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Miasto/Kraj Temat Informacje Terminy 
Od Do

Hamburg/RFN Światowy Kongres na temat pozyskiwania ene
rgii słonecznej. Kongres organizowany jest przez 
Międzynarodową Organizację Energii Słone
cznej (ISES), Tematem wiodącym Kongresu 
będzie: „Postęp w technologiach pozyskiwania 
energii słonecznej *.

ISES Solar Weltkongress 1987 e,V. 
c/o  HANSEAT1C CONGRESS 
MANGEMENT GmbH Am Wei- 
her 23
D-2G00 Hamburg 20
F.R.G.

13.09.1987—
—18.09.1987

Sofia/Bułgaria IV Światowe Biennale Architektury 
INTERARCH’87. Imprezą ta jest stałym między
narodowym forum wymiany doświadczeń, teorii, 
osiągnięć i nowych trendów w światowej, nowo
czesnej architekturze.

Centre for International Congresses
and Meetings
1000 SOFIA
20 Serdica Street
BUŁGARIA
Tel.: 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 kon
kurs „Wzornictwo dla wszystkich — bez barier”.

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

21.09.1987—
—25.09.1987

Frankfuri/RFN „Public design" — impreza umożliwiająca 
wymianę doświadczeń na platformie krajowej i 
międzynarodowej między architektami, proje
ktantami, inżynierami, planistami i przedsiębio
rcami.

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

30.09.1987—
—03.10.1987

Paryż/Francja XXIV Światowy Kongres Międzynarodowej 
Federacji Rozwoju Architektury (IFLA)

IFLA
4, rue Hardy
78 000 VERSAILLES
FRANCE

30.09.1987—
—03.10.1987

Toruń/Polska Międzynarodowe sympozjum na temat „Wyobra
źnia i warsztat twórczy scenografa i architekta”. 
Sympozjum organizowane jest przez Polskie 
Centrum Międzynarodowej Organizacji Sceno
grafów. Techników i Architektów Teatru. Sy
mpozjum połączone będzie z obradami Między
narodowej Komisji Scenografów i Architektów. 
W czasie trwania sympozjum otwarte będą wy
stawy: „Współczesna scenografia polska" oraz 
„Scenografia Andrzeja Majewskiego".

Biuro Organizacyjne Sympozjum
OISTAT Toruń’87
Państwowy Teatr im. W. Horzycy
p i Armi Czerwonej 1
TORUŃ

27.10.1987—
—28.10.1987

Ottawa-Ontario/
Kanada

Coroczna konferencja orgnizowana przez Kana
dyjski Instytut Architektury. Tematem tegoro
cznej konferencji jest Międzynarodowy Rok 
Schronień dla Bezdomnych.

The Royal Architectural Institute of 
Canada
328 Somerset Street West 
OTTAWA ONTARIO K2P OJ9 
CANADA

03.06.1987—
—07.06.1987

Haifa/Izrael IV Międzynarodowe Sympozjum na temat robo
tów i sztucznej inteligencji wykorzystywanej w 
konstrukcjach budowlanych.

Building Research Station 
Technion City 
Haifa 32 000 
ISRAEL

23.06.1987—
—25.06.1987

K O N K U R S Y

Keiiaiiiemi/Finlandia Międzynarodowy Konkurs Projektów i Wyrobów 
z Plastiku — „Plastics for Tomorrow".
Konkurs zorganizowany z okazji 75-lecia istnie
nia Związku Fińskich Projektantów ORNAMO. 
Celem konkursu jest rozwój i podniesienie jako
ści produkowanych przedmiotów z plastiku.

Mr Jorma Laakkonen 
FORMA FINLANDIA Neste Oy, 
Keilaniemi SF-02150 
FINLAND
Tel.; int. -ł 3580 4504622 
Telex: 124641 neste sf

składanie prac
20.02.1987 

rozstrzygnięcie
01.07.1987

Budapeszt /W ęgry Międzynarodowy Konkurs PLEA’86 
Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo 
Przemysłu, Ministerstwo Budownictwa i Rozwo
ju Urbanistycznego oraz Krajowy Komitet Ro
zwoju Techniki. Przedmiotem konkursu jest uzy
skanie projektu domu jednorodzinnego (wielopo- 
mieszczeniowego), ogrzewanego energią słone
czną, zlokalizowanego w Pecs (Węgry).

Ministry of Building and Urban
Development
P.O.B. 613
Budapest 5
H-1370 HUNGARY

składanie prac
01.10.1987 

rozstrzygnięcie
30.10.1987

Warszawa/Polska Konkurs SARP nr 698 otwarty, powszechny na 
opracowanie projektu koncepcyjnego urbanisty
czno-architektonicznego centrum dzielnicy Mo
kotów w Warszawie

Oddział Warszawski 
ul. Foksal 2 
00-950 Warszawa 
tel. 27-87-10

składanie prac
05.10.1987 

rozstrzygnięcie
08.11.1987

Wrocław/Polska Konkurs SARP nr 697 otwarty ograniczony na 
opracowanie koncepcji zabudowy mieszkalno- 
-usługowej we Wrocławiu w rejonie ulic Powsta
ńców Śląskich, Pretficza, Sztabowej.

Odział Wrocławski SARP 
Rynek-Ratusz 26 
50-101 Wrocław 
tel. 319-28

składanie prac
30.07.1987 

rozstrzygnięcie
30.08.1987



U lO  M it I* magazyn ap
N A G R O D A  R O K U  1985  
S T O W A R Z Y S Z E N I A  
A R C H I T E K T Ó W  
P O L S K I C H

Z Ł O T Y  M E D A L  I N A G R O D A  U I A  W  1987 R .

Międzynarodowe Jury, w które
go skład weszli: Georgi Stoiłow 
(Bułgaria), Randall Vosbeck 
(USA), Henning Larsen (Dania), 
Borislaw Stojkow (Jugosławia) i 
Jorge Glusberg (Argentyna) ze
brało się w Paryżu w Sekreta
riacie Generalnym ULA 5 i 6 lu
tego 1987 r. Jury przyznało Zło
ty Medal i następujące nagro- 
dy:
Złoty Medal został przyznany 
R. Pietili z Finlandii. Dzieło 
Pietili jest znaczące we współ
czesnej architekturze fińskiej. 
Pietila jest osobowością silną i 
pragmatyczną w świecie archi
tektury ze względu na podej
mowanie zasadniczych pytań, 
tak w teorii i praktyce, jak w 
słowie i obrazie. Jego architek
tura jest w swej istocie współ
czesna i odpowiada w sposób 
przekonujący na podejmowane 
bez przerwy pytania o relacje 
między człowiekiem, naturą i 
schronieniem.
Analizując więc teorię i prakty
kę architektoniczną Pietili mo
żemy śledzić historię obecną i 
przyszłą. Jeśli chodzi o ekspres
ję jego dzieł, zarówno w urba
nistyce, jak i w architekturze

Pietila jest architektem, który 
pragmatycznie ocenia kontekst 
naturalny i społeczny usytuo
wania swoich realizacji. Mają 
one charakter jednocześnie uni
wersalny i krańcowo osobisty. 
Chociaż typowo fiński krajo
braz dominuje w jego dziełach, 
wyniki jego przedsięwzięć są 
równie przekonujące w realiza
cjach w New Delhi, Kuwejcie i 
Dubaju. Architektura Pietili nie 
prowokuje dyskusji na temat 
jej przynależności estetycznej. 
Mieści się ona raczej w strefie 
pośredniej, jednocześnie abs
trakcyjnej i bardzo konkretnej, 
znajdującej się między ideą a 
rzeczywistością, między formą a 
obrazem.
Idea „morfologii przestrzeni 
ekspresyjnej" rozwijana przez 
Pietilę jest spadkiem po grupie 
De Stijl i obecna jest przede 
wszystkim w pawilonie fińskim 
na Światowej Wystawie w Bru
kseli. W budynku Dipoli dla 
studentów Uniwersytetu Tech
nicznego skala, kolory i użycie 
przestrzeni narzucają porówna
nie z kolorami, skalą i topogra
fią miejsca. To właśnie owo 
wewnętrzne zaangażowanie w

otaczającą naturę czyni z Pietili 
architekta w pełni nordyckiego 
i fińskiego.
Pietila dokładnie przemyślał 
znaczenie słowa region w ar
chitekturze. Jego wyczucie re
gionalizmu ma także wymiar 
historyczny, wyrażający się w 
godny uwagi sposób w budyn
ku pałacu Sief w Kuwejcie, po
dobnie jak w rezydencyjnej 
dzielnicy Hervanta w Tampere. 
Od 30 lat architektoniczne 
dzieło Pietili rozwijało się w 
sposób całkowicie osobisty, 
nigdy nie oddalając się od du
cha właściwego naszej epoce i 
pokazując, że przekształcanie 
architektury jest ciągle możli
we i konieczne.
Nagroda UIA za urbanistykę i 
zagospodarowanie terenu — 
została przyznana zespołowi 
R/UDAT z Amerykańskiego In
stytutu Architektów za program 
towarzyszący zagospodarowa
niu urbanistycznemu 92 gmin 
w Stanach Zjednoczonych i Ka
nadzie.

Nagroda UIA za podniesienie ja
kości mieszkań została przyzna
na za program rekonstrukcji 
mieszkań w mieście Meksyk. Ten 
program rządu meksykańskiego 
został stworzony po trzęsieniu 
ziemi w sierpniu 85 r. aby zastą
pić 44 tysiące zniszczonych bu
dynków w centrum miasta.

Nagroda UIA za technologię 
stosowaną w architekturze — 
została przyznana Santiago Ca- 
latrava, hiszpańskiemu archi
tektowi, zwłaszcza za jego rea
lizację stacji metra Stadelhofen 
w Zurichu.
Nagroda UIA za krytykę i na
uczanie architektury — została 
przyznana jednocześnie Chri
stianowi Norberg-Schutzowi z 
Norwegii i A.L. Huxtable z 
USA. Norberg-Schutz jest od 
ponad 20 lat głównym teorety
kiem i wykładowcą architektu
ry w skali międzynarodowej. 
A.L. Huxtable jest krytykiem 
architektury o wielkiej renomie 
(pracowała od 1963 r. do 1982 r. 
dla New York Timesa).

Skład Jury: arch. arch.
Roman Hordyński | (przewodniczą

cy), Olgierd Czerner, Stanisław De
nko, Henryk Drzewiecki, Marian Fi
kus, Jurand Jarecki, Konrad Kucza- 
-Kuczyński.

Jury po przejrzeniu zgłoszonych 
prac i obejrzeniu obiektów wytypo
wanych po pierwszej eliminacji i po 
przeprowadzonej dyskusji postano
wiło dnia 10 czerwca 1986 roku 
przyznać Nagrodę Roku Stowarzy
szenia Architektów Polskich za rok 
1985 zespołowi: arch. Jerzemu Rako
wi i arch. Januszowi Grzegorzakowi 
z Katowic za zrealizowany i przeka
zany do użytku projekt zespołu 
oświatowego na Osiedlu ZWM w 
Opolu.

Uzasadnienie przyznania Nagrody 
Roku SARP 1985
Jerzemu Rakowi i Januszowi Grze
gorzakowi
Nagroda Roku Stowarzyszenia Ar
chitektów Polskich za obiekt prze
kazany w 1985 roku przyznana zo
stała za wysoką jakość projektu ze
społu oświatowego oraz konsek
wentny i zaangażowany udział auto
rów w czasie budowy, aż do przeka
zania obiektu.
Koncepcja dużego zespołu oświato
wego dla 2200 uczniów, o kubaturze 
97 tys. m3, z dużym programem śro
dowiskowym autentycznie użytko
wanym już przez mieszkańców, 
oparta została na czytelnym, dwupo
ziomowym układzie funkcjonalnym, 
umożliwiającym przenikanie głów
nych ciągów pieszych osiedla przez 
centralne forum integrujące prze
strzeń szkoły i osiedla.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż 
pomimo ograniczeń technologicz
nych związanych ze szkieletem że
lbetowym P.H.U. 6,0x6,0 m oraz 
ścianami PGS, autorom udało się — 
poprzez dodanie właściwej ilości 
elementów indywidualnych — uzy
skać tak potrzebne w zespołach 
szkolnych wrażenie indywidualizacji 
przestrzeni.
Czytelny, a równocześnie bogaty 
przestrzennie zewnętrzny wyraz ar
chitektury, koresponduje z autorską 
koncepcją przestrzeni wewnętrznych 
szkoły. Pieczołowicie zaprojektowa
ny detal architektoniczny, trafna 
koncepcja kolorystyczna i materiało
wa, dobre oświetlenie naturalne i 
sztuczne wszystko to oparte na 
właściwie stosowanych, prostych i 
dostępnych środkach, stanowi do
wód wysokich umiejętności warszta
towych autorów.
Nie bez znaczenia jest również fakt, 
że bezpośredni użytkownik obiektu 
wysoko ocenił zaprojektowaną prze
strzeń, tak pod względem funkcji jak 
i estetyki.
Zespół oświatowy w Opolu, nagro
dzony Nagrodą Roku, jest przykła
dem świadczącym wyraziście o po
trzebie i możliwości zaspokajania 
potrzeb w dziedzinie oświaty, przez 
dobrze wykonane i dobrze zrealizo
wane indywidualne projekty szkół.
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Autorzy:
arch. arch. Jerzy Rak (gł. projektant) 
Janusz Grzegorzak 
Projekt opracowano w COSPiR „In- 
westprojekt Katowice"
Powierzchnia terenu: 3,5 ha 
Powierzchnia użytkowa: 21 040 m2 
Kubatura: 97 800 m3 
Liczba uczniów: 2 200-2 500 
Zespół żywieniowy: dla 70% dzieci

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
Zespół oświatowy I etapu realizacji 
w osiedlu ZWM w Opolu jest jedną 
z dwóch szkół zaprogramowanych 
dla osiedla, w którym zamieszka 
30 000 osób.
Jego projektowanie ma długą histo
rię. Program zespołu opracowano 
(konsultując ze specjalistami z Mini
sterstwa Oświaty i Wychowania) w 
czasach, gdy postulowano nauczanie 
10-letnie. Był on wzbogacony m.in. o 
takie elementy jak zespół pomie
szczeń dla działalności środowisko
wej, o bibliotekę miejską. Założenia 
techniczno-ekonomiczne zatwierdzo
no w 1975 roku. Początkowo szkoła 
miała być realizowana jako prototy
powy obiekt w technologii lekkiego 
szkieletu stalowego. Technologie 
realizacji zmieniały się kilkakrotnie. 
Ostatecznie zdecydowano o realiza
cji obiektu w systemie prefabryko
wanego szkieletu żelbetowego na 
siatce słupów 6*6 m (PHU). System 
niewiele miał wspólnego z budow
nictwem szkolnym, przeznaczony 
był zasadniczo do prostych pawilo
nów handlowych o maksymalnej 
wysokości d wu kondygnacji.
Projekt techniczny został opracowa
ny w latach 1979-82.
Realizacja szkoły rozpoczęła się w 
1980 roku i przypadała na okres 
ogromnych trudności materiało
wych. One to sprawiły, że tylko 
część projektu wnętrz udało się 
zrealizować w projektowanej formie. 
Sytuację ratował dobry wykonawca 

Opolskie Przedsiębiorstwo Bu
downictwa Przemysłowego Nr 1.
Po doświadczeniach z wykonawcami 
zajmującymi się wyłącznie budow
nictwem mieszkaniowym, współpra
ca ta była dla nas czymś niezwy
kłym. Żałowaliśmy tylko, że sam 
wykonawca i jego możliwości nie 
były nam znane od początku. Byłby 
to wtedy zupełnie inny projekt.
W trakcie realizacji nastąpiła zmiana 
programu nauczania z 10-letniego na 
8-letni. Spowodowało to konieczność 
dalszych zmian w projekcie.
1 września 1983 roku oddano do 
użytku segment dydaktyczny dla 
dzieci starszych wraz z częścią śro
dowiskową, która przejściowo rów
nież służyła celom szkolnym. 1 
września 1985 roku zespół oświato- 

4 wy zaczął funkcjonować w całości.

ROZWIĄZANIA URBANISTYCZNE 1
Zespół zlokalizowany jest na skrzy
żowaniu głównych ciągów pieszych: 
łączy dwie sąsiednie jednostki mie
szkaniowe i przechodzi przez park 
dzielnicowy do projektowanego cen
trum dzielnicy. Centralny punkt 
szkoły stanowi wewnętrzny dziedzi
niec — forum, dostępny dla wszyst
kich mieszkańców. Wokół niego 
usytuowano poszczególne zespoły 
funkcjonalne szkoły, połączone ze 
sobą krytymi przejściami — galeria
mi oraz przejściem podziemnym. Z 
forum prowadzą również główne 
wejścia do tych zespołów. Zespół ży
wieniowy zlokalizowano w bezpoś
rednim sąsiedztwie dojazdu kołowe
go i parkingu. Tereny sportowe 
szkoły graniczą z parkiem dzielnico
wym. 2

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE
Zespół oświatowy tworzą 3 segmen
ty stanowiące odrębne zadania in
westycyjne.
Segment „A" mieści część dydak
tyczną dla dzieci starszych (klasy IV- 
-VIII), część techniczną i magazyno
wą oraz część środowiskową, admi
nistracyjną i socjalną wraz z biblio
teką miejską. Łącznikiem między ni
mi są: amfiteatralna aula, zaprojekto
wana jako otwarty aneks części ko
munikacyjnej oraz biblioteka szkol
na. Dzięki przesuwanym drzwiom 
istnieje możliwość wydzielenia auli 
w godzinach popołudniowych od 
części dydaktycznej i użytkowanie 
jej łącznie z zespołem środowisko
wym. Część dydaktyczna ma cen
tralną szatnię z boksami dla poszcze
gólnych klas. Klasy jako pracownie 
łączone w grupy tematyczne z gabi
netami i magazynami pomocy na
ukowych. Program ten uzupełniają 
pokoje pracy własnej nauczycieli. 3 
Segment połączony jest obudowaną 
galerią z segmentem „B” oraz prze
jściem podziemnym z segmentem 
„C\ Segment „B" (sportowy) mieści 
zespół szatni, świetlice, salę gimna
styczną o wymiarach 30x30 m, którą 
za pomocą centralnie sterowanych 
kurtyn można dzielić na 2, 3 lub 4 
części oraz pływalnię z basenem 
12,5x 25 m. Sala gimnastyczna i pły
walnia mają widownie na około 120 
miejsc każda, przydatne w czasie 
organizowania meczów szkolnych i 
spartakiad. Segment połączony gale
riami z segmentem dla dzieci młod
szych i starszych ma również nieza
leżne wejście i po południu może 
być użytkowany przez mieszkańców 
osiedla. Segment „C" mieści pomie
szczenia dydaktyczne dla dzieci 
młodszych (klasy I-III). Tworzą go 
klasy macierzyste w układzie 2 kla
sy + gabinet + szatnia. Wydzieloną 
częścią segmentu jest zespół żywię-
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niowy. Część żywieniowa daje moż
liwość zapewnienia pełnego wyży
wienia i mając niezależne wejście 
może funkcjonować odrębnie. Prze
jście w kondygnację piwnic umożli
wia dostęp dzieci młodszych do 
części środowiskowej zespołu i bib
lioteki.

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTO
NICZNE
Wyraz architektoniczny obiektu jest 
wynikiem jego ukształtowania przy 
przyjęciu zadanego systemu kons
trukcyjnego, a także maksymalnego 
wykorzystania elementów typowych 
i ubogiej gamy materiałów wykoń
czeniowych. Odcięło to projektan
tów od szansy ale i ryzyka swobod
nego i indywidualnego kształtowa
nia architektury budynku.
Dużą wagę przywiązywano do 
wnętrz, starając się uzyskać ich 
właściwy klimat i różnorodny na
strój przy pomocy prostych materia
łów i maksymalnym wykorzystaniu 
możliwości wykonawcy. Końcowe 
efekty projektowanych rozwiązań 
były możliwe dzięki bardzo czasoch
łonnemu nadzorowi autorskiemu. 
Wbrew obawom i wątpliwościom 
wysuwanym w czasie projektowania 
szkoła została dobrze przyjęta przez 
użytkowników — zarówno nauczy
cieli jak i uczniów. Nie bez znacze
nia jest młody wiek kadry pedago
gicznej (150 osób). Wszystkie zespoły 
funkcjonują zgodnie z rolą wyzna
czoną im przez projektantów. Zespół 
sportowy tętni życiem, pływalnia 
działa od rana do godziny 22.00. 
Funkcjonuje zespół środowiskowy, 
biblioteka miejska, a nawet zlokali
zowana obok niej wydzielona szat
nia. Koncepcja form sprawdziła się 
w użytkowaniu. Plac z działającą 
fontanną zaakceptowali mieszkańcy. 
W czasie użytkowania obiektu oka
zało się, że nie wielkość programu 
stwarza największe problemy, a ja
kość materiałów wykończeniowych, 
jak również konieczność uporania 
się z zawodną techniką. Niezbęd
ność ciągłej obsługi obiektu i jego 
konserwacji wolno torowała sobie 
drogę do świadomości użytkownika. 
W 1986 roku Zespół Oświatowy w 
Opolu został przez Ministra Budow
nictwa Gospodarki Przestrzennej i 
Komunalnej wyróżniony nagrodą fi 
stopnia oraz uzyskał nagrodę „Mi
ster Opola". * 2 3 4 5 * 7

h Sytuacja
2. Rzut parteru
3. Rzut I piętra
4. Szkoła w osiedlu
5. Forum jako plac publiczny — uro

czystość otwarcia szkoły
6- Segment dzieci młodszych rekrea

cja parteru
7. Detal placu, na dalszym planie prze

jście z segmentu dzieci młodszych do 
zespołu żywienia

3. Forum
9- Pomieszczenie rekreacyjne I piętra 

19- Przejście pomiędzy częścię środowi
skową a segmentem dzieci starszych 
— po lewej aula



S I E Ć  U L I C Z N A  J A K O  O S N O W A  S T R U K T U R Y  
P R Z E S T R Z E N N E J  W S P Ó Ł C Z E S N Y C H  M I A S T  
P O L S K I C H

Radziejowice, marzec 1987 r.

Dyskusja dotycząca urbanistycznej 
koncepcji rozwoju miast trwa. W jej 
rozliczeniowym nurcie powszechna 
stała się krytyka wielkich dzielnic 
mieszkaniowych z ich osiedlową 
strukturą i odrzuceniem takiej formy 
sieci ulicznej, która byłaby konty
nuacją form występujących w istnie
jących (starych) miastach, W dyskus
ji min. oceniono postmodernistyczne 
koncepcje architektury i urbanistyki, 
mówiono o tym jak niebezpieczne 
jest popadanie w naśladownictwo 
wzorów abstrahowanych z uwarun
kowań, w jakich powstawały. Ten 
stan rozchwiania pojęć i poglądów 
jest rónież wynikiem braku takiej 
naukowej podbudowy projektowa
nia, która nie rozdzielałaby prac na
ukowych na niespójne wątki specja
listyczne.
Nad problemami tymi dyskutowano 
w czasie konferencji naukowej, zo
rganizowanej przez Sekcję Urbani
styki KAU, PAN, przy udziale 
MBGPiK oraz Komitetu Urbanistyki 
PZiTE, w dniach 26-28 marca br. w 
Radziejowicach. Formuła konferencji 
zatytułowanej „Sieć uliczna jako os
nowa struktury przestrzennej współ
czesnych miast polskich" była 
otwarta. Od zaproszonych przedsta
wicieli różnych dziedzin (architek
tów, urbanistów, specjalistów komu
nikacji, socjologów) oczekiwano pre
zentacji poglądów budowanych w 
ramach własnych specjalności. Za
miarem była więc konfrontacja róż
nych modeli miasta, jak wiem z 
praktyki niespójnych, gdyż zamknię
tych w odrębnym sposobie patrzenia 
na nie, co wynika często z przyzna
wania nadrzędności swojej dziedzi
nie w stosunku do innych.
Uczestnicy konferencji osiągnąć 
chcieli trzy cele, które zawrzeć moż
na w następujących pytaniach:
— co mogę wnieść do nauki o mie
ście?
— co mogę wnieść do praktyki za
wodowej?
—~ co mogę zrobić dla upowszech
nienia idei integracji międzyzawo- 
dowej?
Można zastanawiać się czy cele te 
osiągnięto — odpowiedź nie będzie 
prosta, zwłaszcza że trudno jest w 
urbanistyce oddzielić czystą naukę 
od czystej praktyki. Dorobkiem kon
ferencji jest bez wątpienia wyarty
kułowanie potrzeb przyszłych ba
dań. Chodzi o uzyskanie podstaw do 
tworzenia ulic klasyfikowanych nie 
tylko w kategoriach komunikacyj
nych ale również w kategoriach 
funkcji, jakie pełnią one w struktu
rze miasta. Powinny tu być brane 
pod uwagę cztery grupy ich cech: 
dane techniczne, ich przebieg w sto
sunku do miasta, znaczenie i rola w

mieście oraz charakter ruchu na 
tychże ulicach. Mówiono też, że kla
syfikacja musi uwzględniać zróżni
cowania, jakie niesie małe miasto w 
stosunku do dużego i miato istnieją
ce w stosunku do nowego czy roz
budowywanego. Ulica, aby mogła 
stać się osnową struktury przestrzen
nej miasta, musi być ulicą zdrową, 
prawidłowo zakomponowaną, spraw
ną technicznie lecz nie do stopnia, w 
którym komfort ruchu przekreśla 
możliwość jej koegzystencji z inny
mi elementami struktury miasta,
Aby uzyskać prawidłowe wyniki ba
dań, stwierdzić trzeba kto i jak chce 
dziś użytkować ulicę. Mamy bowiem 
sygnały, że marzenia całych genera
cji planistów, szukających ulic peł
nych życia, owej sceny dla ludzkiej 
aktywności, nie są tym czego szuka 
najmłodsze pokolenie. Czy to praw
da? Czy „społeczna chłonność" ulicy 
stanie się jutro przeżytkiem?
Na konferencji omawiano też prob
lem miejsca ulicy w ekologii miasta 
czy równie nie rozwiązane problemy 
ekonomiczne, jak choćby pojęcie 
wartości terenu przyulicznego w po
równaniu z imiymi obszarami.
Jak widać plonem konferencji są ra
czej pytania niż odpowiedzi. Jedną z 
nielicznych, trochę przekornie wpi
saną w referat socjologiczny było 
stwierdzenie, iż „ulica jaka jest każ
dy widzi”. Błyskawiczny konkurs ry
sunkowy, rozpisany wśród uczestni
ków konferencji pokazał, że każdy 
widzi ją inaczej. Większa zgodność 
panowała przy wytypowaniu pierw
szej nagrody. Dano ją autorowi ry
sunku, na którym para ludzików ma
szeruje po ulicy zamykającej się wo
kół i wewnątrz kwadratowego blo
ku.
Wiara w to, że nauka wyjaśni na
szkicowane problemy kształtowania 
współczesnej ulicy w mieście bliska 
była w Radziejowicach nie tylko po
staciom z nagrodzonego rysunku. 
Słusznie zresztą. Dyskusja, której 
przedmiotem jest koncepcja miasta a 
więc doktryna urbanistyczna epoki, 
musi toczyć się przede wszystkim na 
płaszczyźnie nauki, Czy dyskusja ta 
da wyniki? O rezultatach przekonać 
się będzie można podczas konferen
cji „Radziejowice 2", planowanych 
na następny rok.

