalnej Wrocławia, 
Gdańska, Sopotu (piękna drewniania „barokow a” 
architektura z okresu lat dwudziestych) czy w ogó
le strefy nadmorskiej. Podobnie nie sposób się nie 
doszukać śladów regionalizmu w nowej architektu
rze Mazowsza, Lubelskiego, regionu rzeszowskie
go, w tym Bieszczadów itp. Zainteresowanie regio
nalizmem i zwracanie się ku przeszłości jest tren
dem powszechnym, nie tylko w Polsce, wiąże się 
on z programowym odrzucaniem w architekturze 
różnego rodzaju uniformizmów i totalitaryzmów. 
Niewiara w celowość i skuteczność działań zbioro
wych, finansowanych przez państwo, zwrócenie 
uwagi na środowisko materialne, w którym powsta
je nowa architektura prowadzą do działań kam eral
nych, skierowanych do wewnątrz. Architektura z lo
kalizowana w konkretnym środowisku kulturowym 
jest adresowana do konkretnego, jednostkowego 
odbiorcy, bądź do określonej, niewielkiej grupy lu
dzi. Stąd silne akcentowanie indywidualnych i śro
dowiskowych cech architektury — w tym poszuki
wania regionalne stają się niezwykle cenne. W za
istniałej sytuacji, którą można by nazwać rewolu
cyjną. jako że wprowadzającą zasadnicze przewar
tościowanie kryteriów ocen i preferencji stosowa
nych w architekturze, przez długie lata należy się 
spodziewać również działań powierzchownych i 
koniunkturalnych. Już dzisiaj w szeregu małych i 
średnich miast ziemi dolnośląskiej obserwujemy 
licznie wznoszone gospody i zajazdy utrzymane w

Jakie można by przedstawić propozycje dla nowej 
architektury w środowisku przyrodniczym i kulturo
wym ziemi dolnośląskiej?
W kategoriach psychologicznych można wyróżnić 
dwie warstwy i sposoby kształtowania architektury 
związanej z określonym środowiskiem. Otóż mamy 
do czynienia albo z architekturą rodzimą — czyli 
taką, która jest dla danej społeczności związana z 
miejscami ich urodzin i zgonów, ich protoplastów, 
albo z architekturą swojską —  to jest architekturą 
zlokalizowaną na terenie wolnym od rodzinnych 
skojarzeń —  co ma miejsce w przypadku architek
tury rodzimej, mającej konfigurację cech charakte
rystycznych dla użytkującej ją społeczności lub 
cech, z którymi ta społeczność chce się utożsa
miać.
W konkretnych warunkach terenowych i społecz
nych jakie występują na ziemi dolnośląskiej, nie 
ma warunków dla powstania jednej z dwu wyżej 
przedstawionych konwencji architektonicznych. 
Ziemie te nie są „rodz im e” , jak również w przy
padku takiego przemieszania ludności przybyłej z 
dużych miast, miasteczek i zapadłych wsi ga licyj
skich z Podlasia, Wileńszczyzny, Podola i innych 
regionów —  pojęcie „sw ojskości”  nie może być 
dla ludzi te ziemie zamieszkujących tożsame. 
Dlatego wydaje się tu celowe zaproponowanie ar
chitektury, którą można by nazwać miejscową, tj 
architektury zaw ierającej w sobie konfigurację 
cech występujących na danym terenie, lecz wolnej 
od obciążeń psychologicznych. Architektura ta. któ

’ A Gliński, Z Kusztra, S Muller. „A rch itek tu ra” polska 
1944-1984. „A rch itektu ra” nr 1-6 1984 r. S. Muller —  Rok 
1984 nowa prywatność? Architektura”  nr 1/1985 r
2 Encyklopedyczny słownik wyrazów obcych 1939 r
3 Wielka Encyklopedia Powszechna, Warszawa —  1959 r.
4 Wielka Encyklopedia Powszechna, Warszawa —  1959 r
9 Pojęcie „architektura środow iskowa” w: S Muller 
Współczesna forma architektoniczna w ośrodkach zabytkO' 
wych w Polsce po 1956 roku „A rch itektu ra”  nr 1/1974 r.
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°e Kiedy przed z górą dwudziestu pięciu laty zespół 
ry 9eologów pod kierunkiem dr. Wyżykowskiego na
ci frafił w okolicach Lubina i Polkowic na miedź — ja- 
)$ ko rodowity Lubinianin pamiętam to wydarzenie —  

obszar ten niczym nie przypominał s iln ie dziś zur- 
ż' W izow ane go  okręgu przemysłowego.
& tle dość dobrze zagospodarowanego Dolnego 
a, S^ska był to jeden z najsłabiej rozwiniętych jego 
>L rojonów. Przełom w jego zagospodarowaniu nastę- 
3' Puje w końcu lat pięćdziesiątych wraz z odkryciem 
s' °bfitych złóż rud miedzi, ciągnących się pasem 
\0 s*erokości ok. 10 kilometrów od Lubina do Głogo- 
ei i dalej. Wypadki zaczynają toczyć się bardzo 
f  Szybko W styczniu 1962 roku Rada Ministrów po- 
j '  Sejmuje decyzję o zagospodarowaniu złóż: pows|a- 
y  Je formalnie Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, 
f  Zostają wytyczone ogólne kierunki jego rozwoju. W 
y s,acJ za tym tworzone są założenia i programy re- 
K' ^0rtowe, określające zakres i tempo inwestowania, 

kolejność i term iny realizacji oraz skalę produkcji... 
t  spirala brzemiennych dla tego regionu inwestycji 
i' zostaje nakręcona. Program rozwoju przemysłu 
;0 Miedziowego objął budowę 4 kopalń, 4 zakładów 
y Wzbogacania rud, rozbudowę huty miedzi w Legni- 
I1 cy * budowę nowej huty w Żukowicach pod Głogo
wi Wem; przewidziano takż możlliwość budowy do- 
^ E lkow e j kopalni i związane rozproszenia w prze- 

strzeni zakładów przemysłowych podyktowana ro- 
*Mie$zczeniem złóż oraz specyfiką procesów te- 
c^nologicznych. Fakt ten zadecydować miał z cza- 
Sern o policentrycznym charakterze przekształceń 
S|eci osadniczej i rozproszeniu frontu inwestycyjne- 
9° w budowie infrastruktury społecznej i technicznej. 
^  układzie sieci osadniczej nowego zagłębia zajść 
Musiały zasadnicze zmiany. U początków rozwoju 
•GOM-u wszystkie istniejące tu ośrodki m iejskie z 

Wyjątkiem Legnicy (64,5 tys. mieszkańców w 1960 
r°ku) należały do grupy miast małych, a ich w ie l

kość nie przekraczała 10 tys. mieszkańców. Polko
wice były wówczas wsią o liczbie ludności ok. 1,5 
tys. Znajdujące się w polu największego zaintere
sowania rodzącego się przemysłu miasta Lubin, 
Głogów, a także Ścinawa, były w wyniku działań 
wojennych bardzo poważnie zniszczone (70-90%), 
a proces ich odbudowy postępował bardzo powoli i 
nierównomiernie wobec braku aktywnych czynni
ków miastotwórczych. Ówczesne wyposażenie 
miast w infrastrukturę społeczną i techniczną było 
co najwyżej dostosowane do przedwojennego po
ziomu zaludnienia i nie odpowiadało współczes
nym potrzebom, a tym bardziej potrzebom wynika
jącym z nowo powstałej sytuacji. Sprawę pogar
szała wysoka dekapitalizacja istniejących zasobów 
mieszkaniowych i urządzeń komunalnych. 
Niedorozwój struktur osadniczych, zwłaszcza w 1 2 3

1. Górnictwo miedzi w LGOM na tie mapy geologicznej. 
Objaśnienia: 1 —  utwory cechsztyńskie, 2 —  czerwony 
spągowiec, 3 —  starszy paleozoik, 4 —  granity. 5 —  gra
nity, gnejsy, łupki, 6 —  górna kreda, 7 — kajder, 8 —  wa
pień muszlowy, 9 —  pstry piaskowiec, 10 — granica woje
wództwa, 11 —  granica aglomeracji LGOM, 12 —  granice 
istniejących obszarów górniczych, 13 —  granice obszarów 
górniczych, 14 —  kopalnie istniejące, 15 —  kopalnie w .bu
dowie, 16 — kopalnie nieczynne, 17 — miasta, 18 —  kie
runki ekspansji przemysłu górniczego
2. Procesy uprzemysłowienia i urbanizacji w LGOM. Ob
jaśnienia: 1 — granice administracyjne województwa, 2 — 
granice aglomeracji, 3 — granice miast, 4 — obszary naj
bardziej intensywnych procesów urbanizacyjnych, 5 — kie
runki rozwoju miast, 6 — zakłady górnicze, 7 — huty mie
dzi, 8 — walcownia, 9 — składowiska odpadów, 10 —  
orientacyjne obszary największych skażeń środowiska
3. Rozwój przestrzenny Lubina w latach 1960-1980. Objaś
nienia: 1 — granice administracyjne, 2 — linie kolejowe. 3 
— główne drogi, 4 — tereny zainwestowania miejskiego 
w 1960 r., 5 — stan w 1970 r., 6 — stan w 1980 r.

najbliższym sąsiedztwie odkrytych złóż, m iał po
ważne następstwa dla dalszych losów nowo budo
wanego zagłębia. Na tle niekorzystnej sytuacji de
mograficznej, będącej skutkiem niskiego poziomu 
rozwoju regionu od początku zarysował się tu os
try deficyt siły roboczej, utrzymujący się właściw ie 
przez cały okres budowy LGOM-u. W głównej m ie
rze zależała ona od napływu ludności z zewnątrz, 
a to wymagało budowy zaplecza mieszkaniowego 
o w ielkiej skali.
W praktyce oznaczało to konieczność budowy w 
obrębie odkrytych złóż trzech w łaściw ie nowych 
miast: Lubina, Głogowa i Polkowic oraz poważnej 
rozbudowy Legnicy. Była to wielka szansa, zwła
szcza dla trzech pierwszych ośrodków, dotąd jakby 
zamarłych w rozwoju. Miasta te, liczące w 1960 ro
ku odpowiednio 5,8; 9,2 i 1,5 tys. mieszkańców w 
roku 1983, osiągnęły 70,5; 60,2 i 19,7 tys. mieszkań
ców, stając obok Legnicy (której rozwój przebiegał 
stosunkowo spokojnie —  w okresie 1960-1983 lud
ność miasta wzrosła z 64,5 tys do 96.5 tys. mie-
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szkańców) w rzędzie największych ośrodków mie
jskich regionu.
Dynamicznemu przyrostowi liczby ludności w no
wym okręgu wydobywczym towarzyszyło bezprece
densowe tempo realizacji budownictwa mieszka
niowego, szczególnie silne w dekadzie lat siedem
dziesiątych. Przykłady szczególnie wielkiego przy
rostu zasobów mieszkaniowych dotyczą Lubina i 
Polkowic, miast położonych w samym sercu zagłę
bia miedziowego. W 1960 roku ich stan wynosił od
powiednio 3,9 i 1,1 tys. izb, zaś w końcu roku 1983 
osiągnęły one wielkość 60,5 i 16,6 tys. izb. Ozna
cza to, że w okresie budowy LGOM-u w miastach 
tych nastąpił kilkunastokrotny przyrost zasobów, co 
jest ewenementem w skali krajowej. Podobnie s il
nym wzrostem legitymował się także Głogów, 
zwłaszcza w ostatnim okresie. W omawianym cza
sie dokonano istotnego postępu w sferze usług i 
uzbrojenia inżynieryjnego w wymienionych głów
nych ośrodkach miejskich. Wielkość budownictwa 
mieszkaniowego w takich miastach jak Lubin, Pol
kowice, czy Głogów przesądziła o tym, że należało 
wyposażyć te miasta w nieomal pełny zestaw urzą
dzeń komunalnych i usługowych, co jednak udało 
się osiągnąć tylko częściowo.
Z perspektywy minionych lat nie tracąc z oczu 
wielkiego wysiłku w rozbudowie infrastruktury spo
łecznej i technicznej, należy zwrócić uwagę na 
bardzo charakterystyczne zjawisko, że w konsek
wencji wymuszonej sytuacją ekonomiczną i potrze
bami gospodarki kraju równoczesnej budowy prze
mysłu i jego zaplecza, doszło do znacznych defor
macji w rozwoju całego obszaru. Struktura nakła
dów preferowała tu od początku inwestycje bez
pośrednio produkcyjne, powodując trwające po 
dzień dzisiejszy narastanie dysproporcji pomiędzy 
stanem uprzemysłowienia i urbanizacji regionu. 
Wobec wyjątkowo dużej skali zadań i ograniczo
nych środków nie wszystkie związane z rozwojem 
osadnictwa problemy zostały w pełni i należycie 
rozwiązane: budownictwo mieszkaniowe przy dużej 
fluktuacji kadr i stale utrzymującym się deficycie 
siły roboczej w przemyśle miedziowym nie było w 
stanie sprostać wciąż nie zaspokojonym potrzebom 
społecznym, nadal utrzymują się rażące opóźnie
nia w rozwoju usług i gospodarki komunalnej w 
stosunku do przyrostu substancji m ieszkaniowej. 
Charakterystycznym przejawem tych opóźnień jest 
niedostateczna sieć sklepów, zwłaszcza w nowych 
osiedlach mieszkaniowych, a także brak odpowied
niej ilości żłobków, przedszkoli, przychodni zdro
wia i szkół.
Przeprowadzona na przełomie lat 1983/1984 anali
za stopnia realizacji tzw. budownictwa towarzyszą
cego na nowo wznoszonych osiedlach wykazała, 
że jest on daleko niewystarczający. Wyrazistym 
przykładem opóźnień w gospodarce komunalnej 
jest rozpoczęta jeszcze w latach siedemdziesiątych 
budowa centralnego systemu wodociągowego 
LGOM-u, którego oddanie do użytku ma umożliw ić 
przełamanie dotkliwego dla osadnictwa i przemys
łu deficytu wody. Jego budowa trwa nadal, a na 
poszczególnych odcinkach systemu występują po
ważne przekroczenia term inów 
Równoczesna budowa przemysłu i całej nieomal 
towarzyszącej infrastruktury społecznej i technicz
nej miała niewątpliw ie wpływ na charakterystyczny 
dla rozwoju LGOM-u pośpiech, dążenie do osiąga
nia szybkich efektów i wciąż ponawiane próby po
szukiwania nie zawsze uzasadnionych oszczędnoś
ci w procesie inwestowania. Zjawiska te prowadzi
ły nierzadko do niewłaściwych na dalszą metę roz
wiązań, przynoszących więcej szkód niż rzeczywi
stych korzyści. Przykładem takich rozwiązań są 
choćby kolejne decyzje o rozbudowie huty miedzi 
w Legnicy. Położona niekorzystnie w stosunku do 
miasta huta o przestarzałej technologii stwarza po
ważne zagrożenia dla swego otoczenia. Niejednok
rotnie postulowana zmiana branży zakładu, połą
czona z likwidacją jego uciążliwości, nie może do
czekać się jednakże realizacji. Przykładem szuka

4, 5, 9, 10. Porównania: centrum Lubina w 1958 r. i 1968 r. 
Pot. z 1958 r. K. Garniszowskiej, oryginały w opr. PKZ 
Wrocław z 1958, fot. z 1958 r. — T. Olszewski 
6,7,11. Fragmenty nowej zabudowy jednorodzinnej i sze
regowej w Lubinie. Fo. J. Korzeń 
11. Panorama nowego Lubina. Fot. M. Przystasz 
12-13. Legnica — centrum, dwa fragmenty z Osiedla Ko
pernika. Fot. M. Przystasz

nia pozornych oszczędności jest także przystąpie
nie do eksploatacji filtrów  ochronnych pod Lubi
nem i Polkowicami oraz odejście od eksploatacji 
złoża z podsadzką hydrauliczną na rzecz metody 
zawałowej.
Na tle uproszczonego podejścia do zagadnień eko
nomiki gospodarowania należy oceniać osiągnięty 
poziom zagospodarowania struktur osadniczo-pro- 
dukcyjnych oraz stan środowiska w obszarze 
LGOM-u. Jednym ze sktuków nie w pełni kontrolo
wanego w przeszłości procesu uprzemysłowienia 
jest stwierdzane obecnie poważne ograniczenie 
odporności środowiska na wpływ czynników pro
dukcyjnych. Ocena zagrożeń wykazuje, że główny 
udział w pogorszeniu stanu środowiska ma prze
mysł miedziowy. Zagrożenia związane z górnic
twem rud miedzi wiążą się przede wszystkim z 
zajmowaniem wielkich obszarów na składowiska 
odpadów (zbiorniki osadów poflotacyjnych, składo
wiska skały płonej) oraz odkształceniami po
wierzchni ziemi, będącymi skutkami podziemnej 
eksploatacji złoża (tąpnięcia i podtapianie grun
tów). Szczególnie groźne dla środowiska są czyn
niki degradujące, które stwarza przetwórstwo rud, 
zwłaszcza hutnictwo. Wywołują one zanieczyszcze

nie powietrza atmosferycznego i degradację gleb 
związkami siarki, tlenku węgla, pyłami metalu
rgicznymi. Zwiększenie aktywności przemysłu m ie
dziowego w zakresie przeciwdziałania ujawnionym 
zagrożeniom, podjęcie prac nad uwzględnieniem w 
rachunku ekonomicznym rządzącym procesami in
westowania kosztów ochrony i rehabilitacji środo
wiska, zarzucenie iluzorycznych i obliczonych na 
szybkie efekty doraźnych rozwiązań stanowi drogę 
rzeczywistego postępu w zakresie ochrony środo
wiska. Niestety, występujące w ostatnich latach 
zjawiska kryzysowe wyzwalają silną presję na 
oszczędności w nieprodukcyjnych działach gospo
darki, zaś problemy ochrony środowiska, a więc 
łagodzenie skutków działalności gospodarczej i 
profilaktyka ekologiczna dopiero powoli zyskują 
należytą rangę w całokształcie procesów decyzyj- 
no-realizacyjnych. Jeśli nie przeciwstawimy się tej 
groźnej tendencji, nie będzie mogło być mowy o 
jakim kolw iek znaczącym postępie w tej dziedzinie.1 
W budownictwie mieszkaniowym dążenie do szyb
kich efektów doprowadziło do absolutnej monokul
tury w ielkiej płyty w nowo budowanych osiedlach. 
Technologie w ielkopłytowe miały stać się w myśl 
lansowanej w latach siedemdziesiątych doktryny
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kluczem do rozwiązania problemu mieszkaniowe
go, nie tylko zresztą w LGOM-ie. Na tle wielkiego 
zapotrzebowania na mieszkania już w roku 1974 
wybudowano w Lubinie, jako jedną z pierwszych w 
kraju, fabrykę domów produkującą elementy w ie l
kopłytowe, niedługo zaś potem następną, licencyj
ną fabrykę w Ścinawie. Obecnie wielką płytę pro
dukuje trzecia fabryka w Głogowie.
Dzięki stosowaniu produkowanych w nich elemen
tów osiągnięto omówione wyżej znaczące rezultaty 
w budownictwie wielorodzinnym. Pamiętać jednak 
należy o materiało- i energochłonności produkcji 
w ielkiej płyty, a także o estetycznych skutkach jej 
monopolu, prowadzących do skrajnej uniform izacji 
przestrzeni. Uniform izacji tym bardziej dokuczliwej, 
że fabryki domów od początku były zainteresowa
ne w zawężeniu asortymentu produkowanych ele
mentów, co nie tylko ograniczało rozwiązania funk
cjonalne realizowanych bloków, ale też czyniło je 
przy tym bliźniaczo podobnymi.
Na zagadnienie skutków przyjęcia jednej, jedynej i 
najlepszej na wszystkie kłopoty — jak się naiwnie 
zdawało —  technologii warto spojrzeć także przez 
pryzmat losu starych zasobów mieszkaniowych. Ich 
wartość materialna mówiąc o walorach użytko
wych, czy kulturowych, zwłaszcza w Legnicy, a w 
mniejszym stopniu także w pozostałych miastach, 
była i nadal jest bardzo poważna. W zapamiętaniu 
budowy nowych osiedli z wielkiej płyty prawie ca ł
kowicie zapomniano o starej zabudowie, która nie 
doczekawszy troskliwości gospodarza zaczęła się 
wnet sypać. Niestety, akcyjne malowanie fasad nie 
na wiele się zdało, a rzetelnie remontować nie by
ło komu. W ten sposób budując nowe, traciliśm y (i 
nadal tracimy) stare.
Przykładem problemów z tym związanych może 
być Lubin. Z myślą o możliwie szybkim uruchomie
niu inwestycji m ieszkaniowych zaczęto w latach 
sześćdziesiątych pozyskiwać tu tereny uzbrojone w 
obrębie historycznego centrum miasta, wyburzając 
na wstępie prawie do czysta ocalałe po wojnie, 
niezbyt liczne zresztą, relikty zabudowy starom iej
skiej. W ten sposób zabudowano całkowicie nową 
substancją mieszkaniową stare miasto, pozosta
wiając w jego obrębie jedynie ratusz, basztę z po
zostałościami murów obronnych i kościół. Stworzy
ło to paradoksalną sytuację, że w miejscu będą
cym naturalnym ośrodkiem centralnym miasta wy
budowano osiedle mieszkaniowe, nie podejmując 
po dzień dzisiejszy budowy żadnego nowego cen
trum usługowego.
Podobny los omal nie spotkał przed kilku laty śród
mieścia Polkowic. Między innymi na skutek stano
wczej postawy środowisk twórczych oraz dzięki po
parciu M inisterstwa Kultury przedłużono szansę 
przetrwania polkowickiej starówce. Zapytać tylko 
trzeba na jak długo — skoro niewiele się tutaj ro
bi, by ją  ratować, a czas jest okrutny... Z prawdzi
wą satysfakcją wypada powiedzieć o najnowszych 
koncepcjach odbudowy starego miasta w Głogo
wie, które totalnie zniszczone, ma być ponownie 
wzniesione w form ie nawiązującej do dawnego 
układu i skali zabudowy, z wykorzystaniem współ
czesnych technologii oraz wymagań użytkowych. 
Szerokie poparcie tej inicjatywy zarówno przez 
społeczeństwo, jak przez władze, jest budującym 
świadectwem rozbudzonej świadomości kulturowej, 
której zabrakło dwadzieścia lat wcześniej w Lubi
nie.
Mówiąc o losach historycznych śródmieść trudno 
nie wspomnieć o losie zabytków w ogóle w oma
wianym rejonie. Ożywienie gospodarcze stworzyło 
tu obok opisanych wcześniej zagrożeń także szan
se dla zapomnianych dotąd obiektów o dużych 
wartościach kulturowych. Zwłaszcza dawne pałace 
i dwory, których w iele w okolicy, a które z racji 
znacznych kubatur stwarzały możliwość urządze
nia w nich ośrodków wypoczynkowo-szkolenio- 
wych, wczasowych, lecznic, sanatoriów, domów dla 
samotnych emerytów, szkół zawodowych, interna
tów, domów dziecka, czy po prostu obiektów admi- 
nistracyjno-socjalnych dla rozmaitych służb tereno
wych — czekały na opiekunów. Niektóre doczekały 
się ich rzeczywiście (zamek w Głogowie, akademia

rycerska w Legnicy, obiekty w Chrostniku, Szkla
rach Górnych), inne czekają nadal (jak w Chocia
nowie, Siedlcach, Luboradzu, Dziewinie, Chobie- 
niu), jeszcze inne przestały istnieć, nie doczekaw
szy pomocy...
Naszkicowany obraz dokonań i niedostatków poz
wala na ogólne stwierdzenie, że wywołana zagos
podarowaniem złóż rud miedzi wyjątkowo szybka, 
intensywna i gruntowna przebudowa gospodarki na 
obszarze LGOM-u stała się zaczynem prawdziwe
go postępu cywilizacyjnego dla tego przedtem za
cofanego regionu, choć nie obyło się tu bez wyraź
nych omyłek. Być może, omyłek tych można było 
uniknąć, gdyby dość wcześnie trafnie j i wnikliw ie j 
niż to się działo, przewidywano skutki planowane
go rozwoju, a także gdyby na początku budowy za
głębia możliwe było przyśpieszenie choćby o kilka 
lat realizacji infrastruktury społecznej, co pozwoli
łoby na spokojniejszy i bardziej harmonijny rozwój 
funkcjonalno-przestrzenny całego organizmu 
LGOM-u w dalszym okresie.
Z punktu widzenia ładu i poziomu zagospodarowa
nia przestrzeni trzeba powiedzieć, że nie osiągnię
to tu sukcesów na miarę rzeczywiście imponują
cych rezultatów ilościowych w wielu dziedzinach. 
Wskutek burzliwego uprzemysłowienia ujawniło się 
szereg nie znanych dotąd konfliktów przestrzen
nych na styku różnych funkcji (rolnictwo — prze
mysł, rolnictwo — osadnictwo, osadnictwo —  prze
mysł itp). W czasie budowy nowego okręgu prze
mysłowego uwydatniły się niesłychanie trudne do 
rozwiązania problemy społeczno-gospodarcze, 
techniczne i ekologiczno-środowiskowe. Osiągnięto 
już bariery rozwoju regionu wynikające z ograni
czonej odporności środowiska, utrzymującego się 
deficytu rąk do pracy przy słabnącym ruchu m igra
cyjnym i ogólnie niekorzystnych tendencjach de
mograficznych, rosnącej liczbie biernych zawodo
wo, w tym osób niepełnosprawnych w wieku pro
dukcyjnym. Złe warunki sanitarne w miastach bę
dących w zasięgu oddziaływania przemysłu prze
twórczego, zagadnienia skutecznego łagodzenia 
uciążliwości przemysłu, uporządkowanie gospodar
ki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, komuni
kacji m iejskiej, potrzeba humanizacji przestrzeni w 
miastach i na wsi, odpowiednie zorganizowanie 
wypoczynku, rekreacji, odnowy biologicznej stwa- 
rzają szereg innych problemów do rozwiązania. 
Bliższe zajęcie się tymi złożonymi problemami 
wykracza poza ramy niniejszego szkicu, należy 
stwierdzić, iż to czy i jak będą one w przyszłości 
rozwiązywane zaważy ostatecznie na dalszym roz
woju regionu. W sytuacji ekonomicznej nadchodzą
cych łat będą to z pewnością niezwykle trudne za
dania, jednak nie można już tych narosłych przez 
lata spraw odkładać na dalszą perspektywę.
Na zakończenie kilka ogólnych uwag porządko
wych. To co tu napisałem nie może oczywiście wy
czerpać skomplikowanej problematyki, wiążącej 
się z zagadnieniami budowy od podstaw wielkiego 
okręgu przemysłowego. Rozwój LGOM-u ma już 
blisko trzydziestoletnią historię bogatą w zdarze
nia, które mogą i powinny być naświetlone z roz
maitych punktów widzenia i rozmaicie oceniane. W 
ograniczonych ramach niniejszego artykułu stara
łem się wydobyć niektóre tylko zagadnienia, które 
wydają mi się — jako mieszkańcowi tego regionu, 
tu urodzonemu, a zarazem jako urbańiście i archi
tektowi —  szczególnie dziś charakterystyczne lub 
ważne. Jest to więc z pewnością subiektywne spoj
rzenie na problematykę budowy LGOM-u: niektóre 
zagadnienia świadomie uprościłem, inne potrakto
wałem powierzchownie, ledwie zarysowując prob
lem wart oddzielnych rozważań. Także subiektyw
ne są pojawiające się w tym szkicu wnioski, być 
może tkwią w nich jednak godne zainteresowania 
sugestie, niewykluczone, że przydatne dla jakiegoś 
regionu, czekającego właśnie na swą szansę. Mo
gą być one ostrzeżeniem albo wskazówką... * 2 3

14-15. Legnica — fragmenty budownictwa plombowego w 
centrum. Fot. J. Korzeń
16. Centrum Legnicy — ul. Rosenbergów. Fot. M. Przy- 
stasz

|1] Hońko J L. Lakomski,: Ocena warunków społecz
no-gospodarczych na obszarze pilotowym LGOM Program 
UNDP Katowice 1980
[2] A. Klich: Niektóre problemy rozwoju gospodarczego 
obszaru Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w 
okresie przed odkryciem i zagospodarowaniem złóż su
rowcowych. Wrocław 1964 (maszynopis wykonany na zle
cenie KPZK)
[3] Rocznik statystyczny Wrocławia i województwa wroc
ławskiego Wrocław 1959
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Budownictwo ludowe 
w górskim regionie Sudetów Czeskich

Pogórze Sudeckie tworzy na terenie Czechosłowa
cji wąski, długi pas. sąsiadujący bezpośrednio z 
Polską i Niemiecką Republiką Demokratyczną, Z 
przyrodniczego punktu widzenia wyróżnić tu moż
na Sudety Zachodnie, których centralne pasma 
górskie stanowią Góry Izerskie i Karkonosze, dalej 
znajdują się Sudety Środkowe z Międzygórzem Su
deckim i Górami Orlickim i; obydwa te obszary po
łożone są w północnych i północno-wschodnich 
Czechach. Na terenie dawnego Śląska Czeskiego 
(obecnie Kraju Północnomorawskiego) leżą Sudety 
Wschodnie. Tworzą je Śnieżnik, Góry Rychiebskie 
oraz Wysoki i Niski Jesionik.

Przyrodniczy charakter Sudetów wpłynął w znacz
nym stopniu na gospodarczy i kulturowy obraz regio
nu. Zakładanie osiedli w obszarach górskich państwa 
czeskiego rozpoczęło się dopiero w okresie tzw. 
kolonizacji niemieckiej w XIII i XIV w., a więc w dobie 
rozwiniętego feudalizmu, kiedy to władze świeckie i 
kościelne zabiegały o gospodarcze wykorzystanie 
nie zasiedlonych dotąd lesistych terenów górskich na 
Północy Czech, Moraw i Śląska. Podstawą egzysten
cji mieszkańców wsi zakładanych w systemie łano
wym było rolnictwo, w którym ogromną rolę odgrywa
ła hodowla zwierząt. W toku dalszego rozwoju wa
żnym źródłem utrzymania dla warstw słabszych 
ekonomicznie stała się praca w lesie, produkcja 
chałupnicza, rzemiosło, a z czasem także zatrudnie
nie w przedsiębiorstwach przemysłowych. W aspe
kcie kulturowym Sudety stały się strefą wpływów 
czeskich i niemieckich.

Ze względu na swój specyficzny charakter ludowa 
architektura Sudetów Czeskich budziła zaintereso
wanie zarówno czeskich, jak i niemieckich bada
czy. Spośród autorów czeskich ostatniego okresu 
do je j poznania przyczynili się w największym 
stopniu Vilem Praźak, Vaclav Menel, Josef Vareka i
J.V. Scheybal.

Ludowa architektura Pogórza Sudeckiego w swych 
najstarszych formach należy do budownictwa zrę
bowego. Odpowiedni m ateriał budowlany stanowiło 
drewno z tutejszych lasów. Miało ono długie, rów
ne pnie. W biednych górskich wsiach okolic Nacho- 
du i J. Jilemnicy budowano także domy z polanek 
porąbanego drewna (tzw. szczapek), połączonych 
zaprawą wapienną. Pozostawiono je nie bielone 
lub tynkowano. W Górach Izerskich w rejonie Fryd- 
lantu oraz w północnej Podjesztedzi pojawiła się 
stosowana na zachodzie konstrukcja szkieletowa. 
Domy murowane występują w obszarach przygra 1 2 3 4 5 6

nicznych na północy Czech, Moraw i Śląska dopie
ro od pierwszych dziesięcioleci XIX wieku.

Wsie regionu sudeckiego charakteryzują się z jed
nej strony wyraźnie wspólnymi, z drugiej zaś kon
trastującymi cechami, które stają się szczególnie 
widoczne przy porównaniu sytuacji w obszarach 
górskich i podgórskich. Ogólny charakter nadawały 
osadnictwu przede wszystkim długie wsie łańcu
chowe. Natomiast w wyższych partiach dominują 
wsie z zabudową rozproszoną.

W regionie sudeckim spotykamy różne formy uksz
tałtowania podwórza. Znamienne jest występowa 
nie pojedynczych domów (tzw. jednodomów), w 
których wzdłuż osi podłużnej powiązane są ze so
bą pod jednym dachem pomieszczenia mieszkalne 
i gospodarcze, wzajemnie dostępne przez wejścia 
umieszczone wewnątrz budynków. Analogiczne for
my znane są z górskich obszarów Szumawy, Gór 
Kruszcowych oraz Alp austriackich. Pojedyncze do
my są typowe dla górskich terenów sudeckich. W 
czeskich gminach rolniczych występowały często 
(zwłaszcza u drobnych rolników) domy jednotrakto- 
we, w których część mieszkalna i pomieszczenia 
gospodarcze znajdowały się również pod jednym 
dachem, jednakże nie były wewnątrz budynku po
łączone przejściami: do mieszkania, obory, stodoły 
czy szopy wchodziło się z dworu. Znane są tu rów
nież zabudowania o charakterze dwutraktowym 
(równoległym) które powstawały w wyniku równo
ległej zabudowy przeciw ległej strony zagrody jed- 
notraktowej lub pojedynczej. W ielkie gospodar
stwa, zwłaszcza położone bliżej nizinnych regio
nów rolniczych, w łączały stopniowo (głównie od 
drugiej połowy XIX wieku) do swej struktury stodo
ły, szopy i inne budynki gospodarcze, które stawia
no oddzielnie lub w sposób zwarty po dwóch, 
trzech i czterech stronach obwodu podwórza, wy
twarzając w ten sposób formy zagród dwustron
nych, kątowych, trójstronnych, trójbocznych i czte
rostronnych. Szczytowym momentem tego procesu 
było wykształcenie całkowicie zamkniętej zagrody 
czworobocznej, która stała się typowa dla okolic 
Switawy, Morawskiej Trzebowej i Lanszkrouna 
(tzw. Hrzebeczska), dość powszechnie występowa
ła ona na terenach położonych na północ od No
wego Jiczina (tzw. Krawarzska) oraz w innych re
jonach Moraw i Czech.

Geneza tych typowych form zabudowy podwórza 
bywa w starszej literaturze wiązana z wpływami 
średnioniem ieckim i (frankońskimi). Nowsze bada

nia zdecydowanie przeciwstawiają się tej teorii. 
Zagrody zamknięte z dwóch, trzech i czterech 
stron (w sposób wolny lub zwarty) są zjawiskiem 
ogólnoeuropejskim, które odznacza się w różnych 
krajach pewnymi cechami specyficznymi, wynikają
cymi z ich powstania, rozwoju i ogólnego charakte
ru, związanego z kolei z konkretnym środowiskiem 
przyrodniczym, kształtem wsi, położeniem zagrody, 
a w pewnym sensie także wielkością i charakterem 
gospodarstwa rolnego. Wygląd zewnętrzny zagro-

1. Dom piętrowy z przybudówkami, Babiny-osada BIahov. 
powiat llsti n. Labem
2. Połączenie różnych materiałów budowlanych, Babi
ny-osada Blahov
3. Piętrowy dom zrębowy, Źandov, powiat Ceska Lipa
4. Dom piętrowy z antresolą, Malećov, powiat Usti n. La
bem
5. Przybódówka domu, Babiny-osada Blahov, powiat Usti 
n. Labem
6. Budynek z murowanym parterem i drewnianym, zrębo
wym piętrem, Małećov-osada Probośtow, powiat Usti n. 
Labem 71
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dy kształtują architektoniczne formy fasady, mate
ria ł budowlany, kształt dachu, parterowe lub pię
trowe rozwiązania budynku, urządzenie wjazdu na 
podwórze oraz liczba i ustawienie poszczególnych 
zabudowań.

Przeciw niemieckiemu pochodzeniu zagrody czwo
robocznej przemawia fakt, że w okresie w ielkiej 
kolonizacji średniowiecznej nie istniała forma za
mkniętej zagrody ani w środkowych Niemczech, 
ani w Bawarii czy w Austrii, skąd najprawdopodob
niej przybyli koloniści na tereny przygraniczne pół
nocnych Czech, Moraw i Śląska. We wszystkich 
krajach Europy Środkowej jest to młodsza forma 
rozwojowa, która powstała z różnych (niekiedy na
wet podobnych) powodów, niezależnie od siebie. W 
Czechosłowacji ta forma zagrody występuje przede 
wszystkim w obszarach o bardzo niekorzystnych 
warunkach klimatycznych. Długotrwałe zimy z obfi
tymi, częstymi opadami śniegu, panujące w regio
nach górskich utrudniały życie człowieka i zakłóca
ły bieg codziennych czynności, związanych głów
nie z hodowlą. Potrzeba zaradzenia tym trudnoś
ciom prowadziła do stopniowej zabudowy podwó
rza, a je j wynikową i najdoskonalszą formą stały 
się czterostronne i czworoboczne zagrody. Powsta
wały one zarówno w obszarach rozwiniętego ro l
nictwa, jak i w regionach, w których głównym źród
łem utrzymania mieszkańców była hodowla. W 
przypadku dużych zagród murowanych o zabudo
wie zamkniętej nie można pominąć także wkładu 
wniesionego przez m istrzów murarskich, którzy by
li dobrze zaznajomieni z budownictwem m iejskim i 
niektóre zasady budowlane przenosili z miasta na 
wieś. Wpływ ten jest szczególnie widoczny w pół
nocno-zachodnich okolicach Nowego Jiczina. Za
grody zamknięte w Czechach, na Morawach i Ślą
sku budował zarówno czeski, jak i niemiecki rolnik. 
Trudno dziś stwierdzić, w którym środowisku pro
ces ten rozpoczął się wcześniej. Faktem jest, że w 
gminach o przeważającym osadnictwie niemieckim 
forma ta występowała częściej i że stała się ona 
elementem tamtejszej regionalnej tradycji budow
lanej.

Cechą charakterystyczną budownictwa ludowego w 
górskich obszarach Sudetów czechosłowackich jest 
powszechne występowanie domu trójdzielnego z 
oborą, składającego się z izby, sieni i obory. Z ze
wnątrz wchodziło się do sieni, skąd z jednej strony 
było wejście do pomieszczenia mieszkalnego, z 
drugiej natomiast wejście do obory. Sień była naj
częściej przechodnia. Obora m iała zazwyczaj także 1 
drzwi zewnętrzne od podwórza. Im niżej, tym częś
ciej występował typ domu z komorą, mieszczący 
świetlicę (izbę), sień —  komorę lub mieszany typ 
*domu z komorą i oborą, w którym pomieszczenia 
gospodarcze podzielone były na połowę, przy 
czym część położona z tyłu, dostępna z sieni, s łu
żyła jako komora, zaś przednia, wyposażona w 
drzwi zarówno z sieni, jak i z zewnątrz wykorzysty
wana była jako obora. W północnych regionach 
Czech , Moraw i Śląska często była też inna m ie
szana forma domu z komorą i oborą: domy te mają 
pod jednym dachem sień wejściową, z drugiej do
stępna jest świetlica (izba), kuchnia, komora i obo
ra, połączona z sienią przechodnim korytarzem 
wewnątrz budynku; niekiedy poszczególne rodzaje 
pomieszczeń są zwielokrotnione. Pomieszczenia 
podstawowe były często dzielone na mniejsze. W 
świetlicy powstawała zazwyczaj kolejna izdebka 
lub komora (niekiedy jedna i druga), w sieni za po
mocą ściany wydzielono kuchnię lub komorę; w 
trzeciej części domu powstawały nie tylko komora i 
obora, ale również dwie komory czy też chlew i 
mała izba, komora i izba itp. W mniejszych zagro
dach chłopskich utrzymywał się także podstawowy, 
dwuczłonowy podział z sienią i izbą. Pomieszcze
nia gospodarcze były z nimi związane bez przejść 
wewnętrznych.

Występowanie trójdzielnych typów domów z komo
rą i oborą stało się przedmiotem dyskusji, dotyczą
cej zwłaszcza aspektu słowiańsko-niem ieckich 
wpływów kulturowych. Badacz niemiecki Bruno 
S ch ier\ opierając się na teoretycznej koncepcji 
kręgów kulturowych oraz teorii etnicznej, uważa 
typ domu z oborą za jedną z najważniejszych cech 
niemieckiego domu środkowoeuropejskiego. Gene
zę tego domu wywodzi Schier z pierwotnego, jed- 
nopomieszczeniowego halowego domu dolnonie- 
mieckiego. Pod wpływem gotowego, trójdzielnego 
niemieckiego domu z oborą, który jakoby przynieś
li z sobą koloniści niemieccy w czasach w ielkiej 
kolonizacji w XIII i XIV w. do nowych osiedli na zie
miach słowiańskich, m iał powstać trójdzielny, s ło
wiański dom z komorą, o koncepcji tej przychyla 
się w zasadzie także czeski historyk sztuki Vaclav 
Menel2.

Ważne miejsce w dyskusji o etnicznym charakterze 
domu trójdzielnego na terenie Czechosłowacji za
jm uje pogląd etnograf Vilema Prazaka. Wyższość 
jego stanowiska polega przede wszystkim na tym, 
że poza czynnikami etnicznymi uwzględnia on rów
nież warunki gospodarcze i społeczne, panujące w 
dobie zasiedlania, które jak dowodzi Prazak — ,,w 
pewnych przypadkach wydają się bardziej decydu-
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iące w procesie formowania... typów domów niż 
dotychczas preferowane koncepcje oparte na czyn
nikach etnicznych czy wpływach tzw. kręgów kultu- 
rowych,”

Charakterystyczne dia terenu Czechosłowacji jest 
Powszechne występowanie domu z komorą na 
równinnych obszarach starego osadnictwa w ie j
skiego, gdzie pojawiała się potrzeba pomieszcze
nia składowego na zboże i inne produkty rolne. 
Natomiast typ domu z oborą przyjął się w północ
nych regionach górskich, kolonizowanych w śred
niowieczu i później, gdzie głównym zajęciem była 
hodowla bydła. Na terenach podgórskich występują 
mieszane pasma domu z komorą i oborą. Jest to 
zgodne także z charakterem tamtejszej gospodarki 
rolnej. Dowiedliśmy wcześniej, że rozwój trójdzie i- 
niego typu domu z komorą przebiegał na ziemiach 
czechosłowackich na wiele sposobów i to samo
dzielnie, niezależnie od obcych wzorów. Ważnym 
e|ementem była wolno stojąca komora piętrowa, 
Której powstanie wiąże się prawdopodobnie z roz
bojem produkcji rolnej w XIII wieku i czasach póź
niejszych. Ten budynek gospodarczy łączył się z 
domem jednopomieszczeniowym przez dodatkowe 
Wytworzenie sieni, bądź (według teorii Nięderlego) 
Przyłączany był do już istniejącego domu dwój- 
dzielnego (z izbą i sienią). W obszarach najstar
szego osadnictwa słowiańskiego, w Pomorawie, 
Powstawanie domu trójdzielnego przebiegało bez 
dodatkowego przybudowywania pierwotnie wolno 
stojącej komory piętrowej. Parterowa komora była 
tu oct samych początków integralną częścią domu 
chłopskiego. Nowe badania archeologiczne i etno- 
9raficzne dowodzą, że wybór typu domu z komorą, 
oborą czy mieszanego z komorą i oborą nie był, w 
Początkowych stadiach ich stosowania na terenach

Rzut budynku dwudzielnego Dolanky k. Turnova, Opra
cował V. Menel

Rzuty parteru i piętra budynku mieszanego Kounov, po
wiat Rychnow nad Kneżnou, Opracował V. Menel

Zagroda czworoboczna z 1777 roku, budynek typu mie
szanego z komorą i oborą oraz łączącym je korytarzem, 
Tateni powiat Śumperk, Opracował V. Menci 
tO. a) Piętrowy dom z komorą, Źitenice, powiat Litomerice 
b) Typ domu z oborą — zagroda, Libieśice, powiat Lito- 
H^erice, Opracował V. Menci
"U. Dom piętrowy z oborą, Habrina, powiat Litomierlce, 
Opracował V. Menel
12. Dwór — typ domu z komorą, Śvaby k. Pavlovic, powiat 
btberec, Opracował V. Menel
13. a) Dom z komorą i oborą z roku 1783, Vidochov, po
wiat Hradec Kralóve, b) Dom z komorą z 1789 roku, Vido- 
chow, powiat Hradec Kralove, Opracował V. Menel
14. Zagroda czworoboczna z komorą, Mankovice, powiat 
Nowy Jićin, Opracował V. Menel
15. Szczyt domu, Babiny — osada Biahov powiat Usti n.
Cabem
15. Chałupa zrębowa, obita deskami, Horni Neolov-osada 
Karlov, powiat Jablonec nad Nysą
1?* Chałupa kamienna. Stara Ves-osada Źdarsky Potok, 
Powiat Bruntal
18- Fasada domu, Ostrużna, powiat Sumperk
19. Budynki parterowe, Smrżovka, powiat Jablonec nad 
Nysą
20. Rzut domu piętrowego z oborą, Habrina powiat Lito- 
toerice, opracował V. Menel

wiejskich Czech, Moraw i Śląska, zależny od et
nicznej przynależności mieszkańców, ale od środo
wiska i ogólnej sytuacji gospodarczo-społecznej, w 
jakiej żyła ludność czeska i niemiecka.
Dopiero z biegiem czasu, po praktycznym rozpoz
naniu zalet danego rozwiązania, wykorzystanie 
trzeciego pomieszczenia jako komory lub obory 
(bądź ich kombinacji) stało się elementem lokalnej 
(regionalnej) tradycji, którą dziś, z ogromnego dy
stansu i ze znajomością ukształtowanego wcześ
niej obrazu etnicznego, oceniamy jako dom „cze
sk i”  lub „n iem ieck i” .

Przeciw teorii o przeniesieniu domu z oborą na te
ren Czechosłowacji ze środkowych Niemiec świad
czą też inne fakty. Podstawą wspomnianej teorii 
jest założenie o istnieniu „środkowoniem ieckiego 
domu z oborą” , który miał być wzorem dla podob
nych siedzib na ziemiach czeskich. Na początek 
należy poddać w wątpliwość samo określenie: do 
tego wniosku doprowadziły także nowsze badania 
niemieckie (Karl Ehemann i inni). Potwierdzają to 
również fakty historyczne. Dochowane obiekty z re
gionu środkowych Niemiec, pochodzące z XVII i 
XVIII wieku mają przeważnie charakter komorowy 
(dowodzą tego badania Karla Baumgartena, Adel- 
harta Z ippelia i innych). Okazuje się, że trójdzielny 
dom z komorą przeważał w środkowych Nie
mczech aż do wojny trzydziestoletniej i dopiero 
później do części m ieszkalnej zaczęto przyłączać 
oborę, która początkowo miała samodzielne wejś
cie z podwórza.

Trudno dziś precyzyjnie określić, kiedy po raz 
pierwszy trzecie pomieszczenie domu przeznaczo
no dla inwetarza. Pewne jest natomiast, że wspól
ne zam ieszkiwanie ludzi i zwierząt pod jednym da
chem ma bardzo dawną tradycję. W obszarach o 
archaicznym stanie kultury zachowało się nawet w 
formie, w której człoiek żyje razem z dobytkiem 
w jednym pomieszczeniu. Najstarsze znane doku
menty świadczą o tym, że pierwotnie pomieszcze
nia dla inwentarza stawiane były oddzielnie od 
części m ieszkalnej, a później dopiero łączone były 
w jedną całość pod wspólnym dachem.
Z terenu Czechosłowacji pochodzi informacja z 
końca XVI wieku, z której wynika, że przy odbudo
wie zniszczonej gminy Kreuzberg mieszkańcy zo
bowiązani są wybudować w pierwszym roku budy
nek mieszkalny z izbą, sienią i komorą, a dopiero 
w roku następnym postawić trzy obory i stodołę. Z 
dostępnych dokumentów wynika, że występowanie 
czystego typu domu z oborą było powszechniejsze 
w drobnych gospodarstwach górskich (Vilem Pra- 
źak na przykład stw ierdził, że w granicznych ob
szarach Gór Rychlebskich w rejonie Opawy w la
tach pięćdziesiątych typ domu z oborą występował 
w 90% gospodarstw drobnych i w 60% gospo
darstw średniej wielkości), których zapasy były tak 
nieznaczne, że nie wymagały oddzielnego pomie
szczenia składowego, natomiast hodowla —  choćby 
nawet w bardzo skromnym zakresie —  była nie
zm iernie ważna.

Na rozpowszechnienie typu domów z oborą w re
gionach górskich wpłynęła także potrzeba takiego 
rozwiązania komunikacji wewnątrz zagrody, by 
człowiek był w jak najmniejszym stopniu narażony 
na niekorzystne warunki atmosferyczne; jako przy
czynę wtórną stosowania tego typu budynków pO -
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dać można konieczność ocieplenia mieszkania. 
Rozwój mieszanego typu domu z komorą i oborą o 
zróżnicowanym rzucie, mającego korytarz wew
nętrzny między sienią i oborą, przebiegał w pół
nocnych ziemiach czeskich analogicznie do rozwo
ju tego typu domów w polskiej części Śląska. Waż
ną rolę w tym procesie odgrywał rozkwit hodowli 
bydła rasowego, przypadający na XVIII i XIX stule
cie. Takie rozwiązanie funkcjonalne budynku w 
pełni odpowiadało potrzebie rozdzielenia pomie
szczeń mieszkalnych roziny i służby pracującej w 
gospodarstwie, a jednocześnie zapewiało odpo
wiednie warunki pracy, związanej z doglądaniem 
dobytku i przetwórstwem produktów mlecznych, co 
wymagało stałego połączenia kuchni i obory. Kory
tarz łączący, którego usytuowanie było zależne od 
wewnętrznego podziału pomieszczeń znajdujących 
się pod jednym dachem, um ożliw ia ł szybkie i łatwe 
przejście z mieszkania gospodarzy do stajni, obory 
czy chlewu. Biorąc pod uwagę charakter gospodar
stwa, rozwiązanie to było bardzo dogodne, prak
tyczne i doskonałe.

W górskich obszarach Sudetów występowały domy 
parterowe i piętrowe. Domy parterowe w rejonie 
Gór Rychlebskich oraz Wysokiego i Niskiego Jesio- 
niku, domy piętrowe były typowe dla północnych i 
północno-wschodnich Czech z przewagą osadnic
twa niemieckiego; popularne były także na Kra- 
warzsku i Hrebeczsku. Parter w budynkach piętro
wych m iał rzut zgodny z rozwiązaniem domów par
terowych. Na piętro wchodziło się zazwyczaj po 
drewnianej, łamanej klatce schodowej z sieni. 
Pierwszym pomieszczeniem była tu sień górna, z 
której główne drzwi wiodły do ,,paradnej”  izby sy
pialnej, dalsze zaś do szeregu izb, stanowiących 
sypialnie młodzieży i czeladzi. Do położonych z ty
łu wzajemnie nie połączonych izb prowadziły drzwi 
z zewnętrnego balkonu drewnianego, który często 

^ozdobiony był kilkoma łukami.

Balkon ten kończył się zwykle przed izbą sypialną, 
bardzo rzadko doprowadzony był do frontu domu. 
Od strony ścian budynku oparty był na wysuniętych 
belkach stropowych parteru. Balkon z przodu bu
dynku umieszczony był zawsze za licem frontu, w 
związku z czym długość górnej izdebki była krót
sza o jego szerokość. Niekiedy w rzucie piętra do
mu pojawiał się także balkon boczny. W takim 
przypadku był on zwykle skrócony o długość gór
nej sieni i tylko sporadycznie zdarzało się by biegł 
on dalej wokół środkowych izb. Vaclav Menel po
równuje znane zestawy pomieszczeń zlokalizowa
nych na piętrze, połączonych tylko zewnętrznymi, 
wysuniętymi balkonami z pałacami grodów gotyc
kich.

końce belek stropowych parteru ł cały front domu. 
Podpory te odciążały ściany parteru i dźwigały c ię
żar ścian pierwszego piętra. Pod wpływem baroku 
podpory te przekształciły się w ślepe arkady. (Vac- 
lav Menel przestawia przykłady podpór z baroko
wymi, bogato profilowanymi głowicami w domach 
pochodzących z pierwszej połowy XVIII wieku). 
Jednakże niektóre domy piętrowe nie m iały tych 
podpór w ogóle.

Elementem miejskim w architekturze ludowej re
gionu sudeckiego są budynki z arkadami od strony 
frontowej. Występują one w północno-wschodnich 
Czechach na północ od Laby i Cichej Orlicy. U 
podnóża Izerów arkady były także ozdobą domów 
piętrowych. W środowisku w iejskim  element ten 
rozpowszechnił się prawdopodobnie dopiero w 
drugiej połowie XVIII wieku.

Elementem szczególnym w warunkach czeskich są 
dachy o spadku około 60° (długość spadku stanowi 
3/4 szerokości dachu, wysokość dachu wynosi na
tomiast 3/4 długości spadku), występujące na pół
nocy Moraw i północno-zachodnich krańcach ś lą 
ska w rejonie Jesionika. Znane są one także z cze
skich Gór Kruszcowych, polskiego Dolnego Śląska, 
a także z Bawarii, południowo-wschodnich Alp aus
triackich i Gór Dynarskich w Jugosławii. Taki spa
dek dachu odpowiada tamtejszym warunkom kli
matycznym. Na jego rozpowszechnienie w Jesioni- 
ku m iały oczywiście wpływ także kontakty kultural
ne z położonym na północy polskim Śląskiem.
W biednych, górskich obszarach północnych ziem 
czeskich stosowane były najprostsze formy szczy
tów drewnianych. Igh badaniem zajmują się Vilem 
Prażak i Vaclav Menel. Najczęściej szczyt bywał po 
prostu deskowany. Prawie wszędzie przeważała 
forma podziału na dwa pasma: dolny trapez, de
skowany pionowo, wyznaczający pomieszczenia 
strychu i górny trójkąt z pionową spoiną środkową 
i deskowaniem ,,kłosowym ” . Blfżej terenów pod
górskich i równinnych dom wiejski wzbogacał się o 
renesansowe i barokowe formy szczytów.

Powstanie i rozwój specyficznej architektury ludo
wej w północnych, przygranicznych regionach cze
skich jest wynikiem trwającego wiele stuleci kon
taktu kulturowego ludności czeskiej i niemieckiej 
oraz wielu innych wpływów kulturowych. Architek
tura ta jest trwałym elementem czeskiej kultury na
rodowej i należy do objętego ochroną dziedzictwa 
kulturowego Czechosłowacji.

Tłumaczyła Bogda Skomska

W niektórych rejonach Sudetów Czeskich, zw ła
szcza w okolicach Trutnowa, Nachodu, Jaromierza, 
Lanszkrounu i Rymarzowa popularne były izdebki 
na strychach, umieszczane pod dachem od strony 
okapowej. Pod względem typologicznym najprost
sze, a jednocześnie najstarsze były małe pomie
szczenia urządzane na strychu. W północ
no-wschodnich Czechach powszechniejsze były iz
by lub komory umieszczone nad środkową częścią 
domu. Przypominały one w ielki wykusz, którego 
front, opatrzony szczytem, stał na zewnętrzną ścia
ną domu. Niektóre izdebki umieszczone na strychu 
miały balkonik, podparty niekiedy drewnianymi s łu
pami.

Budownictwo ludowe w Sudetach Czeskich charak
teryzuje się wieloma interesującymi elementami 
architektonicznymi. Jednym z nich jest konstrukcja 
przysłupowa podpierająca w piętrowych budynkach

21. Budynek zrębowy z oborą, Mała Moravka, powiat |
Bruntal
22. Budynek zrębowy z komorą i oborą z przełomu XVIII- 
/XIX wieku, Jindrichov, powiat Jabionec n. Nysą
23. Posiadłość chłopska. Stara Ves, powiat Bruntal
24. Budynki z drewnianymi i murowanymi szczytami, Sta
ra Ves, powiat Bruntal
25. Zespół zagród, Łomnice, powiat Bruntal 1 Bruno Shier: ,sHauslandschaften und Kulturbewegungen
26. Zabudowa gminy Hermanowice, powiat Opava im ostlichen Mitteleuropa” Getynga 1966
Fotografie wykonali: V. Frolec: 18, 23-26; L. Prochazka: 2 Vaclav Menel: ,.Lidova architektura w Ćeskoslovensku \  
1,2,4-6,15; J. Vareka: 3, 16, 17, 19, 21, 22 Praga 1980



rzemiany urbanistyczne Hradca Kratowe

Hradec Kralowe jest ważnym ośrodkiem adminis
tracyjnym, społecznym, kulturalnym, naukowym i 
przemysłowym północnych Czech.
Jest to zadziwiające miasto. Czasy jego rozkwitu 
Przeplatały się często z okresami beznadziejnego 
upadku. Mimo to rezygnacja nigdy nie była progra
mem mieszkańców miasta. Z niezniszczalną ene- 
r9<ą wewnętrzną dźw igało się zawsze na czołowe 
miejsce wśród miast czeskich. Jego osiągnięcia 
bVły niebagatelne i postępowe, odzwierciedlające 
klimat danej epoki, zaś działalność wybitnych jed
nostek była tu przetwarzana we wspaniałe dzieła 
urbanistyki i architektury. Budowniczowie miasta 
realizowali tu przykłady prawidłowego funkcjono
wania wielkiego miasta i nowoczesnej estetyki dla 
°gólnego pożytku mieszkańców, 
historia miasta i związana z nią działalność bu
dowlana sięga dalekiej przeszłości. Miasto położo
ne jest u zbiegu dwóch rzek: Laby i wpływającej 
do niej Orlicy. W dawnych czasach wzniesienie, 
wraz z wieloma odnogami rzek, potokami i mok
radłami tworzyło dla ówczesnych mieszkańców na
turalną ochronę. Pierwsze ślady osadnictwa z 
młodszej epoki kamiennej pochodzą z trzeciego ty
siąclecia p.n.e. W X wieku istnieje tu już . zamek 
obronny zwany Hradcem, należący do rodu Sławni- 
kowiczów. Znaczenie zamku wynikało przede 
wszystkim z położenia na ważnym trakcie handlo
wym, prowadzącym z Pragi na Śląsk i do Krakowa. 
Za rządów Przemysła Otokara I. w roku 1225 
Hradec Kralowe zostaje jednym z pierwszych na 
ziemiach czeskich, wolnym miastem królewskim. 
Hradec staje się najbogatszym i największym po 
Pradze miastem w Czechach.
Kolejny etap znacznego rozwoju przynosi wiek XIV, 
kiedy to Hradec staje się miastem posagowym kró- 
•owych czeskich i otrzymuje dzisiejszą nazwę. W 
1306 król Rudolf Habsburg zapisał je w wianie 
swej żonie, polskiej księżniczce z rodu Piastów 
wielkopolskich, Elżbiecie Reiczce, zaś król Karol IV 
swej czwartej żonie Elżbiecie Pomorskiej. Przy
chylność panującego dworu miała oczywiście swe 
odbicie w rozbudowie miasta — wyrasta wtedy do
minanta — murowana, gotycka katedra św. Ducha. 
W następnych stuleciach Hradec Kralowe należał 
nadal do najbogatszych miast czeskich. W XVI w. 
następuje szeroko zakrojona przebudowa renesan
sowa miasta, której szczytowym osiągnięciem jest 
budowa najwyraźniejszej dominanty m iejskiej — 
Białej Wieży.
Tragedia europejska — wojna trzydziestoletnia, nie 
ominęła też Hradca Miasto zostało prawie zupeł
nie zniszczone i wyludnione. Dopiero w połowie 
XVII wieku następuje ponowny rozwój miasta zwią
zany z ufundowaniem biskupstwa, z budową wielu 
monumentalnych obiektów — kościoła Panny Ma
ni. Kolegium Jezuickiego, rezydencji biskupów i 
szeregu innych.
Rozstrzygające znaczenie dla losów miasta miała 
decyzja cesarza Józefa II, wyznaczająca Hradec na 
strategiczną twierdzę wojskową. Wywarło to za
sadniczy wpływ na rozwój budowlany miasta, a 
wynikające stąd konsekwencje zdeterm inowały 
rozwój Hradca Kralowe w czasach późniejszych. 
Budowę twierdzy hradeckiej rozpoczęto w 1766 r.