Sławomir Gzell



SUMMARY translated by Ryszard E. L. Nawrocki

Thla i*sue's theme:
The Architecture of the City,
edited by Ewa Przestaszewska-Porębska (pages 11-76)

The theme of the 16th UIA Congress, “ Shelter and the City —  Buiid ing the 
World of Tomorrow” , has a lso served as the source of inspiration for the to
pie of this issue of Architęctura. The subject is not, however, by any means 
identical. At the present time, Polish architecture stresses actual problems 
rather than matters of the futurę. Ewa Przestaszew ska-Porębskas article “A 
New Utopia? Polish Urban Planning Thought of the Eighties as Influenced 
by Post-War Tendencies” (pages 12-21), opening up this issue, presents di- 
rections of transformation of town planning in post-war Poland: the tradi- 
tions of reconstruction and refiections on the neighborhood unit, the socia l- 
ist city as contained in the v is ions of socia list-rea lism , the monotony of the 
sixties and the optim istic design forecasts for the seventies and above all, 
the concept of the continuity of development of urban tissue characteristic 
of the eighties, The author analyses the development of ideas on the “ gamę 
ru les” of the city (based, among other things, on a critigue of the functional- 
istic city and the over a ll d isillusionm ent with implemented housing esta- 
tes), the mounting pressure for a return to traditional princip les of molding 
urban tissue, and the rangę and aim of using the design “ toolM known as 
the regulatory plan. Concepts, making an impact on the conviction that 
urban design must take into account the work of two forces, a centralized 
and decentralized one, as well as the fact that the target of planning should 
be the imparting of an urban character on design sites, have caused a br- 
©akthrough in urban planning thought. This is not to say that these concepts 
are generally accepted, though they are representative as a signiflcant and 
active group of architects making their mark on the profession.
The presupposition of self-government and a particular legał status of the 
city, which form the basis of modern concepts, remains in the realm of pos- 
tulates. Urban dreams and reality have again gone their separate ways. 
The author concludes that Polish urban planning of the eighties, having 
achieved a fuli blossom ing of theory, today faces the necessity of radical 
changes in conditions or a search for a new direction taking the existing si- 
tuation as*its starting po int
Apart from any reigning theory, the real face of the city is shaped not only 
by working out large sca lę  plans but, above all else, by the p lans’ imple- 
roentation through individual actions. The designs and actual realizations 
presented in this issue of Architektura show precise ly such action: within 
the urban tissue, urban błock, square, Street, and buiiding. 
p iotr Wicha, in his article “Three Plans” (pages 22-25) submits develop- 
^ent plans for new fragments of the cities of Poznań and Warsaw. Their 
form is a direct resułt of the author’s belief that, at this point in time —  a 
time of econom ic regress, lim itations and anarchy am idst municipa! con- 
struction authorities —  only those desings which are legible and obvious 
have a chance of being implemented. Marek Gachowski and Stanisław W. 
i-aszaer, in their article entitled “Homo urbanistlcus —  Or Oesigning So 
7hat People Uving in the City Will be Uving in a Home” (pages 26-29), sum 
UP their experience in designing urban systems: district plans, rehabilitation 
and downtown expansion, and architectural design based on the guidelines 
°f regulatory plans. The primary target of all these proposals was an effort 
to return the disrupted continuity to urban development. Marek Gachowski's 
anc* Stanisław W. Laszaer’s  text mainly pertains to design within the exist- 
,n9 framework of municipal structures while Marcin Przyłubski’s article., 
l(The Podolszczyce-South District of Poznań —  Where Will it Lead?” (pages 
^®~32), presents the questions involved in the design of a district isolated 
from the city structure.
Irena Baszkowska s article, “Three Ouarters in Turku” (pages 33-35), inau- 
Surates that part of this thematic błock devoted to the design of urban quar- 
fers. The works presented by the author involve the supllementing of exist- 
ln9 tissue. The adopted planning proposals are to provide a far-sighted di
rection for action and have been worked out in such a way so as to not 
°verly lim it designers and to prevent the transformation of the Old Town 
ln*° an untouchable museum. Romuald Loegler, in his article “Freed But 
Unsought After Form” (pages 36-36), introduces a design for the Prądnik  
Czerwony residentia l-service complex in Cracow in which he uses, within 
fbe urban context, an aesthetic module which has a lready been utilized by 
bim in earlier architectural designs.
Krzysztof Mendrok, in his article entitled “An Urban Błock in Ruda Śląska” 
(pages 39-41), describes the design of a sm ali residential compiex located

Bykowina —  a spatially dilapidated district with substandard structures.
Krzysztof Barysz submits, in “Four Municipal Ouarters of »Libumia« in 

faszyn” (pages 42-44), as the source of his inspiration the M iddle Age and

Renaissance architectural practices, of C ieszyn as well as efforts to create 
a complex with an urban character.
The designs of squares and streets found in this issue of Architektura pre
sent activities in extremely varied sca les and with w idely differing charac
ter. The design of “ Ulica Szeroka [Wide Street]” (pages 45-47), introduced 
by Władysław T. Korbiela, is the resuit of a decision to demolish most of 
the existing build ings and erecting, in their stead, high standard residential- 
~service faciłities. O lgierd Jag ie łło and Jerzy  Szczepanik-Dzikowski took up, 
in their design for “ Ulica Asłanowicza [Street] in Siedlce” (pages 48-49), 
the maintenance and re-creation of the s tree fs  character —  a Street which 
has a 200 year tradition —  as their driving principle; they used historical 
forms and fułly respected all existing property rights. W iesław Jurkiew icz, 
in his article “Spatial Transforfhations of ul. Piotrkowska [Street] in Łódi” 
(pages 54-55), presents his own Master's Thesis which won him 1st Prize in 
the 1986 TUP Awards. Four zones are set up in this proposal for changes, 
in this, the main Street of Łódź: they rangę from a zonę serving as an open 
a ir museum to one to function as the new center.W iesław Nowakowski dis- 
cusses, in the article “Plac Bawół [Square] and ul. Józefa [Street] in Cra
cow” (pages 52-53), a design strongly influenced by conservation guideli- 
nes as well as the significant historical and architecutral va!ue of the sitze. 
Jacek Czekaj, Janusz Duliński, Witold Gawłowski, and Krzysztof Lenarto
wicz, in their article “Commercial Streets and Sąuares” (pages 56-57), pre
sent a design (awarded 1st Prize in a SARP competition) proposing a sys
tem of smali service-craft modules which could function as supplementary 
(often temporary) serv ice structures in locations suffering from their dearth. 
The design of municipal buildings found in this issue are examples of Solu
tions dependent, to the same degree, on the designer’s worskshop and the 
character of the site itself. Krzysztof Chwalibóg and Ryszard Girtler, in their 
article “How To Fit Into a City” (pages 58-60), present three proposals for 
Warsaw which were deslgned with widely differing relationships to the site 
in mind: “ sinking in,“ as in the case of the parish center by Płac Zbaw icie la 
[Square]; “ dominating and facing” , as in the buiiding on ul. Okołowa [Stree- 
t];and “ fitting in,“ as in the buiiding on ul. G ibalsk iego [Street]. Zbigniew 
Zawistowski presents, in the article “Residential Buildings in Western Groc
hów in Warsaw” (pages 61-63), build ings related to their surroundings in a 
m ildly “ nobilified“ manner so as not to engender conflict between the high 
standards insisted upon by the investor and the modest character of the 
existing neighboring pre-World War II buildings.
The characters of buildings filling in vacant lots in Cracow, presented by 
M ichał Patyka, “The 'Żaczek’ Student Cooperative Headquarters Buiiding in 
Cracow” (pages 64-65), and by Artur Jasiński, “A Residential Buiiding on 
ul. Jakuba [Street]” (pages 66-67), are strictly defined by their historical 
settings. “Residential Buildings on ul. Kościuszki [Street] in the Ostróda” 
(page 68) designed by Teresa Ney-Krzyżanowska is an expansion and reha
bilitation of an existing neo-Gothic buildings in the town center. The designs 
of residential build ings d iscussed by Wacław Saruga, in his article “Sup- 
Iplementing the Urban Tissue of Prokocim and Bieżanowa in Cracow” (pa
ges 69-72), relate in character and sm ali sca lę  to the principle buiiding 
type, the single-fam ily house, to be found in this area. Ida Król-Kamoji re- 
ceived the Warsaw Chapter SARP Award for the best thesis design of 1966 
for her design of “The Gallery of Modem Art in Warsaw” (pages 73-74). 
The calm naturę of the architecture underscores the historical elements of 
the surroundings. This thematic błock is concluded by the design for “Ursy
nów Park” (pages 75-76), presented by Irena Bajerska. This park, located 
within a residential complex for 38,000 inhabitants, is an integral part of the 
estate’s system of vegetation.
The presented works are fractions of the process of creating a city. Each 
and every one of them must become an element of the greater whole —  it 
must fit in with local character, be adapted to local needs, and tie in to the 
surrounding scale,Even the very best of urban plans contain unkowns: How 
will it be filled by individual actions? It is only their united relationships 
which create the structure of the city. W ill these be “ city-homes?”

ALSO IN THIS ISSUE;

Książka o architekturze [A BOOK OF ARCHITECTURE]
Jadwiga Słamińska disusses the “the myths and utopias of 20th century architecture” 
with the author, Jakub Wuiek (page 77),
And, in our regular series “THEORY & CRiTlCISM,” we present the next installment of 
Konrad Chmielewski^ Architectural Didaskalia: “Two Glances at Modemity” (pages 
78-80).
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A p x M T e K T y p a  ro p o w a  ( n o f l  p e a a K i j e f i  3 b w  I lm e c T a iu e B -  
C K H e H - I I o p e M S c K e H  (cT p . 1 1 — 7 6 )

Tewa X V I  Konrpecca yM A  — «npHCTaHwma n ropoAa — co3AaHwe M«pa 
aaBTpamnero aha» CTaAa MHcnwpauMeft TCMaTHnecKoro 6noxa  «ApxwTeKTy- 
BeiiHwe n^raiibi. MapeK raxOBCKn h CtaHwc^aB B. Jlaccaep b tckctc «Homo 
pw». OAnaKO oh He onojine tohcaoc tbch hm  Pi c He#. Ceftnac noAbCKan ap- 
xHTeKTypa b Sojibmen cTenenw HanpaBJiena na peajiH3aumo aKTyajibHbix 
npofljieM, neM Ha Bonpocbi CyAymero. OraTbH 3 bbi muecTaiiieBCKe#-nopeM6 • 
cke ii «HoBan yTonwH? IlOAbCKaH rpaAocTpoHTeAbłiaa mmcab bocmmacchtwk 
toaob na  cpoHe nocneBoeHHbix tchachuhhp (CTp. 12—21), oTKpbraaiomaH ho- 
Mep Mcypnana, paccKaabmaer o nanpaBJieHHHx rpaaocTpOMTeJibcrBa b nocjie- 
BoeHHOii n o jib iu e : TpaflHi*wHX BOccTaHOBJienwH n  paoBurun  wAe# coceacKoA 
eAMHwubi, coupeajiMCTHnecKHe Kapruubi Oy^ymero conwanMCTUHecKoro ropo- 
fla, OAHoo6pa3ne 60-x toaob h onTHMHCTHHecKwe nporno3bi ceMH«ecHTbix ro- 
a ob ; a npencAe Bcero xapaKTepHbie jxnn BocMWAecATbix toaob Koimermnii 
CBHaaHHbie c HAee# HenpepbiBiioro pasB im iA ropOACKO# TKaHW. Abtop ana- 
JiH3HpyeT pa3BHTMe cyBCAeHwft Ha TGMy «npaBHA wrpw» b ropoAe (onnpaio- 
mwxc« Ha KpMTMKe cpyHKUHOHajiHCTHHecKoro ropoAa w poaanepoBaHMH pea- 
JIM3aUHHMM paMOHHO Pl 3aCTpO#KM), yCHJIHłOmeeCH CTpeMJteHHe K B03BpaTy K 
TpaAHipfOHHbiM cpopMaM C03ABHHH ropoACKO# TK3HW, o6T>eM w nenn  npMMe- 
neuun  npoeKTHoro «mfcTpyMenTa» kokhm HBAHercH peryjinpoBOHHbitt naan, 
KoHiiemiHH BbiTeKaiomiie H3 cym ne im a o tom, hto npoeKTnpoBaHwe ropoAa 
aóahcho yanTbiBaTb B03AetfCTBne A»yx cha : neHTpaAM3OBaHH0tt u AeueiiTpa- 
jiM30BaHH0ft, a TaKsce, hto ueab njiairMpoBKH saKAionaeTCH b npnAanwn ripo- 
eKTHpOBaHiibiM TeppHTOpHBM ropoACKoro xapaKTepa, cra jin  nepeAOMHbiM mo-  
MCHTOM B rpaAOCTpOHTejIbHOfl MblCAH — XOTH 3T0 KOHCHHO HC 03HanaeT, HTO 
OHM CTajIH 06menpM3HaHHbIMM, HO T3KOC MHeHMe BbICK33bIBaeT 3HaHHTeabHaa 

cMabiiaa rpynna apxnTeKtopoB. ITpMHUHnbi caMoynpaBjiaeMOCTM w npano- 
cnoco6HocTM ropoAa, na KOTopbix onMpaioTca coBpeMeiiHbie KoimenuHM, Bce 
ocTaiOTca b ctpepe noMceAaHH#. MenTbi u  AeiicTBMTeabnocTb rpaAOCTponreab- 
CTsa onaTb pa3omaMCb. Abtop canTaeT, hto noabCKoe rpaAocTponTeabCTBO 
BOCbMMAecaTbix toaob, AOCTimiys b paMKax TeopMM cBoe rrojuioe Bbipasce- 
Hwe, ctoht ceroAHa nepeA Heo6xoAWMOCTbio paAMKaabiibix nsweneHMił ycjio- 
b u Pl, mjiu  noHCKa HOBOro HarrpaBJiewiH, K oroporo  ncKonnoti tohkoPi ó y jie r  
cymecTByiou^ee noaoaceHMe.
HeaaBMCMMO ot cymecTByiomHX Teopnił, na cpopMy ropoAa bjimhtot we to.t ł - 
ko  BbinoaueHHbie b 6oabmoM wacuiTaCe naaHbi, ho npewAę scero h x  pea- 
aw3aiiMa. npeACTaBJieHHbie n nowepe npoeKTbi m peajiwaaunw aBaaiofca MMen- 
ho tbkm m  AeftcTBHeM: b oCaacTM ropoACKOM TKami, KBapraaa 3acTpoftKH. 
naomaAH, yaHHbi, 3A3HHa. neTp Bnxa b CTaTbe «Tpn miana* (CTp. 22—25) 
npeACTaBHA naaHW ClaaroycrpoiłcTBa h o b m x  cpparMeHTOB no3HaHM h Bap- 
uiaBbi. Mx (popMa BbireKaeT if3 MHeHHa aBTopa o tom , hto ceroAHa, b ne> 
Phoa OKOHOMHHCCKOro perpeoca, orpannHemin u  6e3BaacTHa ropoACKMx CTpow- 
TeabHwx BaacTeił, MoryT ObiTb peaaH30Bam>i ro jibKO ocoóo  acHbie u  ecTCCT- 
BCHHbie naanbi. MapeK raxoscKM h CTaHHcaaB B. Jlaccaep b  TeKCTe «Homo 
urbanisticus — T.e. npoeKTKpoBaTb tan, htoCw aioah hchbh b ropowe, jkh .th 
y ce6a» (CTp. 26—29) AeaaTca cbohm  onbiTOM b npoeKTHpOBaHMH rpaAOCTpow- 
TeabHbix chct6m : imana paiłona, p e n a n o p m a m u  w pacuinpeHHa uemrpa, ap- 
xMTeKTypHbix upoeKTOB co3AaHrtbix na 6a3e AHpeKTHBHbix peryawpoBOHHbix 
naanoB. npMHUHn pa(50Tbi aaKaionaaca b BOcco3AaHwn yTpaneHHOtt nenpe* 
pbiBHOCTH pa3BHTna ropoAa. T ckct M, raxDBCKoro u C. B. Jlaccaepa Kacaa- 
ca B OCHOBHOM npoeKTHpOBaHMH B paMK3X CymeCTByiOmHX T0P0ACKMX CTpyK” 
Typ — Mapnm i nuinayOcKH, me *PaiłOH noA^iuMue — K)r b UaonKe — hto 
h3 3Toro caeAyeT?» (cip. 30—32) npeACTaBMa npoOaeMbi cBH3aHHbie c npoeK- 
TMponaHMeM paiiOHa wsojiMpoBaHiioro M3 cTpyKTypw ropoAa. CTaTbH Mpeiibi 
EauiKOBCKett «Tpn KBapTajia b Typxe* (CTp. 33—35) OTKPbiBaeT nacTb TeMaTH- 
necKoro CnOKa nocBHmeHHyio npoeKTaw ropOACKitx jKHAbix KBapTajios. IIpeA- 
cTamieHHbie aBTopoM paCoTbi KacaioTcn AcmojmeHWH cymecTByiomeft ropoA- 
CKOft TKanM. npmiHTbie njiaHHpOBOHHbie npeAJiowenHB nonm uhi onpeAeAMTb 
nanpaBJieHHH Aajibiie^iiJMx pa6oT u  co3Aanbi c MbicAbio o neorpaiiHHMoaHMH 
npOeKTMpOBUIMKOB, MTO MOr/IO (5bl npHBeCTM K H3MeneHHIO CTaporo ropo;ia 
b Myaeitf. PoMyajibA Jloerep («Ocno6oHCACifnaH cpopMa, a ne MCKanne (popMbi* 
CTp. 36—38) npcACTaiHt/i npoeKT Cjiaroycrpoem ioro m unoro  KnapTa/ia npoHA' 
h hk  Hepnoiibi n KpaKoae, b kotopom  HcnoAb30BaAca b rpaAOCTpowTeAbHOM 
Macwrafie 3CTerw«iecKH(ł MOAyAb yw e paiibiue ripuMenaeMbitt aBTopoM n ero 
pa(SOTax, KiuHuiTOcp MeiiApOK n CTan>e «>Khaom K»apTa:i n PyA3e CAencKOji* 
(crp. 39—41) npeACTaBJiHeT npoeKT ueflojibiiioro m unoro  KBapTa/ia pacnojio- 
HceHiroro b ftbiKOBMiie — npocTpaHCTneiiHo AcrpaAMpoaaifHOM paftone, c hm3- 
kh m  CTanAapTOM aacTpoftKH. A. KimiuiTocp Bapbim. npeACTaBJiHH «*leTbipe 
HCMAbie KBapTaAbt t»JlH6ypH#fł» ii UeuiHHe* (CTp. 42—44) paccKaabiBaeT o tom , 
K3khm  o0pa3OM cpeAHeBeKOBwe n peiiecaiicubie apxMTeKTyp!ibic chctcmm  
baoxhobmjim ero k co3AaHMio 3KHJroro KBapTajia b Ueiumie.
IlpoeKTbi njiomaACtt w ropOACKwx yjinn ripeACTaBAemibie n 3tom  HOMepe 
«ApxMTexTypbi» paccKaabiBaiOT o pa3iibix pae50Tax, pa3pa60TaHHhix b pa3JiMM- 
Hi»ix MacnjTa«ax w oCjiaAaioiHMK paaiiWM xapaKTepOM. npoeKT «yjiMUbi IIIm- 
poKoit* (CTp. 45— 47) npeACTaBjiennbiPi BABAHCJianoM T. KopCeJieił fiwii co3Aan 
ii KpaKone (CTp. 64— 65) u ApTypoM H cm hckm m  «JKhaom  ao m  na yn . HKy6a* 
wecTe eJiaroycTpoeimoro ncmioro Knapia^a, OjibrepA Hrenno u Emu UJena- 
h m k -^3m ko bckm  n CBoeM npoeKTe «yjiHHbi AcAaiiosMHa b  CeAAMiax» (CTp. 48—  
49) peimuiH coxpanwTb w Bocco3A3Tb xapaKTep oto  ̂ yjiHUbi, c a  b y b e ko  bo ii 
TpaAHHweft. Â ih OToro neo6xoAHMo coCAiOAaTb HCTOpunecKMe c|x)pMbi 3a- 
CTpoftKM. Becjian H iiK en in  b CTaTbe «npocTpancTBeiinoe nepetpopMHpoBaitMC 
yAHMbl IICTpKOBCKOii B JIOA3K* (CTp. 54— 55) TipeACTaBMA CBOIO AWnAOMHyiO 
paeoTy Karpa3KAemiyio npM30M na KOiiKypce T y n  n 1986 rOAy- B npoeKTe 
ObiAM npMHHTbi HCTbipe npocTpaHCTBeHHbie 30ijbi, oOAaAaiounte pa3iibiM xa- 
paKrepow: ot My3e^Ho(ł 3om?i no 3ony BbinoAiiaiomyK) 4>yHKnifK> noaoro  
uenTpa. BecAan HoBaKOBCKu b tc k c t c  «llAomaAb Kanyn u ynttua  K)3e<pa b 
K paKOBe* (CTp. 52— 53) paccKa3biBaeT o npoeKTe co3AannoM hoa  b a h h h h c m  
peKOMenAauHft pecTaBpaTopa u tipu co6a k )Achhm  ncTopHHecKHx w apxnTeK- 
TypHbix ueHHOCTe^f TeppHTopmf. H h ck  HeKaii, H iiym  JłymmcKU, BwroAbA 
ranjiOBCKM u K uihuitocP JlenapTOBHH b t c k c t c  «PbiHOK H Toprosan yjioHKa*

(CTp. 56—57) npeACTaBAHJOT (iiarpajKAeunyio 1 narpaAOft na KOHKypce OOmecT- 
ea ApxnTeKTopoB) paOoTy, HBAHiomyiocB cwcTCMOrt He6oAbuiMx pewecAeH- 
HbIX M SblTOBOrO OOCAyHCHBaifMH MaCTepCKHX, KOTOpbie MOrAH 6 bl AOnOAHMTb 
(nacTO BpeMeHHO) cTpyKTypy nyHKTon ObiTOBoro oGc/iyHtwnaHHH, n Tex Me- 
cTax tac hx  3aMemo HexBaTaeT.
npeACTaBAeiiHbie b otom HOMepe npoeKTbi hockoai»kmx ropoACKnx aAanwft 
HBAHJOTCH npHMCpOM peilieHHH C03AaiUlblX B nOAHÔ t 3ABMCHMOCTH OT 3HdHM(l 
h yMeHuPi apxHTeKTopoa a TaK»ce ot MecTa u JcapajCTepa pa3MememiH. K ujh- 
lUTocJi XBaAM6yr u PwmapA rwpTAep b CTaTbe «KftK BnHcaTbCH b ropoA! 
(CTp. 58—60) npeACTaBAHioT tpm npoeKTa b Bapma»e, co3AaHHbie c yneTOM 
pa3Hbix cooTiiomenH^i c OKpyncaiomeii cpeAOft: <nnnTbiaamiH>' <npnxoACKOft 
aom na nAomaAw 36asHue;m), «AOMHHHpooamifl h oOAHUOBbioaHHB* (SAanne 
na yji. Ok o u o b o Pi), «BnHCbiBaiiHH» OAanwe na y ,̂ rw6ąAbCKero). 3l 5Hriiea 3a- 
BHCTOBCKH «X<HJIbJe A°MB B IpOXOBC 3aX0AHHM» » papUlftBC <CTp. 61—63) 
npeACTaBHA o6T>eKTbi cBH3aHHbie c 0KpyxceHMeM, ho HCMnoro oOAaropomeH- 
Hbie,, hto6 li ne napyuiHTb rapMOHHM MencAy pwcokhmm  TpeOoBaHHHMM h h* 
BCCTOpa H CKpOMHbIM xapaKTCpOM COCeAHHX 3A8HH ,̂ H0CTpOeHHbIX AO BTOPOM 
MHPOBOH BOftHbi. XapaKTep A»yx riAOMdoabiK 3A0MH# IB KpaKOBe npeACTaB- 
Aemibift MnxajiOM ITarbiKOM «‘JAaiiHe CTyAcnnecKoro KocnepaTwua «Hia*ieK» 
b  KpaKose (CTp. 64—65) h ApTypoM Hcmhckmm fPiHAOh aom na yn, Hny6a» 
(CTp. 66—67) AOAHcei! yHMTbmaTb HCTopMHCCKoe OKpyncOHHe. «M unh ic aoms na 
yn. K octkouikh b OcTpyAe* (CTp. 68) — aeTop Tepeca HeH-KHCM3KaHOBCKa •- 
3TO njian pacmwpeHMH u penajiopMaamiM cymecTByiomero neoroTmiecKoro 
AOMa a ueiiTpe ropoAa. npoeKTbi m unb ix  aomob npeACTaBAeHHbie BauAaaoM 
Cepyroft n CTaTbe «^onoAiienHe rpaAocTpoHTCAbffoif taiihh IIpokohhmb m Be- 
maHoaa* u Kpanose (CTp. 69—72) CBH3aHbi xapaftTepOM h HeeoAbuiMM Mac- 
iHTaeoM c OAHOceMetóHbiMM aom a.mu ripeodAaAaiouiHMH na 3TOft TeppuropiiM. 
IlAa Kapynb-KaMOM noAyHMna aa npoeKT «raAepen coppeMennoro HCKycctua 
b  Bapwa»e» (cxp, 73—74) npwj OOmecTBa apxHTexTOpop 3 a HaMAynuiyio Ann- 
JiOMHyio pa6oTy 1986 r. CnoKOitHbi(i xapattrep apKHTCKTypbi noAnepKMBaeT 
MCTopMHecKwe OACMeHTbi OKpyHceiiH/i. TeMaTHHeciCM  ̂ (5aok  aaKpbmaeT npoeKT 
•ypcbiHOBCKoro napKa* (CTp. 75—79) npeACTSBAenHWft Wpenoft EaepcKoH. 
HapK, pa3Mememibiri b mcm a om paftOHe Ha 32 TWC, 3HHTe/jefi, hbahctch na- 
CTblO pariOHHOft CHCTCMbl aCACHM.
npeACTaBAemibie pafk>Tbi — oto roAbKo nacTp ppouecca coaAaHMH ropoAa. 
KaMCAan m3 hmx AOAMcua cTarb 3bchom b neno^Ke — BnHCbiBaTbCH b ^xa- 
paKiep MecTuocTH, coftAiOAaTb noTpeCnocTH mchtcacH h MacuiTaObi OKpyMce- 
hmh. Ąam e  b csmom cosepuieimoM ibiane mmcctca ne4To Hen3BecTiioe — 
KAKMM O0pa3OM OH OyACT BbinOJIHCH eAHIlHHHWMH AO ĈTBMBMM. TOAbKO MX 
ucAOCTiia/i cMCTeMa co3AacT CTpyKTypy ropoAa* B y a y r  nu oto «ropoa« -  
npitcTaHma*?

KPOME T O ro B HOMEPE:

Kustra o apxMreKType
O «MHit>ax H yTonn*x apxHTextypu X X  bc k«, 6ec*flyiOT asrop «Ky« ByeK 
m HABnra CAaBHitbCKa (crp. 17).

TeopKn  M KpMTHKa
OnepenHolł onepK KOHpaaa XMM eacKoro «4 .a  a jr^ fla  „a co.peMeRaoeri,. 
M3 UHKA3 «PeMapKH apXKT6KTypbI» (CTp. 78—80),
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Ewa Przestaszewska-Porębska

NOWA UTOPIA?
POLSKA MYŚL URBANISTYCZNA LAT OSIEMDZIESIĄTYCH 
NA TLE TENDENCJI POWOJENNYCH
Kiedy na początku lat siedemdziesiątych ogłoszo- n ijn y  s p o s ó b  łą c z y  p o t rz e b y  s a m o ch o d u  z  p o t r z e - ważalnych wartości. Odbudowa Starego M iasta i 
no konkurs na ,.osiedla przyszłośc i” —  nie ograni- ban u  c z ło w ie k a  ' głosili na łamach prasy Ak~ Nowego Miasta w Warszawie, Głównego M iasta w 
czone żadnymi wstępnymi warunkami projekty tywna postawa m ieszkańców obaliła wciąż pokutu- Gdańsku, Ostrowia Tumskiego we Wrocławiu oraz
przew idziane do realizacji w latach osiem dziesią- jący mit, że nie są oni zainteresowani projektami innych obiektów i zespołów urbanistycznych, stała
tych ~~ uzyskano przegląd najbardziej wymyślnych architektów. Okazuje się, że są o ile dotyczy to ar- s ię  nie tylko w Polsce podręcznikowym przykładem 
i różnorodnych form. O zwycięstwo walczyły m.in.: chitektury, a nie anonimowego budownictwa; lub nowego podejścia do problematyki obszarów za- 
„m iękkie” , jakby organiczne formy zabudowy wy- gdy projekt dotyczy interesów konkretnych grup, a bytkowych. O siągn ięcia polskiej szkoły konserwacji 
chodzące z wyraźnie wyodrębnionego centrum (il. nie nieokreślonego ,.ogółu” . zabytków są istotnym elementem tworzenia ciąg-
1); kompozycje wnętrz powstałych z m ieszanej za- Od konkursu na plac Puławski minęło kilka lat i w łości kulturowej miast.
budowy (II. 2); swobodnie „ pływające” w prze- przestrzeni placu nic się  nie zm ieniło —  upow- Na późniejszy stosunek do spraw mieszkaniowych 
strzeni osiedla budynki, ukształtowane z powtarzał- szechniła się natomiast idea ciągłości rozwoju miały niewątpliwy wpływ liczne rea lizacje osiedli, 
nych segmentów (il. 3); meandry łamanych form, tkanki miejskiej. Rozstrzygnięty w 1986 roku mię- W tym właśnie okresie umocniły s ię  tendencje do 
tworzących rodzaj wnętrz otwartych i u liczek (il. 4). dzynarodowy konkurs ,,Konfrontacje W arszawskie” tworzenia wielostopniowych, hierarchicznych jed- 
Z perspektywy czasu widać, jak tamte wyobrażenia już w samym haśle ,,Od osied la do śródm ieścia” nostek osiedlowych, będących kontynuacją przed- 
odbiegają od dzisie jszej sytuacji. Konkursowa elita precyzował kierunek myślenia; poglądy dużej gru- wojennych przemyśleń dotyczących społecznej 
lat osiemdziesiątych nie tylko kwestionowałaby py architektów na temat projektowania miasta zo- .Jednostki sąsiedzk ie j” oraz dorobku Warszawskiej 
sam temat ,,os ied le” , dyskutując z założeniam i stały na obecnym etapie ustalone. Kategoryczne Spółdzieln i M ieszkaniowej. Projekt Osiedla WSM 
konkursu, ale także rysowałaby w zupełnie innej stw ierdzenfe jednego z liderów tego sposobu pro- Koło w Warszaw ie H. i S. Syrkusów z lat 1946-1948 
„poetyce” (il. 5 i 6). Czasem  trudniej wyobrazić so~ jektowania (w czasie  sem inarium w Tucznie w oparty został na opracowaniach tego terenu z ok- 
bie dystans dziesięcio letn i, niż przew idzieć daleką 1986 roku), że miasta n ie  m o ż n a  kształtować resu wojny (il. 9). Projektanci Osied la WSM Moko- 
przyszłość..: inaczej, niż za pomocą placów, ulic i zabudowy ob- tów (il. 10) Z. Malicki i St. Tworkowski z zespołem

rzeźnej, jeszcze niedawno byłoby nie do pomyśle- przy określeniu charakteru i w ielkości kolonii4 
OD OSIEDLA DO MIASTA nia, a dziś nie wywołuje ostrych sprzeciwów. W czerpią wzorce z przedwojennej zabudowy osiedla
A przecież charakterystyczne dla polskiej myśli ur- 1987 roku problemem nie jest: jak projektować, ale na Żoliborzu. Wobec ogromnego zn iszczen ia  sub-
banistycznej lat osiemdziesiątych wątki odczytać jaką drogą doprowadzić do rea lizacji? Bowiem bez stancji, a także powstania nowych warunków i za
można było już w wielu wcześniejszych projektach weryfikacji poglądów przez realizację, dyskusja łożeń, projekty te nie nawiązują ani do dawnych 
—- w dążeniu do stworzenia form zbliżonych do staje się  jałowa. podziałów własnościowych, ani do charakteru za-
tradycyjnych wnętrz miejskich, do uzyskania bar- Znam ienny dla urbanistyki lat osiemdziesiątych budowy; zostawała (choć nie zawsze) tkanka pod- 
dziej kameralnego charakteru zabudowy i prze- sposób myślenia nie jest tylko kwestią aktualnej stawowych ulic (il. 11 A, B). W tym samym czasie  
strzeni. Śm ierć modernistycznego myślenia o poi- mody, a jego źródeł należałoby szukać w całej —  istniały jednak tendencje do kontynuowania lokal- 
skim m ieście nie była tak spektakularna, jak wysa- szczegó ln ie powojennej —  historii urbanistyki: w nych tradycji i nawiązywania do istniejącej parce- 
dzenie w powietrze osiedla Pruit-lgoe w St. Louis tradycjach odbudowy i powojennych kontynuacji lacji —  np. plan odbudowy Garwolina autorstwa H. 
w 1972 roku. Charakterystyczne zresztą, że Char- przemyśleń dotyczących jednostki sąsiedzkiej; w Adamczewskiej i K. Wejcherta z 1947 roku zakładał 
les Jenks uznał za początek postmodernizmu tak socrealistycznych wizjach socjalistycznego miasta; uwzględnienie dawnych granic działek i dostoso- 
modernistyczny w swej wymowie akt b u r z e n i a  w monotonnej spuściźnie lat sześćdziesiątych i op- wanie gabarytów budynków do skali miasteczka, 
„starego” . Nas z oczywistych względów nie stać tymistycznym program ie łat siedemdziesiątych; w mimo stosowania powtarzalnego modelu domu 
na wymianę tkanki (ona sama utniera) —  może pełnej napięć i sprzeczności historii. m ieszkalnego (il. 12).
dlatego pomodernistyczna urbanistyka zm ierza co- Ten pierwszy, powojenny okres w architekturze
raz wyraźniej w kierunku poszanowania i dostoso- POWOJENNE DOŚWIADCZENIA polskiej cechuje duża różnorodność postaw. Liczne
wania się  do zastanych warunków: wpisania się  w Szczególne znaczenie dla dzis ie jszego obrazu poi- konkursy o tematyce urbanistycznej, m.in. na zato
nie —  gdy dotyczy to istniejącego, historycznego sklej architektury ma okres bezpośrednio powojen- żenią „O si Sask ie j” , „O si Stanisławowskiej” , czy 
miasta; zhumanizowania, w łączenia do m iejskiego ny. Ogromne zniszczen ia, które sprawiły, że pod- ul. Marszałkowskiej stawały się  okazją do częstej 
organizmu —  w przypadku zrealizowanych osiedli stawowym zadaniem architektów stała się  odbudo- < wymiany poglądów.
—  sypialni; kontynuacji tradycji —  gdy dotyczy to wa kraju, stworzyły jednocześnie możliwość pro-
całkow icie nowej zabudowy. jektowania w nie spotykanej dotychczas skali. MIASTO SOCREALISTYCZNE
Rozstrzygnięte w ostatnich latach prestiżowe kon- Doszły do tego zm iany ustrojowe —  a w tym zmia- Wielowątkową twórczość przerwała w 1949 roku
kursy (Strzeszyn, Lubostroń, „Konfrontacje War- ny stosunków własnościowych —  co w rezultacie 'K ra jow a Partyjna Narada Architektów, potępiając 
szaw skie” ) św iadczą o tym, że charakter urbani- postawiło twórców w całkow icie nowej sytuacji. brak sprecyzowanego kierunku rozwojowego archi- 
styki lat osiemdziesiątych już s ię  określił: plac i Jedynym w swoim rodzaju źródłem dośw iadczeń tektury Polski Ludowej.3 Zanegowano wartość do- 
ulica weszły na trwałe do warsztatu projektantów, stała s ię  odbudowa Warszawy. Dekrety z 1945 ro- tychczasowych tendencji urbanistycznych, w tym 
plan regulacyjny uznano za pełnoprawne narzę- ku: o odbudowie m.st. Warszawy oraz o własności oryginalnych szkiców odbudowy stolicy wykona- 
dzie projektowe, a kwestie współuczestnictwa użyt- j użytkowaniu gruntów na jej obszarze ("na rzecz  nych przez Macieja Nowickiego w 1945 roku (il. 13) 
kowników w procesie projektowania i realizacji, ro- gmin przechodzą wszelkie grunty bez żadnych wy- a także założenia i wyniki wszystkich w iększych 
li samorządu m ieszkańców czy osobowości praw- jątków, a więc zarówno grunty prywatne, jak i konkursów dotyczących centrum Warszawy sprzed 
nej miasta jako elementów mogących zapewnić grunty stanow iące własność skarbu państwa i 1945 roku.6 Za jedyny dozwolony kierunek uznano 
prawidłowy rozwój mista, są stale przez środowi- wszelkich instytucji i osób prawnych"2) nadały odtąd realizm  socjalistyczny. Architektura miała 
sko architektów poruszane. Nie znaczy to, że mo- sprawie odbudowy stolicy naczelną, symboliczną stać się bronią ideologiczną i "odzw ierciedlając 
dernistyczne tendencje przestały istnieć —  ale rangę. Usunięcie barier, które przed wojną kompli- ideowe bogactwo epoki budowy socjalizmu, otrzy- 
przynajmniej w warstwie teoretycznej sza la  prze- kowały realizację planów, ułatwiło odbudowę, da- niać formy narodowe b lisk ie  i zrozum ia le  ludow i 
chyliła s ię  w kierunku tradycyjnej tkanki miasta. wało szansę powstawania śm ielszych projektów i przy czym hasło formy narodowej traktowane było 
Na początku lat osiem dziesiątych nie było to je- tworzenia lepszych niż dotąd wyrunków życia. Ten nie jako ucieczka w sferę historii, lecz jako „ od- 
szcze tak oczywiste —  konkurs na opracowanie w łaśnie moment skłania jednak do refleksji, że sto- zw ierciad lan ie  współczesnych zmagań, osiągn ięć i 
koncepcji zlokalizowanego w centrum Warszawy sowane mechanicznie i w oderwaniu od realiów trudności narodu' *
placu Puławskiego zakończył s ię  w 1982 roku re- zasady oddziałują przeciwnie niż zam ierzono. To Socjalistyczne miasto ukazywać miało zn iesien ie 
misowym wynikiem dwóch przeciwstawnych sposo- m iędzy innymi ź le  pojmowane uspołecznienie tere- podziału klasowego, poprzez likw idację przeci- 
bów myślenia: modernistycznej, dużej przestrzeni nów doprowadziło z czasem  do nadmiernego sza- wieństw m iędzy śródm ieściem  i przedm ieściam i, 
akcentowanej grupą wieżowców (il. 7 A, B) i kon- fowania gruntami, do powstawania obszarów ni- co nie oznaczało rezygnacji ze szczególnego 
cepcji nawiązującej do tradycyjnego placu i ulicy o czyich. Ponadto w tym czasie wytworzył się pewien kształtowania centrum, jako strefy koncentracji ży- 
kameralnym charakterze (il. 8 A, B). To rozstrzyg- stereotyp myślowy —  kontynuowany i „doskonało- cia społecznego, kulturalnego i politycznego. W 
nięcie ujawniło nie tyle niezdecydowanie sądu, ile ny” przez lata model planowania, w którym ,,prio- projektach pojawił się motyw odświętnej alei i 
fakt. że ..stare” jeszcze nie odeszło, a ..nowe” je- rytet uzyskały (...) sprawy tworzenia nowego mająt- zw iązanego z nią placu z głównym gmachem spo- 
szcze s ię  nie zadomowiło. Zdecydowani byli tylko ku, nowych wartości i rea lizacji nowych koncepcji, łecznym —  miejsce świątecznych pochodów, zgro- 
m ieszkańcy okolicznych domów, którzy natych- Problem y eksploatacji, utrzymywania i moderniza- rnadzeń i zabaw ludowych.
miast rozpoczęli walkę o rea lizaję projektu autor- c ji posiadanego majątku traktowane były margine- Tendencje te znalazły swe odzw ierciedlenie m.in. 
stwa A. Chylaka i R. Wrzoska z zespołem. „ Je s t to sowo, pom imo że  w latach sześćdziesiątych i sie- w planie odbudowy śródm ieścia Warszawy (il. 14). 
rozw iązanie śm iałe i nowatorskie. Jedno z  niew ie- demdziesiątych ich wartość była ju ż wysoka "’3 Założono s ilne zw iązan ie części zabytkowej i nowo

12 lu, je ś li nie jedyne z  wystawionych, które w harmo- Tym niemniej stworzono po wojnie w iele niepod- projektowanej poprzez system placów i ulic. Lan-



sowany charakter zabudowy przedstaw ia wykona- 
na w 1950 roku seria propagandowych ,,w izjiM —  
widoków Warszawy z monumentalną architekturą 
(*•• 15), wypełnioną manifestującymi tłumami (ił. 
16). Zaprojektowana i częściowo zrealizowana na 
Początku lat p ięćdziesiątych Marszałkowska Dzie l
ą ca  M ieszkaniowa (il. 17) łączy funkcje mieszka- 
n»owe i centrotwórcze. Socrealistyczne założenia 
śródm ieścia Warszawy (il. 18) zostały zrealizowane 
tylko we fragmentach Z lokalizowany na placu Cen
tralnym Pałac Kultury i Nauki do dziś jest dom inan
ty nie do końca wybudowanego centrum; a mimo 
to monumentalne obiekty i obszary z tamtego okre
su stanowią jeden z najbardziej charakterystycz
nych elementów miasta.
Od czasu gdy w 1956 roku Ogólnopolska Narada 
Architektów odrzuciła realizm  jako jedynie słuszną 
metodę, twórczość ta przez długie lata była prze
m ilczana lub negowana. Problemy z oceną i anali
zą architektury z lat 1949-56 wynikać mogą z faktu, 
•ż ,,mimo anatemy nałożonej na rea lizm  soc ja li
styczny, określa on ciągle, w ogólnym sensie  istotę 
*Socjalistycznego Ruchu Nowoczesnego«, który zo 
stał wprowadzony do architektury powojennej w 
1956 roku " 9 Wzmożone w ostatnim okresie zainte
resowanie polskiego środowiska architektoniczne- 
9o tym nurtem zdaje się potwierdzać tę opinię: 
choć nowe „zb liżen ie" do socrealizm u wynika tak- 
Ze z ponowoczesnych tendencji architektury świa- 
towej, z poszukiwania ciągłości kultury oraz języka 
form architektonicznych zrozum iałych dla odbiorcy. 
Zmianę stosunku do realizacji z okresu 1949-56 
°hrazuje historia Nowej Huty miasta, które m ia
ło stworzyć znaczną koncentrację 'klasy robotni- 
Czej. jako awangardy socjalizmu, w pobliżu Krako- 
Wa o tradycjach arystokratycznych i m ieszczań  
sk ich ” 10 N ieza leżnie od nasilającej s ię  krytyki lo
kalizacji uciążliwego przemysłu w pobliżu zabytko- 
We9o ośrodka, wzrasta zainteresowanie Nową Hu- 
*4 jako zespołem  stanowiącym kompozycyjną ca- 
•ość urbanisyczną

projekt planu decydujący wpływ wywarły zało
żenia socrealistycznej urbanistyki: skłonność do 
symetrycznych układów, monumentalnych akcen- 
•ów, inspiracje klasycyzmem. Zaprojektowane 
Przez T. Ptaszyckiego z zespołem miasto skoncen- 
•rowane zostało wokół głównej, prowadzącej do 
hutV alei i placu oraz podzielone na zespoły, skła- 
dające się  z kilku osiedli każdy (il. 19). Po roku 
1956 odstąpiono od zabudowy obrzeżnej. na rzecz 
swobodnego układu (il. 20). Nie zrealizowany do 
końca plac Centralny stał s ię  przedmiotem wielu 
nowych opracowań. Trudności realizacyjne i sprze- 
c,w inwestora wobec modernistycznych punktów- 
ców niezgodnych z charakterem otoczdnia dopro
wadziły w 1985 roku do ogłoszenia konkursu, w 
wyniku którego wygrała praca najbardziej zbliżona 
do Pierwotnych koncepcji placu z 1953 roku (il. 21 
A>B). Koło s ię  zamknęło —  w sądzie konkursowym 
zasiedli p ierwsi projektanci Nowej Huty, a kryte- 
r,um wkomponowania nowo projektowanego ze
społu w zdeterminowany okład miasta i terenu by
ło jednym z podstawowych

* Osiedle w Radzionkowie. I nagroda w konkursie na 
osiedle przyszłości. Autorzy: arch.arch. W. Cęckiewicz, S. 

ośko, H. Grabowska,J. Gyurkovich z zespołem, 1974 
’ 0®'edle Chełm —  Kowale w Gdańsku. Wyróżnienie I 
opnia w konkursie na osiedle przyszłości. Autorzy: ar- 

ch.arch. W. Kubik, J. Michalski, H. Syrkus, inż. Z. Pawłow- 
®k! * zespołem, 1974
7' 0 s i*dle Gliniki w Szczecinie. Wyróżnienie II stopnia w 
onkursie na osiedle przyszłości. Autor: arch. H. Trzclon- 

«°wski z zespołem, 1974
Osiedle w Radzionkowie. Wyróżnienie I stopnia w kon-

korsie na osiedle przyszłości. Autorzy: arch.arch. Z. Bać,
S * ró,'Bać z zespołem, 1974 
nj idok centrum osiedla Gliniki w Szczecinie. Wyróżnie- 

eJ ł st°pnfa w konkursie na osiedle przyszłości. Autorzy: 
U stud. p. Zaniewski, A. Gizicka-Zaniewska, A. Moraw

ski 2 zespołem, 1974
6- Projekt zabudowy ulicy Asłanowicza w Siedlcach. Auto- 
zy arch.arch. O. Jagiełło, J. Szczepanik-Dzikowski z ze

społem, rys. M. Milobędzki, 1986 
. plac Puławski w Warszawie, ł nagroda w konkur-
,e (równorzędna). Autorzy: arch.arch. J. Janicki, inż. M. 

^adrowska z zespołem, 1982 
• B. Plac Puławski w Warszawie, ł nagroda w konkur- 

s G (równorzędna). Autorzy: arch.arch. A. Chylak, R. Wrzo- 
ge ’ ‘"ż. W* Mickiewiz z zespołem, 1982

Szkic projektu osiedla WSM na Kole w Warszawie, 1944
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Musiało jednak upłynąć k ilkadziesiąt lat, by taka 
sytuacja stała się możliwa —  niechęć do nakazów, 
towarzyszących socrealizmowi, była początkowo 
tak silna, że na nowym obrazie architektury zac ią 
żyła przede wszystkim negacja m inionego okresu. 
Po latach odcięcia od wpływów architektury św ia
towej, preferowana na Zachodzie nowoczesność 
stała się szczególn ie pożądana. Zanegowano hi
storyzujący styl socrealistyczny na rzecz prostoty i 
logiki nowej architektury; odrzucono zasady zabu
dowy obrzeżnej. Architekci opow iedzie li s ię  za ty
pizacją i uprzemysłowieniem budownictwa. Nowa 
technika: prefabrykaty i konstrukcje stalowe miały 
zdecydowanie wpłynąć na formy architektoniczne. 11 
„N ie  unikalny budynek —  arcydzieło sztuki budowla
nej na tle nędznej, starej, bezładnej zabudowy, lecz 
ofensywa masowego budownictwa na szpetotę i 
nędzę naszych przedm ieść, m iasteczek i os ied li —  
św iadczyć będzie o naszych czasach ” '* —  stwier
dzono na Ogólnopolskiej Naradzie Architektów w 
1956 roku. Jest to paradoks, że z dzis ie jszego punktu 
w idzenia fakt sprawdzania się tych słów nie jest 
uznany za architektoniczny sukces.

ZERWANIE Z PRZESZŁOŚCIĄ, BUDOWNICTWO 
MASOWE
Początkowy okres ,,odw ilży” charakteryzował się 
dużą rozpiętością poglądów. Cztery opracowania 
alternatywne planu szczegółowego I etapu rea liza
cji dzie ln icy Rataje w Poznaniu, wykonane w 1956 
roku przy założeniu stosowania uprzemysłow io
nych metod budowy, ukazały możliwość różnych 
kierunków działania. Trzy z nich w iązały układ roz
luźnionej zabudowy z siatką komunikacji; czwarte, 
wykonane przez zespół L. Dąbrowskiego (ii. 22) 
całkow icie zrywało z zabudową obrzeżną, preferu
jąc ustaw ienie budynków szczytam i do ulicy. Z 
czasem takie właśnie rozw iązanie staje s ię  regułą, 
choć uzasadnienia bywają różne: na układ zabudo
wy osiedla Koło-Górczewska z końca lat p ięćdzie
siątych (il. 23) wpłynęły ,,wymogi nowej techniki 
budowlanej montażu budynków z  wielkich płyt pre
fabrykowanych”13, w przypadku osiedla Częstocho- 
wa-Zawady (z tego samego okresu) kompozycja 
wynikała z ukształtowania terenu i „ana lizy  zespo
łu elementów zapewniających najlepsze warunki 
zdrowotne i użytkowe os ied la ’nĄ (il. 24), zaś na 
projekcie osiedla Wzgórza Krzesław ickie w Krako
wie z 1961 roku zaważyło „dostosowanie zabudo
wy do urzeźbienia terenu”'* (il. 25).
Zabudowa o bardzo zbliżonych układach powstaje 
w całej Polsce. Wyjątek stanowi kameralne osiedle 
z 1959 roku —  Sady Żoliborskie H. Skibniewskiej 
(il, 26), a także WSM Rakowiec z 1960 roku autor
stwa zespołu: Z. Hansen, O. Hansen, Z. Malicki, M. 
Szymanowski (il. 27).
W latach 1963-70 ze względu na szereg zarządzeń 
oszczędnościowych priorytet uzyskują budynki 
trzytraktowe o 5 kondygnacjach i korytarzowe o 11 
kondygnacjach, ustawione w układy grzebieniowe 
w celu zw iększen ia efektywności wykorzystania te
renu. Ogromne obszary miast pozbawione zostały 
jakichkolw iek cech charakterystycznych. W konkur
sach i realizacjach wyjątkowe uznanie zyskują 
układy bardzo długich lub wysokich budynków —  
koncepcja kilkusetmetrowych obiektów na osiedlu 
Przymorze w Gdańsku z 1959 roku (il. 28) czy bu
dynek na osiedlu Szm ulow izna w Warszaw ie z 
1965 roku, stają s ię  wzorem.