według projektu ppłk. V. Paviovskiego, Wyburzono 
rozległe przedmieścia, a ich mieszkańców przenie
siono do nowo wyznaczonych miejscowości za 
strefę ochronną twierdzy. Powstały w ten sposób 
Nowy Hradec Kralowe, Kukleny, Pouchow i Fararz- 
stwi. Dla potrzeb klasycystycznej gwiaździstej 
twierdzy zlikwidowano nawet wzgórze Rożberk; 
rzeki Laba i Orlica popłynęły nowymi korytami. Na 
nowo wytyczano ulice, których przebieg był podpo
rządkowany ówczesnym zasadom strategicznym. 
Budowę twierdzy zakończono w 1789 roku. Jak na 
owe czasy, była wybitnym dziełem technicznym o 
bezspornych walorach architektonicznych i urbani
stycznych.
W 1866 roku w pobliżu Hradca rozegrała się jedna 
z największych bitew europejskich XIX wieku. To 
tragiczne wydarzenie, w którym arm ia austriacka 
została pokonana, definitywnie przesądziło o lo
sach twierdzy, która już wcześniej chciała oddać 
część swych terenów miastu. Doszło do tego w 
1899 r., kiedy po trudnych i wyczerpujących per
traktacjach gmina Hradec Kralowe wykupiła obiek
ty i tereny twierdzy. Do systematycznego wyburze
nia fortyfikacji przystąpiono natychmiast i konty
nuowano je z różnymi przerwami aż do 1930 roku. 
Bardzo niewiele miast miało to szczęście, by ich 
rozwój i rozbudowa były przez całe stulecia świa
domie planowane i realizowane. M iało to miejsce 
w przypadku Hradca Kralowe we wsześniejszych 
okresach, m iało to miejsce u schyłku XIX wieku. 
Już w roku 1884 rada miejska rozpisała międzyna
rodowy konkurs na plan rozbudowy miasta. Jak na 
owe czasy rzeczą niezwykłą było, by tak duże mia
sto jak Hradec Kralowe, przystępowało w taki spo
sób do kształtowania kierunków swego nowego za
gospodarowania. Konkurs został opublikowany w 
fachowych czasopismach niemieckich i angiel
skich. Spośród siedmiu nadesłanych projektów naj
wyższą ocenę uzyskała praca J. Reitera i A. Śtepa- 
na z Pragi. Niedługo po tym, w roku 1890, opraco
wany został I plan przebudowy Hradca Kralowe, 
którego autorem był inż. J. Zamećmk Plan ten był 
w kilku etapach aktualizowany (1898, 1904, 1907, 
1908). Na uwagę zasługuje praca inż. J. Suhrady z 
1904 r., który w miejscu dawnych fos twierdzy za
projektował aleję w kształcie gwiazdy, okrążającą 
miasto. Element ten utrzymywany jest także we 
współczesnych rozwiązaniach urbanistycznych 
miasta, jako ,,ś!ad tw ierdzy” .
Rozbudowa miasta przebiegała zatem w sposób 
zorganizowany, w zwartych zespołach —  blokach i 
według jednolicie ustalonych warunków zabudowy. 
Z ważniejszych obiektów publicznych powstały 
wtedy —  szkoła rzemiosła artystycznego (obecnie 
szkoła ekonomiczna — inż. J. Suhrada), szkoły 
mieszczańskie, klasztor i internat, Rudolfinum, sy
nagoga żydowska, Adalbertinum. Hotel Grand, 
bank, Boromeum i wiele innych. Z końcem stulecia 
działania budowlane przeniosły się także na drugi 
brzeg Laby, gdzie powstały akademia handlowa, 
instytut nauczycielski.
Wiele uwagi poświęcono kompleksowemu funkcjo
nowania organizmu miejskiego. Równocześnie z 
budową obiektów mieszkalnych i publicznych pro
wadzono budowę sieci inżynieryjnych i ulic, zakła

dano zieleńce. Miasto i jego okolica upiększone 
zostały systemem alei lipowych -(1868) i parków (Ji- 
róska, Żiżki). Przeprowadzono regulację Laby i Or
licy na długości ok. 17 km. W latach 1910-1912 zbu
dowana została łabska elektrownia wodna, która 
dziś jest przykładem zastosowania wspaniałej ar
chitektury w obiekcie technicznym.
Szybki wzrost miasta, coraz większe możliwości 
praktyczne jego budowy przyczyniły się do ogło
szenia kolejnego konkursu na nowy plan przebudo
wy, który uwzględniałby problemy już Wielkiego 
Hradca Kralowego. Sąd konkursowy przyznał I na
grodę projektowi zespołu Zakrejsa, śejny i Rejch- 
!a. Zwycięski projekt, jako pierwszy, wprowadził 
system promienisto-okrężny, z koncepcją miejskiej 
alei okrężnej, przy której zlokalizowano obiekty 
publiczne. Wiele idei tu zawartych pojawiło się w 
opracowanym w 1911 r. przez V. Rejchla i O. Liskę 
planie ogólnym miasta. Pian ten obejmował mniej 
więcej dzisiejsze tereny miasta i określał jego 
wielkość na 100000 mieszkańców. Hradecką spe
cjalnością tego okresu było wykorzystanie przy 
rozbudowie miasta pracy najznakomitszych archi
tektów czeskich, wśród których wymienić trzeba J. 
Koterę, ucznia O. Wagnera, przywódcy światowej 
moderny. Pierwszym obiektem w Hradcu Kralowe, 
zrealizowanym przez Kotórę było nowe, secesyjne 
skrzydło Grand Hotelu ze wspaniałymi wnętrzami. 
W 1911 roku zbudował kolejne skrzydło tego hote
lu, z ogrodem zimowym i kinem z 1000 miejsc. Je
go najznakomitszym dziełem jest muzeum 
(1909-1912), które wyróżnia się czystością dyspo
zycji przestrzennej, wykorzystaniem struktury ma
teriału (surowa cegła, chropawe tynki). Funkcja 
obiektu jest bardzo czytelna. Kotera był autorem 
także szeregu innych obiektów zrealizowanych w 
Hradcu.
Po I wojnie światowej nastąpił jeden z najwyraź
niejszych etapów rozwoju Hradca Kralowe. G rani
ce między miastem a okolicznymi miejscowościami 
praktycznie przestały istnieć. Wytworzyła się w ten 
sposób jedna jednostka organizacyjna, zamieszka
ła przez ponad 95000 mieszkańców. W roku 1923 
przystąpiono do opracowania nowego planu prze
budowy miasta, prace prowadził dr Zakrejs. Pow
stały wtedy wszechstronnie opracowane studia 
przebudowy miasta, obejmujące zagadnienia ko
munikacji kolejowej, komunikacji wodnej, gospo
darki wodnej, ochrony zabytków sztuki i przyrody, 
przewidujące rozwój miasta do liczby 100 000 mie
szkańców.
Studia te nie obejmowały najstarszego, pierwotne
go terenu Hradca Kralowe, zawartego w lin ii dzi
siejszej łl obwodnicy. Zadanie to powierzono w 
1925 roku J. Goćarowi. Opracował on znany plan 
Hradca Kralowe (1926-1928), który do dziś uwzg
lędniany jest we wszystkich współczesnych pla
nach przestrzennych miasta. Plan ten w sposób 
jasny i przejrzysty dz ie lił nowe dzielnice mieszka
niowe na sektory, oddzielone od siebie pasami z ie
leni i promienistą ulicą, łączącą nową jednostkę 
mieszkaniową ze starym miastem. Centrum histo
ryczne otoczone zostało pasami zieleni i ciekami 
wodnymi. Plan Goćara lokalizuje budynki publiczne 
u podnóża centrum historycznego i na przedłużo- 75
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nym nabrzeżu Laby. W planie tym uwzględniony 
jest ,,ślad tw ierdzy” , zapisany w poprzednich pla
nach, ustalone są rozwiązania wysokościowe, za
sady zagospodarowania ogrodów i podwórzy, och
rona widoku dominant przestrzennych.
Największą osobowością tego okresu był oczywiś
cie J. Goćar, który poza opracowaniem planu m ia
sta, realizował najważniejsze obiekty i zespoły 
Hradca Królowe, imponujące i dziś swymi walora
mi architektonicznymi, czystością funkcji, skalą i 
zastosowaniem materiałów. Wszelkie ważne dzieła 
powstawały w wyniku konkursów architektonicz
nych. W konkursach tych najwyższe oceny uzyski
wały najczęściej projekty Goćara. W tej atmosferze 
wyrastała też młoda generacja miejscowych archi
tektów, którzy również mieli wiele możliwości rea
lizacji swych projektów.
Wśród prac Goćara należy wymienić budowę Ban
ku Angielskiego (1922-1923), Szkoły Garbarskiej 
(1923-1924), rozbudowę i przebudowę Placu Pokoju 
(1924-1926), a przede wszystkim budowę zespołu 
szkół: gimnazjum (1925-1927) oraz szkół publicznej 
i m ieszczańskiej (1927-1928) ze wspaniałym przed
szkolem. Ten ostatni obiekt zalicza się już do bu
dynków charakterystycznych dla funkcjonalizmu. 
Dobrym reprezentantem tego stylu jest budynek 
Urzędu Powiatowego i Urzędu Finansowego (dziś 
Wschodnioczeska Wojewódzka Rada Narodowa) z 
lat 1932-1935.
Poza Goćarem w Hradcu Kralowe realizowali swe 
projekty inni znani architekci czescy tego okresu. 
Należy tu wymienić O. Novotnego, B. Kozaka, B. 
Ehrmanna, J. Rejchla, J. Freiwalda, J. Kultę, O. Li- 
skę i innych.
Pełna sukcesów rozbudowa miasta odbiła się sze
rokim echem w kraju i za granicą. Do Hradca Kra
lowe przyjeżdżali przedstawiciele miast z całej re
publiki, aby zapoznać się z tutejszymi osiągnięcia
mi i doświadczeniami. W 1936 roku miasto odwie
dził Le Corbusier, który z wielkim  uznaniem wyra
ził się o jego rozbudowie. Przedstawiciele miasta 
byli zapraszani na liczne międzynarodowe kongre
sy urbanistyczne. Ta pomyślna sytuacja była zasłu
gą licznego, wysoko kwalifikowanego zespołu, 
władz miejskich i projektantów z burmistrzem dr 
Ulrichem na czele, indywidualnością jaką był J. 
Goćar i, co równie ważne, dobrze zorganizowane
go m iejskiego biura projektowego, kierowanego 
przez K. Friedricha.
W okresie międzywojennym miasto szybko się roz
rastało —  w roku 1930 Hradec Kralowe liczył ok. 
18000 mieszkańców, zaś cała aglomeracja blisko 
46000, a w 1940 roku ok. 22 500, natomiast na tere
nie aglomeracji mieszkało już blisko 60 000 ludzi.
Po 1945 roku znaczenie Hradca Kralowe jako po li
tycznego, kulturalnego i gospodarczego centrum 
północno-wschodnich Czech nadal wzrasta. W wy
niku ostatecznego utworzenia W ielkiego Hradca 
Kralowe liczba mieszkańców wzrosła, a obszar ad
m inistracyjny powiększył się do 75 km2. Pojawiły 
się jednak w rozwoju miasta nowe problemy, zw ią
zane m. in. z naciskiem przyłączonych miejsco-



wości na likwidację kontrastów, między nimi a 
właściwym miastem, znacznym niedostatkiem mie
szkań, koniecznością wzmocnienia urządzeń och
rony przeciwpowodziowej, zaopatrzenia w wodę 
pitną. Wynikła stąd potrzeba aktualizacji planu 
miasta, co stało się przedmiotem prac J. Havlićka i 
F. Bartosa oraz po roku 1950 zespołu architektów z 
utworzonego w Hradec Kralowem .,Stavoprojekt” . 
Havlićek i Bartos oparli się na koncepcjach prze
strzennych Goćara, pozostawili jednak większe te
reny zieleni w mieście, zwłaszcza wzdłuż cieków 
wodnych. Rozwój osiedli mieszkaniowych planowa
ny był na terenie babskiej Kotliny, na przedmieś
ciach Praskim i Śląskim. Zamiast pierwotnego, blo
kowego systemu zabudowy (zamkniętego, bądź pó
łotwartego), pojawia się bardziej rozproszona za
budowa. Zlokalizowana zostaje dzielnica uniwersy
tecka (Na Płachtę), port. dworzec towarowy i stacja 
rozrządowa, powiązane z terenami przemysłowymi

1* Widok ogólny miasta
2. Stare miasto z dominatami katedry św. Ducha i Białej 
Wieży. Na pierwszym planie kompleks szkół, projektowa
nych przez J. Goćara
3. Ujście Orlicy do Łaby
4. Stare miasto
5. Plac Zizki
6. Fragment zabudowy w rejonie katedry św. Ducha
7. Hradec Kralowe ok. 1420 r.
8. Hradec Kralowe ok. 1865 r.
9. I nagroda w konkursie na plan przebudowy miasta. Pra
ca J. Reitera i a. śtepana, 1885 r.
10. I nagroda w konkursie na pian regulacyjny miasta. 
Praca V. Zakrejsa. S. śejny i V. Rejchla, 1909 r.

w południowej części miasta koło Brzezhradu. J. 
Havlićek opracował także studia powiązania dwu 
najważniejszych miast wschodnich Czech-Hradca 
Kralowe i Pardubic i przekształcenia ich w jedną 
aglomerację.
W początkach lat sześćdziesiątych B. Petranek i J. 
Zidka opracowali nowy plan ogólny miasta, który 
został zatwierdzony przez rząd CSRS w 1962 roku 
jako jeden z pierwszych w kraju. W okresie tym za
kończona została budowa nowych zespołów mie
szkaniowych: babskiej Kotliny (J. Havlićek i F. Bar
tos), Orlickiej Kotliny (V. Rohlićek) oraz rozpoczęta 
zabudowa wschodniej części miasta na Przedmieś
ciu Śląskim (J. Zidka). bata sześćdziesiąte były 
także okresem wielkich konkursów urbanistycznych 
— m. in. na projekt teatru i domu kultury, przebu
dowę Przedmieścia Praskiego, nową lokalizację 
teatru na terenie koszar Vrbenskiego. 
Ogólnokrajowy konkurs na osiedle mieszkaniowe 
w południowej części miasta —  Przedmieściu Mo
rawskim przyniósł rozwiązania przestrzenne dla 
trzeciego spośród głównych sektorów m ieszkanio
wych, skupionych wokół centrum historycznego 
Hradca. Zwycięzcami konkursu zostali J. Nemec i
K. Marhold z Wydziału Architektury w Pradze. 
Główną ideą ich projektu było zaprojektowanie te
renów mieszkaniowych w nawiązaniu do odrodzo
nej alei m iejskiej, stworzenie możliwości zamiesz
kania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie atrakcyj
nej scenerii miasta, bądź też w strefach ciszy, od
dalonych od alei miejskiej.
W 1962 roku historyczne centrum miasta uzyskało 
rangę m iejskiego zespołu zabytkowego i zgodnie z

opracowanym planem jego rewaloryzacji przystą
piono do rekonstrukcji starego miasta. W efekcie 
prac rewaloryzacyjnych powstały m. in. Galeria 
Wojewódzka, Pałac Ślubów, zaś w parterach zre
konstruowanych budynków powstało wiele skle
pów, restauracji i innych pomieszczeń usługowych, 
bata siedemdziesiąte oznaczają dla Hradca Kralo
we erę dalszego, znacznego rozwoju. Zakończona 
została budowa osiedli w Malszowicach i Wieko- 
szich, charakteryzujących się znakomicie dobraną 
skalą i dobrym zagospodarowaniem. B. Petranek 
realizuje osiedle mieszkaniowe dla 7 200 mie
szkańców —  babska Kotlina II, powiązane ze star
szym osiedlem babska Kotlina I. Zakończona rea li
zacja została nagrodzona na przeglądach ogólnok
rajowych, była też prezentowana za granicą.
Wśród obiektów użyteczności publicznej zakończo
na została w tym czasie m. in. budowa kliniki neu
rochirurgicznej (K. Friedrich), domu mody ,,Don” i 
zespołu szkół (K. Schmied). Zakończono też budo
wę Placu Fucika przed głównym dworcem ĆSD z 
dominantą hotelu ,,Ćernigov'’ (J. Zidka). Rozpoczę
to budowę obwodnicy m iejskiej z dobrze rozwiąza
nymi pod względem architektonicznym wiaduktami 
i skrzyżowaniami wielopoziomowymi.
W 1970 roku architekci B. Petranek i J. Zidka opra
cowali wstępny projekt kierunkowego planu rozwo
ju przestrzennego miasta. Szczególną uwagę w 
tym planie poświęcono problemom komunikacji. 
Największą z wprowadzonych zmian było zaprojek
towanie m iejskiej trasy szybkiego ruchu, równoleg
łej do linii kolejowej, zaproponowano też zmiany 
lokalizacji dworca towarowego i stacji rozrządowej

77
/6

1 
SU

D
ET

Y



78
/6

2 
S

U
D

E
TY

Tłumaczyła B ogda Skom ska  
Opracował Janusz K orzeń

łalność inwestycyjna przy realizacji budownictwa 
mieszkaniowego koncentrowała się na Przedmieś
ciu Morawskim, gdzie zamieszka ponad 10 tys. ro
dzin. W planie zagospodarowania osiedla opraco
wanym przez F. K felinę zachowano główne idee 
zwycięskiego projektu konkursowego, zwłaszcza 
jeśli chodzi o kształtowanie nowej alei m iejskiej. 
Osiedle to podzielone jest na 6 zespołów mieszka
niowych, z których każdy ma odpowiednią infras
trukturę społeczną. W maksymalnym stopniu za
chowuje się istniejącą zabudowę. Nowym elemen
tem w kompozycji Przedmieścia Morawskiego w 
porównaniu z realizowanymi wcześniej osiedlami 
jest zlokalizowanie większości obiektów podstawo
wej i ponadpodstawowej infrastruktury społecznej 
wzdłuż projektowanej głównej ulicy i w centrum 
osiedlowym, które będzie służyć nie tylko m ie
szkańcom Przedmieścia Morawskiego, ale także 
całej południowej części miasta.
W latach siedemdziesiątych miasto uzyskało cen
tralne uciepłowienie, prowadzono także intensywne 
prace przy budowie kolejnych odcinków II obwod
nicy m iejskiej, zamierzeniu planowanym do rea li
zacji już w początku XX w.
W 1979 r., po wielu latach, zakończono I etap budo
wy stadionu zimowego. Obiekt ten, realizowany 
według projektu F. Kreliny wykorzystywany jest nie 
tylko dla celów sportowych, ale także społecz
no-kulturalnych. Budowę kolejnych zespołów i 
obiektów usługowych kontynuowano również na 
początku lat osiemdziesiątych. Do ważniejszych 
realizacji należą między innymi; dom towarowy 
,,P rior” (Kućera), dom usług, .,Kovoprojekt’\  
miejska hala targowa (K. Schmied). Na terenie 
szpitala zbudowana została klinika chirurgiczna 
oraz Wojskowy Instytut Kształcenia Podyplomowe
go Lekarzy.
Podstawowym dokumentem dla dalszego rozwoju 
Hradca Kralowe stanie się, po zakończeniu i za
twierdzeniu przez rząd, nowy plan ogólny miasta. 
Prace nad nim rozpoczęte zostały już w 1969 roku 
pod kierunkiem B. Falty. W ciągu wielu lat wprowa
dzono szereg zmian w koncepcji komunikacji, och
rony gruntów rolnych, ochrony środowiska itd. Jed
nocześnie niezbędne było utrzymanie zgodności 
tego planu z planem regionalnej aglomeracji hra- 
decko-pardubickiej i planem ogólnym sąsiedniego 
miasta Pardubice. Projekt planu reguluje wzaje
mne powiązania i rozwój wszystkich funkcji miasta, 
do których należą produkcja, mieszkalnictwo, inf
rastruktura społeczna, zieleń, rekreacja, komunika
cja i infrastruktura techniczna. Zakłada się w nim, 
że w 1990 roku Hradec Kralowe będzie liczył

11. Budynek hydroelektrowni (J. Sandr, 1912)
12. Muzeum (J. Kotera, 1912)
13—15. Budynki gimnazjum, szkoły powszechnej oraz bu
dynek przy Placu Pokoju (J. Goćar, 1927, 1928, 1926)
1&“17. Osiedle Łabska Kotlina II (B. Petranek, lata siedem
dziesiąte)
18-19. Osiedle Morawskie Przedmieście (proj. konkursowy 
J. Nemec i K. Marhold, proj. realizacyjny F. Krelina, lata 
siedemdziesiąte i początek osiemdziesiątych). Wcześniej
sze obiekty zrealizowane w ostatnim dwudziestoleciu:
20- hotel „Cernigor” (J. Zidka),
21- dom handlowy „Don” (K. Schmiedt)
22- wydział farmaceutyczny Uniwersytetu Karola (K. 
Schmiedt)
23- dom handlowy „Prior” (Kućera), klinika chirurgiczna, 
stadion zimowy (F. Krelina)
24. Projekt planu ogólnego m. Hradec Kralowe z 1981 r. 
Gł. proj. B. Falta
25. Hradec Kralowe — centrum, stan z 1982 r.

104-106 tys. mieszkańców, zaś około roku 2000 —  
113-118 tys. Dla dalszego rozwoju miast po roku 
2000 zapewnia się niezbędne rezerwy terenowe i 
techniczne w zakresie wszystkich elementów funk
cjonalnych, zwłaszcza komunikacji i sieci inżynie
ryjnych.
Charakterystyczną cechą projektowanego układu 
przestrzennego miasta jest jego wyraźny podział 
na strefy funkcjonalne. Na północ i zachód od linii 
kolejowej skoncentrowany jest przemysł, produkcja 
rolna, urządzenia komunikacyjne i tereny magazy
nów. Budownictwo mieszkaniowe rozwijane będzie 
na południe od lin ii kolejowej, w kierunku lasów 
nowohradeckich, stanowiących główną bazę rek
reacyjną miasta. Ze względu na konieczność och
rony gruntów rolnych wyższych klas bonitacyjnych 
ogranicza się rozwój przyłączonych do miasta 
m iejscowości, położonych na północny zachód od 
linii kolejowej.
W nawiązaniu do dotychczasowych tendencji roz
wój miasta projektowany jest promieniście, stąd 
okrężny system komunikacji i zgodna z nim pro
mieniście — okrężna struktura urbanistyczna mia
sta. Hradec Kralowe rozwija się koncentrycznie 
wokół centrum historycznego, a Laba, Orlica i II 
obwodnica miejska dzielą miasto na 4 główne sek
tory. Wiele uwagi poświęca się w projekcie planu 
budownictwu mieszkaniowemu, przebudowie cen
trum miasta, budowie obiektów użyteczności pub
licznej, sieci komunikacji i infrastruktury technicz
nej, ochronie środowiska i rozwojowi regionalnych 
funkcji miasta. Nowe budownictwo mieszkaniowe, 
po zakończeniu budowy Przedmieścia Morawskie
go, lokalizowane będzie w latach dziew ięćdziesią
tych na tzw. terenie ,,Na Blachte” . zaś z końcem 
wieku w południowo-wschodniej części miasta na 
Temeszwarze.
Szybkiemu rozwojowi budownictwa m ieszkaniowe
go i wzrostowi liczby ludności po II wojnie świato
wej nie towarzyszył, niestety, odpowiedni rozwój 
infrastruktury społecznej. Ze względu na stały roz
wój miasta i jego stref ciążenia konieczne będzie 
przeprowadzenie rekonstrukcji centrum i wzmoc
nienie jego funkcji. Funkcje społeczno-kulturalne 
centrum rozwijać się będą głównie w pobliżu cen- . 
trum historycznego oraz na lewym brzegu Laby, 
gdzie projektowana jest budowa domu kultury. Jed
nocześnie powinna być kontynuowana rewaloryza
cja starego miasta, zgodnie z nowym planem 
szczegółowym, opracowywanym przez SURPMO 
Praga —  pracownię w Hradcu Kralowe.
Szczególne znaczenie dla rozwoju Hradca Kralowe 
ma niewielka odległość dzieląca go od Pardubic. 
Bliskie sąsiedztwo dwu dużych miast już w prze
szłości było powodem rozważań na temat ich inte
gracji przestrzennej. Jednakże dopiero szybki roz
wój obu miast w ostatnich dziesięcioleciach, pla
nowane inwestycje w obszarze wspólnych zainte
resowań, dają rozważaniom tym realne podstawy. 
Przewidywana koncentracja dalszych inwestycji w 
centrum aglomeracji, zwłaszcza lokalizacja elek
trowni atomowej, wymagać będzie aktywnej ochro
ny i kształtowania środowiska. Dlatego też należy 
w sposób kompleksowy oceniać wpływ każdej pla
nowanej inwestycji na otaczające tereny, co poz
woli na harmonijny rozwój całego regionu, w tym 
także Hradca Kralowe. Miasto, które przez tyle 
dziesięcioleci budowane było z tak wielką energią 1 
twórczą zasługuje na tę troskę.
W żadnej innej dziedzinie działalności ludzkiej 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nie są tak 
związane ze sobą jak właśnie w urbanistyce i pla
nowaniu przestrzennym. Dziś przecież realizowane 
są idee powstałe przed dziesiątkami lat i odwrot
nie, wiele dzisiejszych projektów doczeka się rea li
zacji dopiero w dalszej przyszłości. Dlatego takie 
ważne jest zachowanie ciągłości prac planistycz
nych i poszanowanie tego wszystkiego, co do tej 
pory robiono i wymyślano. Próbujemy to robić w 
Hradcu Kralowem.

*

oraz przesunięcie torów kolejowych i uwolnienie w 
ten sposób terenów tzw. Temeszwaru przeznaczo
nych pod zwartą zabudowę mieszkaniową. Dalszy 
rozwój budownictwa mieszkaniowego przewidziano 
w rejonie Malszowa i Roudniczki. Koncepcje te 
stały się podstawą nowego planu ogólnego miasta 
opracowanego w 1981 roku.
Z uwagi na zahamowanie rozwoju miasta w kie
runku wschodnim, zainteresowano się także w tym 
czasie położonymi na zachód terenami osiedla Ku- 
kleny i położonymi na południu miejscowościami 
podmiejskim i Roudniczką i Wysoką nad Labą. 
Przewiduje się tu realizację osiedla dla ponad 25 
tys. mieszkańców, co umożliwi rozwój miasta po 
zakończeniu realizacji osiedla Przedmieście Mo
rawskie. Ogłoszony w 1978 roku konkurs na kon
cepcję zagospodarowania tego terenu przyniósł 
pozytywne wyniki. Laureatowi konkursu, V.Misikowi 
z zespołem zlecono opracowanie planu szczegóło
wego osiedla. Takie ingerencje w koncepcję do
tychczas wypracowanej strategii rozwoju miasta 
nie ograniczyły jednak wysokiego tempa budownic
twa w latach siedemdziesiątych. Prawie cała dzia-
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prezentacje  projektów
r

CENTRUM AMBULATORYJNEGO LECZENIA DZIECI 
IM. CLEMENTA JOHNA ZABŁOCKIEGO W KRAKOWIE
Autorzy: arch. Jerzy Urbanik (generalny projektant PUA 
SARP Kraków) z zespołem: arch. arch. Marta Cierniak, 
Krzystof Dobrowolski, Piotr Dziewoński, Krystyna Hub- 
czenko-Lyczakowska, Adam Mróz, Artur Tatka, Andrzej 
2ając

Kubatura; 95 000 m3 
Powierzchnia użytkowa: 18 800 m2 
Powierzchnia zabudowy: 6 740 m2 
Powierzchnia opracowania: 6 275 ha 
Projekt wykonany w 1986 r.
Realizacja w latach: 1986-1990 
Użytkownik: Instytut Pediatrii Akademii Medycznej 

im. Mikołaja Kopernika w Krakowie 
Inwestor: Project HOPE-USA, Biuro Generalnego Realiza

tora Budowy Centrum Ambulatoryjnego Lecze
nia Dzieci im. C. J. Zabłockiego 

Sponsorzy: Społeczna Fundacja Project HOPE-USA
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej PRL

Rys historyczny
25 lat temu z inicjatywy wielu przyjaciół w Stanach Zjed
noczonych, przy poparciu ze strony amerykańskiego Biura 
do Spraw Międzynarodowego Rozwoju działającego za 
Pośrednictwem Przedstawicielstwa do spraw Amerykań
skich Szkół i Szpitali Za Granicą (ASHA), zapoczątkowane 
zostały prace projektowe i budowa Instytutu Pediatrii A.M. 
w Krakowie-Prokocimiu. Dnia 11 grudnia 1965 roku obiekt 
ten oddano do użytku.
Obsługuje on obecnie ok, 2 min dzieci do 18 roku życia z 
® województw południowo-wschodniego makroregionu 
dolski. Instytut Pediatrii A.M, jako jednostka wzorcowa dla 
całej Polski południowej podlega nieustannemu procesowi 
Obudowy i modernizacji zgodnie z nowoczesnymi świa- 
towymi tendencjami w medycynie oraz technologii me
dycznej. I tak będący w trakcie budowy Ośrodek Rehabili
tacji Leczniczej Dzieci, obiekt o 240 łóżkach, którego 
otwarcie przewiduje się w roku 1987, zapewni opiekę re
habilitacyjną na najwyższym poziomie.
Budowa Centrum Ambulatoryjnego Leczenia Dzieci jest 
kolejnym etapem rozbudowy Instytutu Pediatrii AM, w ra
bach trwającej już ponad 10 lat współpracy pomiędzy 
społeczną amerykańską Fundacją Project HOPE a Mini
sterstwem Zdrowia i Opieki Społecznej PRL.
Obiekt ten, przewidziany do oddania w 1990 roku nosić 
będzie imię wybitnego polityka i działacza polskiego po
chodzenia — Clementa Johna Zabłockiego Położył on 
wielkie zasługi dla spraw swojego kraju, zbliżania naro
dów Polski i Stanów Zjednoczonych. Wieloletnia działal
ność i osiągnięcia przyniosły mu ogromne uznanie w wie- 
!u krajach, które wyraziło się nadaniem doktoratów h.c. 

in. przez Uniwersytet jagielloński w 1975 r.

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
Bryła istniejącego Instytutu Pediatrii jest charakterystycz- 
na i niepowtarzalna dzięki swemu „rozczłonkowaniu” ; jed
nak w przypadku prowadzenia rozbudowy kształt istnieją
cego budynku stwarza poważne problemy w prawidłowym 
Powiązaniu „starego” z „nowym” , szczególnie jeżeli cho
dzi o optymalizowanie powiązań komunikacyjnych.
Dlatego w pierwszym etapie prac wykonane zostało stu
dium komunikacyjne, które przewiduje modernizację drogi 
0raz układu komunikacyjnego na terenie Instytutu Pediatrii 
AM. Projekt CALD stanowi efekt współpracy pomiędzy pol
skimi projektantami działającymi w ramach PUA SARP a 
amerykańskimi specjalistami reprezentującymi Fundację 
project HOPE.
W projekcie duży nacisk położono na elastyczne i uniwer
salne zagospodarowanie przestrzeni Centrum. Zespół Po- 
radni zaprojektowany został jako jedna . Superporadnia” z 
^stosowaniem typowego układu pokoi badań i pokoi za
biegowych. Pozwoli to na łatwe dostosowanie struktury le

* Plan sytuacyjny. Oznaczenia: A — instytut Pediatrii 
Akademii Medycznej, B— Ośrodek Rehabilitacyjnego Le
czenia Dzieci, C — Centrum Ambulatoryjnego Leczenia 
Dzieci im. Clementa J. Zabłockiego

czenia ambulatoryjnego do zmieniających się potrzeb 
Podobnie gabinety lekarzy przylegające do Poradni po
traktowano jako ciąg typowych pomieszczeń, które rów
nież charakteryzują się uniwersalnością. Zaproponowany 
układ funkcjonalny pokoi badań zabiegowych i gabinetów 
lekarskich stwarza możliwość wzajemnych konsultacji 
oraz współpracy pomiędzy specjalistami różnych dziedzin.

Podstawowe zespoły funkcjonalne
Centrum Ambulatoryjnego Leczenia Dzieci im. CJ. Za
błockiego obejmuje następujące zespoły funkcjonalne:

— hall główny z informacją, zaprojektowany jako dwu
kondygnacyjna przestrzeń,

— zespół Poradni Specjalistycznych, obejmujący rejes
trację. pokoje lekarzy, pokoje badań oraz hall-poczekainię 
dla pacjentów z opiekunami.

— hotel i pokoje pobytu dziennego, które., biorąc pod 
uwagę zasięg terytorialny Instytutu Pediatrii, stanowią je
den z podstawowych elementów funkcjonalnych, gdyż poz
walają na ograniczenie hospitalizacji drogiej i psychicznie 
trudnej dla dzieci.

— zespół dydaktyczny (pomieszczenia dla studentów) 
składający się z szatni, pokoju wypoczynkowego, sali ćwi
czeń oraz dwóch sal seminaryjnych z niezależnym dojś
ciem z poziomu parteru.