DYNAMIZM LAT SIEDEMDZIESIĄTYCH. WIZJE 
PRZYSZŁOŚCI
Drastyczne efekty sztywnego, funkcjonalnego po
działu miast stawały się  coraz bardziej widoczne. 
Szerokie pasy dróg i stref ochronnych, rozdział ru
chu pieszego i kołowego, zabudowy m ieszkaniowej 
i usługowej prowadzą w rezultacie do przestrzen
nego chaosu. Opracowania architektoniczne obej
mują coraz w iększe obiekty, wzrasta skala obsza

10. Plan osiedla WSM Mokotów w Warszawie. Autorzy: ar- 
ch.arch. Z. Malicki, St. Tworkowski z zespołem, 1946-48
11. Plan Muranowa w Warszawie: A —  z 1938 roku, B —  
projekt z 1946 roku. Autorzy: arch.arch. K. Kłyszewski, J. 
Mokrzyński, E. Wierzbicki
12. Fragment planu szczegółowego Garwolina. Autorzy: 
arch. arch. H. Adamczewska, K. Wejchert, 1947-48
13. Widok Alej Jerozolimskich. Autor: arch. M. Nowicki, 
1945

rów opracowywanych przez jeden zespół architek
tów. Rutynowymi tematami konkursów stają się 
osiedla dla co najmniej k ilkudziesięciu tysięcy mie
szkańców. Programy centrotwórcze wydzielonych 
ośrodków usługowych przekraczają potrzeby i 
możliwości realizacyjne.
W 1973 roku rozstrzygnięto konkurs na Centrum 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego-Wschód, o 
powierzchni ogólnej usługowych obiektów kubatu
rowych wynoszącej około 2000 000 m kw. Centrum, 
zlokalizowane na skraju czterech niedoinwestowa- 
nych miast (il. 29), obsługiwać miało według zało
żeń 14 samodzielnych m iejscowości. Pełne rozma
chu koncepcje projektowe laureatów I nagrody (il. 
30) są adekwatne do skali założeń.
Nowe zam ierzen ia dotyczą także Warszawy. 
Przede wszystkim poszerzyło s ię  pojęcie centrum 
—  koncepcja Praskiego Rejonu Centrum włącza 
prawobrzeżną część Warszawy w strukturę śród
m iejskiego układu (il. 31). Rozstrzygnięty w 1969 
roku konkurs integruje zrealizowaną na podstawie 
opracowania arch. 2. Karpińskiego z zespołem 
„Ścianę W schodnią” placu Defilad (il. 32) z syste
mem wielofunkcyjnych zespołów otaczających Pa
łac Kultury (il. 33). Projekt Zachodniego Rejonu 
Centrum, z początku lat siedemdziesiątych, autor
stwa J. Skrzypczaka z zespołem (il. 34) stanowi 
kompozycję niskich, połączonych bezkolizyjnym 
ciągiem  pieszym, „paw ilonów” z pięcioma w ieżow
cami o funkcji biurowo-hotelowej. Kryzys ekono
miczny ostatnich lat sprawił, że do tej pory inwe
stycji nie ukończono.
Przew idywany rozwój kraju inspirował do poszuki
wań modeli i w izji kształtowania przestrzeni w 
przyszłości. Koncepcja Linearnego Systemu C iąg
łego (LSC) Z. i O. Hansenów dotycząca przestrzen
nego zagospodarowania kraju, proponowała stwo
rzenie czterech układów osadniczych, biegnących 
z północy na południe. Podstawową tkankę LSC 
stanowiły trzy pasma: m ieszkaniowo-usługowe,
upraw i lasów oraz uciążliwego przemysłu. Konkre
tyzację założeń stanowiło wykonane w 1968 roku 
studium pasma m ieszkaniowo-usługowego LSC Ur
synów —  Lasy Kabackie (il. 35).

POWRÓT ULICY
Liczne opracowania nowych systemów urbanistycz
nych dotyczyły dalszej przyszłośc i16, natomiast ce
lem wspomnianych wcześniej (przeprowadzonych 
w latach 1973-74) konkursów na osiedla przyszłoś
ci było uzyskanie koncepcji na najb liższe lata.
Obok prac, preferujących dotychczasowy model 
swobodnej zabudowy osiedlowej, uwidocznił s ię  
nurt dążący do wytworzenia form przypom inają
cych ulice. Nurt ten, wynikający z refleksji nad po
stępującą dezurbanizacją miast, stawał się  w la
tach siedemdziesiątych coraz wyraźniejszy, choć 
początkowo sprowadzał się  wyłącznie do zbliżenia 
zabudowy, w celu stworzenia nastroju przypom ina
jącego tradycyjne, m iejskie wnętrza, a wytworzone 
w ten sposób u liczki prowadziły często do nikąd. 
Idea pieszych u liczek m ieszkaniowych znalazła w 
tym czasie  swą konkretyzację m.in. w realizacjach 
w Tychach. W zaplanowanym w 1971 roku osiedlu 
„M agdalena” wprowadzenie 2 równoległych „u li
czek” (il. 36) wynika zarówno ze względów kompo
zycyjnych, jak chęci stworzenia, „b liskości sąs iedz
twa” 17. Nie zakładano jednak powstania takiego sy
stemu powiązań w w iększej skali. Nowe Miasto-Ty- 
chy, zbudowane na podstawie zaprojektowanego w 
latach p ięćdziesiątych przez H. Adamczewską i K. 
Wejcherta czytelnego schematu skrzyżowania 2 
głównych osi z wyraźnie zaznaczonym punktem 
centralnym (dworcem) i czworobokiem ulic wyzna
czających śródm ieście (il. 37), stało się  w przecią
gu ponad trzydziestu lat prawdziwym „przeg lą 
dem ” tendencji kształtowania osiedli (il. 38).
P iesze ulice, już w formie systemu, stanowiły pod
stawę planu zagospodarowania Ursynowa Północ
nego —  dzie ln icy zaprojektowanej przez M. Bu
dzyńskiego z zespołem dla ponad 38000 m ieszkań
ców (il. 39). „U rsynów  Północny nie je st osied
lem ’ ,s —  ośw iadczają projektanci i jest w tym buń
czucznie rzuconym haśle nie tylko stwierdzenie, że 
planowany zespół przekracza w ielkością jednostkę 
osiedlową, ale także zasygnalizowanie chęci stwo
rzenia fragmentu m i a s t a .  Czas pokazał, że w ist
niejących warunkach, przy monopolu jednego in
westora, wykonawcy i zespołu projektantów pracu-



jącego dla anonimowych odbiorców, zrealizowanie 
różnorodnej w swym charakterze tkanki jest nie
możliwe. To m iędzy innymi dośw iadczenia ursy
nowskie wykazały, że rozwój miasta jest procesem 
zbyt złożonym, by dotychczasowe zasady projekto
wania i budowania zdawały egzamin; że piany wy
konywane z myślą o jednoczesnej i jednorazowej 
realizacji nie mają racji bytu wobec przeciągają
cych się, w ieloletnich budów. Nasilała s ię  także 
krytyka XX-wiecznego, funkcjonałistycznego miasta 
* chęć powrotu do przerwanej w latach dwudzie
stych ciągłości rozwojowej.

PLANY r e g u l a c y j n e
Stało s ię  jasne, że potrzebny jest nie tylko rozwój 
myśli urbanistycznej, a le także storzenie projekto
wego narzędzia, pozwalającego na zapis zasad 
kształtowania i sterowania realizacjam i tkanki m ie
jskiej. W latach siedemdziesiątych pracowało już 
nad tym problemem wielu architektów.
Próby stworzenia nowej formy planowania, która 
» win na być precyzyjnym zap isem  zasad  ca łościo
wej koncepcji przestrzennej, określać granice e le
mentów stałych i zmiennych, m ożliwości zm ian lub 
wariantowania”* *9 podjął zespół architektów z Lo
dzi: K. Greger, Z. Lipski, A. Owczarek, J. Wujek. 
Plan przebudowy centrum Włocławka (II. 40) był 
Próbą skonstruowania projektu przy założeniu dłu
gotrwałej realizacji, w różnych warunkach i przez 
różnych autorów; próbą znalezien ia kodu graficz
nego uwzględniającego dynamikę planu oraz opra
cowania zasad ,,gry decyzyjnej” , polegającej na 
sterowaniu lokalizacją obiektów tak, aby utrzymać 
c i3głość rozwoju kompozycji przestrzennej.
Zapis regulacyjny wprowadzono w projektach du
żych dzie ln ic m ieszkaniowych np. w planie osiedla 
Henryków w Lodzi z 1976 roku (il. 41). Jako e le
ment stały potraktowano ciągi komunikacji, a c a 
łość osiedla podzielona została na kilka zespołów 
mieszkaniowych z m ożliwością dowolnego kształ
towania (w ramach ustalonych stref wysokościo
wych i konieczności zachowania stałych elemen
tów ciągów pieszych i usług). W roku 1986, gdy w 
dużym stopniu zrealizowany został projektowany 
°d końca lat siedem dziesiątych zespół m ieszkanio
wy Radogoszcz-Wschód, a więc zaistnieje m ożli
wość weryfikacji stosowanych przez architektów z 
Lodzi zasad zapisu planu regulacyjnego, okaże 
s 'ą. że plan sprawdza s ią  jako narzędzie sterowa- 
n*a inwestycyjnego, ale fakt jego używania nie mu
si prowadzić do lepszych niż typowe osiedle, re
zultatów20 (i|.42).
W 1978 roku Cz. B ie leck i opublikował na łamach 
••Architektury” tekst „C iąg łość w architekturze” 21 

kwestionujący kształt XX-wiecznego, funkcjonali- 
stycznego miasta i propagujący powrót do prze
la n e j  w latach dwudziestych i trzydziestych ciąg
łości rozwojowej architektury. Artykuł ten jest po 
dziś dzień jedyną szerzej w Polsce znaną krytycz- 
ną prezentacją sposobu zapisu „reguł gry” w m ia
stach przeszłości oraz we współczesnych teoriach 
' Projektach. Autor propaguje pięć zasad ciągłości 
architektury: „ stymulacja zam iast k reac ji” (rolą ur
banisty jest stymulowanie istniejących lub rodzą- 
°ych się procesów, a nie ich kreacja); „zap is  urba- 
n[stycznych uwarunkowań architektury” (zapis wi- 
nien określać maksymalną liczbę uwarunkowań ar
chitektury, bez precyzowania jej samej); „g ran ice  
Przestrzeni prywatnej i pub licznej” (czytelny po-

14. Śródmieście Warszawy w pianie sześcioletnim (Na
Postaw ie projektów Biura Urbanistycznego Warszawy), 
•949

15. Plac na Rozdrożu w Warszawie. Rys. J. Knothe, 1950 
Wl<Jok ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Rys. K.

j e ż e w s k i ,  1950 .
Schemat planu MDM w Warszawie, Autorzy: arch.arch. 

18S p Un’ s * Jankowski, J, Knothe, Z. Stępiński, 1950-52
• Projekt konkursowy centrum Warszawy. Autorzy: ar- 

h.arch. p. Biegański, M. Kuźma z zespołem, 1952
• Plan szczegółowy Nowej Huty. Autorzy: arch.arch. T. 

noaszyckl (generalny projektant), B. Skrzybaiski, S. Juch-
wicz, T. Rembiesa, opracowanie graficzne: arch. M. Bu- 

c*akówna, 1955
20- Projekt konkursowy dzielnicy Bieńczyce w Nowej Hu- 

n  *! na9r°da. Autor: aęph. J. Guzicka, 1959
• Projekt placu Centralnego w Nowej Hucie. A —  z 1953 

B T j ł ° r2y: arch.arch. T, Ptaszycki (generalny projektant),
• Skrzybaiski, S. Juchnowicz, T. Rembiesa; B —  projekt 
onkursowy z 1985 roku —  I nagroda. Autorzy; arch.arch.
• Loegler, W. Dobrzański, M. Szymanowski z zespołem
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dział przestrzeni pod względem dostępności); ,,sy
stem od d o ” (na każdym etapie projektowania i 
rea lizacji muszą być określone ramy analizy, plan 
regulacyjny określa tylko elementy przestrzenne i 
funkcjonalne —  pozostałe, np. symboliczne, ekono
miczne, społeczne wchodzą w interakcje z arch i
tekturą w ramach systemu od —  do); ,,zestaw wzo
rów kulturowych” (stosowanie się  do akceptowa
nych wzorców kulturowych)) Proponowany zapis 
graficzny dla skali 1:1000 i 1:2000 określa tylko te 
elementy, które dotyczą przestrzeni —  granice ar
chitektury, dominanty i punkty charakterystyczne 
oraz zieleń. Pozostałe muszą być dostosowane do 
,,miejsca, czasu i a kc ji” (il. 43)
Zdaniem autora, urbanista winien skupiać s ię  w 
zap isie  reguł gry na wyznacznikach formy, a nie 
na wyznacznikach wartości pozaarchitektonicz- 
nych, , tbowiem w ostatecznym rezultacie architekt 
kształtować będzie tylko przestrzeń, zgodnie z  re
gułam i gry , których sam  przec ież nie określa, po
zostaw iając mechanizmom ekonom iczno-społecz
nym wystarczająco szerok ie  pole działania'™ . 
Czas pokazał, jak dalece zainteresowania środow i
ska profesjonalnego przesunęły sj/ę właśnie w kie
runku tych pozaarchitektonicznych wyznaczników 
Działalność Cz. B ie leckiego i grupy Dom i M iasto 
(w tym Karta i wystawa DiM) popularyzowały ideę 
rehabilitacji miasta i kwestię języka architektury 
Przedstaw ione w formie propozycji w 1961 roku na 
Kongresie UIA w Warszaw ie rozw iązania wybra
nych punktów Warszawy stanowiły nie tyle konkret
ne projekty, co manifestację poglądów i stały się 
inspiracją, szczegó ln ie dla najmłodszego pokole
nia architektów
W latach siedemdziesiątych zostały sformułowane 
podstawowe zasady parcelacji grupowej —~ propo
zycji regulacji przestrzennej powstawania nowych 
fragmentów miasta o przeważającej funkcji m ie
szkaniowej autorstwa M Budzyńskiego P ierwsze 
przemyślenia (1971 rok) dotyczyły przekształcenia 
organicznie narastającej zabudowy jednorodzinnej 
w zabudowę intensywną. Idea parcelacji grupowej 
została zaprezentowana szerzej w 1975 roku w 
pracy konkursowej na zabudowę jednorodzinną w 
Lubiniu. Do decyzji planu regulacyjnego należały w 
niej: zasady podziału (na parcele grupowe, pasy 
dróg, uzbrojeń i zap lecza technicznego oraz tereny 
obsługi, zieleni, zaplecza i n ieuciążliwych miejsc 
pracy) oraz współzależności (osi, sieci, stref); pła 
ny określały także zasady uzbrojenia, układ ruchu 
pieszego, zie leni, ruchu kołowego i parkowania 
oraz stopniowanie organizacji przestrzeni w dosto
sowywaniu do rozwoju jednostki.
Ostateczny obraz parcelacji grupowej przedstaw io
ny został w 1983 roku22 23 24. Jest ona, według słów au
tora próbą określenia właściwych proporcji m ię
dzy tym, co scentralizowane i zdeterminowane, a 
tym co indywidualne i spontaniczne w budowie no
wych fragmentów miasta z  pozycji uzyskania ma
ksymalnej efektywności tak w sferze inwestowania, 
jak i użytkowania ™.
Rozw iązanie modelowe oparto na pojęciu podsta
wowego modułu użytkowego, przestrzennego i in
westycyjnego kwartału (o powierzchni 2,0 do 6,0 
ha. przeznaczonego dla 500 1 500 mieszkańców). 
Każdy kwartał jest otoczony ulicam i i uzbrojeniem 
miejskim, których wykonaniem zajmuje się władza 
miejska. Wszystkie inwestycje wewnątrz kwartałów 
obciążać mają bezpośrednio użytkowników. Po
dział terenu miasta na kwartały, przypisanie im 
ogólnego przeznaczenia, a także pow iązania kwar
tałów siecią  u lic i uzbrojenia, ciągam i handlo
wo-usługowymi oraz ciągam i i terenami zielonymi,

22. Plan szczegółowy dzielnicy Rataje w Poznaniu. Autor: 
arch. L. Dąbrowski z zespołem, 1956
23. Plan osiedla Koło-Górczewska w Warszawie. Autorzy: 
arch.arch. K. Lachnert i L Zaborski, początek realizacji 
1959
24. Schemat osiedla Częstochowa-Zawady z ukazaniem 
zasady przewietrzania. Autorzy: arch.arch. Cz. Kotela, M. 
Markiewiczówna, J. Bugarewicz, druga połowa lat pięć
dziesiątych
25. Plan osiedla Wzgórza Krzeslawickie w Krakowie. Au
tor: arch. Wł. Leonowicz z zespołem, 1961
26. Osiedle WSM Sady Żoliborskie w Warszawie Autor: 
arch. H. Skibniewska, 1959
27. Osiedle WSM Rakowiec w Warszawie. Autorzy: ar
ch.arch. Z. Hansen, O. Hansen, Z. Malicki, M. Szymanow
ski, 1960

należą do podstawowych decyzji planu regulacyj
nego, będącego narzędziem sterowania rozwojem 
miasta przez jego władze. Do podstawowych de
cyzji należy ponadto określen ie ogólnego charakte
ru miasta (przez ustalenie intensywności wykorzy
stania terenów i wysokości zabudowy), zdefiniowa
nie głównego placu (przez lokalizację ratusza, koś
cioła i ustalenie obowiązujących linii zabudowy z 
usługami na parterze), przypisywanie funkcji wio 
dącej i jej stopnia uciążliwości oraz przeznaczenie 
około 20% terenu na inwestycje nie przew idziane 
czy tymczasowe (il. 44).
Przedstaw ione propozycje dotyczyły modelu teore
tycznego parcelacji grupowej. W ramach rzeczyw i 
stych planów wymagają one maksymalnego dosto
sowania do zastanych warunków, co daje nie tylko 
możliwość kontynuacji istniejących na danym tere 
nie wzorców przestrzennych, ale także szansę suk 
cesywnego wykupu terenów
Przykładem zastosowania zasad parcelacji grupo
wej przy określaniu ogólnych założeń rozwoju ist
niejącego miasta jest plan regulacyjny Góry Ka l
warii, wykonany w 1981 roku na Konfrontacje W ar
szawskie przez M Budzyńskiego, A. K ic ińskiego i 
A. Kowalewskiego. W projekcie założono maksy
malne dostosowanie nowej tkanki do istniejących 
stosunków własności gruntów i zainwestowania (il. 
45 A, B, C).
Sformułowano także idealne warunki, w jakich po
winna przebiegać realizacja miasta: decyzje doty
czące miasta powinni podejmować mieszkańcy; 
rozwój miasta winien być finansowany z wyników 
jego aktywności ekonomicznej, poziom życia m ie
szkańców winien zależeć od nich samych, zaś e le
menty miasta uznane za dobro nadrzędne, nie mo
gą obciążać społeczności lokalnej...
Okazją do wymiany poglądów na temat zakresu i 
sposobu używania planu regulacyjnego stał s ię  w 
1981 roku konkurs na projekt dzie ln icy Złotno w 
Lodzi Był to pierwszy konkurs, którego celem  było 
uzyskanie planu zagospodarowania dzielnicy, ok
reślającego strategię jej przekształceń. Zapisany w 
formie regulacji przestrzennej plan miał um ożli
wiać utrzymanie decyzji generalnych przy wymien- 
ności decyzji szczegółowych Nieprecyzyjne za łoże
nia konkursu (np. zasadniczy podział przestrzeni na 
przestrzenie publiczne i tkankę wypełniającą, po 
m ieszanie takich pojęć, jak przestrzeń otwarta i 
zamknięta, czy prywatna i publiczna25 26 27, a także nie
w ielkie dotychczasowe dośw iadczenja w zakresie 
planów regulacyjnych sprawiły, że konkurs nie dał 
pełnej odpowiedzi na postawione problemy, ale uka
zał ich rozpiętość, sprawy integracji poprzez na
kładanie różnych struktur, relacji sacrum —  pro- 
fanum, problem kontynuacji lokalnych tradycji (Cz. 
B ielecki, J. Cybis, J. Brodzki z zespołem); kwestię 
hierarchii sieci i terenów oraz roli poszczególnych 
uczestników procesu tworzenia miasta (J. M ichalski, 
J. Szczepanik-Dzikowski z zespołem); problem tra 
ktowania miasta jako systemu organicznego z pod
stawową jednostką sąsiedzką i układem h ierarch icz
nym (P W. Kowalski z zespołem).

KSZTAŁT MIASTA
Niezależnie od formy zapisu i rodzaju używanego 
narzędzia projektowego (choć forma zapisu jest 
przecież integralnie zw iązana z treścią), coraz 
częściej pojawiały się  projekty, których istotą była 
chęć powrotu do tradycyjnych sposobów kształto
wania przestrzeni miejskiej.
We wspomnianym konkursie na plan zagospodaro
wania przestrzennego dzie ln icy Złotno, I nagrodę 
otrzymała praca (architektów K. Chwaliboga, W 
Kalinowskiego, T. Kobosa i M Łyżwy il. 46), któ
ra problemy zapisu regulacyjnego potraktowała w 
sposób marginesowy, skupiając się  na kompono
waniu układu wnętrz urbanistycznych, problemach 
sylwety, stosunku zabudowy do terenów otwartych 
Chęć kontynuacji, naw iązania i podporządkowania 
projektowanej zabudowy istniejącej strukturze m ia
sta, a także ,,potrzeba przebadania fenomenu s ie 
ciowej budowy tkanki m iasta ™ stały s ię  podstawą 
projektu planu dzie ln icy Grzybowo w Leszn ie (1982 
rok), autorstwa M. Fikusa i J. Gurawskiego z ze
społem Przeprowadzone analizy kompozycyjne 
włączały elementy zastanego krajobrazu i panora
my Starego M iasta w strukturę indentyfikacyjną no
wej tkanki (ił. 47)
W projekcie m iasteczka HCP Zielone Wzgórza
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wznoszonego w głównej m ierze za pomocą tech- 
nologii zmodernizowanego wielkopłytowego syste
mu szczecińskiego, autorzy starają się  stworzyć in
dywidualny, charakterystyczny wyraz m iejsca, nie 
tylko przez indyw idualizację detalu, ale przede 
wszystkim przez sposób komponowania przestrze- 
ni: analizę kątów widzenia, punktów formalnie waż- 
nVch, akcentów, gry osi (il. 48). ,,Podstawową ideą 
(• ■) było zaprojektowanie m iejsca, którego mJe- 
szkańcy będą mówić »nasze m iasteczko. nasz 
dom... nasze mieśzkanie**”27 —  deklaruje J. Busz- 
kiewicz z zespołem.

k o m p l e k s  l a b ir y n t u
"Architektura publiczna X X  wieku je s t w swej ca 
łości »socja!na«, »laicka«, »demokratyczna«, dem i- 
s tyfikatorska i demitologizująca: (...) absolutnie nie 
Jest ona »sakra Ina« (nie udaje je j s ię  być sakralną  
nawet w kościołach) ... nie je s t jednak nie do po
myślenia, że  w wyniku tych nieuniknionych i sta
łych ruchów wahadłowych gustu (...) lub też w wyniku 
zm iany systemów polityczno-społecznych nadejdzie 
niespodziewanie (...) zm iana tendencji w budownic- 
lwie ku nowemu zam knięciu  s ię  w sobie budynku, ku 
m ateria lizacji tajemnicy, aby skierować umysł wcho
dzącego doń ku pojęciu tajemnicy, skupieniu się, 
ciemnościom, ku krzywej, a zatem ku odrodzeniu s ię  
>łkompleksu fabiryntowego«. (Paolo Santarcangelli: 
>>Księga labiryntu«)2*
Stwierdzenie I kongresu CIAM, że „ naczelnym za
daniem budowy m iast je s t porządkowanie funkcji ’29 
sPowadziło rolę urbanistyki do zapewnienia m ie
szkańcom m iejsc pracy, wypoczynku, m ieszkań i 
komunikacji. W funkcjonalistycznym m ieście zabra
kło jednak m iejsca na samo życie. Modernistyczne 
umiłowanie „porządku i praw idłowości” 30 * * * 34, jednoz- 
Haczności i „uczc iw ośc i” prowadziło w dalekiej 
konsekwencji do upraszczania przestrzeni miasta, 
do usuwania wszystkiego, co pozornie zbędne w 
tym także całej złożoności ludzkich potrzeb. W pol
n e j  rzeczyw istości na konsekwencje moderni
stycznego kształtowania miasta nałożył s ię  fakt, że 
Projekty urbanistyczne prawie nigdy nie są do koń- 
Ca realizowane —  uboga z założenia przestrzeń 
osiedlowa została jeszcze bardziej zubożona przez 
drak usług, handlu, m iejsc aktywności społecznej. 
Osiedla-sypialnie ograniczyły możliwość rozwoju 
doznań psychicznych. Coraz powszechniejsze 
uświadomienie tego faktu sprawiło, że słowa San- 
tarcangellego o architekturze sprawdziły s ię  także 
w stosunku do przestrzeni miasta: m ieszkańcy 
upomnieli s ię  o swoje prawo nie tylko do różnorod- 
n°ści, ale także do „kompleksu labiryntowego” , 
o p is a n a  w strukturze miasta ideologia zam ieszki- 
wania nakłania do określonych zachowań: jego 
Przestrzeń może ograniczać lub inspirować sposo
by korzystania z niej. Tworzenie miasta jako złożo- 
ne9o środowiska życia zakłada traktowanie go nie 
tylko w aspekcie funkcjonalnym, ale także informa- 
°yjnym. Analizy dostępności terenów (podziału 
Przestrzeni na prywatną, publiczną, półpubliczną)

28‘ Schemat rozwiązania urbanistycznego dzielnicy Przy-
?*0r2e w Gdańsku. Autorzy: arch.arch. J. Chmiel, T. Ró- 
«ański z zespołem, 1959
30 Loka,i2acJa Centrum GOP —  Wschód 
_ “ K°ncePcja przestrzenna głównego zespołu Centrum 
. p'Wschód. Widok od strony zachodniej. Autorzy: ar- 

,arch- Z. Hryniak, W. Kubik, J. Michalski, rys. T. Krysiak, 
P® owa lat siedemdziesiątych.

* Widok Praskiego Rejonu Centrum Warszawy. Autorzy: 
^rch.arch. B. Chyliński, J. Skrzypczak (generalni projek- 
3anc|) 2 zespołem, początek lat siedemdziesiątych.

■ Makieta konkursowego projektu Ściany Wschodniej w 
ar82awle- I nagroda (równorzędna). Autor: arch. Z. Kar- 

P‘*ski z zespołem, 1959
ko i?*8" centrum Warszawy. I nagroda (równorzędna) w 
B *?̂ ursie* Autorzy: arch.arch. J. Skrzypczak. B. Wyporek,
34 nJPorek’ Jedynak z zespołem, 1969 
tor Wakleta Zachodniego Rejonu Centrum Warszawy. Au
ta arcd* 3- Skrzypczak z zespołem (generalny projek- 
35° o f>OC2̂ tek lat osiemdziesiątych
tor *̂UC**um m°deiowe LSC Ursynów-Lasy Kabackie. Au- 
^68arCh* °  Hansen (generalny projektant) z zespołem,

3®* Osiedle Magdalena w Tychach. Autorzy: arch.arch. H. 
^Jamczewska-Wejchert, M. Czyżewska, K. Wejchert, 1971

• Pierwszy szkic koncepcyjny planu Nowego Miasta Ty- 
195q Au*°rzy: arch arch. H. Adamczewska, K. Wejchert,

38* Tychy —  pian szczegółowy północnej i południowej 
Mielnicy miasta, druga połowa lat siedemdziesiątych
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oraz orientacji w m ieście (dominanty, punkty cha- 
rakterystyczne, granice itp.) stawały się już w la
tach siedemdziesiątych coraz częstszym  elemen
tem warsztatu projektowego architektów (il. 49). 
Problematyką zależności m iędzy uwarunkowaniami 
percepcji a kształtowaniem przestrzeni m iejskiej 
zajął s ię  w sposób kompleksowy A. Krzesiński31; 
stw ierdziwszy, że celem przekształcenia istnieją
cych struktur winno być zaspokojenie w możliw ie 
największym stopniu zarówno biologicznych, jak i 
psychicznych potrzeb człow ieka, analizował tak 
uwarunkowania biologiczne, jak kulturowe —  
przede wszystkim o wrodzonym charakterze. 
Celowe poruszanie się w otoczeniu możliwe jest 
dzięki systemowi orientacji przestrzennej człow ie
ka, opartemu na układzie odniesien ia w postaci 
trzech osi prostopadłych względem sieb ie i cen
trum układu pokrywającego s ię  z punktem obser
wacji. Konieczne są także mechanizmy umożliw ia
jące odczytanie podstawowych danych związanych 
z indentyfikacją miejsca: aktualnego położenia w 
przestrzeni oraz kierunku docelowego. Za równie 
stabilne, jak uwarunkowania biologiczne, odpowie
dniki w warstwie kulturowej uznać można symbole 
lub kompleksy symboliczne, przy czym założenie ich 
niezm ienności dopuszczalne jest tylko w odniesieniu 
do zjawisk, struktur, procesów oraz idei mających 
charakter ponadczasowy (zjawiska i procesy kosm i
czne, względnie stałe elementy struktur społecznych, 
idee-wzorce) oraz gdy wyrażają się za pośrednic
twem kodu o znacznym stopniu ogólności.
Według A. Krzesińskiego niezm iennych procesów 
symbolizacyjnych poszukiwać należy w odwzoro
waniach ikoniczno-numerycznych idei-wzorców, ok
reślających w różnych fazach historii kultury mode
le świata. Przestrzeń, będąca istotną w łaściwością 
odbioru świata, musi być odwzorowana w każdym 
z tych modeli —  w obrębie przestrzeni m iejskiej 
powinny więc znaleźć swe odzw ierciedlenie sym
bole lub kompleksy symboli, pozwalające człow ie
kowi na orientację w św iecie w płaszczyźnie kultu
rowej Elementy tej orientacji (kompleksy symbo
liczne: centrum, granicy, sacrum —  profanum, 
symboliki śm ierci i symboliki wegetacji) przedsta
wia autor na podstawie syntezy wspólnych elemen
tów struktury symbolicznej wielu systemów wie
rzeń z różnych kręgów świata —  astrobiologiczne- 
go modelu świata.32
Analizując ewolucję struktur m iejskich udowadnia, 
iż najwcześniejsze formy osadnictwa miały struktu
rę indentyfikacyjną, ułatwiającą człow iekow i orien
tację w przestrzeni (odnoszącą się do b io logicz
nych uwarunkowań percepcji), a także oparte były 
na system ie orientacji kulturowej w postaci astro- 
b io logicznego modelu świata. Autor wykorzystał 
swe badania w opracowaniach projektowych, pro
wadząc m.in. analizy czytelności przestrzeni rejonu 
śródm ieścia Warszawy, w celu skonstruowania pla
nu regulacyjnego tego obszaru 33

REKONSTRUKCJA MIASTA
Cechą charakterystyczną nowych tendencji w urba
nistyce jest dążenie do naprawienia błędów prze
szłości —  do nadania cech miasta niewłaściw ie 
ukształtowanym obszarom. 39 40 41 42 43 44 45 46

39. Ursynów Północny w Warszawie. Autorzy planu za
gospodarowania; arch.arch. M. Budzyński (generalny pro
jektant), J. Szczepanik-Dzikowski, A. Szkop, L. Kraus, W. 
Witaszewski z zespołem, 1975
40. Pian przebudowy centrum Włocławka. Plansza regula
cji urbanistycznej. Autorzy: arch.arch. K. Greger, Z. Lipski, 
A. Owczarek, J. Wujek, 1976
41. Osiedle Henryków w Lodzi. Plan regulacyjny. Autorzy: 
arch.arch. K. Greger, Z. Lipski, A. Owczarek, J. Wujek z 
zespołem, 1974
42. Fragment zrealizowanego zespołu Rado- 
goszcz-Wschód. Fot. P. Lucenko
43. Fragment śródmieścia Lodzi. Praca konkursowa. Au
tor: arch. Cz. Bielecki z zespołem, 1977
44. Parcelacja grupowa. Plan regulacyjny —  minimum de
cyzji zapewniających spójność projektowanego zespołu 
urbanistycznego. Rozwiązanie modelowe. Autor: arch. M. 
Budzyński, 1983
45. Plan Góry Kalwarii. A —  stan istniejący; B —  decyzje 
planu regulacyjnego; C —  nałożenie linii rozgraniczają
cych na stan istniejący. Autorzy: arch.arch. M. Budzyński. 
A. Kiciński, A. Kowalewski, 1981
46. Dzielnica Złotno w Lodzi. I nagroda w konkursie na 
plan zagospodarowania. Autorzy: arch.arch. K. Chwalibóg, 
W. Kalinowski, T. Kobos, M. Łyżwa, 1981
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Rekonstrukcja charakteru śródm iejskiej przestrzeni 
stała się  tematem Konfrontacji W arszawskich w 
1986 roku, przedmiotem zaś osied le za Żelazną 
Bramą, którego koncepcja według opinii z 1965 ro
ku opierała s ię  na ,,najnowszych dośw iadczeniach  
1 zdobyczach naukowych w dziedzin ie  tworzenia 
śródm iejskich ośrodków usługowych i tras komunh 
kacyjnych**4. Rzeczyw iście —  całkowite zerwanie 
ctegłości historycznej, cechujące to znajdujące się 
w centrum stolicy osiedle, jest charakterystyczne 
dia myśli urbanistycznej lat sześćdziesiątych. Zwy- 
c,$ska w Konfrontacjach praca wpisuje moderni
styczne osied le w ciąg wnętrz urbanistycznych 
Warszawy (ił. 50 A, B).
Paradoksem może wydawać się fakt, że jeden z jej 
autorów otrzymał 20 lat wcześniej nagrodę za ca ł
kowicie przeciwne działanie: wprowadzając w kon
kursie na centrum Legnicy (w którym sam program 
zakładał liczne wyburzenia istniejącej tkanki) sze- 
re9 wolno stojących budynków w historycznie 
ukształtowaną strukturę (il. 51). Można by s ię  za 
stanawiać, czy przypadkiem oba typy działania —  
wprowadzania luźnej, punktowej zabudowy w ist- 
mejącą tkankę m iejską i wtapiania modernistycznej 
zabudowy w tradycyjne formy —• nie prowadzą do 
Podobnych, chaotycznych rezultatów i nie wynikają 
z Podobnego braku szacunku dla zastanych war
tości? Jeśli nawet, w dużym uproszczeniu, mogą 
oyć pewne zbieżności, to w kategoriach estetycz- 
nVoh, a nie przestrzennych czy społecznych. Pierw- 
S2e działanie nosi cechy dezintegracji, drugie —  
j^togracji przestrzeni.
^olne tempo realizacji sprawia, że ci sami projek- 
anci podejmują po latach rozpoczęte w innych wa- 
runkach tematy. Po dziesięciu  latach od rozpoczę- 
Cia Projektowania zespół M. Budzyńskiego wywal- 
f f y f ztecenie na wykonanie nowego planu centrum 

rsynowa —  w formie planu koordynacyjnego, 
rojekt z lat siedem dziesiątych zakładał stworze- 

n,o wielofunkcyjnej struktury, której użytkownicy 
n,e mieli wydzielonych działek; sztywny układ 
wyjściowy mógł być zm ieniany w czasie  funkcjono
wania, w zależności od aktualnych potrzeb. Projekt 
z roku 1982 m iał na celu „stw orzen ie programu  
Miasta uformowanego i funkcjonującego zgodnie  
Ze wzorem tradycyjnie ukształtowanego śródm ieś- 
c/a ,35 Poszczególne tereny Pasażu Ursynowskiego 
Podzielone zostały na tereny publiczne (komunika
cji, uzbrojenia, stref izolacyjnych) i tereny inwesty- 
Cjl indywidualnych. Duża elastyczność na początku 
lnwestycji, za to nie podlegający łatwym zmianom
wynik.
^tewny projektant wcale nie uważa tej drugiej kon- 
êPcji za lepszą: „ Z  mojego punktu widzenia jest 
0 iepsze tylko dlatego, że  inna forma może dopro- 
Wad*ić do rea liza c ji’ 36 (il. 52 A. B).

^ O W A u t o p i a ?
pek low an ie  tkanki m iejskiej o tradycyjnym cha- 
Eterze często odbierane jest przez jej przeciwni- 

°w jako rodzaj przejściowej mody w pejoratyw- 
ym zr,aczeniu tego słowa. Projekt Pasażu Ursy- 

z Wskiego wzbudzał sensację przede wszystkim 
względu na konwencję rysowanej architektury,

d j Re,ac|e kompozycyjne pomiędzy Starym Miastem a 
,e,nicą Grzybowo w Lesznie. Autorzy: arch.arch. M. Fi- 

d ra w s k i z zespołem, 1982
Zasada kompozycji miasteczka HCP —  Zielone Wgó- 

Bu w 8 ° sJ 0ra2 multiplikacja). Autorzy: arch.arch. J. 
1983 eWlC*’ T* Dumlewicz, S. Sipiński, E. Skrzypczak,

Plac Teatralny —  plan regulacyjny. Autor: arch. Cz. 
* zespołem, 977

ist | ^  obszar Osi Saskiej w Warszawie. A —  stan
mejący; B —  koncepcja programowo-przestrzenna za- 

9 ^Podarowania obszaru. I nagroda w Konfrontacjach 
®rs*?Ws*dch. Autorzy: arch.arch. M. Fikus, R. Piecha- 

1886#W* J SyCZ* S2' Weyna’ Wrzeszcz z zespołem,

ar centrum Legnicy. Projekt konkursowy, II na-
£  a (równorzędna). Autorzy: arch.arch. A. Kowalski, M. 

52 o F Jesionow«ki z zespołem, 1965 
su Pro|eM Segmentu centrum Ursynowa (UCP 4). A —  ry- 
nie* a p,anu re9ulacyjnego, B —  przykładowe rozwiąza- 

Ułor:ey: arch-arch. P. Wicha (główny projektant), J. 
^Ikiewicz, J. Szymański, 1982
ne 5ródmteście Chotomowa. A —  wytyczne z planu ogól- 

90, B aksonometria fragmentu śródmieścia. Autorzy 
Pro9ramowo-przestrzennej planu regulacyjnego: 

S2C ,arch* P. Wicha (główny projektant), J. Falkiewicz, J.



na jej kontrast z bezdusznością otaczających ją 
bloków. A przecież istota przemiany tkwi nie tylko 
—  a nawet nie przede wszystkim —  w kategoriach 
przestrzennych. „N ie  ma jak ichś gigantycznych 
różn ic w klimacie, w nastrojur m iędzy tymi dwoma 
projektam i” —  stw ierdza P. Wicha —  „Natom iast 
jest zap isana wyraźna różnica w sposobie tworze
nia tej przestrzeni. I to chyba w tym podejściu , w 
tej turze jest najistotniejsze, inny sposób tworze
nia. Od dołu (...). N ie można pow iedzieć, że nie 
projektujemy tego zgodnie z  modą. Z  modą, a ie  
też z  obecnym i nadziejam i na stworzenie m ożli
wości O..)”.37
Nadzieje na realizację okazały s ię  płonne, ale w 
słowach tych wyraża się  charakterystyczny dla 
przemian lat osiemdziesiątych sposób myślenia. 
Zainteresowanie przesunęło s ię  ze sposobów 
kształtowania przestrzeni na sposób uzyskania po
żądanych efektów. „ J e ś li polityczne, społeczne i 
gospodarcze warunki nie sprzyjają powstaniu 7 
prawidłowemu funkcjonowaniu poszczególnych  
elementów struktury społecznej —  nie mogą pow
stawać sensowne struktury p rzestrzenne ’*8 —  
stw ierdza s ię  w założeniach do planu ogólnego 
Chotomowa. Architekci doszli już prawie do perfek
cji w rysowaniu i symulowaniu narastania tkanki 
m iejskiej (il. 53 A, B); a wobec wzrostu umiejętnoś
ci i chęci zw iększen ia elastyczności planu, zakres 
analiz i zapisu, będący jeszcze do niedawna 
przedmiotem sporów i dyskusji, ulega stopniowe
mu uproszczeniu —  nie ma zresztą tak istotnego 
znaczenia wobec niemożności realizacji. W tej sy
tuacji głównym zadaniem stało się  tworzenie wa
runków dla powstawania architektury —  coraz 
powszechniejsze stało s ię  bowiem przekonanie, że 
nie można mówić o poprawie stanu architektury 
bez poprawy tych warunków.39 
W zapisach planów pojawiły się  p o s t u l a t y ,  do
tyczące uwarunkowań prawidłowej rea lizacji —  i 
tak np. za uwarunkowania generalne parcelacji 
grupowej uznano:
1. Powstanie w ramach reform strukturalnych pań
stwa: systemu samorządów terytorialnych, przed
siębiorstw, grup celowych (np. spółdzie ln i m ie
szkaniowych) oraz odpowiadających im wybieral
nych organów wykonawczych; systemu kredyto- 
wo-podatkowego um ożliw iającego względnie sa 
modzielną dzia ła lność wymienionych organ izacji i 
jednostki.
2. Odtworzenie stosunków umownych, podlegają
cych prawu cywilnemu, m iędzy stronam i dzia łają
cym i (mieszkańcem, spółdzielnią, władzą miejską, 
przedsiębiorstwem, bankiem, państwem) i tym sa 
mym stworzenie warunków zaskarźa lności niewy- 
wiązywanta s ię  z  umowy obu stron.
3. Możliw ość korekty norm i normatywów do ok
reślonych sytuacji lokalnych p rzez przedstaw icie l
stwa społeęzności lokalnej.40
Założenia rozwoju miasta oparte na kierownictwie 
samorządnej władzy lokalnej oraz zasady równo- 
rzędności obywatela, spółdzie ln i czy przedsięb ior
stwa w procesie inwestowania są wyrazem spo
łecznych dążeń, a nie odbiciem rzeczyw istości. 
Treść współczesnych planów regulacyjnych wykra
cza poza zapis aktualnych ,,reguł gry” , czy nawet 
stymulacji rodzących się  procesów —  ona stara 
s ię  je stworzyć —  i w tym sensie plany operujące 
tymi założeniam i są kolejną architektoniczną uto
pią; ale jednocześnie z tego samego względu sto
sowanie planu opartego na takich założeniach jest 
czymś więcej niż używaniem narzędzia —• jest wy
razem konkretnej, postawy. Postawa ta znalazła od
bicie w założeniach konkursu na koncepcję planu 
szczegółowego zagospodarowania dzie ln icy Strze- 
szyn w Poznaniu. Jako podstawowe kryteria oceny 
przyjęto dostosowanie planu do założeń, iż siłą 
sterującą i budującą podstawową infrastrukturę 
jest miasto, zaś realizatoram i zabudowy m ieszka
niowej są na równych prawach prywatni inwesto

rzy, małe spółdzie lnie, instytucje itp. Tak więc za
sady, wysuwane we wcześniejszych opracowa
niach jako postulaty, zostały w tym konkursie uzna
ne za obowiązujące. I nagrodę otrzymała praca J. 
Falkiew icza, J. Szymańskiego i P. Wichy z zespo
łem (il. 54), która za pomocą skromnego aparatu 
środków regulacyjnych łączyła ideę jednostki m ie
szkaniowej z założeniem  sieciowego, ciągłego 
charakteru przestrzeni miejskiej. Skrajnym wyra
zem aktualnych dążeń w kierunku uaktywnienia ro
li użytkowników w procesie budowania miasta sta
ła się  (wyróżniona li nagrodą) praca architektów O. 
Jagiełły i J. Szczepanika-Dzikowskiego z zespo
łem, zgodnie z ich hasłem: „C o  może być prywat
ne —  niech będzie prywatne, co może być spół
dzielcze, kolektywne —  niech będzie kolektywne, 
co musi pozostać państwowe (miejskie) —  trud
no ” 4' Obserwując w obecnej sytuacji kraju wyraźną 
dezintegrację społeczną oraz przesunięcie zaintere
sowań obywateli w kierunku zaspokajania wyłącznie 
własnych potrzeb, autorzy proponują reprywatyzację 
jak największej ilości terenu. Tereny wspólne ule
głyby maksymalnej redukcji, a w konsekwencji nie- 
zaspokojenia szeregu potrzeb ogólnych powstałaby 
autentyczna presja społeczna, aby utworzyć m iejsca 
wspólne.
W ten sposób, po czterdziestu latach od upow
szechnienia idei uspołecznienia przestrzeni m ia
sta, pojawił się postulat powrotu do własności pry
watnej terenów w mieście.

TWÓRCA CZY WSPÓŁTWÓRCA?
Jest charakterystyczne, że dla architektów repre
zentujących krytyczny stosunek do społecznej rze
czywistości problemy identyfikacyjne i estetyczne 
przesunęły się  na plan dalszy. Być może dlatego w 
rozstrzygnięciu konkursu na koncepcję Strzeszyna 
nie znalazły uznania koncepcje zespołu J. Buszkie- 
wicza. Nastawione na inne kryteria jury podkreśliło 
błędy funkcjonalne i przestrzenne pracy, nie zwra
cając uwagi na oryginalne, bo jednorazowe, prze
n iesien ie struktury identyfikacyjnej istniejącego 
miasta —  poprzez zastosowanie przestrzennego 
cytatu —  skomponowanie głównych przestrzeni 
Strzeszyna z elementów planu Poznania (il. 55). 
„Estetyka musi być wynikiem działań, nie może 
być założona odgórn ie 'M2 —  stw ierdza M. Budzyń
ski. „Form a fragmentu miasta czy osiedla, którą 
rysujemy musi uwzględniać tego rodzaju organiza
cję przestrzeni, która po jak im ś czasie  pozwoli do
stosować wymianę pewnej tkanki”40 —  powie J- 
Szczepanik-Dzikowski w dyskusji z R. Loeglerem 
na temat konkursu na projekt zespołu m ieszkanio
wego Lubostroń w Krakowie. Formalne różnice w 
projektach obu zespołów (choć oba operują syste
mem wnętrz urbanistycznych) wynikają nie tylko t 
różnych kryteriów estetycznych, ale przede wszyst
kim ze stopnia traktowania planu urbanistycznego 
jako nienaruszalnej autorskiej kompozycji (il. 56, 
57), z zakresu decyzji pozostających w gestii użyt
kowników. Problem jest bowiem w traktowaniu za
wodu architekta: architekt-twórca czy współtwórca? 
Typowe dla tej pierwszej postawy stw ierdzenie W- 
Obtułowicza, że „ charakter miasta tworzą wartości 
estetyczne budowane według ładu i porządku prze
strzennego”44 (il. 58), należy jednak w chwili obec
nej do rzadkości.
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54. Projekt konkursowy zagospodarowania przestrzenne
go dzielnicy Strzeszyn w Poznaniu, I nagroda. Autorzy: ar- 
ch.arch. J. Falkiewicz,J, Szymański, P. Wicha z zespołem, 
1986
55. Projekt konkursowy zagospodarowania dzielnicy 
Strzeszyn w Poznaniu. Autor: arch. J. Buszkiewicz z ze
społem, 1986
56. Zespół mieszkaniowy „Lubostroń” w Krakowie. II na
groda w konkursie. Autorzy: arch.arch. O. Jagiełło, J. 
Szczepanik-Dzikowski, P. Wicha z zespołem, 1984

CO DALEJ?
„Zadaniem  urbanisty je s t odczytywanie reguł gry i 
takie ich zapisywanie, by architekt przy pełnej wol
ności estetycznej m iał maksymalną ilość ograni
czeń społecznych'** —  pisał pod koniec lat s ie 
demdziesiątych Cz. B ielecki. Urbanista roku 1987 
stara s ię  reguły gry nie tyle odczytywać co t w o 
r z y ć .
Upowszechnienie poglądów na temat konieczności 
przystosowania planów do założeń (lub raczej od
wrotnie), iż m iasto powstaje w wyniku działania 
dwu sił —  scentralizowanej i zdecentralizowanej, 
uświadomienie, że celem  planowania winno być 
stosowanie środków nadających projektowanym 
zespołom charakter miasta, a nie osiedlowej mo- 
nofunkcyjnej zabudowy, jest niewątpliwym osiąg
nięciem lat osiemdziesiątych.
Połączenie idei powrotu do przerwanej ciągłości 
kulturowej z refleksją i dzia ła lnością na rzecz tego 
procesu nosiło cechy wybitnie twórcze, myśl urba
nistyczna rozwijała s ię  na początku lat osiemdzie-
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si^tych niezwykle szybko: trwały dyskusje nad 
Problemami ideowymi, formalnymi i inwestycyjny
m i nad identyfikacją, symboliką przestrzeni, nad 
Ja sn o śc ią  terenów w m ieście, w ie lkością modułu 
•nwestycyjnego pozwalającego na elastyczność de- 
°y*ji; nad rolą poszczególnych uczestników proce- 
su Planowania; nad istotą zapisu regulacyjnego; w 
okresie tym projektowanie w małej skali zaczęto 
taktować jako pełnowartościowe zadanie, rehabili
towano małe miasta i małe domy m ieszkalne, po- 
riJszano sprawy lokalnych tradycji i ochrony krajo- 
brazu; zwrócono się  ku istocie spółdzie lczości m ie
szkaniowej, walce z monopolistycznymi struktura- 
m  budownictwa, zalecano odrzucanie zadań nie 
Pozwalających na bezpośrednią współpracę z użyt
kownikiem; powstały nowe formy organizacji pro
jektowania itp.
Poglądy skrystalizowały s ię  —  przyszedł czas na 
realizację. Wszystkie te działania nie znajdują jed~ 
nak wyraźnego odbicia w przestrzeni (rzeczywi
stość wciąż jest ,,osied low a” ); „nowe" pojawia się 
na zasadzie wyjątków: w Nadarzynie realizuje się 
'Pea współczesnych miast-ogrodów (il. 59), w Lodzi 
Powstają budynki przy współudziale koncepcyjnym 
yzytkowników (il. 60), w Krakowie trwają przygoto- 
Wania do rea lizacji dzie ln icy Dębniki —  na podsta- 
wie planu koordynacyjnego rozdano poszczególne 
zadania kilkunastu architektom (il. 61).
Nowe idee dokonały przełomu w sposobie myśle- 
n,a o mieście, a le trafiają stale na barierę realiza- 