— pomieszczenia dla ostrego dyżuru zlokalizowane zo
stały na parterze z niezależnym podjazdem i dojściem, 
mające bezpośrednie połączenie z Instytutem przez rejes
trację i izbę przyjęć.

— Bank Krwi i Laboratorium Serologiczne, zlokalizowa
no w bezpośrednim sąsiedztwie Pogotowia, Poradni He

matologicznej oraz Onkologicznej, z możliwością niezależ
nego. łatwego dojścia dla „dawców” .

—- rentgen zlokalizowano na parterze w sąsiedztwie * 
Pogotowia i Poradni Chirurgii Dziecięcej.

— punkt apteczny, mający połączenie z Pogotowiem, 
dostęp z hallu głównego i z zewnątrz

Architektura
Szczupłość terenu przeznaczonego pod rozbudowę Insty
tutu oraz konieczność optymalizowania połączeń obiektu 
istniejącego z nowo projektowanym Centrum, stały się 
bodźcem do szukania nowych rozwięzań funkcjonal
no-przestrzennych. Nastąpiło poważne zblokowanaie funk
cji w obiekcie o wymiarach 100x60 m.
Wyraz estetyczny Centrum odbiega zdecydowanie od roz
wiązań przyjętych podczas budowy obiektu podstawowego 
Szpitala oraz Ośrodka Rehabilitacji.
Duży nacisk położono na rozwiązanie detalu oraz prawid
łowe zastosowanie materiałów wykończeniowych wysokiej 
kiasy. Centrum Ambulatoryjnego Leczenia Dzieci zostało 
zaprojektowane przede wszystkim z myślą o chorym 
dziecku. Zgodnie z takim założeniem wykorzystanie prze
strzeni, formy, koloru, symboli i światła ma służyć zniwe
lowaniu negatywnych odczuć dzieci, związanych z pobyten 
w szpitalu.
W takim rozumieniu forma Centrum, nawiązująca do za
mczyska winna wzbudzać zainteresowanie małych pacjen
tów, kojarząc im się bardziej ze światem bajki, niż ze 
szpitalem.

Artur Tatka



2. Plany: A — II poziomu podziemnego (oznaczenia: MS 
— urządzenia techniczno-instalacyjne; V — bar-kawiar- 
nia-hotel; MS11 — pom. magazynowe); B — I poziomu po
dziemnego (oznaczenia: O — poradnia hematologicz- 
no-onkologiczna, P — zakład radioterapii, R — pokój po
bierania mat. do badań, T — bank krwi, U — pokój pobytu 
dziennego. V — hotel dla rodziców, X — pomieszczenia 

8 2  dla studentów, Y — pomieszczenia dla personelu, Z —

zaplecze magazynowe); C — przyziemia (oznaczenia: AD
— izba przyjęć, B — rejestracja i dokumentacja med., C
— ambulatorium I Kliniki, D — ambulatorium II Kliniki, I
— poradnia chirurgii dziec., J — poradnia urologicz- 
no-nefrologiczna, K— ostry dyżur, S — punkt apteczny, U
— pokój pobytu dziennego, V — hotel dla rodziców); D — 
piętra (oznaczenia: E — poradnia endokrynologiczna, F — 
poradnia dermatologiczna, G — poradnia kardiologicz-

no-kardiochirurgiczna, H — poradnia neurologiczno—neu
rochirurgiczna, L — poradnia laryngologiczna, M — po
radnia okulistyczna, N — poradnia psychiatryczna, U — 
pokój pobytu dziennego, V — hotel dla rodziców)
3. Przekroje
4. Elewacje
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5. Makieta
6. Widok fragmentów Centrum Ambulatoryjnego Leczenia 
Dzieci
7. Widok istniejącego Instytutu Pediatrii
8. Widok Ośrodka Rehabilitacyjnego Leczenia Dzieci (w 
trakcie budowy)
9. A, B, Fragmenty rozwiązania wnętrz



konkur/y

KONFRONTACJE WARSZAWSKIE ’86
„Od osiedla do
Przygotował Andrzej Gliński

Tematem „Konfrontacji 
była koncepcja programowo-przestrzenna 
zagospodarowania zachodniego obszaru 
Osi Saskiej, pod hasłem: „  Od osiedla— do 
Śródmieścia” . Na zaproszenie Zarządu 
Oddziału Warszawskiego SARP, w „Kon
frontacjach Warszawskich’86”  wzięło 
udział 12 zespołów autorskich z nastę

pujących miast: Belgradu, Berlina, Buda
pesztu, Bukaresztu, Góteborga, Helsinek, 
Leningradu, Poznania, Pragi, Sofii i Wa
rszawy (zespół I i  zespół II).

S kład  Jury:

Sędziowie:

— arch. Rais Bajszew — Leningrad
— arch. Blahomir Borovicka — Praha
— arch. Marek Budzyński — Warszawa
— arch. Henryk Drzewiecki — Warsza

wa, sędzia-referent
— arch. Achim Felz — Berlin
— arch. Ferenćak Miodrag — Belgrad
— arch. Per Hederus — Sztokholm
— arch. Horea Hudita — Bukareszt
— arch. Zdzisław Kostrzewa — Warsza

wa
— arch. Jouko Mahonen — Helsinki, wi

ceprzewodniczący Jury
— arch. Tomas Meggyesi —  Budapeszt
— arch. Jerzy Skrzypczak — Warszawa
— arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski — 

Warszawa, przewodniczący Jury
— arch. Margerita Todorova — Sofia, 

wiceprzewodniczący Jury

Przedstawiciele fundatorów nagród rów
norzędnych:

—  arch. Eugeniusz Nawrocki — przed
stawiciel Ministra Budownictwa, Gospo
darki Przestrzennej i Komunalnej;
— arch. Mieczysław Soczyński —  przed
stawiciel Ministra Kultury i Sztuki;
— arch. Władysław Korzeniewski — 
przedstawiciel Prezesa Centralnego 
Związku Spółdzielni Budownictwa Mie
szkaniowego;
—  arch. dr inż. Edward Szmajdowicz — 
przedstawiciel Prezesa Naczelnej Orga
nizacji Technicznej.

Sekretarze Jury:

— arch. Maria Niemczyk
— arch. Anatol Sylwin

W dniach od 17 do 20 września 1986 r. 
odbyło się w Domu Architekta, w Kazi
mierzu n/Wisłą seminarium z udziałem 
Jury, przedstawicieli zespołów autor
skich i obserwatorów. Program semina
rium obejmował: otwarcie seminarium 
przez wiceprezesa SARP arch. Krzystofa 
Chwaliboga; referat wprowadzający, 
przedstawiony przez sędziego-referenta; 
referaty autorskie, przedstawione przez 
członków zespołów autorskich (w po
rządku alfabetycznym miast); dyskusję 
plenarną.

Jury wyraża podziękowanie wszystkim 
zespołom autorskim za wysoką —  pod 
względem zawodowym — jakość nades
łanych prac, za ich prezentację oraz za 
aktywny udział w dyskusji, uznając, że 
tego rodzaju spotkania architektów z 
różnych krajów stanowią twórczy wkład 
w rozwój myśli architektonicznej.

W dniach 20, 21, i 22 września 1986 r. 
odbyły się zamknięte posiedzenia Jury. 
Na podstawie referatu wprowadzające
go, referatów autorskich oraz dyskusji 
plenarnej, która koncentrowała się wokół 
zagadnień: roli terenu w strukturze mie
jskiej Warszawy, charakteru struktury 
wewnętrznej terenu, relacji do stanu ist
niejącego, komunikacji i parkowania, 
przełamywania stereotypów, idei współ
czesnego Śródmieścia, Jury dokonało 
oceny wszystkich 12 prac zgłoszonych 
na „Konfrontacje Warszawskie’86" oraz 
przyznało nagrody i wyróżnienia.

Jury spośród zespołów polskich wytypo
wało zespół I autorski z Warszawy, który 
na podstawie zlecenia Ministerstwa 
Handlu Wewnętrznego i Usług opracuje 
studium możliwości lokalizowania funkcji 
handlu i usług na terenie objętym kon
kursem „Konfrontacji Warszawskich'86". 
Studium, przed przekazaniem zlecenio
dawcy, powinno być uzgodnione z auto
rami nagrodzonej pracy z Poznania. 85





NAGRODA I
Prezydenta m.st. Warszawy 
Zespół autorski z Poznania

Autorzy:
M arian  Fikus, R adosław  P iechanow ski, Janusz  
Sycz, Szym on W eyna, M ariu sz  W rzeszcz  
W spółpraca: A ndrze j G erlikow ski, A ndrze j R yba, 
P aw eł S zu m iga ła , Ew a P ru szew icz-S ip iń ska  
Pom oc graficzna: A ndrze j S tępniak, D ariusz W ojto
wicz

OPINIA O PRACY
Koncepcja zawarta w pracy organizuje teren objęty 
konkursem jako integralną część Śródmieścia, za
pewniając w prosty sposób możliwości w ielokie
runkowych powiązań z otaczającymi obszarami 
miasta.
Jednocześnie wybrane główne ciągi komunikacyj
ne są wyraziście przeprowadzone i pieczołowicie 
ukształtowane. Stwarza to podstawowe warunki 
rozwoju właściwych funkcji i ich dalszych jakościo
wych ulepszeń tak, jak to występuje w typowych 
rejonach śródmiejskich. Cenne elementy zabytko
we zostały w pełni uszanowane i włączone bez za

uważalnych napięć w nową organizację przestrze
ni.
Wewnętrzną strukturę terenu stanowi system jed
nostek przestrzennych czytelnie rozgraniczonych, a 
jednocześnie ściśle powiązanych, co pozwala na 
harmonijny rozwój i współistnienie funkcji mie
szkaniowych i centrotwórczych. Miejscom najbar
dziej istotnym nadano indywidualnie określoną for
mę, natomiast pozostałe budynki prosto i jednoz
nacznie kształtują miejskie ulice. Pozwala to na 
właściwe i elastyczne określenie formy i treści za
budowy na każdym etapie przekształceń. 
Ukształtowanie dziedzińców przy istniejących bu
dynkach mieszkaniowych i uzupełnienie niezbęd
nych usług pozwoli na poprawę warunków mie
szkaniowych (przy zachowaniu istniejących ulic, 
placów, parku i urządzeń podziemnych). Zaprojek
towana sieć „ś lepych1' dojazdów pieszo-jezdnych 
pozwala na zapewnienie znacznej ilości miejsc 
parkingowych, unikając tworzenia dużych koncen
tracji parkingów zakłócających układy śródm iej
skie. Jednocześnie w najważniejszych punktach 
układu przestrzennego zarezerwowano enklawy 
dla ruchu wyłącznie pieszego.
Niektóre fragmenty zaproponowanego rozwiązania 
są jednak mniej udane. Stopień koncentracji zabu
dowy w północno-wschodniej części terenu jest 
stanowczo za wysoki. Brama na Osi Saskiej i gale
rie przed Pałacem Lubomirskich stanowią zbyt do

minujące i zamknięte rozwiązanie projektowe. Zgu
biono również w tym rejonie ciągłość ruchu pie
szego wzdłuż ul. Marszałkowskiej.
Jednakże praca ta reprezentuje bardzo wysoki po- 
ziqpn rozwiązań we wszystkich ogólnych i w ięk
szości szczegółowych aspektach problemu prze
kształceń obszaru objętego konkursem.
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Prezesa Stowarzyszenia Architektów 
Polskich
Zespól autorski z Helsinek

Autorzy:
Asta B jórkłund, M arkku Erholtz, Risto llvonen, K ir- 
stł Jo kela , O lli —  Pekka Jo kela , S ari N iem inen, 
M ona S chaiin, Kai W artia in en

OPINIA O PRACY
Praca wyjątkowo kontrowersyjna. W pełni konfron
tacyjna z utrwalonymi sposobami pojmowania 
śródmieścia Warszawy, a obszaru Żelaznej Bramy 
w szczególności.
Szeroka analiza powiązań obszaru z otoczeniem i 
intencjonalne odtworzenie stereotypu śródmieścia 
zawarte w pracy —  wywołuje raczej stan umysłu, 
świadomości związków, nie daje jednak konkret
nych rozwiązań. Propozycja rozwiązania ul. March
lewskiego, ul. Marszałkowskiej, powiązania z Osią 
Saską —  bardzo czytelna i uzyskana przy pomocy 
prostych środków. Doskonale przeprowadzone po
wiązania: — placu Grzybowskiego z Placem Ban
kowym — ul. Emilii Plater z rejonem Hal M irow
skich.

NAGRODA II Propozycja zwężenia ul. Królewskiej z wytworze
niem placu na skrzyżowaniu z ciągjem ul. Emilii 
Plater —  Hale Mirowskie, jest funkcjonalnie pożą
dana.
Tak zarysowaną sieć głównych powiązań miejskich 
i wewnątrzobszarowych powiązano z siecią ulic 
mieszkaniowych; w sumie tworzą one w ielowar
stwową tkankę obszaru śródmiejskiego. Podstawo
wą cechą pracy staje się więc to, że każde zdarze
nie dzieje się w ściśle zdefiniowanej przestrzeni 
m iejskiej, a tajemnica jej płynie z wielości i nie
oczekiwanych powiązań. To intencjonalne założe
nie w określonej sytuacji terenu Żelaznej Bramy i 
aktualnej polskiej rzeczywistości załamuje się na 
nieustannych przesileniach konkretnych rozwiązań 
przestrzennych.
Szerokości ulic mieszkaniowych 9-11 m, dziedziń
ców 15-18 m, traktów zabudowy 6-8 m przy wyso
kości zabudowy 5-7 kondygnacji są zbyt małe. Pro
ponowane przekształcenia istniejącej zabudowy są 
niezwykle kosztowne, wymagają drastycznych po
ciągnięć w stosunku do aktualnych mieszkańców.
W sumie realizacja takiego założenia wymagałaby 
daleko idącej przebudowy tak budynków istnieją
cych, jak i uzbrojenia miejskiego, a tym samym 
długotrwałego oddziaływania potężnej represywnej 
siły zewnętrznej w stosunku do istniejącej społecz
ności.
W pracy zawarta jest wola odrzucenia stereotypu

dzisiejszego osiedlowego sposobu zamieszkiwa
nia. Należy ufać, że mimo szeregu kolizji z norma
mi, standardami i profesjonalnymi wierzeniami 
oraz powstałymi niedogodnościami, takimi jak 
mniejsza ilość słońca i zieleni, mieszkaniec znaj
dzie pełny ekwiwalent w bogactwie życia śródm iej
skiego i np. zwiększonej powierzchni mieszkanio
wej.
W odróżnieniu od innych propozycji projektowych 
praca ta proponuje wielowątkową transformację 
formy urbanistycznej i architektonicznej oraz pozy
tywną transformację podstawowych, a „odrzuca
nych”  pojęć nowoczesnej architektury. Prowadzi to 
do nadania tym formom cech i znaczeń nie mają
cych nic wspólnego z modnym, historyzującym ich 
traktowaniem przez tendencje „postm odernistycz
ne” .
Zatem istotną zaletą tej pracy jest wywoływanie i 
wzbogacanie niezbędnej dyskusji nowymi aspekta
mi oraz rozszerzanie zbioru intelektualnych i 
warsztatowych instrumentów pracy architektów.
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Ministra Budownictwa, Gospodarki Prze
strzennej i Komunalnej i Prezesa Na
czelnej Organizacji Technicznej 
Zespół autorski „Warszawa II”
Autorzy:
Zbigniew Zawistowski, Michał Owadowicz 
Współpraca autorska: Piotr Szaroszyk

OPINIA O PRACY
Pracę tę cechuje ciekawa propozycja odtworzenia Osi Sa
skiej, wyraźne określenie granic przestrzennych tego za
łożenia, podkreślenia znaczenia wszystkich elementów osi 
oraz eksponowanie Pałacu Lubomirskich, jako głównej do
minanty tej części Osi Saskiej; dobre rozwiązanie Osi Sa
skiej z otoczeniem oraz korzystnie zaproponowana korek
ta przebiegu ul. Marszałkowskiej, wzbogacająca prze
strzenne rozwiązanie tego fragmentu założenia.
Wyraźna dbałość o zachowanie wartości historycznej 
struktury ulic, infrastruktury podziemnej, istniejącej kuba
tury mieszkaniowej i zieleni.
Zachowanie istniejących ciągów komunikacyjnych, umożli
wiających płynność ruchu kołowego, prawidłowość roz
wiązania ciągów pieszych, szczególnie w kierunku pół
noc-południe; zadowalające rozwiązanie parkowania i ga
rażowania samochodów.
Kształtowanie programu centrotwórczego, podkreślające
go wielkomiejskość tego terenu; wskazanie metod i zasad 
integracji wysokościowego zespołu mieszkaniowego z 
proponowaną nową zabudową, stwarzającą mieszkańcom 
Korzystne warunki; wprowadzenie tzw. odkurzacza w no
wej zabudowie, umożliwiającego oczyszczenie nieprawid
łowo dotychczas zagospodarowanych kubatur, 
interesująca zasada kształtowania przestrzeni (szczegól
nie ul. Grzybowskiej istniejącymi wysokimi blokami i nową 
zabudową), podkreślająca pierzeję krzywej ulicy (pod wa
runkiem wprowadzenia odpowiedniej dyscypliny w kształ
towaniu poszczególnych elementów), oraz uzasadniająca 
lokalizację dominant o różnej skali.
Umiejętne operowanie małymi formami architektury wzbo
gacające rozwiązanie całości. Propozycja autorska uwzg
lędnia łatwość i etapowość budowy, stwarzając tym sa- 

► mym szanse na szybką jej realizacje

NAGRODA RÓWNORZĘDNA

NAGRODA RÓWNORZĘDNA
Ministra Kultury i Sztuki 
Zespół autorski z Belgradu 
Autorzy:
Dimitrije Mladenovic (kierownik)
Członkowie zespołu: Dimitrije Mladenovic, Spasoje Krunic, 
Zoran Bojowic
Konsultanci: Miodrag Janie, Mihajło Maletin 
Współpraca: Zorica Savicic, Marijana Strugar, Bronisław 
Stojanowic, Miodrag Medjak 
Opracowanie graficzne: Nikola Milunowic

OPINIA O PRACY
Projekt prezentuje konsekwentne wpisanie nowej zabudo
wy w istniejącą strukturę przestrzenną, ze świadomym po
traktowaniem wartości historycznych jako współorganiza
torów przestrzeni zespołu miejskiego. Na podkreślenie za
sługuje wydobycie przestrzennych powiązań nielicznych 
elementów historycznych: Placu Grzybowskiego, Synago
gi, Hal Mirowskich, Pałacu Lubomirskich, powiązań Placu 
Dzierżyńskiego przez Oś Saską z Placem Grzybowskim, 
wreszcie podporządkowanie całości nadrzędnej roli kom
pozycyjnej, jaką jest Oś Saska (...).Koncepcja prezentuje 
zdeterminowany uład strukturalny, wiążący integralnie 
kulturowe elementy przestrzenne.
Stwierdza się realistyczne podejście do zagospodarowa
nia istniejącego organizmu miejskiego, mimo występują
cych nielicznie pewnych kolizji, dotyczących szczególnie 
infrastruktury podziemnej.
Duża elastyczność pozwala na korektę pewnych niekon
sekwencji kompozycyjnych w zabudowie uzupełniającej ul. 
Grzybowskiej. Układ komunikacyjny jest dobrze zintegro
wany z układem zewnętrznym.
Prawidłowa jest decyzja lokalizacji parkingów podzie
mnych w miejscach koncetracji funkcji ogólnomiejskich. 
Projekt łamie stereotypy przez wprowadzenie w sztywny, 
schematyczny układ osiedla Za Żelazną Bramą, form 
miękkich, romantycznych, a przez wprowadzenie wyraźnej 
osi poprzecznej w stosunku do Osi Saskiej powoduje 
znaczne rozszerzenie jej oddziaływania przestrzennego 
U ) . 91
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Prezesa Centralnego Związku Spółdziel
ni Budownictwa Mieszkaniowego 
Zespół autorski z Góteborga 
Autorzy:
Ingem ar M attsson. C laes-G ó ran  R ylander, 
C arl-E ric  W ikner

OPINIA O PRACY
Posługując się nadzwyczaj oszczędnymi środkami, 
uzyskano czytelne obrzeże zabudowy obszaru. Wy
tworzono ciągłość miasta wzdłuż zewnętrznych 
ulic miejskich. Wyprostowanie ul. Marszałkowskiej 
wraz ze spowolnieniem ruchu przy skrzyżowaniu z 
Osią Saską przez wprowadzenie ronda, nie tylko 
umożliwia przejście piesze wzdłuż osi, ale przede 
wszstkim nadaje temu miejscu nową, silną wartość 
miejską. Pomysł przeznaczenia zachodniej strony 
ul. Marchlewskiego na parkingi jest błędem, z 
uwagi na wartość tego terenu i znacznego osłabie
nia miejskiego charakteru tej ulicy. Zarysowanie

NAGRODA RÓWNORZĘDNA obrzeży terenu oraz zaprojektowanie placu Kró
lewskiego nadaje temu obszarowi wyrazistą wew
nętrzną identyfikację i wewnętrzną organizację ży
cia społecznego (porządkowanie ruchów poprzecz
nych przez ul. Grzybowską do szkoły, obiektów 
handlowych, parku). Rozwiązanie placu Grzybow
skiego z placem Bankowym — mało czytelne. Na 
szczególne podkreślenie zasługuje osiągnięcie wy
raźnego podziału przestrzeni publicznych i spo
łecznych, przy użyciu minimalnych środków inwe
stycyjnych oraz niezwykle prostych form budyn
ków. Zachowano w całości istniejącą kulturę, bez 
istotnych interwencji. Forma placu Królewskigo 
może spowodować konieczną przebudowę uzbroje
nia miejskiego. Świadome spowolnienie ruchu ko
łowego na całym obszarze konkursu umożliw ia 
powstanie nowych wartości użytkowania przetrzeni 
śródmiejskiej.
Wartości te jednak prawdopodobnie nie byłyby tak 
jednoznaczne i prosto osiągnięte, gdyby parkowa
nie było związane bezpośrednio z zabudową. Pra
ca ta w pełni ilustruje pojęcie ,,swedish grace” 
(szwedzki wdzięk).
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WYRÓŻNIENIE SPECJALNE JURY
Zespół autorski z Bukaresztu

Autorzy:

Dan Agent, Radu D ragan , K ristina M oscu, O lga Na- 

im an

W spółpraca: A ndre i D rogeanu , L m u  H am za, A nia  

Otoiu

OPINIA O PRACY
Obszar opracowania nie jest traktowany jako wyi
zolowana wyspa, ale jako integralna część miasta. 
Oś Saska została ukształtowana zgodnie z je j waż
nością. Zaproponowane połączenie na kierunku 
północ-południe zostało symetrycznie ukształtowa
ne przez serię następujących po sobie wnętrz. W 
projekcie nowe budynki są dobudowane pod róż
nym kątem do istniejących 16-piętrowych bloków, 
co stwarza interesujące rozwiązanie o charakterze 
śródmiejskim. Niemniej nasuwają się pewne wątp
liwości, co do konsekwencji kolizji występujących 
między istniejącymi wysokim i i projektowanymi ni
skimi budynkami.
Nie rozwiązano powiązania Ogrodu Saskiego — 
jako przestrzeni społecznej —  z luźno zaznaczony
mi półprywatnymi przestrzeniami pomiędzy 16-pię- 
trowymi blokami. Zaprojektowana ulica — przeci
nająca Oś Saską i Ogród Saski —  może zakłócić 
ciągłość obszaru ruchu pieszego.
Rozwiązanie parkingów, głównie w form ie podzie
mnej, wymagałoby w realizacji dużych nakładów fi
nansowych.
Przedstawiona idea obszaru śródmiejskiego jest 
ściśle odniesiona do tradycyjnego układu m iejskie
go bloków ulicznych.
Kolizyjne jest podejście postmodernistyczne, jed
nakże detale zostały dobrze opracowane, szanując 
jednocześnie istniejące wartości.
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id . WYRÓŻNIENIE SPECJALNE JURY
Zespół autorski z Leningradu

Autorzy:

Lew  B rusiłow ski, K irił P anteshin , G eorg ij S alikov

OPINIA O PRACY
Zaletę idei autorskiej układu przestrzennego stano
wi odtworzenie i rozw inięcie historycznego ciągu, 
biegnącego przekątnie przez plac Grzybowski, Oś 

W% Saską i plac Dzierżyńskiego.
fi/}ił. Trafna decyzja intensyfikacji funkcji centrogennych, 

wzdłuż odtworzonego ciągu, integruje projekto
wany obszar zarówno z historycznym, jak i 
współczesnym centrum stolicy w jeden organizm 
miejski. Rozwiązanie to tworzy nową programo
wo-przestrzenną jakość obszaru, właściwą dla jego 
współczesnej i przyszłej struktury. Strukturę wew
nętrzną obszaru oparto o dwa współprecyzujące 
elementy, krystalizujące całość układu, jakim  w 
koncepcji jest plac Grzybowski i plac M irowski z 
rozbudowanym pałacem Lubomirskich. Wyraźnie 
zdefiniowana przestrzennie pierzeja placu Grzy- 

' bowskiego wzbogacona koncentracją programu 
kulturalnego, podnosi standard użytkowy i intensy
fikację ruchu.

Powiązanie programem i systemem ciągów placu 
Grzybowskiego z małym Grzybowskim —  bardzo 
interesujące i przestrzennie uzasadnione. Nato
miast rozwiązanie rejonu placu Mirowskiego, jego 
skala i relacje przestrzenne budzą wątpliwości, 
szczególnie w rozwiązaniu obudowy fasad ul. Mar
szałkowskiej, pierzei ul. Przechodniej oraz ściany 
południowej.
Kompozycja parku M irowskiego i jego powiązania 
z placem —  właściwe. Propozycja komponowania 
struktury terenów mieszkaniowych nowej zabudo
wy w integracji z budynkami wysokimi jest intere
sująca, lecz tak dalece zdeterminowana, że unie
możliw ia je j elastyczną i zmienną w czasie trans
formację.
Zaproponowany system wewnętrznej komunikacji, 
mimo bogatej siatki ulic, budzi wątpliwości, szcze
gólnie w obszarze koncentracji zabudowy mieszka
niowej.
Nie ukształtowano w pełni systemu parkowania.
Na szczególne podkreślenie zasługuje wysoki po
ziom inwencji twórczej koncepcji autorskiej oraz 
przyjęta metoda pracy — od analizy uwarunkowań 
i kierunku rozwoju do jej przestrzennej syntezy.



Zespół wytypowany na podstawie zlece
nia Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i 
Usług do opracowania studium możli
wości lokalizowania funkcji handlu i us- 

na terenie objętym konkursem
Zespół autorski „Warszawa I”

Autorzy:
'tecek S zerszeń , M arek  M łodecki, Jacek P leskacz  

Autor program u: K atarzyna K iełbow icz  

Konsultacje: A leksan der C hylak  

W spółpraca projektow a: M ich a ł O stan iew icz

OPINIA O PRACY
Autorzy wypracowali analityczny sposób podejścia 

przestudiowania istniejącego stanu zagospoda- 
rowania na terenie konkursu i spobobów jego 
przekształcenia. Wyniki tej analizy zostały przed-

Istawione w form ie zestawu wytycznych, które są 
bardziej „przepisem ”  dla następnego etapu pro
jektowania, niż samym projektem. Ta analiza 
przedstawia wartość samą w sobie, ale w tego ty
pu konkursie powinno być również pokazane roz
wiązanie przestrzenne. Intencje autorów nie zosta
ły w pełni wyjaśnione. Struktura wewnętrzna jest

zgodna z wytycznymi warunków konkursu i z anali
zą historyczną. Zaproponowana nowa ulica, łączą
ca PI. Grzybowski z Halami M irowskim i, nie jest 
potrzebna; narusza ona funkcje hal, a jednocześnie 
stwarza nowe wyeksponowane skrzyżowanie pię
ciu ulic przy ul. Królewskiej, które jest jednak mało 
sprecyzowane w swoim przestrzennym i funkcjo
nalnym wyrazie. Rozdzielenie historycznej osi pół
noc-południe, na dwie ulice biegnące na północ od 
Placu Grzybowskiego, obniża rangę Pałacu Lubo
mirskich, jako istotnego elementu tej osi. Tym sa
mym możliwości architektoniczne, reprezentowane 
przez skrzyżowanie Osi Saskiej z osią północ-po
łudnie, zostały częściowo stracone. Ukształtowanie 
ul. Próżnej, PI. Grzybowskiego i rejonu Synagogi 
zapowiada dobre rozwiązanie, zarówno od strony 
funkcjonalnej jak i przestrzennej.
Podkreślenie narożników bloków jest dobrym po
mysłem, porządkującym strukturę miasta. Ze 
względu na przyjętą metodę planistyczną, ukształ 
towanie bezpośredniego sąsiedztwa istniejących 
wysokich budynków mieszkalnych zostało przed
stawione w schematycznych szkicach, co nie może 
być uważane za wystarczające z punktu widzenia 
celów konkursu.



Zespół autorski z Berlina

Autorzy:
H elm ut S tingl, Ralf M ósing, R um iana M an g e l, Kay 
W ieland, Thom as Ludw ig, E berhard  Horn  
W spółpraca: S usanna D óbbel, Eduart S prang er

OPINIA O PRACY
Przyjęta koncepcja umożliw ia w czytelny sposób 
powiązania funkcjonalno-przestrzenne obszaru z 
północnymi i południowymi elementami struktury 
śródmiejskiej miasta oraz z założeniem Ogrodu 
Saskiego. Podstawową wątpliwość struktury wew
nętrznej obszaru budzi idea założenia przestrzen
nego na osi: ul. Królewska —  Hale Mirowskie, z 
koncentracją programu kulturalno-rozrywkowego i 
sportowo-rekreacyjnego. Założenie bowiem nie 
podbudowuje programowo, ze względu na swoją 
lokalizację —  ani układu ul. Marchlewskiego, natu
ralnego ciągu miejskiego, ani historycznego ciągu 
od Placu Grzybowskiego — do Hal Mirowskich. Po
nadto założenie to —  jednoznacznie zdeterm ino
wane przestrzennie — wymaga kompleksowej rea
lizacji przyjętego układu. Zasada ta uniemożliw ia 
jego elastyczność, wymienność programową oraz 
zmienność w czasie.
Natomiast interesującym elementem tej koncepcji

jest próba powiązania tego układu poprzez ul. Ma
riańską z zachodnim rejonem centrum Warszawy. 
Na szczególne podkreślenie zasługuje wysoki po
ziom rozwiązań funkcjonalno-architektonicznych 
reprezentowanych w pracy.

SYTUACYJNY T1 0 0 0
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Wespół autorski z Budapesztu

Autorzy;

^ s z lo  M iko, Janos Radics, Laszió  S zasz  
Współpraca: Lajos Boros, A ndras K apcsos, M ihaly  

B alazs M iko, A ndras Rath, Z so lt S chilling , Fe* 
r®nc S chuller, M a ria  S zasz

OPINIA O PRACY
koncepcja autorska przewiduje podkreślenie zna* 
c*snia Osi Saskiej, je j rozw inięcie w kierunku za- 
c^odnim w rozbudowany kompleks kompozycji 
Przestrzennej. Idea tą — wątpliwa w sensie histo
rycznym oraz w procesie życia miasta —  uniemoż- 
lw'a integrację przestrzenną i programową obsza- 
!.u 2 historycznym i współczesnym jego centrum. 