Nawet sporządzane według zasad regulacji 
P<any dostają się  w w iększości w końcu w ręce 
iodnego inwestora i wykonawcy, co przy najlep- 
szych chęciach prowadzi do budowy jeśli nie 
osiedli, to co najwyżej atrapy miasta. 
u PowiązUjąCe rzeczyw iście lub zwyczajowo przepi- 
sy i normatywy dodatkowo utrudniają zadanie, a 
założenia osobowości prawnej miasta pozostają w 
^orze życzeń. Po raz kolejny marzenia polskiej ur- 
anistyki są w opozycji do realiów. Pozostaje 

zmienić jedno lub drugie. A lbo —  poszukiwać kie- 
runku obierającego za punkt wyjścia istniejącą (za
równo w sferze idei jak i realiów) sytuację, choć 
ak! kompromis grozi cofnięciem się  w tył... Obec- 
ye P o s u n ię c ie  zainteresowań w kierunku prakty- 
*’ w kierunku warunków powstawania architektury, 

ma °czywiste (szczególnie w sytuacji kryzysu) uza
sadnienie; m inął jednak czas twórczy, czas kreacji; 
w dziedzinie myśli urbanistycznej nastąpiła wyraź- 
aa stagnacja.
°dczas gdy myśl urbanistyczna lat s iedem dziesią- 

ych nastawiona była na daleką przyszłość, lata 
° s iemdziesiąte koncentrują się na teraźniejszości, 
zwracają się ku przeszłości, ku naprawie niedawno 
Popełnionych błędów. Walkę o ideę ciągłości tkan- 
1 miajskiej, o zrozum ienie, że plan jest tylko zapi- 

, em’ który wypełniają pojedyncze działania, że 
azcJy zbudowany w m ieście dom jest elementem 

w^kszej całości, a architekt jest współtwórcą a nie 
reatorem procesu powstawania miasta, pokolenie 

yz erdziestolatków ma już za sobą.
, °  da,ej? Drugiej połowie lat osiemdziesiątych 

rakuje refleksji na przyszłość. Bez niej niedawne 
ee zam ienią s ię  w rysunki m iasteczek o nostal- 

9icznym nastroju przeszłości —  w b liższą nam,
_ oz równie pustą, jak ogromne kompozycje bioko- 
w’sk, formę.
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niowej
Program usługowy: 17 500 m? pow. usługowej 
Intensywność netto: 0,25-1,0 
Liczba mieszkańców: 5000 
Liczba kondygnacji: 2-3 
Projekt: 1984

CHOTOMÓW
Powierzchnia terenu: 200,0 ha 
Program mieszkaniowy: 250 000 m2 pow. mieszka
niowej
Program usługowy: 35000 ma pow. usługowej 
Intensywność netto: 0,30-1,0 
Liczba mieszkańców: 15000 
Liczba kondygnacji: 2-3 
Projekt: 1985

STRZESZYN
Powierzchnia terenu: 300,0 ha 
Program mieszkaniowy: 650000 ma pow. mieszka
niowej
Program usługowy: 250000 m2 pow. usługowej 
Intensywność netto: 0,25-1,10 
Liczba mieszkańców: 25 000 
Liczba kondygnacji: 2-3 
Projekt: 1986
I nagroda w konkursie SARP nr 678

Prezentowane plany zagospodarowania nowych 
fragmentów Warszawy i Poznania powstały w la
tach 1984-1986. Mają liczne wspólne cechy, aczkol
wiek różnią s ię  skalą, warunkami naturalnymi tere
nu i najb liższego sąsiedztwa, pow iązaniam i ze
wnętrznymi, w reszcie zakresem  wytycznych z p la
nów urbanistycznych, z którymi są skojarzone. 
Mottem tych trzech prac jest prześw iadczenie, że 
w czasach gospodarczego regresu, inwestycyjnych 
ograniczeń, często bezrządu m iejskiej władzy bu
dowlanej, czy indolencji urzędników odpow iedzia l
nych za politykę rozwoju przestrzennego —  szan
sę realizacji ma przede wszystkim plan czysty, jas
ny i oczywisty.
Prostota to wszakże nie prostactwo. Prosty plan 
może kreować bogatą przestrzeń miejską, której 
tworzenie, a potem użytkowanie jest ze względów 
organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych 
uporządkowane i racjonalne. Przestrzeń, która sta
nowi ramy środow iska życia zróżnicowanej, ale 
zintegrowanej społeczności, czerpiącej poczucie 
wspólnoty również z kształtu m iejsca zam ieszka
nia.
Kompozycja urbanistyczna prezentowanych ukła
dów opiera się we wszystkich przypadkach na po
dobnych elementach. Te elementy to:
—  walory położenia i przyrody (ukształtowanie te
renu, woda, nasłonecznienie, przewietrzanie, za le 
sien ie i zadrzew ienie itp);
—  istniejące zagospodarowanie (drogi i ulice, po
działy własnościowe, wartościowa zabudowa itp);
—  połączenia z obszaram i ościennym i (kulturowe, 
przestrzenne, funkcjonalne, techniczne);

wielkość jednostek strukturalnych, kwartałów i 
bloków urbanistycznych, kierunki, stopniowanie i 

| gęstość sieci ulicznej;
| —  układ wyróżnionej przestrzeni komunalnej, sca- 
| łającej jednostki i tereny oraz krystalizującej i 

uczytelniającej plan (pryncypalne ciągi handlo

wo-usługowe, place, skwery, aleje, lokalizacja nie
których obiektów użyteczności publicznej itp);
—  układ „obojętnej” przestrzeni m iejskiej wypeł
niającej plan, proporcje części unikalnej do neu
tralnej;
—  reguły polityki obsługi m ieszkańców, podziału 
globalnych w ielkości programu usługowego, skala 
jednostek usługowych (koncentracja-dekoncentra- 
cja), ich rozm ieszczenie, zasady w iązania i izolacji 
programu;
—  reguły rozwiązań komunikacyjnych i inżynieryj
nych, h ierarchia pasów infrastruktury komunalnej j 
w odniesieniu do gradacji jednostek strukturalnych i
i terenów; \
—- stopień determ inacji i obligatoryjności ustaleń 
planistycznych.
Sposób użycia tych właśnie elementów bierze się
—  n iezależnie od pragmatyki planowania urbani
stycznego —  z osobistych poglądów i wyobrażeń 
autorów o własnej koncepcji miasta.
Sposób ujęcia toku realizacji decyduje w znacznym 
stopniu o tym czy, i na ile koncepcję tę potwierdzi 
życie, przy czym otwarty zap is planu i selekcja 
ograniczeń stwarza tu w iększe prawdopodobień
stwo powodzenia.
Tak więc prezentowane opracowania mają formę 
planu szczegółowego, regulacyjnego. Jak rozu
miem to, rozmaicie interpretowane, pojęcie?
Zakres planu regulacyjnego ogranicza się  w zasa
dzie do terenów komunalnych zespołu (przestrzeni 
publicznej). Tereny budowlane (przestrzeń półpub- 
liczna i prywatna) są nim objęte w stopniu umożli
wiającym precyzowanie ustaleń dla terenów komu
nalnych
Plan jest opracowaniem urbanistycznym, w którym 
decyzje dotyczące linii rozgraniczających, przezna
czenia, intensywności wykorzystania terenu są vy 
zasadzie ostateczne, a ustalenia dotyczące progra
mu i kształtowania przestrzeni mają jedynie koor
dynować i porządkować ciągły proces zagospoda
rowania — bez ścisłego definiowania jego osta
tecznego rezultatu.
Plan nie ustala np. parcelacji wewnątrz kwartałów 
i bloków, podziały dokonywane są w fazie koncep
cji programowo-przestrzennych lub planów rea liza
cyjnych według wytycznych z planu regulacyjnego.
Na podstawie planu władze m iejskie stopniowo po
zyskują, urządzają i utrzymują przede wszystkim 
tereny układu infrastrukturalnego (komunikacyjne
go i inżynieryjnego) oraz usług, obsługi technicz
nej i otwartych obszarów wspólnego użytkowania. 
Tereny budowlane są sprzedawane lub dierżawio- 
ne niezależnym inwestorom, ponoszącym opłaty 
adiacenckie za pierwsze wyposażenia i eksploata
cję sieci i urządzeń.
Rezerwy terenów wynikające z programu i para
metrów docelowego układu infrastrukturalnego us
ług i komunalnych obszarów otwartych są rezerwa
mi stałymi i mogą być wykorzystane tylko zgodnie 
z ustalonym przeznaczeniem . Pozostałe tereny są 
rezerwowane okresowo dla inwestorów występują
cych o wskazanie lokalizacyjne, a w przypadku 
niespełnienia warunków podanych w dokumentach 
przekazywane w trybie administracyjnym innym in- ^ 
westorom.
Rozwój następuje przez sukcesywne zbrojenia te
renów, a następnie narastanie zabudowy, ciągły 
organiczny wzrost intensywności wykorzystania te
renów i zharmonizowane z postępującą zabudową 
podwyższania standardu obsługi komunalnej (uz
brojenie i usługi). 1 2 3 4

1. Strzeszyn. Koncepcja planu miasta, 1986
2. Chotomów: A-Koncepcja planu miasta 1985; B-projekt 
planu ogólnego zespołu północnego pasma rozwojowego 
aglomeracji warszawskiej.
3. Powsinek: Koncepcja planu miasta, 1984
4. Istniejące parcelacje: A-Strzeszyn, B-Chotomów (z na
niesionym według projektu planu ogólnego miasta ukła-

alńwnvch ulic). C-Powsinek





Na szczegółowe decyzje przyjęte w przedstaw io
nych obok projektach planów regulacyjnych od
działywały odmienne warunki m iejscowe —  różne
go zresztą rodzaju.

POWS1NEK (50 ha, 5000 m kw.) położony w pobliżu 
podwarszawskiego królewskiego Wilanowa ma wy
raźnie ukształtowaną strukturę przestrzenną; strefę 
zabudowy rolniczo-siedliskowej, strefę wolno stoją
cych domów na dużych działkach i strefę bardzo 
intensywnej substandardowej zabudowy podmiej
skiej, s ieć u lic i polnych dróg wprowadzających do 
domów, ogrodów i pól, parcelację, której kierunki 
odpowiadają potrzebom budownictwa.
Zachowanie- i wykorzystanie tradycyjnego użytko
wania terenu i istniejących podziałów w łasnościo
wych było ważnym celem prac planistycznych.

CHOTOMÓW „FSO” (200 ha, 15 000 m kw.) jest 
częścią satelitarnego zespołu m iejskiego północ
nego pasma rozwojowego aglomeracji warszaw
skiej. Opracowania planistyczne i projektowe wy
konywane dla tych stron w minionych latach prze
widywały lokalizację w ielorodzinnego budownictwa 
m ieszkaniowego, jak też silne zw iązki funkcjonal
ne, przestrzenne i techniczne z centralnymi syste
mami komunikacyjnymi i inżynieryjnymi Warszawy. 
Realizację planu miały podjąć duże, monopoli
styczne organizacje inwestorskie i wykonawcze. 
Przesądzenia —  choć w pewnej m ierze straciły 
dziś aktualność —  musiały być uwzględnione w 
prezentowanym opracowaniu z tym, że jego kon
cepcja zakłada znacznie w iększą autonomię ze
społu, sieciowy układ powiązań oparty na przebie
gu istniejących szlaków i układzie podziałów, a 
także lokalną obsługę inżynieryjną.
Wypełnienie kolejnych terenów będzie należało do 
niewielkich, samodzielnych inwestorów, współdzia
łających z licznymi projektantami i drobnymi 
przedsiębiorstwam i budowlanymi. Zachowane re
zerwy terenowe zapewniają możliwość urzeczy
wistnienia w przyszłości zam ierzeń kierunkowych, 
zapisanych w dotychczasowych planach zagospo
darowania przestrzennego pasma północnego.
Tak więc w tym opracowaniu na kształcie planu 
zaważyły funkcjonujące od wielu lat materiały ur
banistyczne.

STRZESZYN (300 ha, 25 000 m kw.) —  dzie ln icę 
m ieszkaniową Poznania —  zaprojektowano na te
renach rolnych, należących w całości do jednego 
państwowego w łaścicie la, praktycznie pozbawio
nych dróg i zabudowy, w niewielkim stopniu za le 
sionych i zadrzewionych, graniczących z koryta
rzem przyrodniczych powiązań miasta z otocze
niem.
Brak krępujących ograniczeń oznaczał konieczność 
skrupulatnej analizy śladów historycznego użytko
wania tego(obszaru, jego walorów przyrodniczych 
oraz powiązań z otaczającą przestrzenią zurbani
zowaną i naturalną.
Wydobycie tych właśnie zw iązków najsilniej zaciąg 
żyło na koncepcji planu.
Środow isko naturalne, środowisko zurbanizowane, 
przesądzenia pianistyczne —  n iezależnie od tego, 
którym z tych czynników dominował przy pracach 
nad planem, metoda postępowania była we wszy
stkich przypadkach taka sama.
Jednocześnie i równolegle projektowano plan i ar
chitekturę. Dało to okazję do przestudiowania moż
liwości realizacji ustaleń planistycznych dotyczą
cych linii rozgraniczających, linii zabudowy, okreś
lania gabarytów przekrojów ulic i placów, inten
sywności oraz chłonności bloków urbanistycznych, 
warunków obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej 
itp.
Taka bieżąca symulacja działania planu pozw ala 
na korygowanie błędnych ustaleń: kolejne przybić 
żenią i sprzężen ia prowadzą w rezultacie do uo
gólnionych, uniwersalnych zapisów graficznych • 
tekstowych.
Trzeba wiedzeć, że rozw iązania przykładowe, wy' 
konane na etapie konstruowania ustaleń planu po
zostają jedynie ilustracją możliwości i nie są obo
wiązujące dla projektantów dokumentacji rea liza
cyjnej. Tych obligują jednak wytyczne programo- 
wo-funkcjonalno~przestrzenne załączone do usta
leń lokalizacyjnych, a przygotowane przez władz^ 
budowlane na podstawie dokumentu planu realiza
cyjnego.
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W ygotow an ie wzorcowych wytycznych zagospo
darowania terenu m ieści się w omawianych zasa
dach sporządzenia planu i jest ważnym elementem 
opracowania. Poziom takich wytycznych decyduje 
oajczęściej o jakości rozw iązań architektonicz- 
oo-budowlanych, o ich spójności z zasadam i budo- 
wy miasta jako całości.
Powszechna obecnie rezygnacja ze stosowania te- 
9° instrumentu sterowania realizacją prowadzi * 
często do marnowania wysiłku włożonego w przy
gotowanie, uzgodnienie i zatw ierdzenie planu. 
Przedstawione tu tezy opracowania wykazują, jak 
s3dzę, że plan urbanistyczny może inspirować ża
ło w a n ia  i zjaw iska społeczne i gospodarcze o ok
o lo n y m  charakterze. Może być pretekstem proce- 
sów pożądanych, jak i św iadom ie przygotowaną 
barierą dla procesów nie chcianych.
Do Pierwszych zaliczam:
' identyfikację m iejscowej ludności i jej władz z 
ustaleniami planu o wyraźnym obliczu społecznym 
1 Przestrzennym;

Precyzyjne określenie m iejsca wszystkich zain
teresowanych, praw i obowiązków w łaścicie li tere- 
n°w różnego typu i rodzaju (m.in. zasad udziału 
m'eszkańców w planowaniu i projektowaniu);
~~~ decentralizację i dekoncentrację programu us
ługowego czyli zb liżenie  do ludzi sklepu, szkoły, 
gabinetu lekarskiego, ograniczenie w ielkości uni- 
ł°rmizmu i anonimowości rozw iązań obiektów uży
teczności publicznej;

zindyw idualizowanie i uporządkowanie prze
drzem  w rozmaitych strefach miasta, określen ie 
wYraźnych granic terytoriów zw iązanych z po
szczególnymi grupami i jednostkami struktury spo
łecznej;
" "  zróżnicowanie i zw ielokrotnienie wariantów 
Projektowania, budowy i użytkowania w zależności 
°d upodobania, możliwości i przedsiębiorczości in-
westorów;

wytyczenie pola dla w ielorakiej działalności 
9°spodarczej prowadzącej do efektywnej budowy i 
eksploatacji miasta.
Jawiska i zachowania niepożądane, dla których 

Usta'enia planu powinny stanowić przeszkodę, 
^ożna na co dzień obserwować w praktyce reali- 
2acyjnej nowych zespołów mieszkaniowych. Są 
Powszechnie znane i nie ma potrzeby ich wymie
niać.
Plany regulacyjne Powsinka, Chotomotwa i Strze
g ł 8 powinny —  w przekonaniu autorów —  pobu- 
zać pluralistyczny proces budowy miasta o ludz- 
lnn obiczu, w stopniu w jakim zależy to od ustaleń

Planistycznych.
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?' Zapis graficzny fragmentu planu szczegółowego regu- 
^ W nego Powsinka
y Przykładowe zasady przekroju ulic (Powsinek)

’ wykładowe wytyczne programowo-funkcjonalno-prze-
8 rzenne do planu realizacyjnego bloku w Powsinku.
9 p 2C2e9ół°wy plan regulacyjny Chotomowa
* ementy zapisu graficznego ustaleń planu szczególo- 

c 690 re9ulacyjnego. Oznaczenia: 1 —  linia rozgraniczają- 
0stateczna, 2 —  linia rozgraniczająca orientacyjna do 
alenia w następnych fazach opracowania, 3 —  linia za- 

5 owy nakazana, 4 —  linia zabudowy nieprzekraczalna, 
linia architektonicznych elementów rozgraniczających 

.. '2oM ących tereny,6 —  linia krajobrazowych elemen- 
2- ^ r02Qraniczających lub izolujących tereny, 7 —  linia 
we eni nakazana, 8 —  lokalizacja programu usługowego 

Pierzejach ulicznych nakazana, 9 —  lokalizacja progra- 
U Z18 T la łkach  wydzielonych (część kubaturowa), 10 —  
nkt w zagospodarowaniu przestrzennym do specjalnego 
racowania, 11 —  linia w zagospodarowaniu przestrzen- 
m do specjalnego opracowania, 12 —  prześwit, brama, 
2nik, 13 —  przejazd, przejście, 14 —  obiekty zainwesto- 

^ania lub pokrycia terenu do bezwzględnej adaptacji, 15 
obiekty zainwestowania lub pokrycia terenu do warun- 

1?^  adaptacji, 16 —  rzędna terenu (budynku) nakazana, 
. fasada przekroju nakazana, 18 —  podcień, 19 —  

^entacyjna intensywność wykorzystania terenu netto, 20
_ od,egłość Unii zabudowy od linii rozgraniczającej, 21

orientacyjna powierzchnia ogólna usług, 22 —  orienta- 
ina powierzchnia ogólna mieszkań, 23 —  zalecone obni- 

intensywności zabudowy.
11 p an rea,i2acyiny jednego z bloków w Chotomowie 
Q^otor0łel<! małe90 domu mieszkalnego ze sklepem w

n t  łPr° jek* rozbudowy szkoły w Chotomowie. A —  plan 
13r prU; B —  elewacje i przekrój 

• owsinek —  przykładowy projekt zagospodarowania 
14 nl u!acia funkcjonowania planu regulacyjnego)
. ‘ *rjfeszyn —  aksonometria fragmentu miasta (symula- 
a unkcjonowania planu regulacyjnego).
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Marek Gachowski, Stanisław W. Lessaer
A

HOMO URBANISTICUS — CZYLI PROJEKTOWAĆ TAK, BY 
LUDZIE ŻYJĄC W MIEŚCIE, MIESZKALI U SIEBIE

,,Je s t ty lko  je d e n  p o w ó d  is tn ie n ia  m iasta: ja k o  m ie j
s c e  sp o tk a ń  lu d z i ”.

Richard Rogers

Rozw iązania przestrzenne naszych miast są obra
zem naszego społeczeństwa. Niepokojące zjawiska 
pt-zestrzenne i społeczne są sygnałem występowa
nia różnorodnych patologii w społecznym procesie 
budowania. Nie bez winy są architekci-urbaniści, 
którzy jakże często zapominają o swojej roli i za
daniach w tym procesie. Sprzyja temu pom ieszanie 
pojęć —  celów i środków, przyczyn i skutków —  w 
wyniku którego urbanistyka przestała być nauką o 
budowaniu dobrych do zam ieszkiwania miast, a 
miastami bywają nazywane bezpostaciowe i pato
genne skupiska siedzib ludzkich. Tak więc aby 
poprawić warunki życia konieczne stało s ię  poszu
kiwanie dróg odnalezienia właściwego miejsca 
projektowania urbanistycznego i konstrukcji odpo
wiadających mu metod projektowych, poparte ref
leksją teoretyczną nad jego celami.

CELE PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO

Społecznym celem projektowania urbanistycznego 
jest planowanie form miejsca, które zam ieszkiw a
ne przez społeczność, staje się  także środow i
skiem społecznym, co razem tworzy miasto-struk- 
turę osadniczą o formie urbanistycznej. Czynn i
kiem konstruktywnym tego środowiska są zw iązki i 
interakcje m iędzyludzkie, o różnym, często wyso
kim stopniu zróżnicowania i złożoności. Dlatego 
też forma miejsca, w którym zachodzić mają te 
zdarzenia społeczne, powinna stymulować je w 
sposób i w stopniu odpowiednim dla społeczności 
je zam ieszkującej. W takim ujęciu bardzo wyraźnie 
określają się  rola i zadania architekta-urbanisty. 
Ze służebnej więc jego funkcji wobec społecznoś
ci, dla której projektuje i buduje, wynika, że nie 
jest i nie może być celem planistycznych działań 
urbanistycznych tworzenie wysoce abstrakcyjnych 
wizji, będących konkretyzacją projektową recept 
uszczęśliw ian ia za wszelką cenę obecnego i 
przyszłych pokoleń. Wręcz przeciwnie, projektowa
nie powinno mieć na celu uformowanie m iejsca 
zgodnie ze społecznym posługiwaniem się  prze
strzenią, należącym do stylu życia przyjętego i ak
ceptowanego przez społeczność.
Projektowanie w duchu odpow iedzialności uformo
wania m iejsca wobec środowiska społecznego wy
maga od architekta-urbanisty uczestniczenia w ży 
ciu społeczności, dla której działa —  zarówno włą
czenia się  w jej życie codzienne —  dośw iadczanie 
go we wszystkich jego przejawach, jak i poznania 
ewolucji właściwego jej sposobu budowania —  
uczenie się od przeszłości. Określa to bowiem 
sposób tworzenia nowych wartości przestrzennych 
w istniejącym kontekście urbanistycznym i społecz
nym, dla którego prawidłowości olbrzym ie znacze
nie ma szeroko rozumiane doświadczenie. Kształt 
m iejsca winien sprzyjać wszechstronnemu rozwo
jowi, a więc w swych projektach architekt urbani
sta odpowiadać musi na wszystkie potrzeby spo
łeczności, także na te rzutowane w przyszłości. 
M iasto stanowi ośrodek-centrum, a więc jedno
cześnie i część składową obszaru, do którego na
leży. W interesie społecznym leży więc projektowa
nie tylko dobrych miast —  decyduje to bowiem o 

20 jakości życia w całym regionie.

FORMA URBANISTYCZNA

O tym, czy dany układ przestrzenny wyodrębniony 
do projektowania ma charakter układu urbanistycz
nego decyduje występowanie w nim otwartej złożo
nej przestrzeni publicznej Ponieważ jest ona naj
ważniejszym miejscem istotnych spotkań ludzi, 
projektowanie polega na określaniu jej kształtu tak, 
by była ona formą urbanistyczną, a więc taką, któ
ra im nie tylko nie przeciwdziała, ale wręcz je sty
muluje. Przestrzeń publiczna w m ieście jest zhie
rarchizowana i zróżnicowana pod względem złożo
ności wyodrębniają się  w niej różnego szczebla 
centra; a najbardziej złożona z nich stanowi cen
trum miasta. W polach wytworzonych przez sieć 
otwartej przestrzeni publicznej znajdują swe miej-

B

sce niepubliczne przestrzenie miasta, tak zabudo
wane, jak i otwarte.
M iasto wyodrębnia się ze swego otoczenia. W sen
sie urbanistycznym ma śc iś le  określone granice, W 
granicach tych znajdują się  wszystkie i tylko miej
skie elementy składowe —  czyli układy urbani- 
styczne różnych poziomów hierarchicznych. Sąsia 
dują one ze sobą wzajemnie s ię  uzupełniając, mi
mo że często pochodzą z różnych okresów histo
rycznych. Jest więc miasto strukturą ciągłą —  za
równo w przestrzeni, jak i w czasie.

Pom iędzy publiczną przestrzenią otwartą a 
przestrzeniam i prywatnymi istnieją wewnętrzne gra
nice o zróżnicowanej liniowo funkcji i formie. W 
tych granicach m iejska przestrzeń publiczna wyka
zuje spoistość struktury programowo-przestrzennej

K  - . ,y  .
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1 ° mPozycji urbanistyczno-krajobrazowej —  miej- 
~a ważne pod względem programowym są tożsa- 

p e 2 m iejscami istotnymi krajobrazowo.
°nieważ przestrzeń ta czyni spoistym system ur- 

, an>styczny miasta, integrując ważne jego miejsca, 
*ei kształt determinuje formę przestrzeni prywat
a ch , ale tylko przez określen ie cech ich granic, 

warantuje to warunki dla znacznej autonomii i in- 
ywidualizacji formowania przestrzeni prywatnych.

^ TO D A p r o je k t o w a n ia  d o b r e g o  s y s t e m u  
URBANISTYCZNEGO m ia s t a

Metoda projektowania urbanistycznego i sposób je- 
9° zapisu wynikają z roli i m iejsca tego rodzaju 
Projektowania w całym procesie projektowym przy- 
9otowującym realizację. Jest ona etapem okresie- 
n'a struktury programowo-przestrzennej i kompo
zycji urbanistyczno-krajobrazowej dla całego ukła 

u urbanistycznego poprzez jego części w sposób 
całościowy, zapewniający spójność i złożoność, a 
nie skomplikowanie ustrukturalizowania systemu 
jrbanistycznego. Projektowane i zapisywane są 
y ko te cechy formy poszczególnych układów urba- 
n|stycznych, które są istotne dla zapewnienia ich 
^dywidualizacji bez naruszenia spójności całości.

bierarchiczności struktury wynika, że określen ie 
Wystarczającego zakresu i stopnia szczegółowości 
projektowania tych cech musi być dostosowane do 
w,olkości i złożoności opracowanego układu urba- 
n|słycznego i jego miejsca w całym system ie urba-
n|stycznym

tak ustawionym procesie projektowym planowa- 
na jest przede wszystkim przestrzeń publiczna 
controtwórcza, w swym zróżnicowaniu na tę o zna- 
Czeniu ogólnomiejskim. jak i lokalnym różnego

czebla. Najodpowiedniejszą formą zapisu tąk zor

ganizowanego projektowania jest plan regulacyjny 
z tego względu, że nie określa on ostatecznego 
kształtu żadnego z układów, a jedynie reguluje 
(koordynuje) wyznaczenie i rozkład przestrzeni 
publicznych i prywatnych w m ieście, przez określe
nie kształtu granic o znamiennym charakterze i 
funkcjach dla poszczególnych części przestrzeni 
publicznej.
Zaprojektowanie struktury programowo-przestrzen
nej w planie regulacyjnym jest rozm ieszczeniem  
miejsc ważnych miasta w ograniczonym granicam i 
m iejskim i obszarze. Lokalne koncentracje tych 
m iejsc spełniają rolę centrów różnego szczeb la 
hierarchicznego, wokół nich organizuje s ię  dośrod
kową strukturę ich otoczenia. Tak tworzone są po
szczególne układy urbanistyczne składające s ię  w 
końcu na całe miasto.
Dyslokacja tych m iejsc wynika z kompozycji urba
nistyczno-krajobrazowej całego systemu urbani
stycznego —  zgodnie z ich miejscem w hierarchii i 
w przestrzeni są one odpowiednio wyeksponowane 
w nawiązaniu do otoczenia. Wyznaczone osie kom
pozycyjne i widokowe wraz z dominantami, za
mknięciami i otwarciami stanowią kanwę, na pod
stawie której ukształtowana jest forma przestrzeni 
publicznych miasta —  tych otwartych, jak i za
mkniętych. Jest to realizowane przez określenie 
przebiegu, kształtu i cech granic pomiędzy prze
strzenią publiczną a prywatną, otwartą i zamkniętą 
tak, by wytworzone zostały typowe formy urbani
styczne przestrzeni publicznej, jak: ulice, aleje, pa
saże, place, skwery, parki, bulwary tworzące sieć, 
w której polach znajdują swoje w łaściwe m iejsce 
bloki urbanistyczne przestrzeni prywatnych. Układ 
przestrzeni publicznych jest formowany w ciągi o 
dużej różnorodności programowej i przestrzennej 
oraz atrakcyjności wizualnej. Tak zorganizowane 
sąsiedztwo różnych przstrzeni, zw iązane z lokalną 
dużą przenikalnością granic w obszarach central

nych, decyduje o indywidualnym i niepowtarzalnym 
kształcie każdego miasta —  jego kształtowanie od
bywa się wszak na podstawie specyficznego ukła
du warunków wyjściowych wynikających z jego 
m iejsca i środowiska oraz roli wobec otoczenia.

PRAKTYKA PROJEKTOWANIA 
URBANISTYCZNEGO

Metoda projektowania urbanistycznego doskonali 
się w doświadczeniu, które architekt-urbanista zy
skuje projektując różnorodne układy urbanistyczne. 
Tak więc metoda ta m ieć musi swoje liczne muta
cje wynikające z trochę odmiennego podejścia 
każdego projektującego urbanisty oraz indywidual
nego dostosowania do każdego podejmowanego 
tematu i jego specyfiki. 1 2

1. Uproszczona koncepcja miejscowego planu szczegóło
wego zagospodarowania Gliwic. Autorzy: arch. arch. Ma
rek Gachowski, Stanisław W. Lessaer, Zbigniew Szubert, 
Zbigniew Gądek z zespołem z lAiU Poi. Śl. w Gliwicach. I 
nagroda w konkursie zamkniętym SARP, 1984 r. Koncep
cja planu szczegółowego śródmieścia Gliwic.
2. Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna obszaru Cen- 
trum-Wschód w Elblągu. Autorzy: arch. arch. Marek Ga
chowski, Stanisław W. Lessaer oraz Ryszard Głowacki, 
Katarzyna Jurek, Piotr Kuczia, Ireneusz Olsza, Bartłomiej 
Szałapski (studenci WA Pol. Śl. w Gliwicach), praca na
grodzona czwartą nagrodą w konkursie SARP 1986 r. 
A-plan regulacyjny rejonu Wschód-Centrum miasta Elblą
ga (przestrzeń publiczna i kwartały urbanistyczne), 
B-szczegółowy pian zagospodarowania przestrzennego 
rejonu Wschód-Centrum miasta Elbląga; C-koncepcja ar
chitektoniczna fragmentu ulicy 3 Maja w części wschod
niej centrum miasta Elbląga.
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3. Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej 
nowego miasta Jaroty pod Olsztynem. Zespół Instytutu Ar
chitektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
Autorzy: arch. arch. Marek Gachowski, Stanisław W. Les- 
saer, Zbigniew Szubert, Zbigniew Gądek. (1981-1982 na 
podstawie wygranego przez S.W. Lessaera i M. Gachow- 
skiego z zespołem konkursu SARP nr 637 pt.: „Projekt 
koncepcyjny ośrodka handlowo-usługowego dzielnicy Ja
roty w Olsztynie” w 1980 r.). A-plan regulacyjny; B-nie- 
zmienne elementy kompozycji układu miasta; C-rodzaje 
przestrzeni publicznej.
4. Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Mi-

kołowskiej w Gliwicach. Autorzy: arch. arch. Marek Ga
chowski, Stanisław W. Lessaer z zespołem, SSP „Al- 
ma-Serwis” Zakład Usług Plastyczno-Projektowych w Gli
wicach, 1985 i 1986 r. A-Pierwszy etap kontynuacji w ska
lach szczegółowych zapisu planu regulacyjnego i koncep
cji planu szczegółowego w kwartale pomiędzy ulicami: 1 
Maja, Dunikowskiego, Wrocławską, B. Bieruta (Oznacze
nia: A-tereny projektowane, B-teren inwestora nr 1, C-te- 
ren inwestora nr 2, D-zarys układu obiektów, E-zespół bu
dynków inwestora nr 1, F-zespół budynków inwestora nr 
2); B-aksonometria zespołu; C-budynki E,F,G i H —  elewa
cja zachodnia.

Wiele współczesnych miast rozwija swoje daleki® 
przedm ieścia zaniedbując zupełnie swe centra, a 
nawet całe śródm ieścia. W ten sposób przestają 
one być miastami, co znacznie zubaża życie id1 
m ieszkańców i pogarsza jego warunki. Tak wyglą' 
da sytuacja w Gliw icach, m ieście dwustutysięcZ' 
nym o bogatym rodowodzie historycznym i waż' 
nym miejscu w strukturze GOP-u. Jedynym sposo- 
bem planistycznego uchwycenia całości probl®' 
mów rewaloryzacji g liw ickiego śródm ieścia stał® 
się  opracowanie planu regulacyjnego. Jego kształ* 
określony został z jednej strony przez ustalenia in- 
westycyjne z planów wyższego rzędu, głównie na' 
tury komunikacyjnej, z drugiej zaś przez dążenia 
autorów do planowania m iejsca w duchu tradycji 
Nowe formy przestrzeni publicznej projektowano  ̂
nawiązaniu do tych już występujących w Gliwicach* 
stało się to możliwe dzięki przeanalizowaniu w fa' 
zie studialnej reguł gry urbanistycznej w prawid- 
łowo ukształtowanych historycznych częściach 
śródm ieścia i średniow iecznej owalnicy, czy teZ 
kwartałach pochodzących z końca XIX i początków 
XX wieku. Polegało to na określeniu obow iązuje

28 o n a  c m .

I. NOWE MIASTO

Rozm iary planowanego w latach siedem dziesią- 
tych rozwoju Olsztyna sprawiły, że jedynym do
brym rozw iązaniem projektowym stało s ię  formo
wanie nowych skupisk zabudowy m ieszkaniowej w 
samodzielne miasta o pełnym programie i wyksz
tałconej przestrzeni publicznej. Tak też postąpili 
autorzy projektując dzie ln icę O lsztyna —  Jaroty ja
ko nowe miasto. Okoliczności rozciągniętej w cza
sie jego realizacji zdecydowały o konieczności 
skonstruowania planu regulacyjnego,' umożliw iają
cego etapowanie bez niebezpieczeństwa konfliktów 
przestrzennych, uniemożliw iających osiągnięcie 
planowanego, spójnego rezultatu końcowego. 
Warunki wyjściowe projektowania określił plan 
ogólny wyznaczający lokalizację takich charaktery- 
stycznych elementów nowej struktury miejskiej, 
jak: ratusz, kościół, rynek, droga tranzytowa oraz 
ukształtowanie przejmowanego pod nowe miasto 
terenu —  wzgórza, parowy, stoki i jeziorka Łączą
cą te ważne m iejsca sieć kompozycyjna stanowiła 
podstawę do zaplanowania zróżnicowanego układu 
przestrzeni publicznej, w której uformowano cen
trum ogólnomiejskie, centra dzie ln icowe oraz sieć 
ulic ogólnomiejskich. Nadano im formy typowe 
miejskie, tworząc bardzo zróżnicowaną strukturę, 
dla której określono tylko program ogólnomiejski i 
jego granice. W ten sposób wyznaczono pola dla 
zabudowy m ieszkaniowej bez określen ia zw iąza
nych z tym szczegółów, co na tym poziom ie szcze
gółowości opracowania jest niemożliwe i niewska
zane.
Na podstawie takiego planu regulacyjnego można 
projektować szczegółowo poszczególne części 
miasta jako wyodrębnione układy o określonych 
ograniczeniach, bez niebezpieczeństwa zagubienia 
spójności całości. Aby uzyskać pożądaną różno
rodność wskazane jest, by poszczególne części 
projektowały różne zespoły architektów.
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°ych sposobów  w ydz ie lan ia  p rzestrzen i pub licz- 
nVch i prywatnych, zam kn ię tych  i otwartych w po
d ą ż a n iu  ze  ś c iś le  o s iow ą  kom pozycją  o często  da- 
lekieh w idokach i ekspozyc jach . Charakterystyczny- 
m ' e lem entam i struktury h is to ryczne j G liw ic  są  blo- 
^ u rban istyczne zabudow y ob rzeżne j oraz w yróż- 
n|ające s ię  ob iekty a rch itek ton iczne  wolno sto jące, 
stanow iące zw orn ik i kom pozycyjne. Oparte na ta
kich ana liza ch  d z ia łan ia  p lan is tyczne  m iały na ce lu  
Przede w szystk im  w yodrębn ien ie  i zaktyw izow an ie  
Ścisłego obsza ru  centrum  —  w zbogacen ie  prze- 
strzeni pub licznych  (nowe place, p asaże  i wnętrza 
usługowe) o ra z zapew n ien ie  p raw id łow ej obsług i 
kom unikacyjnej w ewnętrznej i zew nętrznej 
(uformowanie nowego zespo łu  dw orców  PKP , P K S  
1 W PK z in teg row anego z centrum  i jego progra- 
^ ern usługowym).
Charakterystycznym działan iem  planistycznym  w ob- 
s*arze śródm ieścia G liw ic  było przyw racanie formy 
Urbanistycznej zdegradow anym , zan iedbanym  ukła- 
d°m historycznym, jak też nadawanie formy układom 
nowym, typowo niem iejskim , przez uformowanie gra- 
nicY pom iędzy przestrzen ią pub liczną a prywatną 
f~'czne wolne działk i w śródm ieściu  pozwoliły na 
?naczny zakres p lanowania nowych inwestycji, w po
d d a n iu  z ca łośc ią  układu.

Pu co w any  p lan regu lacyjny  pozw o lił na p rzed 
staw ien ie szczegó łow e j, kubaturowej w iz ji p rzysz- 
e9o kształtu ś ródm ie śc ia  —  będącej o czyw iśc ie  

jodną z m ożliw ych  jego  konkretyzacji.

1,1 ROZBUDOWA is t n ie ją c e g o  ś r ó d m ie ś c ia

^Pracowanie planu regulacyjnego jest często jedy- 
n9 metodą dobrego przygotowania szczegółowego 
Projektu nowej części istniejącego już uformowa
na  urbanistycznego. Tak postąpili autorzy przy op
racowywaniu planu dzie ln icy Wschód w Elblągu.

an regulacyjny pozwolił na wkomponowanie tej 
n°wej części w całość centrum, a następnie szcze- 
9ołowe jej opracowanie przez w iększy zespół ar- 

'taktów z zachowaniem spójności tak z całością, 
* i wewnątrz projektowanego obszaru w kolej- 

Hyoh, coraz bardziej szczegółowych skalach opra
cowania.

p r o je k t o w a n ie  a r c h it e k t o n ic z n e  n a  p o d 
staw ie  PLANU REGULACYJNEGO

W y ję ta  d la ś ródm ie śc ia  G liw ic  form uła p lanu re 
la c y jn e g o  m ia ła  na ce lu  um oż liw ien ie  natych- 

•astowego uruchom ien ia  d z ia łań  projektowych w 
a,ach arch itekton icznych , n iezbędnych  do zabu- 

0wan ia m ie jską zabudow ą istn ie jących  w olnych 
drenów.
^ erw szym  śródm ie jsk im  terenem , d la  którego 
■ ° nkretyzow ano projektowe za ło żen ia  p lanu regu- 

cy]nego stały s ię  dwa pozbaw ione  pełnej zabu- 
WV kwartały, p rzy leg łe  od w schodu do h istorycz- 

eJ ow aln icy  śródm ie jsk ie j. W ko le jnych fazach  
°]ektowych (od koncepcji a rch itek ton icznej do 
°jektu techn icznego) udało s ię  konsekw entn ie  
m ynuować za sady  zap isane  w p lan ie  regu lacyj- 

E las tyczna  form a tego p lanu pozw a la  bow iem  
wariantow e op racow yw an ie  poszczegó lnych  faz

arch itekton icznych , n iezbędne  do św iadom ego  wy
boru ro zw ią zan ia  optym alnego z punktu w id zen ia  
struktury i kom pozycji kwartału (dośw ietlen ia, p rze 
w ie trzan ia  i obsług i zabudow y m ieszkan iow o-usłu - 
gowej, form owanej zgodn ie  z funkcją i k lim atem  
m ie jsca  i jego otoczenia).

PODSUMOWANIE

postaci ponad ośm iuset m iast, stanow ić m usi punkt 
w y jśc ia  w szystk ich  dz ia łań  w przestrzen i m iejsk ie j. 
U trzym an ie  ich indyw idu laności, to żsam ośc i jest 
zadan iem  w spó łczesnego  warsztatu  p lan istycznego  
i projektowego. Tylko takie: naturalne, konsekw ent
ne i sp o łe czn ie  uznane d z ia ła n ia  m ogą stać s ię  
rea lną p rzec iw w agą d la w ie lu  m asowych zaburzeń  
przestrzennych  i eko log icznych  w ystępujących w 
system ie  u rban istycznym  m iasta.

Zaprezen tow any p roces odbudowy system u u rban i
stycznego  odbywa s ię  obecn ie  w zdegradow anej 
p rzestrzen i m iejsk ie j, która w dużej m ierze  jest 
tworem  epoki m odern izm u —  okresu  zap rzeczen ia  
sztuce  budowy m iast. P róba  p rzyw rócen ia  u traco
nej c iąg ło śc i, spó jnośc i i różnorodnośc i system u 
u rban istycznego  m usi op rzeć  s ię  w ięc na h is to 
rycznych  i ku lturowych źród łach  rozwoju każdego  z 
m iast, m iast będących  zw yk le  na jdoskona lszym  
przykładem  woli dą żen ia  i prawa tw orzen ia  p rze 
strzennego  obrazu  każdej z epok. N aw iązan ie  do 
tradycji to nie eklektyzm , brak w łasnych idei czy  
pom ysłów , a le  to p rzede  w szystk im  w yraz po szuk i
w an ia trwałej to żsam ośc i narodowej i rodzinnej, a 
w ięc  tych cech, które w m odern izm ie  były p rog ra
mowo pom ijane. N asza  bogata spu śc izna  ku lturo
wa h is to ryczna i spo łeczna , zm ate ria lizow ana  w

5. Wariantowy projekt koncepcyjny zespołu zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej w kwartale pomiędzy ul. Miko- 
łowską i ul. 1 Maja w Gliwicach. Autorzy: arch. arch. Ma
rek Gachowski, Stanisław W. Lessaer, Zbigniew Szubert, 
1985. A-zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej dla 
jednego z inwestorów. Wariant o niskiej intensywności. 
B-zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej dla jednego 
z inwestorów. Wariant o wysokiej intensywności zabudo
wy.
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Marcin Przyłubski

DZIELNICA PODOLSZYCE-POŁUDNIE W PŁOCKU — 
CO Z TEGO WYNIKNIE?

Autor: arch . M a rc in  P rzy łu b sk i z ze sp o łe m  
O b s z a r  op raco w an ia : 178,0 ha 
P o w ie rzch n ia  użytkow a usług: 7 700 m 2 
L iczb a  m ieszkań : 4 000 w tym w za b u d o w ie  w ie lo 
rodzinnej: 3 500, w za b u d o w ie  je dn orod zin n ej: 500 
L iczb a  m ieszk a ń có w : 15 500 o só b  
Projekt u rban istyczny: 1982 r.
Projekty arch itek to n iczn e  i u zb ro je n ia  terenu: od  
1982 r.
P o czątek  budow y: 1983 r.

Płocka dzie ln ica Podolszyce bierze swą nazwę od 
wsi-ulicówki, położonej na wysokim brzegu Wisły, 
ok. 5 km na wschód od historycznego centrum mia
sta. Obszar przeznaczony pod nową zabudowę

ograniczony jest skarpami doliny W isły i jarów, jej 
dopływów oraz pasm terenów rezerwowanych pod 
trasy komunikacyjne (kołową i kolejową), mające w 
przyszłości przekroczyć dolinę Wisły. Tak więc, no
wa dzie ln ica jest wyizolowana ze struktury miasta i 
stanowi autonomiczną jednostkę urbanistyczną, 
powiązaną z miastem praktycznie jedną drogą, ja
ką jest droga z Wyszogrodu.
Podolszyce zostały wybrane pod zabudowę, ponie
waż już nie sięgają tu intensywne zan ieczyszcze
nia odległej ,,Petrochem ii". Dystans od tego pod
stawowego miejsca pracy w Płocku zrekompensuje 
m ieszkańcom wspaniały krajobraz doliny Wisły z 
panoramą przeciw ległego zalesionego brzegu. 
Projekt urbanistyczny Podolszyc jest rezultatem 
konkursu TUP wygranego przez arch. arch. W iesła
wę i Edwarda Wysokich. Oni są także autorami bu
dującej się części północnej i koncepcji usługowe
go centrum dzielnicy. Dla części południowej tej 
dzie ln icy TUP zorganizowało w 1980 r. drugi kon
kurs, honorujący w swych warunkach generalne 
decyzje urbanistyczne, odnoszące się do całej jed
nostki. Poniższa relacja odnosi s ię  do projektu po