°ncepcja ta wymaga poonadto wyburzenia —  w 
Krssie docelowym —  osiedla ,,M irów ” , co w pro- 

ccsie przekształcania jakościowego obszaru należy 
° Ceniać jedynie w aspekcie studialno-teoretycz- 
nVm.

^Proponowany w strukturze wewnętrznej układ 
0rnPozycyjny kwartałów zabudowy, w nawiązaniu 

zasad kompozycji przestrzennej parku, nie jest 
0,ny po absorbcji zabudowy wysokiej i jest z nią 
nkcjonalnie oraz przestrzennie sprzeczny. 
e|°we i świadome stwarzanie sytuacji konflikto

wych nie rozwiązuje problemu koegzystencji istnie
jącego układu z projektowanym.
Rozwiązanie komunikacji kołowej nie uwzględnia 
powiązań wewnątrzobszarowych w kierunku pół
noc-południe.
Siatka ulic wewnętrznych oraz system parkowania 
— prawidłowy.
Należy podkreślić wysoki poziom pracy, szczegól
nie w części analityczno-studialnej oraz rozwiązań 
szczegółowych, dotyczących propozycji architekto
nicznych.
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Zespół autorski z Pragi

Autorzy:
Z d en ek S am an, M ichał H exner, P etr S tarćević

OPINIA O PRACY
Projekt stara się zintegrować środowisko prze
strzenne. Na przykład Oś Saska otwiera się na ul. 
Marszałkowską, odtwarzając tradycyjne wnętrza na 
tym ciągu. Z drugiej strony projekt przewiduje bar
dzo skoncentrowaną zabudowę, otaczającą istnie
jące wysokie bloki. Zmiana funkcji 16-piętrowych 
budynków na domy studenckie i zmniejszenie tym 
samym liczby mieszkań, grozi stworzeniem obsza
rów monofunkcyjnych. Parkowanie jest rozwiązane 
w sposób zorganizowany, w zróżnicowanych ukła
dach.
Układ historyczny został potraktowany z dużym 
zrozumieniem, a jego ukstałtowanie świadczy o 
wrażliwości architektonicznej.
Niemniej projekt jako całość nie przedstawia ża
dnej jednoznacznie określonej idei kształtowania 
rejonu śródmiejskiego.
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*®spół autorski z Sofii

tutorzy:
cM s to  G entchev (k ierow n ik), Iw an D im ov (k ie ro w 
nik)
B o n k o w ie  zespołu: R oum en P arvanov, D im o Pe- 
ir°v, K iril Savov

o p i n i a  o  p r a c y

Pr°pozycja zawarta w tej pracy jest jednoznacznie 
koncentrowana na problem ie możliwości dalszego 
kształtowania Osi Saskiej. Nowy, wysoki element 
" "  -p iram ida” — jest w zasadzie prawidłowo usy- 
j^owany, niemniej sam pomysł jest już przebrzmia-

^aletą tej pracy jest integracja parku M irowskiego 
z Parkiem stworzonym przed pałacem Lubomir- 
s^*ch. Projekt prawidłowo podkreśla zamkniętą li- 
^  zabudowy ulicy Grzybowskiej. 

ie Pokazano natomiast funkcjonalnego i architek- 
° nicznego rozwiązania dla wysokich bloków mie~ 
^kaniowych i ich bezpośredniego otoczenia. 

raca nie przedstawia i nie rozwija żadnej koncep- 
okładu i struktury obszaru śródmiejskiego.
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konkur/yop

Dzielnica mieszkaniowa
STRZESZYN w Poznaniu Konkurs SARP nr 678

Przygotowała Ewa Przestaszewska

« _jl02

Konkurs na koncepcję planu szczegóło
wego zagospodarowania przestrzennego 
dzielnicy mieszkaniowej Strzeszyn w 
Poznaniu był konkursem ogólnopolskim, 
zamkniętym, problemowym. Do udziału 
w konkursie zostało zaproszonych 10 ze
społów, w tym 3 z Poznania.

WYCIĄG Z WARUNKÓW KONKURSU 
CEL KONKURSU
Uzyskanie, na podstawie konfrontacji 
poglądów 10 wybranych polskich zespo
łów autorskich, możliwie najlepszej kon
cepcji przestrzenno-funkcjonalnej i pro- 
gramowo-technicznej dla nowej jednostki 
mieszkaniowej Poznania. Oprócz kla
sycznego celu, to jest wyboru najlepszej 
z 10 prac, intencją zleceniodawcy i orga
nizatora Konkursu było uzyskanie możli
wie pełnego obrazu panujących tenden
cji w polskiej urbanistyce na temat 
kształtowania nowych, dużych zespołów 
mieszkaniowych przy uwzględnieniu 
konkretnego zamówienia społecznego 
(kilkadziesiąt wniosków grupowych za
kładów pracy, instytucji, małych spół
dzielni oraz kilka tysięcy wniosków indy
widualnych), aktualnej i przewidywanej 
sytuacji gospodarczo-ekonomicznej kraju 
oraz konkretnego miejsca czasu (począ
tek realizacji 1990). Taka konfrontacja 
zwiększa szansę najlepszego wyboru. 
Nagrodzona praca będzie podstawą do 
opracowania planu miejscowego w Mie
jskim Biurze Planowania Przestrzennego 
w Poznaniu, z zachowaniem praw autor
skich.

ZADANIE KONKURSU
Opracowanie programowo-przestrzennej 
koncepcji urbanistycznej dzielnicy mie
szkaniowej na terenie o powierzchni ok. 
385 ha, położonym w rejonie Strzeszyna, 
tzw. pasie ekologicznym W-Z Poznania, 
w odległości ok. 5 km od jego Centrum 
ze szczególnym uwzględnieniem: kom
pozycji dzielnicy, nowych, społecz
no-gospodarczych warunków rozwoju 
form zabudowy mieszkaniowej, lokaliza
cji dzielnicy w poznańskim pasie ekolo
gicznym W-Z, autorskiej koncepcji na te
mat kształtowania miejsca zamieszkania 
(bycia) człowieka; i określeniem: chłon
ności terenu, intensywności zabudowy, 
propozycji zabudowy intensywnej niskiej,

ekstensywnej niskiej i ekstensywnej 
średniej relacji ilościowej mieszkań o 
standardzie tzw. budownictwa w ieloro
dzinnego do mieszkań-domów o standar
dzie tzw. jednorodzinnym, zapisanych w 
formie planu regulacyjnego.

P R O G R A M

M ieszka ln ic tw o
Granicą maksymalną, nieprzekraczalną, wyrażoną 
liczbą mieszkańców, jest wielkość 25000 M.
Dla form zabudowy mieszkaniowej intensywnej za
łożono przyjęcie wskaźnika 25 m2 p.o,/1 mieszkańca. 
Dla form zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej 
przyjęciewskaźnika od 40 do 50 m2 p.o./1 M, co 
odpowiada mieszkaniu-domowi o 170--220 m p.o. Dla 
każdego mieszkańca należało przewidzieć miejsce 
garażowe i ogródek.
Wzajemne relacje — do ustalenia. Intensywność — 
do ustalenia. Wartość i wskaźniki do obliczenia 
programu usług podstawowych i urządzeń towarzy
szących — według części informacyjnej, z możliwo
ścią uzasadnionych korekt i tez autorskich.
P ro gram  og ólnom iejski
Szkoły średnie —  ogólnokształcące (600 uczniów), 
szkoły specjalne — 400 miejsc, przychodnia specja
listyczna (15 gabinetów), z apteką (180 m2 p.u. i 
podstacją pogotowia ratunkowego) 3 zespoły dyżur
ne, 200 m2 p.u., Dom Spokojnej Starości (150 miejsc), 
Dom Dziecka (120 miejsc), Dom Małego Dziecka (60 
miejsc), rejonowy ośrodek kultury (3000 m3 p.u.), kina 
(15 miejsc/1000 M), obiekty kultu re lig ijnego (1 
obiekt/7-10000 M), centrala telefoniczna (10000 
numerów), poczta dzielnicowa nadawczo-odbiorcza 
(20 m2 p.u./1000 M), zespół kubaturowy sportu i kryta 
pływalnia, sale, sauny, łaźnie (10 m2 p.u./1000 M), 
administracja dzielnicy (150 m2 p.u ), bank, PKO — 
filia (300 m2 p.u.), bazy remontowo-budowlane dla 
obsługi bieżącej dzielnicy (do ustalenia), baza (filia) 
zieleni miejskiej (1,00 ha), rezerwy na funkcje nie 
przewidziane memieszkaniowe (do ustalenia), stacje 
benzynowe (3 obiekty).
M ie jsca pracy (poza ob ow iązu jącym  prog ram em  
usług)
Zakłady pracy nieuciążliwej, uspołecznionej (głó
wnie dla kobiet) dla ca 1000 zatrudnionych, zinte
growana z unkcją mieszkania sieć drobnej produkcji, 
usług, wytwórczości, wiążąca pracę i mieszkanie z 
jednym terytoriuż.
O chrona środow iska, k ra jo braz
Położenie dzielnicy w poznańskim pasie ekologicz
nym W-Z wymaga szczególnego traktowania proble
mu. Jest to jedno z zadań konkursu.

SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO:
Przewodniczący Sądu
arch. Marek Budzyński —  SARP —
Warszawa
Sędziowie:
mgr inż. Bogdan Zastawny —  wiceprezy
dent m. Poznania
arch. Zdzisław Machowina — Główny Ar
chitekt Miasta
arch. Lech Langowski — Dyrektor MBPP 
— przedstawiciel inwestora

arch. Andrzej Kiciński — SARP — Warsza
wa
arch. Andrzej Owczarek — SARP — Łódź 
arch. Jerzy Schmidt — SARP — Poznań 
arch. Lidia Wejchert — TUP, SARP Poznań 
arch. Piotr Wędrychowicz — SARP —- 
Poznań
Sędzia referent
arch. Marian Fikus — SARP Poznań 
Sekretarz Organizacyjny Konkursu 
arch. Michał Ankiersztajn — SNRP Poznań

KRYTERIA OCENY

Przydatność projektu planu przy stero
waniu realizacją dzielnicy jednorodzin
nego budownictwa mieszkaniowego przy 
założeniu, że:
—siłą sterującą rozwojem i budującą 

podstawową infrastrukturę jest miasto,
—realizatorami zabudowy mieszkanio

wej są prywatni inwestorzy, małe spółd
zielnie, zrzeszenia i spółki budowlane, 
których aktywność jest odbiciem rzeczy
wistego zapotrzebowania społecznego. 
Uzyskanie — na podstawie powyższych 
założeń — własnej kompozycji dzielnicy, 
uwzględniającej wyspowe położenie 
oraz szczególne warunki ekologiczne. 
Obejmuje to w szczególności:
—dyspozycję terenów otwartych i zabu

dowanych,
—szkielet układu przestrzennego,
—osiągnięcie (przy założonej intensyw

ności) humanistycznego charakteru 
wnętrza dzielnicy.
Uzyskanie struktury wewnętrznej planu, 
uwzględniającej:

1. Podział na odpowiedniej wielkości 
kwartały, umożliwiające: 
zapewnienie założonego charakteru prze- 
strzenno-funkcjonalnego, a jednocześ
nie elastyczność, różnorodność działąń 
inwestorskich, odpowiedni promień obs
ługi dla usług i uzyskanie w fazie reali
zacyjnej różnorodności wnętrza.
2. Powiązania zasadniczych elementów 
identyfikujących przestrzeń z wewnętrz
ną strukturą planu, terenami zewnętrzny
mi i przystankami kolejowymi.
3. Powiązanie wewnętrznej zieleni z ot
wartymi terenami zewnętrznymi.
4. Przydatność przyjętych elementów 
identyfikujących przez plan do formowa'



t

Ma z drobnych form (elementów) prze
strzennych.
łyskan ie  najwyższego udziału jedno
godzinnej zabudowy (intensywnej i eks
tensywnej) oraz uwzględnienie w możli
we pełnym wymiarze postulatu własne- 
9o ogrodu przy mieszkaniu oraz własne- 
9° miejsca na samochód.
Wypisanie (z aktualnych względów eks- 
P'oatacyjnych) możliwie największego 
Procentu terenów konkretnym użytkowni
kom.
Osiągnięcie czytelnych powiązań komu
tacyjnych z przystankami kolejowymi, 
trudnienie przejazdu tranzytowego pr- 

dzielnicę.
kolację terenów mieszkalnych od uciąż- 
i'Wości kolei i dróg szybkiego ruchu, 
łyskan ie  zabezpieczenia chronionej 
b o le n i.  51

Upewnienie wymagań klimatycznych 
(przewietrzanie, nasłonecznienie itd.).
K lec en ia  p o k o n k u r s o w e
1- Sąd uznaje, że konkurs spełnił swoje 
Udanie przy bardzo wysokim poziomie 
^rac> ze szczególnym wyróżnieniem 
prac Nr 9 i Nr 8.
 ̂ Zdaniem Sądu —  tereny mieszkanio- 

Vve brutto określone w pracy Nr 9 nie po
winny być powiększane.
 ̂ Ze względów ekologicznych i realiza- 

cVjnych oraz z uwagi na zapotrzebowa- 
nie społeczne konieczne jest wyznacze- 
t  maksymalnej ilości terenów pod za- 
udowę jednorodzinną na działkach in

dywidualnych.
proporcje rodzajów zabudowy mieszka- 

n'°Wej zapisane w pracy Nr 9 uznaje się 
właściwe.
W związku z tym założona chłonność 

6renów, wynikająca z progu komunika
cyjnego, winna zostać obniżona.

Sąd uznaje za właściwe utrzymanie 
6r®nów otwartych w części południo-
^°~zachodniej.

Praca Nr 9 stanowi podstawę do opra- 
c°Wania miejscowego planu szczegóło
w o .

Plan ten winien uwzględnić ponadto 
pr2eanalizowanie relacji między głębo- 
°ścią bloków a intensywnością, przy 

Minimalnej szerokości działki = 6 m i 
raktowaniu liczby działek jako podsta

wowego parametru.
Całość prac, stanowiąca cenny doro- 

e*- winna zostać przeanalizowana 
Przez zespół autorski planu (ze szcze
gólnym uwzględnieniem pracy Nr 8).

Sąd sugeruje przeanalizowanie 
Przez władze miasta zasad procesu in
westycyjnego przedstawionych w pracy 

j  8 jako przydatnych przy realizacji te- 
9° typu dzielnic budownictwa jednoro-

FRAGMENTY WYPOWIEDZI 
Z DYSKUSJI POKONKURSOWEJ
M anfred  Pietz:
,,Kompozycja nagrodzonej pracy ma charakter 
spokojny; z typowych szeregówek buduje się typo
we jednostki m ieszkalne (w latach sześćdziesią
tych i siedemdziesiątych krytykowano jednostkę  
sąsiedzką, jednostkę szkolną) w tym przypadku 
jednostki przedszkolnej. Z  tego tworzywa możemy 
budować typowe dzielnice, ba, nawet typowe m ia
sta z typowych budynków i typowych jednostek. To
talna typizacja i unifikacja. Zdaje się, że SARP nie
dawno walczył o coś zupełnie odwrotnego. 
Kompozycja logiczna, oparta na uwarunkowaniach 
stanu istniejącego, kontynuacji dziedzictwa kulturo
wego (zgodnie z zapisem Warszawskiego Kongre
su Ul A), elementach krystalizujących, je s t kompo
zycją tylko i wyłącznie dla jednego terenu. Nie da 
się je j przenieść bezkrytycznie w jakieko lw iek inne 
miejsce, jako że nie ma dwóch m iejsc identycz
nych.
Jest na sa li kilka prac, które oparły swe kompozy
cje na wyżej wymienionych przesłankach (1, 3, 4, 
8) oraz jedna, która je s t zupełnie różna od wszyst
kich pozostałych opracowań. a więc praca nr 2 
Praca ta wymaga niekonwencjonalnych kryteriów  
oceny. O ile w pozostałych pracach wystarczy 
mędrca szkiełko i oko. to w tej pracy należałoby 
się wznieść na nieco wyższy poziom  — poziom  
sztuki, sztuki niewymiernej, zaskakującej, odkry
wczej, unikalnej (...).
Kończąc, chciałbym zatrzymać się nad jeszcze je d 
nym z celów konkursowych, a m ianowicie na obra
zie tendencji urbanistyki polskiej. Wybór pracy nie
jako ukierunkował tendencję. Praca stan ie 's ię  wzo
rem dla studentów architektury, wywrze swoje p ięt
no na inne opracowania tak, że za dwadzieścia lat 
może dojdziemy do poziomu prac 1, 4, a za p ięć
dziesiąt do poziomu pracy nr 2. Werdykt ten jes t 
potężnym krokiem do tyłu, biorąc nawet pod uwa
gę dotychczasowe rozwiązania poznańskie, jak  Fe
deracja Małych Miast, których założenia są słusz
ne,

Jerzy Schm idt:
Mimo że warunki konkursu są precyzyjn ie opraco
wane, to każdy z uczestników zamyka się w swoim  
świecie. (...) Są dwie płaszczyzny dociekań:
1 —  struktura, kręgosłup planu, 2 — duża skala ur
banistyczna i architektoniczna.
Porównanie tych dwóch rzeczy, to dokonywanie 
wyboru pracy. Nie można oddzielnie patrzeć (pra
ca 2) na intrygę i na efekty (Stare M iasto — Cyta
dela i ogródki działkowe wzdłuż torów kolejowych 
pod lin ią wysokiego napięcia). Nie można mówić, 
że to je s t forma nowoczesnego. współczesnego 
mieszkania. Oddzielnie m ówimy o form ie, a od
dzieln ie o warunkach m ieszkania. (...)” .

Stefan M u ller:
„G dybym  nadesłał pracę, to byłaby ona na ostat
nim miejscu. Rozstrzygnięcie konkursu je s t trafne i 
prawidłowe. Prace 9, 8 i 1 podobają m i się. Gdy
bym był sędzią, to wygrałaby praca 1. Inny sposób 
widzenia je s t bardzo dobry. Pracy takiej ja k  8 i  9 
nie zrobiłbym. Praca 9 je s t bardzo modna, chwytli
wie europejska i przystająca do naszych możliwoś
ci —  jeszcze raz przychylam się do werdyktu, ale 
z zastrzeżeniami, o których m ów ił Manfred Pietz. 
Nie można ludzi uszczęśliw iać dom am i jednoro
dzinnymi. Te dwie prace to pewne przekroczenie  
granicy, je s t to sposób myślenia „p ryw ac ia rsk i’ , 
dla ludzi bogatych. Ten aspekt socjoiogiczno-spo- 
łeczny należałoby wziąć pod uwagę. Co do innych 
prac mam stosunek w m iarę ch łodny” .

Jerzy Gurawski:
„ Sędziowie teraz między sobą wymieniają poglą
dy. Żal, że zniknęła architektura, a zapis szkoły 
warszawskiej przeraża. Zastanawiałem s ię , dlacze
go nie można zrobić jeszcze prościej, ale byłoby to 
straszne. Wiedząc, że najważniejszy je s t zapis p la
nu, sama aksonometria nie ma znaczenia. Byłem  
miłośnikiem  zapisu architektonicznego w urbani
styce. Nie wiem dlaczego praca 2 nie ma wyróż
nienia, bo wszystkich fascynuje, a nawet szczytowe 
osiągnięcie naszego postmodernizmu — praca 7 
— nie zostały dostrzeżone: bo są inne, a reszta 
je s t grzeczna (?)
Kierunek pracy 2 je s t godny zauważenia i propozy
cja wydaje s ię  in teresu jąca” .

A ndrze j Kiciński:
„ [ . . . ]  Prawie połowa prac wątpi, czy można z zabu
dowy jednorodzinnej zrobić miasto. Rzecz je s t do 
wykonania, chociaż uważam, że 25000 mieszkań
ców  — je s t to wielkość przesadzona. Ciągle tkwi
my w sferze poszukiwań operacyjnych i z  tego po
wodu ten konkurs je s t ja k  najbardziej na miejscu. 
Istotny je s t podzia ł na to, co rob i „m iasto  ” , a co in
westor (prywatny). Interesujące je s t spojrzenie na 
to, ja k  koledzy wyobrażają sobie najm niejszy kwar
ta ł zapisany w sposób obligatoryjny.
Duży blok daje elastyczność planu, mały, większe 
zdefiniowanie. (...) Istnieje duże niebezpieczeń
stwo, że przy „dużooczkowym ”  planie efekt nie bę
dzie zrealizowany. (...) Chciałbym dorzucić jeszcze  
parę luźnych uwag. Chociaż poziom konkursu je s t 
wysoki, to pozostaje wrażenie niedosytu. Chciałoby 
się wielkiego odkrycia. Muszę stwierdzić, że praca 
8 ma w sobie bardzo duży ładunek intelektualny, 
niem niej praca 9 za każdym razem jaw iła  s ię jako  
ta bardziej skończona. Pracę 1 charakteryzuje ro
mantyzm przestrzenny, bez wskazówek w ja k i spo
sób go realizować. Natomiast praca 2, to roman
tyzm lite rack i” .

Jerzy  S zczepanik-D zikow ski:
„(...)Jak dotąd nie pozbyliśm y się  sposobu myśle
nia formacji, w której żyjemy. 250 ha terenu to je s t 
20000 mieszkańców. W porównaniu z 60000 Ursy
nowa, mamy tu do czynienia z pewną rozrzutnoś
cią. Na Ursynowie uzbrojenie było rzadkie, koszty 
uzbrojenia były niższe niż te, z którym i tu mamy 
do czynienia (1:1 na Ursynowie koszt kubatury do 
rur). Podchodziliśmy do zagadnienia inaczej, tak, 
żeby m iejskie pieniądze spożytkować ja k  najekono- 
miczniej. Proponuję zatem, by laureaci przeanali
zowali, czy zalecana przez Sąd górna granica 
chłonności terenu (20000 mieszkańców) je s t właś
ciwa i czy nie można je j zwiększyć. (...) Chciałbym, 
żeby racjonalne wykorzystanie terenu było obo
w iązkiem ” .

M anfred  P ietz:
„D laczego nie powiedzano od razu, że tylko zabu
dowa jednorodzinna. Wtedy nie brałbym udziału, 
bo je s t to sprzeczne z m oim i przekonaniami. Kon
kurs został zrobiony „p o d  biurokrację. ”

Lidia W ejchert:
„N ie  ma mowy o uszczęśliw ianiu na s iłę  budownic
twem jednorodzinnym, bo je s t to globaln ie 20-30%  
całego budownictwa mieszkaniowego. Obserwuje 
się coraz lepsze efekty urbanistyczne w konkur
sach, a coraz gorsze efekty inwestycyjne. Sądzę, 
że prace 8 i 9 to je s t coś w ięcej niż zręcznie nary
sowany plan. Skromny, ale rea ln ie jszy plan da 
nam dużo więcej niż barokowy” .

M arek  Budzyński:
„B iu rokracja  ma aspekt pozytywny i negatywny. 
Plan urbanistyczny musi być dostosowany do dzia
łań adm in is trac ji” . 103
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Nagroda za najpełniejszą odpowiedź na zadaną form uł 
projektu planu regulacyjnego dla dzielnicy mieszkaniowe) 
uwarunkowanej konkretnym zamówieniem społecznym ^ 
określonym, specyficznym miejscu.

O P IN IA  SĄDU K O N K U R SO W E G O

Projekt planu, używając względnie skromnego aparatu 
środków regulacyjnych, w pełni odpowiada założonemu 
celowi, tj. sformułowaniu zasad regulacji do realizacji 
dzielnicy zabudowy jednorodzinnej.
Kompozycja dzielnicy oparta jest o prawidłową, w pełń' 
zgodną z warunkami ochrony środowiska naturalnego 
dyspozycję terenów otwartych —  zielonych i zabudowa' 
nych ze strefowaniem intensywności, które także prawidło 
wo z punktu widzenia nawietrzania dzielnicy i ochrony Pa' 
sa ekologicznego wzrasta w kierunku torów PKP.
Centralnie prowadzona aleja identyfikująca przestrzeń ' 
funkcję, uczytelnia całość układu, wiążąc logicznie główna 
punkty zainteresowań wewnętrznych i zewnętrznych. Nało 
żenie siatki ekologicznej trafnie zaprojektowanej, z siatka 
urbanistyczną wyznacza węzły ogniskujące funkcje usło 
gowe oraz dobrze orientujące całą kompozycję.
Założone formy zabudowy jednorodzinnej (90%) oraz rtfi 
łe domy mieszkalne (10%), w powiązaniu z głównyń1 
koścem kompozycji, układami zieleni, placyków ,,miesż' 
kaniowych” , dyspozycją usług itp. tworzy warunki uzyska' 
nia zhumanizowanego środowiska życia człowieka. 
Problematyczna —  w tym kontekście —  jest założona im 
tensywność zabudowy dla strefy MN intensywnej równa 1 ' 
1,10, powodująca ograniczenie powierzchni działek do ca 
150 m.
Wielkości kwartałów od 0.5 do 1,2 ha, będące polem im 
westycyjnym nie przekraczającym ca 80 rodzin, są właśc«' 
we dla przyjętej formy inwestowania. Zabezpieczone fe' 
zerwy na niezależne zabudowanie programu usług sieciO' r 
wych z obowiązujących narzutów, stwarzają inwestoroń1 
programu szansę wyboru, co uznaje się za pozytywne 
Prawidłowo rozwiązano problemy ochrony akustycznej. Pr' 
zewietrzania. nasłonecznienia (...).
25 września 1986 roku Miejska Rada Narodowa w Pozni 
niu podjęła uchwałę o zatwierdzeniu projektu konkursowi 
go jako założeń do miejscowego planu zagospodarowani9 
przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego ^ 
Poznaniu —  Strzeszynie. Opracowanie planu powierzone 
autorom nagrodzonej pracy konkursowej.

PRACA NR 9 — I nagroda



P*ACA NR 8 II nagroda
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0p,NlA SĄDU KONKURSOWEGO

^rojekt planu cechuje wysoki, świadomie założony sposób 
orzystania terenu, przy zachowaniu możliwie najbar- 

n racjonalnych i ekonomicznych narzędzi planistycz- 
Pow * or9anjzacyjno-prawnych.
na ^ Sza> zracjonalizowana do maksimum teza, zaciążyła 

generalnej dyspozycji i stosunku terenów otwartych do 
udowanych. j ej konsekwencją jest także obniżenie 

k0 ne9° standardu zamieszkiwania w dzielnicy. 
tere Pozycja oparta o wyeksponowanie dominujących w 
sie n'e punk<6w, oraz powiązanie ich bogato kształtowaną 
szk ^  głównych alei —  ciągów hplaców, tworzy wyraźny 
g e et Przestrzenny dzielnicy. Można kwestionować bo- 
Wz |W°  tego uk*adu, szczególnie w węźle centralnym, ze 
Struk^U 03 wyst^Pui^ce tam komplikacje ruchowe. 
loqi tUra po^staw°w a tkanki mieszkaniowej jest bardzo 
ad £2na ■ racjonalna, wielkości kwartałów są w pełni 
nie Watne do 2a*ożonych form inwestowania i perfekcyj
nej r° 2,iczone (4 345 parceli) 15% zabudowy wielorodzin- 
Proa Wyznaczonei koniecznością sprzężenia z tą formą 
dóbr mU us*u9 °we9 ° jest logicznie uzasadnione. Bardzo 
cyche P°wiązania zasadniczych elementów identyfikują- 
pr? Przestrzeń, z wewnętrzną strukturą planu oraz z 
njCQS ar* am* PKP. Struktura i rozmieszczenie usług dziel- 
Plani podbudowuje ważne kompozycyjnie miejsca w 

*ecz o\e zawsze spełnia warunki dogodnej obsługi. 
aku amentern planu jest brak właściwych zabezpieczeń 
pr2ebycznycb °P trasy Koszalińskiej w jej południowym 
Sąd ,e^U ° raz od trasy Biskupińskiej. 
p0cJ. Wys°^° ocenia racjonalizm przesłanek leżących u 
erga 2a forrnowania planu oraz zaproponowany program 
tyWnol2aCy m̂y buc)owy dzielnicy, ujmujący elementy efek- 
PRL SCl e^onomicznej przy aktualnym stanie prawnym w
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Wyróżnienie za czytelną kompozycję dzielnicy 
opartą na ciągach pieszych, łączących najważniej
sze elementy funkcjonalne i kompozycyjne zespołu 
oraz interesujące kształtowanie i użytkowanie tere
nów zielonych.

OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO

Praca przyjmuje niewłaściwe założenie —  niemoż
ność kształtowania dzielnicy mieszkaniowej bez 
zabudowy wielorodzinnej.
Logicznie kształtuje plan, opierając się o wzgórze, 
elementy uzupełniające, oraz dworce PKP.
Układ komunikacyjny obsługuje cały obszar w spo
sób logiczny i konsekwentny.
Stosowanie ciągów pieszych w tak wielkiej skali 
uznaje się za niewłaściwe: sprawdzone w wielu 
realizacjach nie funkcjonuje.
Wnikliwe kształtowanie zespołów zieleni otwartej 
towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej i w po 
wiązaniu z otaczającą zielenią.
Interesujące propozycje wykorzystania pasa terenu 
przy PKP dla celów szkółki zieleni oraz propozycja 
lokalizacji cmetarza w strefie ochronnej.
Wadą pracy jest konstruowanie szkieletu kompozy 
cyjnego na podstawie zabudowy wielorodzinnej 
operowanie zbyt dużymi terenami zabudowy jedno 
rodzinnej bez propozycji zasad ich podziału na 
mniejsze pola inwestycyjne.

PRACA NR 1 — wyróżnienie rów
norzędne

!
i  y
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pftACA NR 3 — wyróżnienie rów
norzędne

^ ró ż n ie n ie  za propozycję ideogramu koncen- 
ryczno-sieciowego układu planu potencjalnie właś- 
^iwego dla przewidywanych form realizacji i użyt- 
0vvania dzielnicy.

0p,NlA sądu  k o n k u r so w e g o

^ s ta w io n y  ideogram geometryczny nie został w 
sPosób czytelny udokumentowany jako zgodny z 
^ ' e)scem i intensywnością zabudowy. 

a szczególnie wątpliwe uznano:
^  *byt dużą ilość zabudowy wielorodzinnej,

Przemieszanie zabudowy w ielorodzinnej i jed- 
norodz'mnej (inne formy własności, inwestowania i
żyłkow ania),
~~ U d z ie len ie  „cen trum " z geometrii układu, /  

Zastosowanie w „cen trum " intensywności (400 
m,eszkańców na hektar plus usługi) znacznie za 
wysokie,

, brak uzasadnienia tak dużej ilości obowiązują- 
linii zabudowy wzdłuż „A le i"  i Bulwaru, 
brak wewnętrznej struktury terenów zielonych, 

^  zbyt głębokie wejście w tereny wymagające 
żh ro ny  
Za 7Pozytywne uznano powiązanie przestrzenne ze 

acJami kolejowymi dwoma głównymi ulicami mie- 
JSKimi oraz SpOSób zniechęcenia do przejazdów
tranzytowych
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Wyróżnienie za bardzo interesujące powiązanie 
zieleni zewnętrznej z układem kompozycyjnym 
dzielnicy.

OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO

Czytelny szkielet kompozycyjny, nawiązujący za 
równo do walorów terenu, jak i elementów funkcjo 
nalnych przy pewnym przeskalowaniu głównych 
przestrzeni ogniskujących. Model obsługi komuni
kacyjnej jest dość czytelny, jednak nie w pełni kon
sekwentny w rozwiązaniach wewnętrznych. W ry
sunku planu nieczytelny system parkowania w za
budowie intensywnej.
Przyjęty podział zabudowy na kwartały pozwala v\ 
zasadzie na elastyczną inspirację ustaleń w plan
szach realizacyjncych, bez negatywnego wpływu 
na kompozycję całości, jednak brak udokumento
wania tych możliwości w pracy.

PRACA NR 4 — wyróżnienie rów
norzędne

t - 3 3  kh
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PRACA NR 5 — wyróżnienie rów
norzędne

W yróżnienie za  poszukiw an ia  w łaściw ego  ro zw ią 
zan ia całości dzie ln icy, jak i je j e lem entó w  w na
w iązaniu  do konkretnego po łożen ia  przy głów nym  
klinie z ie len i o raz za  dobrą d rob no ziarn istą  struk
turę te ren ów  m ieszkaniow ych i uzyskane w alory  
przestrzenne.

OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO

W łaściw a re lac ja  pom iędzy te ren am i o tw artym i i 
zabudow anym i. D bałość o atrakcyjn ą percepcję  
dzieln icy w  relac jach  zew nętrznych i w ew n ętrz 
nych.
Stopniow anie intensywności zabudow y czyteln ie  
akcentuje podzia ł na m n ie jsze  zespoły. 
K szta łtow anie zespołów  m ieszkaniow ych um ożli
w ia w yd zie len ie  skończonych niew ielk ich  zad ań  in
westycyjnych, w ym ag a jed nak  jed no czesnej re a li
zacji wszystkich sk ładników  (zabud ow a jed n o ro 
dzinna, w ie lo rodzinna , ciągi p iesze, posadzki itp.). 
Zbyt duży ud zia ł zabudow y w ie lo rodzinne j obniża  
wartość propozycji jako  obszaru przezn aczo neg o  
9łów nie  dla drobnych inw estorów .
Złożone kształty kw arta łów  w yn ika jące z p rzy ję te 
go konkretnego ro zw ią zan ia  utrudnią e lastyczną  
in terpretację w następnych fazach projektow ych. 
Układ kom unikacji kołow ej zarów n o  podstaw ow ej, 
jak i w ew nętrzn ej, m ało  czytelny i n iekonsekw ent
ny w szczegó łach . Brak po w iązan ia  głównych e le  
m entów krystalizu jących z przystankam i ko lejow y  
mi.
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OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO

Przedstawiony rysunek planu wykazuje brak re lacji z 
w iększością zasad sformułowanych we wstępie do opisu 
pracy.
Interesujący zam ysł kraty zielonej —  deklarowanej jako 
kościec struktury —  jest nieczytelny w planie. W p rze 
strzeni będzie zauważalny tylko szczątkowo, powodując 
raczej niepokój niż uporządkowanie. Deklaratywność ist
nienia kraty już w przykładach 1:1500 wykazuje je j iluzo- 
ryczność. Modny chwyt form alno-graficzny m ijania się sia
tek jest przestrzennie nieuzasadniony.
Założenie, że centrum i najważniejsze przestrzenie pub
liczne zostały skomponowane z elementów planu Pozna
nia jest sprzeczne z deklaracją opisu, w której powstanie 
miasta jest ,,istnieniem jednoznacznych reguł gry mają
cych moc prawną” . Brak jest podstaw do uznania, że „ re 
guły g ry”  formujące centrum Poznania występują aktual
nie. Uznać należy za zaletę tendencję do wyraźnego róż
nicowania charakteru głównych zespołów przestrzeni pub
licznych.
„U rbanistica profanum”  —  kwartały zabudowy mieszanej
—  wyznaczone są w planie w sposób niekonsekwentny, 
trudny do zrozumienia: raz wyznacza je krata zielona, raz
—  krata komunikacji kołowej, która w innym przypadku 
przecina kwartał. Powoduje to przypadkowość re lacji funk
cjonalnych i przestrzennych.
Skala kwartałów i ich proponowanych subpodziałów jest 
praw idłowa przestrzennie.
Założony w pracy duży udział zabudowy w ielorodzinnej 
—-jest sprzeczny z intencjami konkursu i zapotrzebowa
niem społecznym.
Niedobory ogródków przymieszkalnych rekompensują 
ogrody działkowe zlokalizowane przy torach PKP pod linią 
wysokiego napięcia, co stanowi kontynuację złych wzo
rów, występujących w Polsce.
Duża w ielkość kwartałów mieszkaniowych —  teoretycznie 
zapewniająca elastyczność ich wypełnienia —  wymaga al
bo dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, albo pośredniej 
fazy planistycznej (m iędzy planem szczegółowym i rea li
zacyjnym) aby dokonać subpodziału dużych kwartałów na 
mniejsze bloki —  odpowiednie dla drobniejszych form in
westowania.
Założeniowy brak powiązań komunikacyjnych, funkcjonal
nych oraz re lacji przestrzennych między dużymi kwartała
mi —  nie stanowi zalety w planie o niskiej intensywności. 
Skrajna lokalizacja głównego ośrodka na północy dzie ln i
cy nie jest dostatecznie umotywowana, pogarsza standard 
obsługi mieszkańców.
Wątpliwa lokalizacja szkół m iędzy ulicami, z których jedna 
jest tranzytowa.
Intencja lokalizacyjna koncentracji działek rzemieślniczych 
jest niejasna.

PRACA NR 2 o u:
IV 1-



PRACA NR 6
Autorzy;
arch. Wojciech Kosiński — SARP Kraków 
arch. Andrzej Wyżykowski — SARP Kraków 
Współpraca:
s*ud. Andrzej Chołdzyński — Wydział Architektury Poli
techniki Krakowskiej
stud. Tomasz Pęczek — Wydział Architektury Politechniki 
Krakowskiej
Konsultacja komunikacji:
dr hab. inż. Andrzej Rudnicki — SITKom Kraków
Konsultacja instalacji:
też. Michał Machura — PZITS Kraków

OPINIA SĄDU KONKURSOWEGO

Praca zakwalifikowana do grupy .,N”  za brak wymaganych 
°znaczeń na planszy podstawowej, uniem ożliw iający jed
noznaczną ocenę osiągniętych chłonności i intensywności 
w Poszczególnych kwartałach oraz prawidłowości bilansu 
Jedyną zauważalną wartością pracy jest jakość przewie 
Grzania w kierunku W-Z.
Podział na małe kwartały um ożliw ia teoretycznie realiza- 
CJP zabudowy przez małe formy inwestorskie. Jednakże 
suma tych kwartałów daje całości charakteryzujące się 
brakiem podstawowych zasad kompozycyjnych i potęgują- 
Ce we wzajemnych relacjach wrażenie chaosu przestrzen
nego.
Nadmiar manierycznych skośnych powiązań oraz przypad
kowych skręceń siatek jest niezręczną adaptacją modnych 
motywów, utrudnia przyszłą parcelację, pogarsza walory 
W|elu kwartałów nie wnosząc wartości przestrzennych. 
Założenia podane w opisie całkowicie deklaratywne, nie 
znajdują odbicia w rysunku planu.
Plansza dodatkowa o charakterze plakatu nie tłumaczy 
niejasności planu.
Plansze 1:500 również nie stanowią wytłumaczenia i moty- 
wacji planu, są swoistym panopticum form architektonicz
nych.
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PRACA NR 7
Autorzy:
arch. R om uald Lo eg ler —  SARP K raków  
arch. W ojciech D obrzański —  SARP K raków  
arch. M ichał Szym anow ski —  SARP K raków  
W spółpraca autorska: 
arch. Tadeu sz P ółchłopek

OPIN IA  SĄDU K O N K U R SO W E G O

Praca podejmuje ciakawą próbę określenia uniwer
salnego, podstawowego kwartału umożliw iającego 
różnorodne kształtowanie dowolnych form zabudo
wy.
Niezrozumienie budzi oparcie kompozycji całego 
zespołu na dwóch przesuniętych względem siebie 
siatkach, pozostających w przypadkowych rela
cjach.
Centrum, wytorzone na styku siatek, można trakto
wać jedynie jako ćwiczenie graficzne, a nie świa
domy zamysł urbanistyczny. Przyjęte parametry i 
geometria planu sugerują, że główną inspiracją w 
kształtowaniu dzielnicy była pierzejowa śródm iej
ska zabudowa. Znajduje to potwierdzenie w dużym 
procencie zabudowy o dużej intensywności i spo
sobie kształtowania zabudowy o średniej intensyw
ności.
Dyskusyjne jest przyjęcie jako generalnej zasady 
sytuowania parkingów w całej siatce ulicznej, a co 
za tym idzie ustalenie dla wszystkich typów zabu
dowy jednej, wynoszącej 40 m odległości między 
liniam i zabudowy.
Praca wykazuje pewną zręczność w kompilowaniu 
bogatego zestawu wzorców kompozycyjnych z krę
gu geometrycznego puryzmu i romantyzmu geome
trycznego, nie wnosząc nowych wartości do zada
nia określonego w konkursie.



k/iażko o architekturze
Henryk Skalski

Uczestnictwo użytkowników w kształtowaniu przestrzeni —
architekt jako mediator
^  br. w arkadowskiej bibliotece myśli nowoczesnej 
w urbanistyce, architekturze i budownictwie „AR
KADA” ukaże się kolejna pozycja — „Humanistyka 
a Projektowanie” Henryka Skalskiego. Autor, stale 
zamieszkały we Francji, od blisko dwudziestu lat 
zajmuje się teorią architektury, innowacjami w bu
downictwie mieszkaniowym, problematyką organi
zacyjną i społeczną modernizacją mieszkalnictwa. 
W swaj książce pragnie odpowiedzieć na trzy gru
py zagadnień:

jak wyrażają się zainteresowania nauk humani- 
stycznych zagadnieniami architektury i urbanistyki? 
(przy czym zawęża nauki humanistyczne do takich 
"l in. kierunków, jak: socjologia miasta, psychoso- 
ojologia przestrzeni, psychologia architektury, pro- 
ksemika),

jakie mechanizmy mają wpływ na przenikanie 
nauk humanistycznych w świat myśli architekto
nicznej jak wyglądają konkretne projekty i realiza- 
cle powstałe np. na fundamencie analizy socjolo- 
9icznej, psychologicznej?

jak można takie podejścia zracjonalizować, wy
korzystać i w jaki sposób rozwijać? (w kształceniu 
architektonicznym i w opracowaniu programów ba
dawczych w zakresie urbanistyki i architektury). 
Przedstawiamy niżej jeden z rozdziałów rekomen
dowanej przez nas pozycji.

już zauważyliśmy poprzednio, jednym z zasad- 
n|czych przejawów humanizacji procesu „produk- 
cJi mieszkań w skali społecznej, są próby szer- 
szego włączenia weń użytkowników.
*dee> które związane są z tym hasłem, wychodzą 
zazwyczaj z prostej, lecz zapomnianej w epoce 
funkcjonalizmu prawdy, że „m ieszkanie”  to przede 
wszystkim czynność, praktyka, akcja życiowa, a na
stępnie dopiero wytwór techniki, efekt przetworze- 
n*a składników mineralnych i organicznych.
Ta podstawowa, przy formułowaniu koncepcji ar
chitektonicznych, prawda wiąże się bezpośrednio z 
lnn3 definicją, której źródeł doszukiwać się można 
w pracach psychosocjologów; mieszkania pojęte 
jako praktyka egzystercjonalna —  to przede 
wszystkim proces identyfikacji z posiadaną prze
strzenią. Identyfikacja ta przebiega w czasie po
przez wiele takich czynności, jak: wybór mebli, 
urządzenie wnętrza mieszkania, dekorację ścian 
!tP. Dlaczego więc nie pójść dalej w tym kierunku i 
dać mieszkańcom możliwość formowania i trans
formowania przestrzeni samego miaszkania? Dla 
wielu architektów pojęcie ewolucji architektury 
współczesnej wiąże się właśnie z perspektywą 
obalenia tej „w ładzy” , która narzuca swą koncep- 
CJP architektoniczną i uniemożliw ia jakąkolwiek 
transformację mieszkania, która wychodziłaby od 
Mieszkańców. Jest dla nich jasne, że trzeba po
święcić więcej uwagi próbom indywidualnej „w y 
powiedzi”  architektonicznej użytkowników, śladom 
zmian dokonanych przez mieszkańców i „deform a- 
cJ°m”  praktyki architektonicznej, której Pessac jest 
klasycznym obecnie przykładem.
° la  jednych architektura przyszłości może stać się 
kombinatoryką określonej liczby elementów odda- 
nVch do dyspozycji użytkowników. Idea ta nie po
w sta je  bez związku z prefabrykacją lekkich „kom 
ponentów”  architektonicznych. Dodać jednak trze- 
£a» iż mimo bardzo w ielu teoretycznie możliwych 
ombinacji, powstałe w ten sposób realizacje po- 
obne są do niewielu prototypów, których dynami- 

ka rozwoju zdaje się jednak podlegać wahaniom 
^ ° d y  (prace J.F.C. Turnera).
u a innych, formowanie przestrzeni architektonicz
n i*  głównie mieszkalnej, powinno być umożliw io- 
ne przez wielkie systemy konstrukcyjne, mogące 
sprostać nowym potrzebom i zadaniom (np. zapro
ponowana przez N.J. Habrakena idea „m arg ine- 
s°w ” , realizowana w Amsterdamie).

Jeszcze inni postulują, że twórcze przyswojenie 
przestrzeni musi przejść przez fazę pośrednią, w 
której użytkownicy będą mieli, przygotowane 
wcześniej przez fachowców, elementy łatwego w 
użyciu „s łow n ika”  architektonicznego. Rolę tę od
grywa np. „patterns language” u C. Aleksandra. W 
pracach tych sposób pojmowania statusu „użyt
kownika”  nie wychodzi od modelu ciała ludzkiego 
(ergonomia), człowieka „w  ogóle” , czy rodziny, dla 
których należy wyreżyresować odpowiednią i adek
watną scenę, lecz od praktyki; m ieszkanie jest tym, 
co zrobią zeń mieszkańcy. Jeśli istnieje alternaty
wa na współczesne mieszkalnictwo, nie jest ona 
formalna i nie może być natychmiast przedstawio
na do oglądania, jako gotowy projekt realizacyjny. 
Przedstawimy kilka przykładów opracowań, pow
stałych z inspiracji „m ieszkania-czynności” , zasta
nawiając się nad sposobem „tłum aczen ia”  doko
nanego przez architekta.Warto wyróżnić kilka eta
pów i kierunków prac:
Przestrzeń „un iw ersa lna” . „Przyw łaszczenie”  tej 
przestrzeni przez użytkownika może praktycznie 
następować jedynie za pomocą mebli.
Twórczość Mięsa van der Rohe jest najdobitniej
szym przykładem idei, według której szklana klatka 
jest tak neutralna, że pozwala na całkowicie swo
bodną adaptację indywidualną. W praktyce jednak 
ten typ przestrzeni nie jest neutralny, lecz właśnie 
„opresyjny” . Wybór koloru ścian, typu umeblowa
nia, jest zaledwie nieśm iałą próbą przywłaszczenia 
przestrzeni szybko zahamowaną przez otoczenie, 
które jest miejscem tej akcji.
Dom „na obstalunek” . Indywidualny projekt archi
tektoniczny, wykonany na zamówienie klienta, był 
jeszcze niedawno ideałem pracy wielu architektów, 
którego nigdzie nie osiągnięto: ani w krajach so
cjalistycznych, ani kapitalistycznych (np. we Fran
cji, zaledwie 5% domów indywidualnych budowa
nych jest na zamówienie u indywidualnego projek
tanta).
Jeśli architekt projektuje dom winien znać gust i 
aspiracje swego klienta. Klient tylko z rzadka inge
ruje bezpośrednio w układ przestrzenny.
Dom budowany przez użytkowników. Idea została 
sformułowana przez Le Corbusiera w projekcie dla 
A lgieru (1933), a następnie była w ielokrotnie prze
kształcana. Zakładała ona podział struktury budyn
ku na dwa zasadnicze typy: podstawową strukturę 
nośną, zrealizowaną przed przybyciem mieszkań
ców: słupy, płyty stropowe, korytarze i części usłu
gowe oraz „dom ów ” niezależnych od tej struktury, 
wykonanych z lekkich m ateriałów przez samych 
mieszkańców.
Projekt ten znalazł rzeczywiście zastosowanie w 
tanich domach z Hongkongu (Kowloon). Jest to 
budownictwo przeznaczone dla warstw najb iedniej
szych (realizowane często za pomocą desek ze

skrzyń, materiałów odpadowych itp.). Wiadomo jed
nak, że gdy wzrasta stopa życiowa mieszkańców 
biedniejszych wolą oni wprowadzić się do mie
szkań całkowicie wykończonych.
Komponenty wymienne. Stanowią rozw inięcie omó
wionej idei za pomocą elementów prefabrykowa
nych (ścianek, meblościanek, mebli modularnych 
itp.). Komponenty wymienne są punktem wyjścia 
dla wielu projektów architektonicznych. Powiązanie 
elementów pozostawione jest użytkownikowi.Idea 
„drobnych komponentów” wprowadzona jest rów
nież do szkół kalifornijskich S.C.S.D. (arch. A. Eh- 
renkrantz). Na podobnej zasadzie opiera się także 
system „m uru modularnego”  (arch. G. Nilson i H. 
Muller) —  gdzie meble są skonstruowane z ele
mentów wymiennych i użytkownik może łączyć je 
w różnorodne formy, odpowiadające jego indywi
dualnym wymaganiom.
Mimo że jest w iele możliwych kombinacji w projek
tach tego typu „n ik t nie chce być numerem w sy
stemie wymyślonym przez kogoś innego” . 
Holenderskie Laboratorium Architektoniczne S.A.R. 
(Stiching Architecten Research) prowadzi od wielu 
już lat szczególnie interesujące prace w omawia
nej dziedzinie, oparte na idei konstrukcji nośnej -i 
wymiennych komponentach architektonicznych. 
Łączą one zasadę swobodnego tworzenia prze
strzeni architektonicznej przez użytkowników z ist
nieniem „zam kniętego”  systemu nośnego. Rozwi
nięta metodologia projektowania ma więc na celu 
określenie zasad koordynacji modularnej, która 
pozwala na powiązanie tych dwu systemów o tak 
różnorodnym pochodzeniu. Teoria koordynacji mo
dularnej opiera się na kilku podstawowych poję
ciach o charakterze technicznym. Nie wykluczają 
one realnego zróżnicowania przestrzeni przez 
przyszłych mieszkańców.
Są to pojęcia dotyczące: „s tre f”  i „m arg inesów ” w 
koncepcji struktury nośnej oraz kategorii przestrze
ni „praktycznej” , determinujących organizację mie
szkania:
— przestrzeni o funkcji nie zdefiniowanej,
— przestrzeni o funkcji zdefiniowanej (np. sypial
nia, pracownia, kuchnia),
— przestrzeni usługowych (skład, łazienka).
Te kategorie o hierarchii przestrzennej widoczne 
są w planie piętra każdego budynku mieszkalnego. 
W konstrukcji nośnej można wyróżnić cztery strefy:
— strefa I: przestrzeń wewnętrzna mieszkania o 
charakterze prywatnym, która „kom unikuje s ię ” z 
przestrzenią zewnętrzną,
— strefa II: przestrzeń wewnętrzna mieszkania, 
nie „kom unikująca s ię ”  z przestrzenią zewnętrzną,
—  strefa III: przestrzeń zewnętrzna prywatna (bal
kon, ogród, loggia),
— strefa IV: przestrzeń użytkowana publicznie (ko
munikacja) wewnętrzna lub zewnętrzna.
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Wszystkie relacje między strefami i konkretną 
przestrzenią mieszkania mogą być opisane przy 
użyciu powyższych trzech kategorii i czterech stref, 
bez konieczności przedstawiania konkretnego pro
jektu ustawienia ścian i rozkładu pokoi.
Dom dla studentów medycyny w nowo budowanym 
ośrodku uniwersyteckim pod Brukselą jest dobrym 
przykładem innego ,,włączenia” użytkowników w 
koncepcję projektowanej przestrzeni mieszkania i 
pracy.
Po serii spotkań i dyskusji ze studentami oraz po
zostawieniu im pewnej swobody w ukształtowaniu 
wnętrz mieszkalnych, architekt przeciwstawił się 
przyzwyczajeniom i tradycjom belgijskim dotyczą
cym przestrzeni uniwersytetu.
Przykład ten jest dla nas interesujący z jednego je
szcze powodu. Otóż według opinii jednego ze 
współpracujących przy planie generalnym uniwer
sytetu architektów autor wykorzystał istniejącą mo
dę na współdecydowanie, by pójść jeszcze dalej 
niż tego chcieliby dość konwencjonalni studenci 
medycyny. Układ słupów był wynikiem świadomej 
rezygnacji z siatki prostokątnej. Układ ścian —  a 
szczególnie wyraz plastyczny elewacji —  był ra
czej wynikiem estetycznych zabiegów architekta 
niż rezultatem decyzji użytkowników.
Dom o grubych murach. Propozycja wylansowana 
w końcu lat sześćdziesiątych przez C. Aleksandra 
to projekt domu o grubych i ,,miękkich” ścianach, 
pozwalających na stosunkowo swobodne i trwałe 
„rzeźbienie" przestrzeni wnętrza mieszkalnego. 
Grubość proponowanych murów —  3 do 5 stóp 
(około 40-50 cm) —  ma zapewnić możliwość wyko
nania półek, wnęk, ław i innych „siedzisk", jak 
również podwyższenie stropów i uzyskanie zróżni
cowania poziomów poszczególnych partii wnętrza. 
Zrealizowana w kilku przypadkach bogatej zabudo-

i

wy wolno stojącej idea ta wydaje się, przynajmniej 
chwilowo, pozostawać w sferze marginesowej 
działalności awangardowej.
Wzorce przestrzenne —  „pattern language". Prace 
C. Aleksandra dotyczą tzw. pattern language — ję
zyka i zapisu wzorców, jakie odnaleźć należy w re
lacji mieszkańca czy użytkownika do projektowanej 
dlań przestrzeni architektonicznej przed przystą
pieniem do koncepcji projektowej.
Wzroce te („patterns") mają być dla architekta za
sadniczym narzędziem w kontakcie z różnego typu 
użytkownikami oraz w przypadku projektowania 
budynków użyteczności publicznej np. szpitala czy 
uniwersytetu.
Praktycznie idee „pattern language" wykorzystano 
w pracach Centre for Environmental Structure, któ
rym kieruje C. Aleksander, w projekcie domów jed
norodzinnych dla mieszkańców Limy (konkurs z ro
ju 1969), a szczególnie w projekcie tzw. generated 
house (domu „rozrodczego"), który stanowi zestaw 
istotnych dla danej kultury elementów przestrzen
nych i wyposażenia mieszkania. W proponowanej 
„rodzinie" domów, wychodzącej z projektu podsta
wowego, poszczególne zestawy mogą być modyfi
kowane w pewnym zakresie.
Rewaloryzacja w osiedlu. Mówiąc o poszukiwa
niach architektury inspirowanej przez idee współu
czestnictwa użytkowników przy projektowaniu, war
to wspomnieć o interesującym i nowym podejściu 
do tego zagadnienia, które reprezentują laureaci 
jednej z sesji „Programu Nowej Architektury", 
francuskiego programu rządowego powstałego w 
latach siedemdziesiątych.
Proponują oni zastosowanie zabiegów „rewalory
zacyjnych" do dwu milionów mieszkań spółdziel
czych wybudowanych we Francji w latach pięćdzie
siątych i sześćdziesiątych, do bloków wielowątko
wych i punktowców. Zabudowa ta, jak mówią auto
rzy, jest i jeszcze długo będzie ramą życia dla 
biedniejszych warstw ludności —  w przeciwień
stwie do starej, historycznej zabudowy zrewalory
zowanej, która po tym zabiegu „zmieniała" niekie
dy swych użytkowników na lepiej sytuowanych.
„W  przypadku dawnych mieszkań spółdzielczych 
H.L.M. (Habitat a loyer modere) problem  je s t od
m ienny niż w zabiegach renowacji m iejskiej. Nie 
wychodzimy tu od zabudowy żywej, niefunkcjonal
ne j lub ź le funkcjonującej, lecz od zabudowy, która 
pretenduje do miana funkcjonalnej, a je s t w rzeczy 
samej m artw a” —  mówią J.P. Ansard, F. Cabanat i 
inni członkowie wspomnianej grupy laureatów. 
Rewaloryzacja w osiedlu polega tu na stworzeniu 
w określonym czasie i przy współudziale mie
szkańców warunków, które są źródłem bogactwa 
przestrzennego, tak charakterystycznego dla starej 
zabudowy miejskiej. Jest to jak gdyby „zastrzyk" 
życia dany umierającemu organizmowi: poprawa 
standardu technicznego mieszkań, dobudowanie 
nowych powierzchni mieszkalnych (wykusze, ryza
lity, balkony), „dogęszczenie" osiedla, niekiedy o 
około 10 procent, zabudowa półindywidualna z ta
rasami, zamykając wizualnie przestrzenie zdążają
ce „do nikąd" między równoległymi elewacjami 
bloków itp. Najistotniejszym elementem diagnozy 
jest ocena warunków życia mieszkańców. Są one 
uzależnione od czynników materialnych, ale ani w 
sposób jednoznaczny, ani wyłącznie. Tak np. dla 
pewnej kategorii mieszkańców ogrzewanie indywi
dualne, węglowe, może wydawać się rozwiąza
niem lepszym, niż system zbiorowego ogrzewania 
elekrycznego lub centralnego. Ocena ta następuje 
przez nawiązanie kontaktu z mieszkańcami (ankie
ty, wywiady), sprowokowanie ich do wypowiedzi i 
uzyskanie zgody na proponowane zagospodarowa
nie terenów otwartych i przeróbki wewnętrzne. 
Mieszkańcy winni być uwrażliwieni na propozycje 
przestrzenne, a ich właściwa interpretacja jest za
daniem psychosocjologów wyspecjalizowanych w 
tej problematyce.
W miarę wzrostu informacji i propozycji coraz wy
raźniej zarysowują się cele działania i możliwości 
opracowania konkretnych wytycznych projekto
wych. Ich udostępnienie ekipom realizacyjnym i 
ekipie pracowników społecznych jest warunkiem 
przekazania mieszkańcom wiadomości o zacho
dzących w osiedlu zmianach oraz realnej konsulta
cji. Proces ten wymaga zarówno uprzedniej analizy 
normatywów i regulaminów, które działają często 
bardzo hamująco na realizację proponowanych ini

cjatyw, jak i szczególnego uwrażliwienia na możli
wości jakie „oferuje" istniejąca już przestrzeń za
budowana. Celem dalszych działań jest takie pobu
dzenie aktywności mieszkańców, by stali się oni 
również inicjatorami projektów i uczestnikami ich 
realizacji. Rewaloryzacja zabudowy osiedlowej roz
wija się coraz szerzej w wielu krajach Europy Za
chodniej. W Polsce czeka na nią zarówno powojenna 
„kraina ZOR-u", czyli osiedla budowane przez Za
rządy Osiedli Robotniczych i niektóre osiedla wielko
miejskie z lat sześćdziesiątych.
Pisząc o propozycjach współudziału mieszkańców 
w projektowaniu nie można nie zwrócić tu uwagi 
na zakres, w jakim zagadnienie to rozwija się ak
tualnie na świecie. Mam tu na myśli udział mie
szkańców w przygotowaniu programów, kontroli, 
realizacji i zarządzania przestrzenią w różnych 
skalach: bloku, ulicy, dzielnicy, gminy, miasta. W 
tym ujęciu „partycypacja" społeczna w zagospoda
rowaniu środowiska przestrzennego może być ok
reślona jako zespół środków oddanych do dyspo
zycji jak największej liczbie mieszkańców danego 
terenu, kompetentnych ekspertów oraz reprezen
tantów personelu wykonawczego zainteresowanych 
władz w celu pełnego przebadania problemów 
związanych z przekształceniem środowiska prze
strzennego. Są to następujące działania podjęte 
przez wszystkie zainteresowane strony:
—  utworzenie odpowiednich organów reprezenta
cji w celu udostępnienia mieszkańcom środków do 
wyrażania opinii na temat dotyczących ich proble
mów;
—  utworzenie ciągłego procesu informacji dostęp
nej i zrozumiałej dla wszystkich członków społe
czeństwa w zakresie planów, kierunków działania i 
znanych konsekwencji ewentualnych decyzji;
—  wykształcenie nowej, poinformowanej generacji 
mieszkańców przez wiązanie tematów nauczania z 
problemami środowiska, udostępnienie oceny 
przyszłych planów i dyskusje na te tematy również 
z przedstwicielami starszego pokolenia i zaintere
sowanymi fachowcami;
—  nadanie procesowi zagospodarowania takiej 
struktury, by obywatele mieli sposobność przedło
żenia swych propozycji i możliwość kontroli reakcji * 
na te propozycje ze strony fachowców i reprezen
tantów władz;
—  zaproponowanie programów szkolenia usta
wicznego, włączającego obywateli zarówno jako 
wykładowców, jak i studentów;
—  podjęcie odpowiednich środków, gwarantują
cych publiczną informację o wynikach i przyjętych 
metodach postępowania. Informacje te powinny 
być powszechnie dostępne.
Podczas konferencji Polskiego Towarzystwa Socjo
logicznego (w październiku 1983 r.) „Społecz- 
no-przestrzenne problemy starej tkanki miejskiej i 
jej modernizacji" dr Jolanta Wiench zwróciła uwa
gę, że „...n ie  chodzi o mechanicznie pojmowaną 
aktywizację społeczności (aktywne będą zawsze 
grupy siln ie jsze  —  młodsi, wykształceni, zamoż
niejsi, wpływowi), an i o reprezentację proporcjo
nalną do liczby mieszkańców, lecz o odpowiednią 
strukturę uczestników procesu planowania. Można 
powiedzieć, że o ile  system przedstaw icie lski z  na
tury rzeczy faworyzuje większość, to partycypacja 
iest wyrazem szacunku dla różnorodności” . 
Współudział mieszkańców w projektowaniu wynika 
zarówno z przesłanek psychosocjologicznych, jak i 
politycznych, ekonomicznych i innych; rozwija się 
w różnych typach projektowania i planowania. Czy 
i w jaki sposób idea włączenia użytkowników ar
chitektury w jej tworzenie jest i może być w obec
nych warunkach przez nich przejęta? W jakim stop
niu wynika ona z nowego pojmowania społecznej 
roli architekta jako doradcy, tłumacza, pomocnika 
w formowaniu własnej, bardziej lub mniej swobod
nej wypowiedzi przestrzennej? W jakim stopniu 
jest ona jedynie świadomą mistyfikacją, pretek
stem potrzebnym do uzyskania rozgłosu w okresie 
mody na partycypację? *
Współuczestnictwo użytkowników w formowaniu 
przestrzeni może przybierać różnorodne formy.Nie 
wszystkie z nich są, moim zdaniem, uzależnione 
od wysokiego stopnia rozwoju rynku budowlanego 
i rynku materiałów budowlanych. Ich wprowadze
nie i oryginalny rozwój są możliwe zarówno w kra
jach wysoko uprzemysłowionych, jak i w krajach 
średnio rozwiniętych

i
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Rozdział IV

Architektura
amerykańska

D iam onstein: W jakim stanie jest obecnie ar
chitektura amerykańska?

Stern: Jest w dobrym stanie i polepsza się z 
dnia na dzień... Jest bardzo żywa, mamy wiele dy- 
skusji. Architektura amerykańska jest najlepszą ar
chitekturą na świecie. Jestem przekonany —  mimo 
ciągłego romansu z racjonalizmem włoskim —  że 
Możemy dużo nauczyć się od Aldo Rossiego i in
nych Europejczyków” .
Wielu europejskich architektów zna, jak ja sam, ar
chitekturę amerykańską z fachowych czasopism, 
książek czy filmów. Europejscy architekci tymcza
sem służą tym, którzy produkują tę najlepszą ar
chitekturę na świecie, za rodzaj „pasa transm isyj
nego ide i” . Nie mają tak bogatych zleceniodawców 
1 tak wyszukanych możliwości technicznych jak ich 
koledzy zza oceanu. Ta najlepsza architektura to, 
Jak by mogło się wydawać, nawet nie procent, pro
mil lecz prom ilion tego, co w Ameryce się buduje. 
Ale to właśnie tam realizuje się nie zrealizowane 
sny Europejczyków. „Am erykańska maszyna bu
dowlana” pomino faktu, że realizuje 40% nowych 
domów jako domy mobilne, a następne 20% to do
my, które w Europie nazwalibyśmy estetycznym 
budownictwem prowizorycznym na 20-30 lat użyt
kowania, potrafi zadziwiać nawet tylko na koloro- 
wych zdjęciach czy filmach. Co mówią amerykańs- 
°y renomowani architekci o swej pracy i jak oce
niają swą działalność? Śledzę ich wypowiedzi od 
lat —  w sytuacji, kiedy jak nigdy dotąd znajdujemy 
się na architektonicznym rozdrożu (Luise Huxtab- 
le)- Żaden z nich nie stara się już dziś przekony- 
wać innych, że jego droga jest najwłaściwsza. Ak
ceptują natomiast różnice dzielące ich indywidual
ności. To raczej dziennikarze dzielą ich na „sza- 
rych” , „b ia łych ” , czy „różow ych” , tworząc w ten 
sposób architektoniczne getta, aby ułatwić sobie 
pracę i wprowadzić pewną klasyfikację. Z wypo
wiedzi wynika, iż mają za złe Ch. Jenksowi, że po- 
Przypinał ich nazwiska na postmodernistycznym 
grafiku jak kolekcję motyli, a przecież każdy z nich 
Jest inny, nieporównywalny. Ale jak to często bywa 
""•historycy sztuki nie są w stanie nienawidzić al
bo kochać, zmuszeni są do doceniania i są za bar
dzo tolerancyjni"  (Philip Johnson).
A jednocześnie „...wiele problemów aktualnych 
wywodzi się z tego zamiłowania do nazywania —  
nazywania posługującego się problemami ideolo
gicznymi np.: nowe reguły, eklektyzm radykalny al
bo irme „izm y" w tym stylu. Jestem zmęczony tą 
manią nazywania. Tym lekarstwem uniwersalnym 
albo polemicznym chwytem, który daje władzę te
mu, kto się nim posługuje. ”  (Robert Venturi)
>,T° właśnie dziennikarze tworzyli debatę na temat 
Postmodernizmu, a tylko pewni architekci ją pod
ążymy wal i. ponieważ było to dla nich korzystne. 
Oczywiście są to rzeczy, które się zdarzają”  (J.S. 
Polshek). „Mówię wam: dziś architekci powinni 
omieć pisać i mówić równie dobrze jak rysować” 
('J.S. Polshek). I w tym momencie gdzieś z oddali 
słychać głos wiecznego L. Kahna: .....artysta jest

większy niż jego dzieło i dlatego szuka zawsze 
okazji, żeby się w ypow iedz iećTak; ale i Kahn 
nie przewidział, że artysta będzie musiał się wypo
wiadać dosłownie, to znaczy słownie, jak twierdzi 
Polshek, broniąc swej artystycznej indywidualności 
i nie obrażając przy tym kolegów. Amerykańska 
dyskusja staje się coraz trudniejsza. Powstają bu
dynki, których już się nie porównuje, jak czynił to 
Venturi 10 czy 20 lat temu. Może dlatego ten mistrz 
architektury zwykłej zam ilkł i poświęca cały swój 
czas na realizowanie konkretnych zamówień. A je
szcze tak niedawno żegnając się z L. Kahnem us
łyszał: „...ale boję się, że słowo „ zwykły” wyraża 
coś z czym nie mógłbym się zgodzić. chyba że tra
fia w ręce poety". Czy R. Venturi jest poetą? Za
cznijmy od niego. Jeszcze niedawno tw ierdził, że 
pisał, ponieważ był sfrustrowany, nie m iał zamó
wień. Dziś nie buduje co prawda na V Avenue w 
Nowym Jorku, co wydaje się marzeniem każdego 
architekta, ale jego dorobek w postaci kilkunastu 
małych czy większych domów jest poważny i za 
każdym razem udowadnia, że jest poetą.

L. Kahn: Zwykłość dla samej przyjemności istnie
nia nie leży w naturze ludzkiej. To co podświado
me zwykle może być najpiękniejsze, ale piękno nie 
jest dane, ponieważ zwykłość staje się jakością.

R. Venturi: To co my robimy nie jest banalne. To 
co my robimy jest używaniem banalności, aby po
za nią wykroczyć, aby zrobić z niej sztukę. Nasza 
praca nie jest banalna, kiedy jest skończona. Two
rzymy ze zwykłego niezwykłe, czy przywracamy 
zwykłemu niezwykłość nadając mu nowy kontekst, 
niekiedy inną skalę albo proporcje lekko zmodyfi
kowane. Nie. nie jest to ,,zwykłe ” kiedy skończyliś
my.

L. Kahn: Jeśli byśmy używali słowa ,,banalność” i 
wyrażali w sposób nąjprostszy, zgodziłbym się z 
tym. Zwykłość może inspirować piękno, ale niekie
dy rozumiemy robienie czegoś dla miłości zwy
kłości.

Zauważmy jednak podobieństwo pewnych zakodo
wanych cech.

R. Venturi: Kiedy byłem dzieckiem lubiłem ryso
wać, lubiłem ładne rzeczy. Nie interesowało mnie 
co było w środku: nie otwierałem tych rzeczy, żeby 
zobaczyć co jest w środku. To ich strona zewnętrz
na przyciągała moją uwagę.

L. Kahn: Jestem antropomorfistą. Nie chcę wie
dzieć jak działa moje ciało. Potrzebuję, aby moje 
ciało mogło zawsze skakać, biegać, poruszać się 
powoli, poruszać się szybko. Chcę przybrać 
wszystko jedno jaką pozycję, a nie kilka pozycji 
wybranych. Oto dlaczego mam tendencję, aby ro
bić pomieszczenia bez jakiegokolwiek przeznacze
nia. oprócz tego, które inspirują one same

Jednocześnie w każdym z wywiadów przewija się 
problem nowych, niespotykanych zamówień, o któ
rych marzy każdy architekt.

R .Venturi: To, że prawdziwi artyści walczą o to, 
aby nadać ciało swoim czasom nie znaczy, że bu
dząc się rano powiedzieliby: och, mój Boże, zrób, 
żebym był w zgodzie z moją epoką, albo: och, mój 
Boże, tworzę dzieło sztuki. Artysta powiedziałby 
raczej: oh, mój Boże daj mi duże zamówienie i 
zrób, żebym dał z siebie co mam najlepszego dzi
siaj.

L. Kahn: Dusza człowieka stworzyła architekturę. 
Ten cud skrystalizował się w wielkich stylach. Sty
le architektury przyszłości są nie do przewidzenia. 
Inspiracje, które urzeczywistnią się w tym, co je 
szcze nie wymyślone, co jeszcze nie zrealizowane 
zależą od wizji naszych przywódców. Pewien lider, 
który jest zainspirowany kimś będzie współpracow
nikiem naturalnym zainspirowanego architekta, 
który przez swoje prace odkryje duszę architektury 
w nowy sposób.

Powróćny do Venturiego i jego biura, ponieważ, 
jak on sam twierdzi „...nie jestem oratorem ani pi
sarzem, moje idee były dla mnie dogodnym sposo- 115



6 bem, aby przekazać to, co myślę, ale jednocześnie  
nie lubię ani pisać an i mówić". Jego architektura 
na pewno jest architekturą antyburżuazyjną, anty- 
monumentalną, ponieważ w epoce, w której 
wszystko się kwestionuje nie ma miejsca na monu
mentalizm. Jego grupę nazywano nixonistami albo 
reaganistami, ponieważ uznają oni krajobraz ist
niejący i prawo ludzi do własnych kanonów archi
tektonicznych. Ich fascynacja ulicą handlową, a nie 
piazzą, wywołuje do dziś wiele wątpliwości. Sym
bolizmowi Venturiego przeciwstawiano ekspresjo- 
nizm funkcji, struktury czy wyposażenia, a dekora
cyjne struktury nazywano antyarchitekturą. A rchi
tektura Venturiego, Raucha i Scott Brown nie jest 
architekturą muskularną, ale nie jest również ar
chitekturą ekologiczną. Jeśli istniałyby fan-kluby 
architektów, z penością jednym z pierwszych byłby 
fan-klub Venturiego. Intuicja, wrażliwość, trafne od
powiedzi wynikające z jego projektów w kontek
stach historycznych i nieszablonowość poczynań 
stworzyły na przełomie lat sześćdziesiątych i sie
demdziesiątych w iele doskonałych projektów i rea
lizacji. Klub footbolowy Hall of Famę —  projekt z 
1967 r. (il. 1) staje się na długo pierwowzorem na
śladowanym wielokrotnie. Nawet przyklejona ele
wacja pierwszej nagrody Plateau-Beaubourg Piano 
i Rogersa wzoruje się na projekcie Venturiego (il. 
2), ale pomysł na tę elewację — reklamę —  obraz 
jest tylko chwytem konkursowym i nie zostaje zrea
lizowany. Venturi tw ierdzi, że pomysł należy do Al- 
vara Aalto z jego Instytutu w Otaniemi, gdzie budy
nek jest sprowadzony do ziemi w dwóch swoich 
bocznych elewacjach, które są traktowane jak ele
wacje zapleczowe.
Hall of Famę jest hybrydą jak większość konkurso
wych projektów Venturiego. Jest powoływaniem 
się na archetyp westernowo-potiomkinowskich ele
wacji. Hersey House w Massachusetts z 1968 roku 
(il. 3) jest domem-kabiną kąpielową na plaży. Jest 
jednocześnie mały i duży, prosty i sofistyczny, z 
niewielkim podcieniem i pomysłem na przeskalo- 
waną frontową elewację, mówiącym z daleka ,,oto 
monument” . Jest to jednocześnie początek dekora
cyjnych baraków Venturiego kończących się na do
mu —  kaczorze. Venturiego w tym momencie nie 
interesuje dekoracja formy, lecz forma dekoracyj
na, forma do zapamiętania, forma do opowiedzenia 
w kilku zdaniach. The D Agostino House z 1968 r. 
(il. 4) zagłębiony w niecce dom, do którego dosta
jemy się przez obszerny wspaniały garaż, jest ka
rykaturą klasycznej architektury. Ten garaż-hall 
przypomina dawne świetne czasy, kiedy wchodziło 
się do w ielkich dekoracyjnych przestrzeni. Jego 
schodkowa elewacja przypomina niderlandzkie 
frontony, a detale nasycone są historycznymi aluz
jami. Wikę House z 1969 r. (il. 5), to kilkupoziomo- 
wy dom z centralnymi przeskalowanymi schodami i 
elewacyjną kompozycją okien z elżbietańskich 
dworów. Rozwiązany jest jak większość w illi 
Venturiego na zasadach przełamywania ciągłych 
kompromisów i dostosowywania każdej ściany, 
okna czy schodów do potrzeb wymyślonego wcześ
niej wnętrza. Bryłą i elewacją zajmę się później — 
zdaje się mówić autor. Dwa następne domy z 1970 
roku — Trubeck i Wisłocki (il. 6) były już szeroko 
omawiane we współczesnej architekturze: jako 
kadrujące krajobraz, jako elementy współczesnej 
w illi pailadiańskiej, która zdaje się naznaczać to 
miejsce nad brzegiem zatoki. Wreszcie muzeum 
sztuki Allen Memoriał, projekt z 1973 r. (il. 7): nie
szczęsne dzieło, ogromny zgrzyt, który spowodo
wał lawinę gromów na głowę mistrza. Pocieszają
ce jest jednak, że pozostała po nim w historii ar
chitektury ogromna przeskalowana kolumna jońska 
[il. 8). Niefortunne zbliżenie się do historycznej a r
chitektury pozostało już tylko jedynym złym przy- 
<ładem adaptacji we współczesnej architekturze. I 
wreszcie najbardziej poetycki projekt, który inspi
ruje do dziś wielu architektów do pozostawiania 
nie wypełnionych struktur jako symbolu: bezrad
ności? chęci niedopowiedzenia wszystkiego do 
końca? czy też rozwiązania czysto formalnego. 
Venturi nie mógł w tym projekcie zrekonstruować 
domu Franklina w Filadelfii (1972-76) (il. 9), ponie
waż nie m iał wszystkich rzutów i elewacji rodzin
nego domu prezydenta. Pozostawił kontur budyn
ku, który dla niektórych symbolizował śmierć 
współczesnej architektury. Cały towarzyszący pro
gram został sprowadzony do podziemi. Jasnoła-

wendowa konstrukcja wydaje się rozczulająca, kie
dy przyglądamy się zawieszonym w powietrzu ko
minom domu i łukom nie istniejących bram oficyny. 
H historycznym już dziś domu swojej matki w Fila
delfii (1962) (il. 10), bogactwo wnętrz ukryte w tak 
niewielkiej strukturze, zaskakuje podobno najbar
dziej nawet sceptycznie nastawionych architektów. 
Jeszcze raz można się przekonać, że jego metoda 
wychodzenia od rzutów budynku, komplikowania 
przestrzeni, jest odwróceniem dotychczasowych 
poczynań europejskich architektów, którzy zwykli 
zaczynać od bryły albo elewacji. Tu elewacje są 
wynikowe i nic też dziwnego, że Venturi poświęca 
im 90% czasu przeznaczonego na projekt. Guild 
House 1960/1963 (il. 11) to klasyka; uciekająca ele
wacja, okna w płaszczyźnie ściany, słup na środku 
wejścia, wijący się korytarz i wspólna przestrzeń 
na ostatnim piętrze, zaznaczona łukiem w elewacji, 
stanowiły w 1960 roku pierwsze kroki na drodze do 
nowej niezwykłej „zw ykłośc i” . Brant House w 
Greenwich (1970) (il. 12) jest symetrycznie asyme
tryczny, grą okien Venturi porusza elewację, ale 
jednocześnie wprowadza łuk, który dodatkowo 
stwarza wrażenie ruchu.

Ten mały budynek w niewielkiej skali przy zasto
sowaniu tej podwójnej gry (glazurowana cegła „w  
taki sobie oto wzór” ) na elewacji jest ulubionym 
rozwiązaniem Venturiego. Chce on wszystkimi 
możliwymi sposobami podkreślić klasyczność 
swych obiektów przy pomocy nowych środków. 
Rozbudowa tego samego domu z lat 1977/78 (il. 13) 
stanowi następny krok mający na celu pokazanie, 
jak przy pomocy małych kubatur można dziś budo
wać „pa łace ” . Siedemnaście lat później poprzez 
dodawanie nowych kubatur wzbogaca on swą w illę  
o zupełnie nowe „anegdoty” , przy czym zestawie
nie dwóch elewacji frontowych przekonuje nas, że 
jest to addycyjność na miarę przykładowych rea li
zacji historycznych, na które zresztą on sam się 
powołuje (ratusz w Sienie). Dwa następne domy 
wypoczynkwo-wiejskie są jak z rysunków dla dzieci 
—  mają podobne proporje, wyciągnięte japońskie 
dachy i centralne okna; Tucker House 1974 (il. 14). 
Brant Ski House 1975. Dopiero na przekrojach w i
dać, jaka została tam wykonana praca, aby zmieś
cić program i jednocześnie uzyskać ciekawą pły
wającą przestrzeń małych pomieszczeń. ,,Są to 
małe budynki w w ielkiej s k a li"  —  mówi sam Ven- 
turi. Inny budynek z zam ierzchłych czasów to bu
dynek straży pożarnej w Columbus z 1965 roku (il. 
15). Jest to „udekorowana stodoła” , nad którą do
minuje wieża (na suszące się węże strażackie). 
Tylko gra okien i otworów w elewacji z glazurowa
nej cegły przypomina, że budynek wyszedł z pra
cowni Venturiego, Raucha i Scott Brown. Klub jaz
zowy z 1978 roku (il. 16) to inny udekorowany ba
rak z „kaczorem ” na dachu, czyli ogromnym ża
glowcem na środku klasycznej elewacji. Venturi 
bawi się architekturą równie dobrze jak grupa Site 
projektująca domy towarowe ,,Best” .Tylko że gru
pa Site ogranicza się do tej zabawy nie idąc dalej 
w wymowie swych budynków. Bardzo lubię pełne 
wyobraźni dowcipy grupy Site, lecz nie wiążą się 
one z miejscem w którym powstają i są jakby two
rzone niezależnie od sytuacji. Western Plaża przy 
Pensylwania Avenue w Waszyngtonie to kolejny 
pomysł na rozwiązanie placu —  miejsca nie doce
nianego przez Venturiego, który zawsze preferował 
ulicę handlową, bardziej typową dla Ameryki niż 
europejskie piazze. Ale pomysł jest godny uwagi, 
narysowany plan centrum w płaszczyźnie chodnika 
nie tylko objaśnia, ale i urozmaica zmianą skali 
miejską przestrzeń. Z dylematu przeskalowań, czy 
niedoskalowań, zdaje się on wybierać to drugie 
rozwiązanie, kiedy kwestia dotyczy zespołów archi
tektonicznych i pierwsze, jeśli chodzi o detale. Nie 
doskalowany, zmniejszony jest również projekt 
Mount Vernon w stanie V irg inia — domu rodzinne
go Jerzego Waszyngtona, który w świadomości 
Amerykanina jest symbolem porównywalnym dla 
nas na przykład z Wilanowem. Mount Vernon Ven- 
turiego to mniej więcej waszyngtonowski oryginał 
w skali 1:2 z pewnymi modyfikacjami (il. 17). Sym
bolizm architektury Venturiego przekracza tu pew
ne granice i staje się prawie dosłowny, ale tylko 
prawie, bo z naleciałościam i architektury angiel
skiej końca XIX wieku. „ Renesans m ógł używać 
sym boli starożytnych, ponieważ były one ogólnie 
zrozum iałe  ” , ,, Symbolizm m usi być fam iliarny  —
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znany / b lis k i”  (ii. 18), „ dla Amerykanina Mount 
^ernon je s t jak  amerykańska flaga " —  mówi Ven- 
*uri i kwestią zostaje tylko fakt, jak odbiera i jak 
c*uje się w tej archeologicznej architekturze sam 
kłient. Magazyn „B es t" w wydaniu Venturiego 
Powstaje w okresie, kiedy odkrywa on w łoskie de
koracyjne marmurowe mozaiki. Pod koniec lat sie- 
demdziesiątych opakował on w papier budynek 
” Best'\ w papier z emaliowanych paneli z rysun
kiem w kwiaty (il. 19). Jest też kilka realizacji Ven- 
turiego mniej ciekawych, lub mniej udanych. Pro- 
Jokt muzeum nauki w Charlotte 1977 to miesowska 
skrzynka nawet z oknami, które mówią o m oderni
stycznej tradycji. Przeciętna i odsłonięta z jednej 
strony pokazuje nam swe archeologiczne warstwy 
wsparte na doryckiej kolumnie (il. 20). Na dachu 
2nany symbol —  dinozaur. Podobna skrzynka to 
budynek ISI, niczym nie różniący się od tych z 
awangardy lat trzydziestych, gdyby nie nałożony 
komputerowy ornament (il. 21), Hotel Marlborough 
Blenheim w Atlantic City z 1977 roku (il. 22), jest 
równie dosłownie rozbudowany, stwarzając tło dla 
starego budynku z 1906 roku. Niestety, nie można 
Powiedzieć, że ten nowy budynek jest duży i mały, 
prosty i skomplikowany. Jest po prostu duży i dos- 
iowny, a wiszące girlandy niewiele już mu poma- 
9am- Tak jak porównując Beatlesów i Scarlattiego 
w jednym z artykułów Venturi jakby nie zdawał so
bie sprawy jak dużo ta czwórka z Liverpoolu wzię- 
*a z muzyki barokowej i romantycznej.
Dwa ostatnie budynki Venturiego Gordon Wu Hall 
Princeton 1982 (il. 23), Levis Thomas Princeton 
1$85 (il. 24) wprawiają w zakłopotanie krytykę i 
wszystkich tych, którzy oczekiwali od niego niezna- 
neJ architektury przyszłości. Zwykłość tych budyn
ków jest przełamana niezwykle dekoracyjnymi ele
k c ja m i.  Pozostaną jednak one hangarami z na
klejonymi wzorami —  pattern nawiązującymi do 
Pozostałych budynków uniwersyteckich z początku 
wieku (il. 25). Jest to jednak tylko maska, ale nie 
Możemy mówić o rozczarowaniu, ponieważ Ventu- 
n ’ jak większość architektów, zdał sobie sprawę z 
błędnej ideologii architektury XX wieku. Oczywiście 
d,a tych, którzy przeczytali i wysłuchali Venturiego 
Pozostało to niespełnione oczekiwanie na coś wię- 
cej niż udekorowaną klasykę z początku wieku (il. 
25). Ciekawym przykładem budynku w odmiennych 
warunkach klimatycznych jest Brant House na Ber
mudach z 1975 roku (il. 27), gdzie angielskie detale 
2 Lutyensowskiej architektury sąsiadują z rodzimy
mi schodkowymi dachami zbierającym i wodę.

wystosowanie swych projektów do nowego oto- 
^2en‘a i nowych warunków klimatycznych było naj- 
ePszym sprawdzianem dla wielu m istrzów archi

tektury jak Aalto, Corbusier czy Kahn. Venturi po- 
wierdza swą wielką kiasę w tych odmiennych wa
runkach. Jego architektura zmienia się w m iarę jak 
2mienia się szerokość i długość geograficzna i 
p taPia s»ę w sposób ekologiczny w otoczenie.

rzyzwyczajenia i kanony swego osobistego stylu 
potrafi dostosować do wymagań chw ili, co stawia 
9o w pierwszym rzędzie współczesnych amerykań-
skich architektów.
Pisząc ten poprzedni rozdział pominąłem wiele 
cennych dzieł Venturiego, ale zrobiłem  to rozmyśl
nie wybierając te cechy amerykańskiej architektu- 
rY\ k*óre dla polskiego czytelnika wydawały mi się 
najważniejsze. Chciałbym jeszcze wrócić do jedne- 
9o stwierdzenia architekta z Filadelfii. Powiedział 
0n; 2e „• .architekci za dużo mówią, a jakość po
winna wyrażać się w praktyce . a nie w słowach o 
wątpliwej ideo log ii,\ Ale jeśli jesteśmy na rozdro- 
2U, te dyskusje piętrzące się nad nami czemuś jed
nak służą. Rozwiązanie, wyjście z labiryntu nie
pewności, zależy od teorii architektury. To ona mo- 
2e naprowadzić twórcę szukającego bezowocnie 
nowego rozwiązania na w łaściwy trop: „...n ie  ma 
usprawiedliw ienia dla złego p isan ia ”  —  twierdzi 

enturi. Oczywiście niejasne, banalne teksty nie 
mogą równać się z historyczną literaturą architek- 
°niczną „...p isałem , gdy byłem młody, teraz p ra
suję mówi Venturi. Pozwólmy jednak także mło- 

Vm architektom dać wyraz ich frustracji spowodo- 
Wanej brakiem zamówień, lub też brakiem takich 
^m ó w ie ń , które by ich satysfakcjonowały. Charles 

° ore jest już niemłody, zdążył już napocić się 
nad detalami swych realizacji i również pisze, choć 
s '3żka, która wyszła pod francuskim tytułem „A r- 

nbitecture sensib le" —  (,.Architektura w rażliw a"),

nie należy do najlepszych pozycji poświęconych 
architekturze. Z pozycji wydawniczych poświęco
nych architekturze i urbanistyce widać jasno niepo
kój starszej generacji architektów o losy tego, co 
się dzieje z ich zawodem. A dziwne są to losy (idei 
architektonicznych). Jeszcze 10 lat temu Moore nie 
w ierzył w teorię partycypacji, co jasno wynikało z 
jego wypowiedzi. Twierdził, że są to jedynie teorie 
pewnych grup uniwersyteckich, studenckich ma
rzeń o budowaniu razem z ludźmi zainteresowany
mi —- klientami. Choć już wtedy Ch. Alexander 
kończył właśnie z grupą współpracowników swój 
system wzorów. Dla M oore’a była to jeszcze jedna 
z przemijających, aroganckich mód, którą staw iał 
na równi z działalnością „d inozaurów moderniz
mu": Rudolpha i Johnsona. Cóż się jednak od tego 
czasu zdarzyło? Wrażliwość studencka i je j zainte
resowanie postmodernizmem, partycypacją, konk
retnymi realizacjam i, warsztatem zawodowym, 
przedmieściem jako fenomenem urbanistycznym, 
sprawiły, że doświadczeni architekci ulegli w koń
cu tym kwestionowanym początkowo preferencjom. 
Już w latach siedemdziesiątych Moore rozwiązy
wał problemy starając się najpoważniejsze wątpli
wości akcentować w sposób dekoracyjny i wyróż
niać je od miejsc, gdzie niezręczności tych nie na
potykał. Już wtedy Piazza dMtalia znajdowała się w 
podręcznikach współczesnej architektury. Mówił 
wtedy o niemożności rozbudowania własnego do
mu, stawiając pytanie, w jaki sposób możemy temu 
zaradzić i złamać barierę administracyjną. Jego 
wątpliwości i zaangażowanie kazały mu stawiać 
pytanie —  jak to się dzieje, że na całym świecie 
ludzie budują drożej niż ich na to stać? Własny bu
dynek stał się marzeniem tysięcy, m ilionów ludzi, 
którzy nie zawsze mogą korzystać z kredytów, któ
re z kolei nie zawsze wystarczają na ich potrzeby. 
Kończąc stwierdzeniem, że „ Budownictwo po pro
stu je s t za d ro g ie ", zbuntowany Moore przeciwsta
w iał się tedy architekturze „ludzi s ilnych" —  tych, 
którzy starali się znaleźć rozwiązanie uniwersalne 
problemu, który wcale uniwersalny nie jest. Dziś 
jego odmienność akcentuje się nie tylko w sło
wach. Nie tylko projektuje on z użytkownikami ar
chitekturę, nazwijmy ją publicystyczno-personałną, 
ale używa do tego celu całych sieci radiowo-tele
wizyjnych. Przy ich pomocy komunikuje się z 
przyszłymi mieszkańcami i dąży przede wszystkim 
do tego, aby projektować bardziej ze zgodą niż pa
sywnym podporządkowaniem ludzi. „ Ludzie nie są 
zagubieni, niepewni i  nie potrzeba im heroicznego 
architekta, który by im wszystko wytłumaczył i  oca
l i ł  przed ogólnym i sprzecznościam i tego świata. 
Potrzeba im  jedyn ie tego, który by ich marzeniom i 
opiniom nadał odpowiednią formę, która z kolei 
wydaje im  się nieosiągalna, albo za skomplikowa- 
na ” —  są to słowa M oore’a, który podjął walkę z 
architekturą ortodoksyjnie współczesną, proponu
jąc architekturę, w której uczestniczyłyby całe lo
kalne zbiorowości przy pomocy mass-mediów. 
Przypomnijmy tylko, że w Stanach Zjednoczonych 
działa około m iliona lokalnych rozgłośni nadają
cych program tylko dla pewnych kręgów, osiedli 
czy dzielnic. „Budynek może mówić i to różnym i 
głosam i: architekta, który go postaw ił, użytkowni
ków, którzy w nim żyją czy też wszystkich innych, 
którzy m ie li z  nim do czynienia. To w czasie ostat
niego półw iecza zredukowano wymowę, jaką może 
on mieć, w sposób katastroficzny, do zera ’ A na 
pytanie czy zdarzało mu się odmówić zleceń, Moo
re tw ierdził, że były również i takie wypadki, kiedy 
to jasno przedstawił swe obawy.
Jest oczywiste, że architekt ma prawo odmówić 
zlecenia, szkoda tylko, że kwestie finansowe spra
wiają, iż prawie zawsze akceptuje on projekty, w 
których dobre rozwiązania wydają się wątpliwe. 
Architektura wymaga, by działalność architekto
niczna niektórych profesjonalistów była zestawiana 
ze sobą i porównywana. Tak jest w wypadku R. 
Venturiego, Ch. M oore’a i R. Sterna. Ten ostatni 
jest nie tylko wybitnym projektantem, ale również 
niezwykle zaangażowanym pisarzem i wykładowcą 
uniwersyteckim. Jego poglądy na temat edukacji 
architektonicznej są ciekawe i nieszablonowe: 
„..edukacja architektoniczna m usi być związana z  
ogólnym wykształceniem i  to nie na poziom ie li
cealnym, ale uniwersyteckim  —  literatury, historii, 
h isto rii sztuki, h is to rii architektury, aby m łodzi a r
chitekci kończący studia m ogli reagować jak  praw-
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dziw i profesjonaliści i podejmować decyzje godne 
odpowiedzialności, jaką się na nich nakłada ”  Od
nośnie działalności architektonicznej wyraża on 
swe obawy, że większość architektów pracuje tak 
jak przed laty rysując plany i rzuty budynków, aby 
następnie dorobić do nich zupełnie niezależne ele
wacje. ,,Dziś takie stawianie sprawy wydaje się 
niewystarczające. Nadszedł okres rozpatrywania 
różnorodnych aspektów decyzji przestrzennych. W 
m iarę jak  dyskusje nie m ilkną i sam okontrolujący  
się architekci odczuwają presję środowiska, roz
szerza się wachlarz ich zainteresowań i obraz no
wego kształtowania otoczenia, które je s t wynikiem  
wielu dziedzin zarówno technicznych jak  i humani
stycznych” . Rozmowa z R. Sternem sprzed kilku 
lat przypomina nam, że problemy stojące na po
rządku dnia, zainteresowania architektoniczne, są 
nam szczególnie bliskie. II Krakowskie Biennale 
Architektury i Konfrontacje Architektoniczne, któ
rych tematem ma być podmiejska dzielnica Krako
wa —  Salwator są doskonałym przykładem współ
czesnych zainteresowań przedmieściami miasta. 
Paryskie tematy na rok 1989 dotyczące przedmieść 
Paryża są również wynikiem zainteresowania ar
chitektów dzielnicami podmiejskim i. Jesteśmy je 
szcze daleko od rozwiązania wszystkich proble
mów naszych miast, ale jak to dzieje się na zacho
dzie, przedmieście otoczone nowymi osiedlami lub 
przypadkowymi budynkami stanie się wkrótce tere
nem szczególnych badań i przygotowywania no
wych założeń dla tych zaniedbywanych od lat ob
szarów. Są to rehabilitacje, o których dziś już trze
ba myśleć, aby przywrócić im miejskość zniszczoną 
przez lata chaotycznego planowania. Według Sterna 
czasy błędów i wypaczeń już m inęły i wszyscy doszli 
już do wniosku, że architektura przed 1910 rokiem 
była na tyle ciekawa, że można by ją po prostu 
kontynuować nie tracąc czasu na co najmniej 
wątpliwe poszukiwania. Przełamanie barier mo
dernizmu nie jest rzeczą łatwą i oczywistą, jak by 
to mogło się wydawać. Przyzwyczajenia, wpojony 
gust i estetyka ujawniają się w projektach naszych 
starszych kolegów, którzy zmuszeni są do zmiany 
sposobu myślenia, co nie zawsze im się udaje. Tak 
jak w Ameryce. Styl Międzynarodowy swym ogro
mnym wpływem znieczulił wielu twórców, którzy 
starali się jeszcze niedawno być bardziej miesows- 
cy niż sam Mieś. W Polsce prefabrykacja uczyniła 
z wielu architektów maszyny do składania prefa
brykatów. Stern za przykład amerykański stawia tu 
Tigermana —  architekta, który w swej niedawnej 
twórczości był bardziej modernistyczny niż sami 
mistrzowie okresu międzywojennego. Dziś ujawniły 
się jego wrodzone cechy, humor i ironia zm ieniły 
jego dzieła na wskroś awangardowe. Można by je 
dynie postawić pytanie: jaka była tego przyczyna? 
Odpowiedź wydaje się prosta, choć Stern nie wy
powiada się w tej sprawie — zm ieniły się gusty in
westorów, a prawa rynku zmusiły Tigermana by z 
przymrużeniem oka spojrzał na otaczający go 
świat. M inimalizm architektoniczny powoli wygasa. 
Bogactwo form i bogactwo odniesień kulturowych 
jest wpajane młodym ludziom kształconym dotych
czas w oderwaniu od przeszłości i nowej rzeczywi
stości. ,, Kon tekstu a! izm. aluzjonizm historyczny i 
nałożony ornament stawiają dziś architekturę w 
szeregu dziedzin sztuki komunikowania-a nie je dy 
nie jako potrzebę egzystencjonalną” . Venturi mówi 
nam —  nie bądźcie ezoteryczni, bądźcie zrozumia
li i przystosowani, a Stern dodaje —  nie bądźcie 
dosłowni, czasy dosłowności trwały co prawda 70 
lat, ale już minęły. Fo trzech ,,szarych”  jeden z 
pięciu „b ia łych ”  — Richard Meier i jego neocorbu- 
sierowskie rzeźby.
Wrażenie niezapomniane, gdy trafi nam się spot
kać z architekturą tego profesjonalisty. Jeśli spa
dające płaszczyzny dachów historycznej architek
tury prowadziły nas z ziemi ku niebiosom, o tyle 
jego białe płaszczyzny: zakręcające, zmieniające 
kierunek, oddalające się i zbliżające podkreślają 
perspektywiczne efekty uciekającej przestrzeni. 
Budynek sztuki użytkowej we Frankfurcie nad Me
nem. Z dala widać jedynie jasne geometryczne 
kształty wśród szaro-beżowej zabudowy. ♦Docho
dząc bliżej dostrzegamy ogromne biały bryły ze
spolone ze sobą w jakiejś dziwnej grze. Podcho
dzimy jeszcze bliżej i zaskakują nas elewacje po
dzielone na kwadraty różnej wielkości. Te kwadra
ty właśnie sprawiają wrażenie, że architektura za

czyna się poruszać. Większe kwadratowe płyty 
zbliżają się do nas, mniejsze kwadraty oddalają, a 
jeszcze mniejsze kratkowane płaszczyzny zdają 
się uciekać w przestrzeń. Gdy jesteśmy już cał
kiem blisko okazuje się, że podziały te zrobione są 
w różnych materiałach: marmurze, emaliowanych 
blaszanych płytach, betonie czy tynku. Wszystkie 
unifikuje biel tworząca całość. R. Meier zajmuje 
się w sposób perfekcyjny nie tylko obliczem ze
wnętrznym obiektu. Wnętrza są wynikiem głębo
kich studiów i analiz budynków stworzonych przez 
wielkich mistrzów architektury: Aalta, Wrighta i 
Corbusiera. Chodzi tu przede wszystkim o przeni
kanie światła przez budynek i otworzenie iluzo
rycznej przestrzeni przez manipulowanie dopły
wem tego światła, poprzez różnego rodzaju i róż
nej wielkości otwory okienne. Gra płaszczyzn ze
wnętrznych polega z kolei na zbliżaniu lub oddala
niu pewnych zespołów elewacji, aby osiągnąć 
efekt kulm inacji, zakończenia bryły lub przedłuże
nia jej w nieskończoność. Poza wszystkim innym 
Meier komplikuje proste początkowo zespoły stwa
rzając zastygłe w przestrzeni rzeźbiarskie korpusy. 
A mimo to dla niego architektura to przede wszyst
kim funkcja —  jak sam twierdzi. Kiedy Venturi po
święca 90% czasu swym wynikowym elewacjom, 
tyle samo czasu poświęca Meier funkcji budynku 
— przygotowuje co najmniej kilkanaście schema
tów funkcjonalnych, aby wybrać kilka i aby wresz
cie wybrać ten właściwy. Jego obiekty są niezwy
kłe i potostają w opozycji do otoczenia. Podobnie 
jak architektura historyczna, mówią innym głosem 
niż zastane otoczenie. Zdarza się, że wykorzystuje 
on sytuację, aby oddalić swój budynek od wszyst
kiego co go otacza, aby jeszcze zwiększyć wraże
nie jakie odnosimy, oglądając tę czystą biel w ibru
jących elewacji, co podkreśla ich wyjątkowość. Dla 
niego dekoracja klasyczna i nałożony ornament, 
używane przez innych architektów, są tymczasowe. 
Przeminą za kilka lat, kiedy zmieni się nieco este
tyka. Ortodoksyjność tych białych elewacji, sztucz
nie skomplikowanych placów, pływających przekro
jów, ma swoje wytłumaczenie w całej historii ru
chu modernistycznego. W sumie jest to bardziej 
późny modernizm niż postmodernizm. Podobnie 
jak w przypadku budynku —  muzeum we Frankfur
cie, który jest rozbudową małej ga lerii, jego nowa 
część projektowana przez Meiera, nie przytłacza 
oryginału, wręcz przeciwnie otacza go, ow ija się 
wokół niego, biorąc proporcje elewacji z pierwow
zoru —  galerii sztuki użytkowej, a mimo to nowa 
część jest dwanaście razy większa od historyczne
go budynku. Na razie ta architektura robi ogromne 
wrażenie, ale zobaczymy jak będzie się ona sta
rzała, bo wisi nad nią groźba zaniedbanych elewa
cji Le Corbusiera.
Następnym z pięciu białych, choć niezupełnie bia
łych, to M. Graves, który wydaje się być architek
tem niezwykłym, nowo odkrytym talentem po wy
graniu konkursu w Portland. Nie jest on typem pi
sarza —  mówcy architekta. Świadczy o tym jego 
architektura, wszystkie szkice i rysunki, 9 nagród 
Progressive Architecture oraz kilka realizacji. Jego 
projekty są natychmiast rozpoznawalne (jak archi
tektura Tomasza Turczynowicza) zwłaszcza te z 
kilku ostatnich lat, a styl niezwykle prom ieniujący 
na młodych architektów, czy studentów architektu
ry. Podobnie osobistą architekturę reprezentuje 
Peter Eisenman. Dzieła I.M. Pei są równie niepo
wtarzalne. Ogromne biuro, którym kieruje (120 ar
chitektów) zatrudnia architektów z wielu krajów, 
ale rękę Pei widać we wszystkim, co z tego biura 
wychodzi. Jedno z ostatnich jego dzieł wyraża w ie
le cech jego architektonicznej osobowości, a zw ła
szcza swoistą przestrzeń architektoniczną (Jawits 
Convestion Center) w Nowym Jorku (il. 28). Główna 
część budynku została nie przez przypadek nazwa
na Crystal Pałace. Pei fascynują ogromne kryte 
przestrzenie, jakie niegdyś budowano w Anglii, czy 
we Francji (Grand Palais). Twierdzi on, że musi 
uzyskać zgodę przyszłego użytkownika tylko na 
5% całej powierzchni, z którą zrobi co będzie 
chciał. Wtedy dopiero stworzy prawdziwy budynek 
użyteczności publicznej (il. 29). Z tych kilkuset me
trów kwadratowych tworzy przestrzeń na miarę 
wielkich założeń XIX wieku, operując doskonale 
środkami czysto architektonicznymi i to z epoki 
dojrzałego modernizmu (il. 30). Dla amerykańskiej 
czołówki architektonicznej architektura współczes-
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na jest rodzajem komunikacji — va et vient —  w 
której można odrzucić wszystko oprócz klienta, 
k e n te m  natomiast zajmują się oni, prowadząc 
Prawdziwą edukację inwestora. Polega ona na do- 
starczaniu mu wszystkich informacji, które pomogą 
lm w dalszym porozumiewaniu się. Niektórzy z 
n|ch mówią wprost, że nie mogliby narysować cze- 
9okolwiek bez programu, sytuacji i opinii osób za- 
lnteresowanych. Jedną z ciekawszych metod pro
jektowania jest rysowanie budynku warstwami i 
stwarzanie w ten sposób przestrzeni pośrednich i 
Przestrzeni przenikających się. W amerykańskich 
hastach coraz częściej pojawiają się hybrydy, bu
dynki nieczyste, które nigdy nie znalazłyby się w 
9ronie najlepszych przy okazji jakiegokolw iek kon- 
Ursu. Ale te hybrydy nie mają już płaskich piersi, 

jak tw ierdził Wright, analizując współczesną archi- 
ekturę, bo właśnie przestrzenie pośrednie stwa- 
rzają te dodatkowe emocje wizualne. Kiedy og lą
damy pian Mięsa zawsze możemy domyślić się ja- 
k'ego budynku on dotyczy, z Wrightem jest już o 
wiele trudniej, natomiast plany awangardy amery- 
ańskich architektów nie mówią jeszcze nic o ca

łości nie można sobie wyobrazić całokształtu
zamierzeń autora. Przestrzeń wnętrza, które ma 
Dyć duszą projektu, staje się osobnym miejscem 
architektonicznych spekulacji. Ludzie w tej prze- 
stfzeni na różnych poziomach, przestrzeń pływają- 
Ca: gra otworów doświetlających tę przestrzeń zaj- 
muje jak j zajmowała zawsze architektów. Powoli 
nadchodzą czasy, kiedy zajmujemy się psychologią 
mieJsca i psychologią otoczenia, powoli zaczynamy 
rozumieć, że można i trzeba rysować miasta nie 
rysując budynków —  mówią amerykańscy architek- 
Cl Studiują oni dokładnie swą krótką co prawda. 
a,e bogatą architektoniczną przeszłość i dochodzą 
9° wniosku, że nawet jeśli w budynku Lutyensa 
2dejmiemy ornament to to, co pozostanie, jest rów- 
n,ez architekturą. Do tego dochodzi jeszcze trawe- 
s*acja architektury modernistycznej rozpoczęta 
Przez Venturiego i kilku Europejczyków, której wy
rk ie m  są budynki nieco mniej serio ,,bliższe” , ba- 
Wl3ce, uczące, zastanawiające. T. Gehry nie wzbo- 
9aca swych budynków resztkami m ateriałów budow
anych. Z architektury tymczasowości zrob ił on leit 
m°tiv  swych dotychczasowych działań. Wyniki jego 
P°czynań są zaskakujące, ale należałoby się jed- 
nak zastanowić, czy można przenieść te działania 
na budynki o większej skali. Wydawać się może. 
2e podobnie jak Venturi w momencie uzyskania 
Poważnych zleceń, będzie on musiał stać się bar- 

Zlej konwencjonalny. Odnosimy wrażenie czytając 
wypowiedzi amerykańskich architektów, że wszys- 
cy oni zdają sobie sprawę, że w ogromnym pro
cencie Ameryka jest pokryta architekturą nudną i 

ez wyrazu. Nudne są miasta i miasteczka. Są 
n^asta, których nie można odróżnić od siebie. Są 

cdynki, z których prom ieniuje rutyna i są kilome- 
ry trzeciorzędnej architektury. Może właśnie stąd 
e ciąg|e dyskusje i porównania oraz chęć szuka- 

n,a- jak u Gehrego, dialogu z architekturą, którą 
mamy rozbudowywać, przerabiać czy też stawiać 
swe dzieła obok niej. Nie nazywają oni architektury 
^ letsca architekturą regionalną, ale cały czas wy- 

a|e się, że właśnie teraz tworzą się nowe regio- 
j2my amerykańskiej architektury współczesnej, 

^ch itek tu ry  mniej eleganckiej i hermetycznej niż 
^ b y ło  dotąd. Szukając architektury miejsca i cza 

srchitektura amerykańska znajduje obecnie swa 
utraconą osobowość.
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MATERIAŁY DO PROJEKTOWANIA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Tadeusz Kachniarz

WPROWADZENIE
„Wprowadzenie” T. Kachniarza otwiera cyk/ publikacji, 
przybliżających nowe zasady opracowania planów zagos
podarowania przestrzennego, jakich wprowadzanie wiąże 
się z nową ustawą o planowaniu przestrzennym. W miarę 
możliwości tematyka publikacji, relacjonujących wybrane 
zeszyty „Materiałów do projektowania planów zagospoda
rowania przestrzennego” wiązać będzie się z podstawo
wą problematyką naszego pisma w następnych numerach.

Uchwalona przez Sejm w lipcu 1984 roku nowa ustawa o 
planowaniu przestrzennym spowodowała potrzebę weryfi
kacji i odpowiedniego dostosowania do jej wymogów za
sad i metod planowania przestrzennego, ukształtowanych 
w okresie ponad 20 lat działania poprzedniej ustawy z 
1961 roku (określonych m.in. w Zarządzeniu nr 47 z roku 
1961 i roku 1968). Kierownictwo resortu uznało za celowe 
ograniczenie zakresu nowego zarządzenia wykonawczego 
do ustawy do spraw wymagających regulacji formalnop
rawnej i poleciło w 1985 r. ówczesnemu Instytutowi Kształ
towania środowiska wykonanie serii opracowań pod tytu
łem , .Materiały do projektowania regionalnych i miejsco
wych planów zagospodarowania przestrzennego”. „Mate
riały” zostały pomyślane jako rozwinięcie merytorycznych 
i metodycznych ustaleń nowej ustawy oraz zarządzenia 
wykonawczego do Ustawy. Są one niejako uzupełnieniem, 
komentarzem do przepisów wykonawczych i mają w pew
nym sensie charakter instruktażowy. Nie są jednak ins
trukcją i nie mają znaczenia normatywnego. Są materiała
mi pomocniczymi do projektowania, zalecanymi przez re
sort do stosowania w praktyce planowania przestrzenne
go.
„Materiały” odnoszą się do zagadnień planowania regio
nalnego i miejscowego. Nastawione na potrzeby projekto
wania planów, nie zajmują się w zasadzie sprawami pro
ceduralnymi, wchodzącymi w całokształt objętego Ustawą 
procesu „sporządzania” planów. Sprawy proceduralne są 
przedmiotem regulacji prawnej zarówno w Ustawie, jak i 
w zarządzeniu wykonawczym, a w „Materiałach...” wystę
pują tylko w miarę potrzeby.
Przyjęto, że w „Materiałach” zostaną w miarę możliwości 
naświetlone odpowiednio wszystkie zagadnienia, niezbęd
ne w praktyce „warsztatowej” projektowania planów. Do
tyczy to zarówno całościowo ujętej problematyki poszcze
gólnych kategorii planów, jak i poszczególnych działów 
zagospodarowania przestrzennego, a także jego rozmai
tych aspektów. Niezbędne stało się ograniczenie ich obję
tości do koniecznego minimum, spowodowało to potrzebę 
zwięzłego ujęcia poszczególnych zagadnień, nie pozwala
ło na bardziej rozwinięte i udokumentowane przedstawie
nie poruszanych problemów. W związku z tym przyjęto za
sadę. aby w poszczególnych pracach były w miarę potrze
by podane odniesienia do dostępnej literatury fachowej, 
rozwijającej te problemy.
Zasadniczym założeniem przy opracowywaniu „Materia
łów” było ich oparcie na aktualnym stanie wiedzy teore
tycznej i praktycznej. Dodatkowym jednak warunkiem w 
stosunku do wiedzy teoretycznej była potrzeba jej instru
mentalnego przetworzenia na techniczny język opracowy
wania planów i przedstawienia ich ustaleń. Istotne znacze
nie miało również założenie rozwojowej, „warsztatowej” 
ciągłości zasad i metod planowania przestrzennego. Oz
naczało to potrzebę odpowiedniego wykorzystania zarów
no istniejących doświadczeń, jak i kształtujących te do
świadczenia dotychczasowych norm i zasad projektowa
nia.
Przy ogólnym założeniu, że „Materiały” są oparte na do
tychczasowym stanie wiedzy i doświaczeń praktycznych, 
powstała jednak konieczność rozszerzającej niejako in
terpretacji tego stanu ze względu na włączenie do prakty
ki planistycznej nowych problemów wymagających rozwią
zania, związanych m.in. z wyodrębnieniem etapu założeń 
do planów, wzrostem udziału społeczeństwa w procesie 
planowania, potrzebą uwzględnienia ekologicznych aspek
tów środowiska przyrodniczego. Powodowało to potrzebę 
dyskusyjnego niekiedy wyjścia na nie dość pewne pole 
spekulacji teoretycznych lub poszukiwań koncepcyjnych, 
często bez dostatecznej podbudowy badawczej czy do
świadczalnej, a także bez możliwości instrumentalnego 
określenia -sposobu postępowania.
Istotną cechą „Materiałów” jest ich autorski charakter, 
skąd wynika pewna różnorodność ujęć poszczególnych 
opracowań, uznana zresztą we wnioskach z konsultacyj
nego seminarium środowiskowego za pożądaną z punktu 
widzenia inspiracji intelektualnej dla odbiorców „Materia
łów” .
W całości zbioru „Materiałów” wyróżnić należy ich cztery 
grupy:
A —  prace dotyczące zagadnień ogólnych;
B —  prace dotyczące całościowych zagadnień projektowa- 
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C —  prace zajmujące się poszczególnymi działami i as
pektami zagospodarowania przestrzennego;
D —  prace szczegółowe dla wybranych zagadnień.
Grupa A obejmuje zagadnienia dotyczące całokształtu 
problematyki objętej „Materiałami” , w tym przyjęte pod
stawy i zasady ich opracowania oraz ogólne zagadnienia 
metodyki planowania przestrzennego.
Grupa B, oprócz materiałów do projektowania planów re
gionalnych obejmuje materiały dla trzech rodzajów pla
nów miejscowych, których przedmiotem są trzy główne 
klasy układów osadniczych: miasta duże i średnie, miasta 
małe i wsie oraz gminy. Powodem takiego wyróżnienia 
było przekonanie, że mimo formalnej jedności ogólnej me
todyki planów miejscowych, istnieje potrzeba odpowied
niego dostosowania zasad i metod projektowania do cha
rakteru przedmiotu planu.
Nie wyróżniono tu planów obszarów aglomeracji, jako od
dzielnej klasy przedmiotu planów. W istocie rzeczy proble
my aglomeracji nie mogą być wydzielone z planu regio
nalnego —  aglomeracje stanowią zasadniczy człon regio
nu wojewódzkiego, a ich problemy nie mogą być poza tym 
regionem rozwiązywane. Nie wyróżniono również klasy 
miast, które w polskich warunkach wypada uznać za 
„wielkie” , jak Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań czy ze
spół gdański, które z oczywistych względów wymagają in
dywidualnego traktowania.
Nie wyróżniono w omawianej grupie także kategorii pla
nów szczegółowych, mimo że kategoria ta występuje w 
Ustawie i w wykonawczym zarządzeniu resortowym. Po
wodem tego był występujący coraz bardziej powszechnie 
w środowisku zawodowym pogląd, że plany miejscowe 
(zresztą także regionalne) powinny być opracowywane w 
takim stopniu szczegółowości, jaki jest niezbędny przy 
rozwiązywaniu występujących w planie problemów. Tak 
więc plan miejscowy może być opracowywany jednocześ
nie w różnych skalach: obok skał bardziej ogólnych dla 
całości obszaru, również —  dla wymagających tego frag
mentów —  w skalach bardzo szczegółowych. Sporządza
nie dla tych fragmentów oddzielnych planów szczegóło
wych wraz z całą oddzielną procedurą formalną może być 
oczywiście niezbędne, ale tylko w szczególnych przypad
kach.
Istotną wątpliwość może wywołać brak wyróżnienia odręb
nej kategorii planów dla „obszarów funkcjonalnych” , mi
mo że kategoria ta znalazła się w Ustawie. Uzasadnie
niem jest to, że pojęcie obszarów funkcjonalnych może 
mieć rozległy, w istocie dowolny zakres znaczeniowy. Jest 
to zależne od przyjętego funkcjonalnego wyróżnika obsza
ru. Decydujące znaczenie tego aspektu wyraża się w spo
sobie dełimitacji obszaru planu, zależnej od przestrzenne
go zasięgu wyróżnionej funkcji (lub zespołu funkcji), nie
zależnie od dełimitacji administracyjnej. Uwzględnienie te
go rodzaju aspektów, odnoszące się m.in. do obszarów o 
szczególnych, wymagających specjalnej ochrony i kształ
towania właściwościach środowiska przyrodniczego (jak 
parki narodowe i krajobrazowe, obszary wypoczynkowe i 
uzdrowiska) ma miejsce w opracowaniach grupy C. 
Ogólnym założeniem doboru prac w grupie C było dąże
nie do pełnego w zasadzie objęcia wszystkich zagadnień 
działowych i aspektów istotnych przy opracowywaniu pla
nów. Z różnych powodów, głównie praktycznych, zamie
rzenie to nie zostało w pełni zrealizowane. Dobór tych za
gadnień może być dyskusyjny, z pewnością nie można go 
jeszcze uznać za kompletny. Najbardziej istotne z aspek
tów planowania przestrzennego włączono do „Materia
łów” , nadając im względnie uporządkowane, usystematy
zowane ujęcie. Są między nimi: odnowa miast, ochrona i 
kształtowanie krajobrazu, estetyczne aspekty ładu prze
strzennego oraz problematyka społeczna.
Grupa D skupia prace dotyczące różnych problemów i me
tod szczegółowych. W tym ujęciu grupa nie stanowi okreś
lonej całości i ma charakter otwarty. Nie programowano z 
góry doboru tematów w tej grupie, traktując je raczej jako 
luźny zbiór tematów, przy założeniu, że będą one włączo
ne do „Materiałów” w miarę ich opracowywania.

W obecnej edycji „Materiałów” wydanej przez Instytut 
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w bardzo niskim 
nakładzie w 1966 r. znajdują się:

—  W grupie A: Wstęp do „Materiałów” , „Ogólne zagad
nienia metodyki planowania przestrzennego”;
—  W grupie B: „Plany regionalne” , „Plany miejscowe 
miast dużych i średnich”, „Plany miejscowe gmin” , „Pla
ny miejscowe miast małych i wsi”;
—  W grupie C: „Demografia” , „Środowisko przyrodni
cze” , „Rolnictwo” , „Przemysł, „Mieszkalnictwo” , „Wypo
czynek” , „Uzdrowiska” , „Komunikacja” , „Usuwanie odpa
dów”, "Odnowa miast” , „Obszary o wybitnych wartoś
ciach przyrodniczych” , „Ochrona i kształtowanie krajobra
zu”, „Estetyczne aspekty ładu przestrzennego”, „Proble
matyka społeczna” , „Problematyka ekonomiczna” oraz 
„Podstawy i zasady charakterystyki stanu istniejącego i 
procesów zagospodarowania przestrzennego”;
—  w grupie D: „Metoda scenariuszowa w planach regio
nalnych”, "Projektowanie zadrzewień w planach miejsco
wych” , „Badania socjologiczne w przestrzennych planach

gmin” , „Programy obsługi ludności i rolnictwa w gmi- 
nach”.
Pewnego komentarza wymaga sposób stosowania i zakres 
wykorzystywania „Materiałów”. „Materiały” w zasadzie 
obejmując możliwie pełny zakres problemów rzeczowych i 
metodycznych, mogących się pojawić w praktyce planowa
nia, ale:
—  po pierwsze —  nie zawsze w przypadku każdego pla
nu te wszystkie problemy jednocześnie muszą wystąpić;
—  po drugie —  żadne a priori określone zasady nawet 
bardzo wnikliwe i o wysokim stopniu szczegółowości nie 
są w stanie odpowiedzieć na wszystkie możliwe zjawiska • 
przypadki.
Dlatego w działaniu praktycznym niezbędne jest zarówno 
selektywne, wybiórcze podejście do proponowanego w 
tekstach zakresu problematyki, jak też potrzebna jest od
powiednia interpretacja proponowanych w nich treści oraz j 
własnych poszukiwań zespołów opracowujących plany- 
Powodem tego są zwłaszcza następujące okoliczności:
—  rozmaitość problematyki i zakresu opracowywania pla- 
nów w zależności od istniejącego stanu opracowań piani'j 
stycznych i potrzeby ich aktualizacji;
—  rozmaitość problemów wymagających rozwiązania W- 
zależności od specyfiki przedmiotu planu;
—  istniejące niedostatki wiedzy i doświadczeń praktycZ' 
nych zwłaszcza w stosunku do nowych elementów w pro
cesie projektowania planów, a także niektórych nowych 
zagadnień merytorycznych.
Oddzielnym problemem jest to, w jakim stopniu propono
wane w „Materiałach” kierunki rozwiązań i metod projek
towania są zasadne i możliwe do bezpośredniego zasto
sowania w praktyce. Z pewnością „Materiały” odpowiada
ją aktualnemu stanowi wiedzy teoretycznej i praktycznej w 
dziedzinie planowania przestrzennego. Problem polega 
jednak na tym, że jak stwierdzono wyżej, nie zawsze wie
dza ta była wystarczająca. Dlatego pojawiły się również 
niekiedy propozycje z konieczności nie dość podbudowa
ne teoretycznie lub nie dość instrumentalne, często nawet 
hasłowe, to znaczy wywołujące problem, ale nie wskazu
jące konkretnego sposobu jego rozwiązywania. Wiele pro
pozycji nie zostało przecież sprawdzonych doświadczal
nie.
Jednym z zagadnień, które z pewnością będą wymagać 
swobody i szerokiego zakresu interpretacji, jest projekto
wanie założeń do planów zagospodarowania przestrzen
nego. Zarysowały się tendencje, wyrażone również w za
rządzaniu wykonawczym, do interpretacji rozszerzającej 
pojęcie założeń na szeroki zakres koncepcyjnych rozwią
zań samego planu: dla etapu projektu planu pozostawały
by tylko prace polegające niejako na technicznym uściśle
niu rozwiązań koncepcyjnych, opracowanych w etapie za
łożeń. Wydaje się, że dla znacznej części układów osadni
czych o ograniczonych impulsach rozwoju ilościowego, w 
których głównym zadaniem będzie rozwój jakościowy, jak 
większość gmin czy małych form osadniczych, zakres za
łożeń może być z pewnością mniej rozwijany.
Innym, wymagającym rozważenia, nowym elementem 
wprowadzonym przez Ustawę do konstrukcji opracowywa
nia planów zagospodarowania przestrzennego jest zasada 
współzależności planowania przestrzennego i społecz
no-gospodarczego. W ustawie względnie wyraźnie rysuje 
się możliwość zastosowania tej zasady w przypadku pla' 
nów regionalnych, opracowywanych łącznie z planami 
społeczo-gospodarczymi. Okolicznością sprzyjającą jest 
możliwość skoordynowania obu tych rodzajów planów ^  
czasie. W przypadku planów miejscowych trudności spra
wiać będzie z reguły różniąca plany przestrzenne i spo- 
łeczno-gospodarcze rozbieżność czasowa: plany prze
strzenne będą opracowywane w różnych okresach czas^ 
w miarę potrzeby, stwierdzonej na podstawie oceny ak' 
tualności planu. Plany gospodarcze opracowuje się na ok
res kolejnych pięciolatek.
W dotychczasowym zakresie „Materiałów” współzależnoś
ci planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego 
dla procesu opracowywania planów przestrzennych zna
lazły ograniczony wyraz. Sprowadza się to gównie z jed
nej strony do zaznaczenia wpływu planów społeczno-gos
podarczych w programach zagospodarowania przestrzen
nego, z drugiej zaś do wyróżnienia w planie (w tekście 
planu) oddzielnej części, zawierającej wnioski i postulaty 
do planowania społeczno-gospodarczego i działalność* 
realizacyjnej.
Nie wszystko w „Materiałach” jest całkowicie gotowe i 
pewne, a posługiwanie się nimi nie uwalnia od obowiązki 
własnej twórczej interpretacji i poszukiwań. Ostateczni® 
obecna edycja „Materiałów”, wyrażając aktualny stan wi® 
dzy teoretycznej i praktycznej, stanowi tylko kolejny etap 
w rozwoju teorii i praktyki omawianej dziedziny planowa 
nia. Rozwój ten będzie się dalej odbywał zarówno na pł® 
szczyźnie naukowej, teoretycznej, jak też na płaszczyźni 
doświadczeń praktycznych. Wydaje się wskazane zapew
nić warunki do prowadzenia stałej, systematycznej obser
wacji funkcjonowania obecnego zakresu „Materiałów’ 
oraz do przygotowywania na tej podstawie, z uwzględni®' 
niem rozwoju wiedzy teoretycznej, odpowiedniej weryfika
cji i poszerzania zakresu tematycznego.



fo
t. 

T.
 B

ie
si

ek
ie

rs
ki

 —
 3

. 
W

. 
Ja

w
or

sk
i 

—
 5

, 
J.

 K
or

pa
l 

—
 6

, 
J.

 K
or

ze
ń 

—
 4

, 
A.

 S
ta

ch
oń



. * *r ' y J. <*. 5 ^