łudniowej części Podolszyc, wyłonionego w drugim 
konkursie.
Data konkursu miała niewątpliwy wpływ na sposób 
myślenia o stworzeniu warunków życia jednej dzie
siątej m ieszkańców Płocka. Oczywiste było, że uro
dzajne ziem ie, z konieczności przeznaczone pod 
zabudowę, trzeba racjonalnie zagospodarować, 
szanując i chroniąc wspaniały krajobraz. A le jak

osiągnąć przy tym efekt (do dziś nie sprawdzony), 
żeby m ieszkańcy Podolszyc-Południa czu li s ię  tu 
dobrze i bezpiecznie, aby było im wygodnie i żeby 
zaprojektowaną dla nich przestrzeń chcie li uznać 
za swoją?
Odpowiedzi na to pytanie nie znam. Tam gdzie lu
dzie czują s ię  dobrze pod jednym względem, dosk
wierają im inne sprawy. W historycznych zespo
łach zabudowy, gdzie skala i formy domów są ak
ceptowane, dokuczają niewygody komunikacyjne, 
nie najlepszy m ikroklimat itp. W nowych osiedlach, 
gdzie m iejsca i powietrza jest pod dostatkiem, lu
dzie czują się  nieswojo, są zagubieni, żyją w ko
szarowych domach i często w niewygodnych m ie
szkaniach.
Zdaniem socjologów, poczucie bezpieczeństwa jest 
dla ludzi, i nie tylko, pierwszym warunkiem akcep
tacji m iejsca. Aby spełnić ten warunek Podolszy- 
ce-Południe, w myśl teorii socjologicznych, zostały 
podzielone na kolonie dla 200-300 rodzin, czyli 
600-1000 osób. Skala kolonii nie jest bez znacze
nia, bowiem pamięć wzrokowa zdolna jest do zare
jestrowania właśnie 600-1000 twarzy, które uznaje
my za znane z w idzenia. Trzeba jednak tak projek-' 
tować zabudowę, aby m ieszkańcy widywali s ię  na
wzajem. Każda z kolonii jest w ięc fizycznie wydzie
lona z przestrzeni publicznej domami i ogrodzenia
mi, a wszystkie wejścia do klatek schodowych usy
tuowane są od wnętrz kolonii. Obcy, którym wejś
cie na dziedzińce kolonii nie jest po drodze, będą 
zauważeni.
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poczucie bezpieczeństwa i przytulności wpływ 
mai3 także relacje rozm iarów projektowanych 
Przestrzeni do ludzkiej skali. Wnętrza kolonii Po- 
Polszyc-Południe, a także przestrzenie publiczne 
Projektowane są więc kameralnie, zw łaszcza tam, 
Odzie przebywać mają głównie piesi.
Kryterium oceny osiedla, które na pierwszym miej- 
scu stawiają m ieszkańcy, to jakość m ieszkania. 
Oceniając je pod kątem wygody, w ielkości i stan- 
ârdu, podświadomie myślą też o bezpieczeństw ie, 

^atego nie są przez nich mile w idziane mieszka- 
n,a na parterze lub w korytarzowcu. Spełnienie te- 
9o kryterium jest trudne, ale wydaje się, że naj- 
mn*ej złym rozw iązaniem  są domy z niezbyt dużą 
,iC2N  mieszkań dostępnych z jednej klatki schodo
w i  °raz odizolowanie m ieszkań parterowych od 
Przestrzeni publi6znej, czy nawet podwórka, wy
dzielonym ogródkiem należącym do tego m ieszka
ła .  Wygodne mieszkanie to nie tylko m ieszkanie 
°dpowiedniej wielkości, dopasowane do potrzeb ro
dźmy, ale także takie, z którego wszędzie jest blisko 

poczynając od śmietnika, a kończąc na szkole, 
^klepie i przystanku.

a to czy m ieszkania są wystarczająco duże, nie 
mamy wpływu. A le już o dopasowaniu ich do po
trzeb rodziny możemy w znacznym stopniu decy
dować. Pomocą w rozszyfrowaniu funkcjonalnych 
Potrzeb anonimowej rodziny służą socjolodzy. Z 
^  Porad skorzystano projektując m ieszkania na 
odolszycach-Południe. Na drodze do pełnego 

Urzeczyw istnienia założonych rozwiązań stanęły 
Jednak formalne zarządzen ia i przepisy o zasiedla- 
° lu ' Przydziałach mieszkań. Niemniej jednak wew- 
nętrzne podziały określonych przepisam i po- 
^'erzchni m ieszkań zostały dopasowane do po- 

zeb różnych typów rodzin. Są więc m ieszkania z 
możliwie dużymi pokojami dziennymi i z pokojami 

a dzieci, są m ieszkania z „białym i izbam i” i z du- 
ymi kuchniami, są też m ieszkania na poddaszach 

0 mdywidualnych układach funkcjonalnych. Propor- 
Ĵe między typami i kategoriami mieszkań określo- 

zostały po ana lizie  struktury społecznej przy- 
q* 2 .y°h m ieszkańców —  członków spółdzielni.

S|edla budowane z dala od miasta niemal z zasady 
s3 koszmarem dla pierwszych mieszkańców. O ich 
j o d z i e  nie ma co mówić. Czy nie ma na to 

srstwa? Myślę, że można temu jakoś zaradzić 
Projektując w pierwszych wznoszonych domach naj- 
P°trzebniejsze usługi, na pierwszej ulicy miejsca na 
Samochody, a na pierwszym dziedzińcu m iejsca dla 
^ m ci i starszych.
^  p’erwszej kolonii Podolszyc-Południe —  „M ie- 

w jednym z trzech domów budowane są: 
^ sk ,,Ruchu” , sklep spożywczy, kantor pralni, mi- 

Przychodnia zdrow ia z gabinetami internisty, 
a °matologa i pediatry, m ini-żłobek dla 20 dzieci 

2 klub m ieszkańców, którego część zajm ie na 
C2ątku adm inistracja spółdzie lni m ieszkaniowej. 

wey ulicy natomiast wyznaczono zatoki parkingo- 
e ‘ âkich wbudowanych, małych zespołów usłu- 
Wych przewidziano w południowej części Podol- 
y° kilka. Zlokalizowne są zawsze przy przystan- 

w ° . aut°Pusowych znajdujących się  przy skrzyżo- 
^aniach ulic pieszych i kołowych.

S2ystkie pozostałe sklepy, lokale rzem ieśln icze i 
9astronomiczne oraz poczta, apteka, osiedlowy oś- 
r°9sk kultury itp. są także wbudowane w domy 
P/ z y  ul. Targowej i Rynku Podolszyckim , czyli w 

lejscu i czasie, w którym Podolszyce-Południe 
an3 zbudowane' w połowie. Jeże li m ieszkańcy

3

4

.sasy

ł ie ś c i * Podo,szyc w Płocku. Oznaczenia: a —  Śród-
2* Pod 3i *°Cka’  ̂—  Podolszyce; c —  „Petrochemia”
3. Kolo f 2yce“Południe —  Plan koordynacji inwestycji 
—  'a »»Wledza” . Oznaczenia: 1 —  kiosk „Ruchu” ; 2 
cfcodni»P apożywczy; 3 —  kantor pralni; 4 —  mini-przy- 

. rowia; 5 —  biblioteka z czytelnią; 6 —  klub 
7

Rvs ” Miedza” —  widok z przystanku autobusowego.

5 Wid Cen° Todorow
arch d S2koły Podstawowej z centrum dzielnicy. Rys. 
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będą na coś oczekiwać, to będą to przedszkola, na 
których wbudowanie kategorycznie nie zgodziło się 
płockie Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz na 
szkoły, specjalistyczną przychodnię zdrowia i koś
ciół, których wbudować s ię  nie da. Dwadzieścia 
procent docelowej liczby miejsc parkingowych za
projektowano przy ulicach i dojazdach, a więc bu
dowanych łącznie z nimi. Nie powinno więc być 
kłopotów ze znalezien iem  miejsca na samochód, 
nim na wyznaczonych terenach wybudowane zo
staną duże parkingi.
Można mieć nadzieję, że szybko powstaną skwery 
—  miejsca zabaw dzieci, będące aneksami podsta
wowego układu komunikacji pieszej, bez którego 
nie można się  będzie obejść, chcąc dojść do przy
stanków, sklepów, szkół i przedszkoli. Poza usłu
gami tzw. pierwszego stopnia liczonymi także w 
niektórych przypadkach dla m ieszkańców sąsied
nich istniejących osiedli i wsi —  na Podolszy- 
cach-Południe znalazły się usługi ogólnom iejskie i 
regionalne, głównie oświaty i wychowania —  li
ceum pedagogiczne, szkoła zawodowa, szkoła spe
cjalna i dom dziecka oraz dom ,.złotej je s ien i” a 
także —  jeżeli można do nich zaliczyć —  specja li
styczne zakłady rzem ieślnicze.
Uzupełnienie programu o te funkcje powinno mieć 
wpływ nie tylko na wygodę zam ieszkania, a le tak
że —  o ile ich działalność będzie dobra —1 na pod
niesienie prestiżu tej części dzieln icy. A prestiż 
m iejsca zam ieszkania ma niebagatelne znaczenie 
dla pobudzania lokalnego patriotyzmu oraz dla uz
nania tego m iejsca ,,za swoje” .
Podobnie o prestiżu decydują unikalne formy ar
chitektury i terenów otwartych. Na Podolszy- 
cach-Południe ciekawym pod tym względem e le
mentem zagospodarowania terenów otwartych mo
że stać się np. park osiedlowy, zaprojektowany w 
rozłożystej dolinie, będącej przedłużeniem głównej 
osi kompozycyjnej —  ulicy Targowej. Atrakcją par
ku, poza formą bogato zadrzewionego już terenu, 
staną s ię  zbiorniki retencyjne wód deszczowych 
oraz wspaniałe widoki na panoramę przeciw ległe
go stoku doliny Wisły.
Po pierwszych realizowanych projektach, można 
też mieć nadzieję, że architektura nie będzie ,.blo
kowa” i ,,paw ilonowa” , że na Podolszycach-Połud- 
nie wzniesione zostaną normalne domy, z jakich 
zbudowany jest Płock. Nadzieję tę urealnia decyzja 
wojewody płockiego o budowaniu tego zespołu 
m ieszkaniowego w dalszym ciągu z tzw. cegły że- 
rańskiej i w monolitycznym system ie SBM-75. 
P ierwsze kolonie: „M iedza” i „K ap liczka ” skompo
nowane są z domów o dwu i czterech kondygna
cjach częściowo z m ieszkalnym i poddaszami. W 
ich architekturze zacytowane zostały pewne e le 
menty charakterystyczne dla płockich domów: na
czółkowe dachy z lukarnami trójstronnie szklony
mi, balkony, różnice wysokości zabudowy w jednej 
pierzei itp. Jest to świadome sięgn ięcie do lokal
nych tradycji architektonicznych, aby formą archi
tektury podkreślić m iejsce nowej dzielnicy. 
Inspirujący wpływ na projekt miała także urbanisty
ka Płocka i podobne warunki lokalizacji h istorycz
nego centrum oraz Podolszyc-Południe. U lica Ta

6. Elementy funkcjonalno-piastyczne. Oznaczenia: A —  
słupek-drogowskaz; B —  pachołek; C —  ogrodzenie kolo
nii
7. Śródmieście Płocka: A —  ulica Tumska; B —  ulica H. 
Sienkiewicza
8. Podolszyce, pierwszy dom kolonii „M iedza”

rgowa, to po prostu podolszycka ulica Tumska, 
kończąca się  obiektem sakralnym usytuowanym na 
koronie skarpy. Podobnie rzecz się  ma z widokami 
doliny Wisły. Z wybranych m iejsc —  także w głębi 
Podolszyc —  roztaczają się  widoki na łuk Wisły, na 
lasy po drugiej stronie doliny, na sylwetkę kościoła 
w sąsiedniej Imielnicy oraz na zabudowę północ
nej części dzielnicy. Sylweta Podolszyc-Południa 
w idziana zza Wisły powinna stać się kontynuacją 
sylwety starego Płocka, z tym że pierwszoplanowe 
obiekty części południowej będą stafarzem dla wy
sokich domów części północnej, już dziś wyraźnie 
górujących nad zie len ią  skarpy.
Swojskość Podolszyc-Południe mogą określić też 
przestrzenie publiczne: ulice kołowe i piesze, 
skwery, place, aleja obwodowa itd. Jeże li uda się 
w charakterystycznych i eksponowanych miejscach 
zbudować indywidualne obiekty, postawić rzeźby 
lub atrakcyjnie skomponować zieleń, całość powin
na zostać dopełniona, bowiem obok projektu urba
nistycznego i pierwszych architektonicznych opra
cowany jest już projekt aranżacji plastycznej prze
strzeni publicznych (współautorzy: arch. arch.
Krzysztof Chwalibóg, Ryszard Girtler i Tadeusz Ja 
nicki) obejmujący —  prócz generalnych zasad 
kompozycji —  projekty szczegółowe m. in. słupów 
ogłoszeniowych, słupków z nazwami ulic, osłony 
drzew na parkingach, wiaty przystanków itd. Czy 
projekty plastyczne zostaną zrealizowane? Zwykle 
oszczędności obejmują tę w łaśnie sferę inwestycji 
i raczej obawiać się należy, że na Podolszy- 
cach-Południe wyrosną plastikowe czerwone 
grzybki przystanków autobusowych. A właśnie 
drobne formy, uzyskane niew ielkim i nakładami 
mogłyby wprowadzić ten swojski charakter, tak jak 
powinna znaleźć s ię  w zabudowie Podolszyc-Po' 
łudnie architektura symboliczna, identyfikująca tę 
przestrzeń spośród innych, równoległe tworzonych 
w Polsce.
Tak dużych zespołów m ieszkaniowych nie powinno 
tworzyć się od jednego pociągnięcia, zarówno w 
projektowaniu, jak i w budowie. Podolszyce-Połud- 
nie powinny narastać, mimo że wszyscy są nie' 
cierpliw i. Ja też.
Złudzenie narastania i różnorodności Podoi' 
szyc-Południe mają stworzyć różni autorzy po' 
szczególnych kolonii i obiektów. Takie jest założę ' 
nie. Okazuje się ono trudne do realizacji, po pierw ' 
sze ze względów biurokratycznych. Dla inwestora 
wygodniejsze są bowiem kontakty z jedną jednost' 
ką projektową i z jednym wykonawcą. Po drugie 
niestety —  niektórzy z projektujących części Podoi' 
szyc-Południe zostali do tej pracy skierowani służ' 
bowo, a przypadkowość współpracy w urbanistyce 
i architekturze nie zawsze przynosi pozytywne re 
zultaty.
Powyżej często można było spotkać zdania w try' 
bie przypuszczającym i enigmatyczne. To zrozU' 
miałe. Nie można być pewnym efektów nie spraW' 
dzonych jeszcze założeń. Na Podolszycach-Połud 
nie wznoszone są dopiero p ierwsze domy, zbudo' 
wano pierwsze fragmenty ulic. P iszę więc o tyń1 
projekcie z obawą o rezultaty. Przecież nawet gdy 
bym wszystko założył optymalnie, to nie wszystka 
może być tak zrealizowane, albo nawet w ogól^ 
nie zrealizowane. Któreś z ogniw może wypaść 
Które? Najważniejsze, czy jakieś drugorzędne? 
Czy zauważę to tylko ja, czy odczują to również 
m ieszkańcy, poczytując mi to za błąd, jeżeli w ogó' 
le będą w iedzieli, kto o nich myślał i kto ich „ta  ̂
u rządził” ...

Wi



Irena Baszkowska

WANA / Romuald Loegler
KWARTAŁ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ / Ryszard
Menarok
«TERY KWARTAŁY MIEJSKIE „LIBURNIA"

CIESZYNIE / A Krayszlol Barysz
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rys. Maciej M iłobędzki

TRZY KWARTAŁY W TURKU

,

KWARTAŁY w  TURKU / Irena Basz- 
«owska
FORMa  — ' UWOLNIONA A NIE POSZUKI-

P ro jek ty  k on cep cy jn e  p lanów  sz c ze g ó ło w ych  
kw a rta łów  u lic  pow sta ły  w w yn iku  a n a liz y  te 
renów  S ta reg o  M ia s ta  w Turku , k tó re  m a pe ł
n ić funkc ję  ś ró d m ie ś c ia  h an d lo w o -u s łu g o w e 
go, a d m in is tra cy jn e g o  o ra z  ku ltu ra ln eg o  d la  
ca łe g o  o b s za ru  m iasta . Istn ie ją  tu du że  te re 
now e re ze rw y , o b s z a r  ten m a d ob rą  ob s łu gę  
kom un ikacy jn ą . Is tn ie ją ce  u zb ro je n ie  o ra z  
funkc ja  ju ż  is tn ie ją cy ch  ob iek tów  —  to doda t
kow e a rgum en ty  z a  lo k a liz a c ją  cen trum  d la  
m ia s ta  l ic z ą c e g o  w p e rsp e k tyw ie  30 000 m ie 
s zka ń có w  (a n ie  ja k  d o ty ch cza s  9 000-15  000).

Kwartał między ulicami: Mickiewicza, Żerom
skiego, Kaliską i Szeroką
P rop o nu je  s ię  tu u zu p e łn ić  lub w ym ien ić  
m n ie j w a rto śc io w ą  zab u d o w ę  w zd łu ż  w szy s t
k ich  p ie rze i, n a tom ia s t w ś rodku  zd e w a s to 
w anych  o g ro dów  w p ro w a d z ić  je d n o ro d z in n ą  
zab u d ow ę  m ie s z k an io w ą  z u s ługam i na p a r

te rze , o fo rm ie  n aw ią zu ją ce j do zabudow y  
rynku. Z a b ie g  tak i je s t m oż liw y  d o p ie ro  po 
u p o rząd kow an iu  in frastruk tu ry , w tym  ro zw ią 
zan iu  p rob lem u  z a o p a trze n ia  w c iep ło .

Kwartał między ulicami: M. Fornalskiej, Kol
ską, 1 Maja, Al. Lenina
W p ie rze i p rzy  rynku p roponu je  s ię  z a b ie g i 
re w a lo ry za cy jn e  i u p o rząd ko w an ie  o ficyn , na- 1 2

1. Kwartał między ulicami: M. Fornalskiej, Kolską, 1 Maja, 
Al. Lenina. Autor: arch. Irena Baszkowska, Wojewódzkie 
Biuro Planowania Przestrzennego w Koninie, zespół w 
Turku. A-plan (Oznaczenia: 1-budynki istniejące; 2-projek- 
towane, 3-pod ochroną konserwatorską, Zrewaloryzowa
ne, 5-możliwość zabudowy); B,C-projekt budynku uzupeł
niającego zabudowę przy ul. Kolskiej 7 (plan parteru, 
przekrój, elewacja od ulicy)
2. Widoki zabudowy kwartału między ulicami: M. Fornal
skiej, Kolską, 1 Maja, Al. Lenina: A-widok pierzei rynku; 
B-widok ul. Kolskiej ze zrealizowaną plombą
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to m ia s t p rzy  ul. K o ls k ie j d o p u s z c za  s ię  w y
m ianę  zabudow y. W ym iana  taka  z a  każdym  
ra zem  w inna  n aw ią zyw a ć  do ch a ra k te ru  s ą 
s ia d u ją cy ch  budynków  i w yn ika ć  z  a k tua ln ych  
k ie runków  p ro je k tow an ia  w u k ładach  zab y t
kow ych . D la  ca łe g o  kw arta łu  n ie  u s ta la  s ię  
je d n o lite g o  ch a rak te ru  a rch ite k tu ry , a je d yn ie  
k o n ie c zn o ść  u w zg lę d n ia n ia  is tn ie n ia  b ram  
p rze ja zd o w ych , m aksym a ln e j lic zb y  dw u kon 
d ygnac ji o ra z  s to so w a n ia  d w u sp ad o w eg o  d a 
chu. T y ln e  e le w a c je  (od w nę trza  kw arta łu ) 
m a ją  o dm ienn y  ch a ra k te r n iż  fron tow e.

Kwartał między ulicami: Kaliską, H. Sawickiej
W c ią g u  zab u d ow y  ul. K a lis k ie j i p ie rz e i p rzy 
rynkow ej p rze w id u je  s ię  w y łą c zn ie  re w a lo ry 
z a c ję  budynków  i u p o rząd ko w a n ie  o ficyn . W 
n a ro żn iku  sp in a ją cym  p la c  rynkow y z  p la cem  
ko śc ie ln ym  z re a liz o w a n o  (bez u p rzedn ich  
a n a liz )  n ie zby t s z c z ę ś l iw e  ro zw ią za n ie , o g ra 
n ic z a ją ce  w idok  z rynku  na im p o n u ją cą  b ry łę  
ko śc io ła . P rzy  ul. 21 S ty c zn ia  p ro jek tu je  s ię

3. Kwartał między ulicami: Mickiewicza, Żeromskiego, Ka
liską i Szeroką. Autor: arch. Irena Baszkowska, Woje
wódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Koninie, ze
spół w Turku. A-plan; (Oznaczenia: 1-budynki istniejące;
2- projektowane; 3-pod ochroną konserwatorską; 4-gospo- 
darcze); B-aksonometria
4. Widoki zabudowy kwartału między ulicami Mickiewicza, 
Żeromskiego, Kaliską i Szeroką
5. Plan kwartału między ulicami: Kaliską, H. Sawickiej 
Autor: arch. Irena Baszkowska, Wojewódzkie Biuro Plano
wania Przestrzennego w Koninie, zespół w Turku. (Ozna
czenia: 1-budynki rewaloryzowane, 2-obiekty istniejące,
3- budynki projektowane, 4-możliwość budowy).
6. Projekt budynku w narożniku ulic H. Sawickiej i 21 
Stycznia. Autor: arch. Irena Baszkowska. A-plan parteru 
(Oznaczenia: 1-garaże, 2-piekarnia, 3-jadalnia, 4-umywal' 
nie, 5-magazyn mąki, 6-sklep, 7-kantorek, 8-magazyn węfl' 
la); B-plan piętra (Oznaczenia: 1-pokoje, 2-kuchnie, 3-spi' 
żarnia); C-elewacja od ul. H. Sawickiej; D-elewacja oó 
podwórka; E-widok narożnika ulic; F-widok od ul. 21 StycZ' 
na; G-obiekt w trakcie realizacji.
7. Widoki zabudowy kwartału między ulicami: Kaliską i H 
Sawickiej. A-zabudowa od strony rynku; B,C-ulica Kaliska
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zab u d o w ę  z  b ram am i p rze ja zd o w ym i. P rz e 
w idu je  s ię  m o ż liw o ść  budow y ob iek tów  m ie 
s z ka ln y ch  w g łęb i p a rce li. R o zp o czę to  re a li
z a c ję  p ie k a rn i w n a ro żn iku  u lic  21 S ty c zn ia  i 
H. S aw ick ie j.
P rzy ję te  p ro p o zy c je  m a ją  u k ie run kow ać  w ie 
lo le tn ie  d z ia ła n ia  —  d la te g o  b rak  je s t w kon 
cep c ji z a g o sp o d a ro w a n ia  kw arta łu  konk re t
nych ro zw ią za ń , a je d yn ie  o k re ś la  s ię  w n ie j 
s tre fy  d o p u s z c za ln y ch  d z ia ła ń  p ro jek tow ych  i 
d e cy zy jn y ch , z a w ie ra ją c y ch  w so b ie  m o ż li
w o ść  tw ó rcze j in te rp re ta c ji p o s z c ze g ó ln y ch  
p rzyk ład ów  in d yw id u a ln e j zabudow y. P rz e d 
s taw io n e  o p ra co w a n ia  zo s ta ły  w ykonane  z  
m yś lą , by n ie  o g ra n ic z a ły  n ad m ie rn ie  p ro je k 
tanta i n ie  p ro w ad z iły  do p rz e k s z ta łc a n ia  S ta 
rego  M ia s ta  w n ie tyka ln e , c o ra z  b a rd z ie j 
m artw e m uzeum .



Romuald Loegler

FORMA UWOLNIONA, A NIE POSZUKIWANA

Zespół usługowo-mieszkaniowy Prądnik Czerwony w Kra
kowie
Autorzy: arch. arch. Romuald Loegler, Wo|ciech Dobrzań
ski, Ewa Fitzke, Michał Szymanowski 
Współpraca autorska: arch. Tadeusz Półchłopek 
Współpraca: arch. Mirosław Stępień 
Powierzchnia terenu opracowania: 67 540 m2 
Powierzchnia terenu zabudowy mieszkaniowej brutto: 
37 310 m2
Powierzchnia terenu zabudowy usługowej brutto: 30230 m2 
Liczba mieszkańców: 1 324 osoby 
Liczba mieszkań: 352 
Projekt: 1987
Rozpoczęcie realizacji: wiosna 1988.

Tak jak architektura, tak też urbanistyka jest sposobem 
organizacji przestrzeni, której estetyczna jakość winna być 
oparta na odpowiednich regułach. Reguły te — stanowcze 
lecz nie aprioryczne — powinny pozwolić komponować i 
nadawać przestrzeni charakter, jej artystyczną artykulację, 
winny pozwolić tworzyć na podstawie określonych rygo
rów i prawa.
Problem nie polega na tym, aby tworzonej przestrzeni 
przypisać jakiś porządek — polega on na takim postępo
waniu w trakcie twórczego procesu, aby działając według 
porządku, pomóc jej znaleźć swój wyraz. Wyraz, który był
by jej właściwy, który tkwi w jej naturze, w określających 
ją uwarunkowaniach. Poszukiwaniom takiego wyrazu to
warzyszy pokonywanie wielu trudności. W czasie pracy 
dokonywać trzeba wielu zwrotów, dopasowywania tego co 
potrzebne lub odtrącania tego co zbędne.
W końcu daje się zauważyć, że forma, kształt przestrzeni 
stają się wynikiem specyficznego, formalnego zamysłu. 
Staje się ona świadectwem procesu jej powstawania —

jest formą uwolnioną, a nie poszukiwaną, jest formą 
skonstruowaną, jedyną chcianą spośród towarzyszących 
jej uwarunkowań. Jest zarazem odpowiedzią na praktycz
nie określony problem. Wynika to z faktu, iż w świadomoś
ci naszej prawa potrzeb znaczą więcej niźli nieodzowne 
formalne założenia.
Ilustracją do powyższych stwierdzeń jest prezentowany 
projekt zespołu mieszkaniowego w Krakowie, w rejonie 
ulic 29 Listopada i Dobrego Pasterza. Jest on pierwszą 
próbą przeniesienia do skali urbanistycznej zasad okreś
lenia stosunków wymiarowych i proporcji na podstawie 
estetycznego modułu stosowanego w moich poszukiwa
niach kompozycji architektonicznych.
Specyficzne uwarunkowania wynikają z położenia oma
wianego zespołu. Jest on otoczony ulicami o dużym ruchu 
kołowym, stanowiącym bariery oddzielające go od sąsied
nich terenów i czyniącymi z niego niezależną, wyizolowa
ną z otoczenia wyspę.
Skomponowanie formy zabudowy zarówno w planie, jak i 
jej zdefiniowanie w czytelny swoisty układ przestrzeni sta
ło się trudne. Wszystko było możliwe, a zarazem wszystko 
łatwe było do wykluczenia. Nie było prawie żadnych moc
nych i jednoznacznych punktów oparcia.
Świadomość potrzeby uwolnienia jedynej, specyficznej for
my wynikającej z istoty miejsca, z jego ,,genius loci” , 
skłoniło do określenia systemu porządkującego kompozy
cję przestrzeni; do zderzenia go z obiektywnymi liniami i 
płaszczyznami istniejącymi w terenie, do podkreślenia 
jednoznacznie zdefiniowanej formy terenu przeznaczone
go pod przyszłą zabudowę.
Zgodnie z koncepcją estetycznego modułu, którego pod
stawową jednostką jest sześcian, przyjęty został system 
korygujący — kwadratowa siatka. Wyznacza ona sieć ko
munikacyjną ciągów i pola przeznaczone pod zabudowę. 
Cięta wyżej wspomnianymi obiektywnymi liniami i pła
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szczyznami (drogi, przeznaczone do zachowania ciągi 
drzew i działki z istniejącą zabudową) dała siatkę kwadra
tów —* obrysy i kształty działek przeznaczonych pod loka
lizację obiektów usługowych i mieszkaniowych. Całość 
wzbogacona została (wprowadzonym jako centrum założe
nia) zespołem złożonym z przedszkola i świetlicy osiedlo
wej z punktem opieki nad dzieckiem. Zespół kompozycyjnie 
zintegrowany został poprzez przeznaczony do zachowania, a 
centralnie usytuowany istniejący dom jednorodzinny. 
Uwolniona spośród towarzyszących jej uwarunkowań i na
rzuconego rygoru, w drodze twórczego procesu, forma 
planu ujawnia w swym rysunku również wiele subiektyw
nie wybranych linii, jak: szpalery drzew, piesze ciągi czy 
porośnięta zielenią pergola, izolująca przydomowe dzie
dzińce od komunikacyjnych hałasów. Ich znaczenie w 
kompozycji przestrzeni tego zespołu ujawnia się w mo
mencie uświadomienia sobie, jak ukierunkowują one pers
pektywiczne zamknięcia czy wzajemne relacje oglądanej 
architektury budynków. Pozorna sztywność układu, przy 
dokładnym przeanalizowaniu nie znajduje potwierdzenia. 
Wpisane w sztywny rygor kwadratowej siatki, budynki mie
szkalne swym różnorodnym uformowaniem planu i bryły 
artykułują jedynie porządek i definiują architektonicźh3 
przestrzeń, tworząc zarazem otoczenie pełne znaczeń.

1. Aksonometria kwartału
B-powiązań (Oznaczenia: 1-tereny zabudowy mieszkanie' 
wej, 2-strefa centralna zespołu (funkcja publiczna), 3-pa* 
zieleni izolacyjnej, 4-szpaier drzew istniejących, 5-modul 
początkujący kompozycję przestrzeni, 6-koncentracja ru- 
chu kołowego i miejsc postojowych, 7-kierunek powiązań 
8-przejście podziemne)
2. A,B,C,D,E,F —  rozwiązania budynków wielorodzinnych
3. Zabudowa mieszkaniowa z usługami w parterach 
A-plan parteru, B-aksonometria
4. Przedszkole i budynek o funkcji kulturalnej i adminis 
tracyjnej. A-plan przyziemia; (Oznaczenia: 1 —  sale zdjęć 
z zapleczem, 2 —  pokój lekarski, 3 —  pokój adminisłracyj' 
ny, 4 —  pokój dyrektorski, 5 —  sala zajęć ruchowych, 6 —' 
sala audytoryjna, 7 —  szatnia dzieci, 8 —  kuchnia z zaple
czem, 9 —  sklep z zapleczem, 10 —  klub osiedlowy, 11 —' 
punkt opieki nad dziećmi); B—  aksonometria
5. Schematy: A-ograniczeń (Oznaczenia: 1-granica lokali' 
zacji, 2-linia zabudowy dla V kondygnacji, 3-strefa zabudo
wy jednorodzinnej, 4-budynki istniejące do pozostawienie* 
5-zieleń istniejąca do zachowania, 6~przewidywany pas to
rowiska tramwajowego);
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Ryszard Mendrok

KWARTAŁ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Autor: arch . R y sza rd  M en d rok  
P o w ie rzch n ia  terenu op raco w an ia : 0,5 ha  
P o w ie rzch n ia  zabudow y: 1 280,0 m 2 
P o w ie rzch n ia  całkow ita: 3721,0 m 2 
P o w ie rzch n ia  użytkow a: 2 270,0 m 2 
K ubatura: 13 598,0 m 3
L iczb a  m ieszk a ń : 39 (w tym: M 3 —  19, M 4 —  20) 
L iczb a  m ieszk a ń có w : 137 
Projekt: 1985-1986 
R ea liza cja : od  1985
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Realizowany w chwili obecnej własnymi środkami 
przez Kopalnię Węgla Kamiennego ,,Nowy W irek” 
dla własnej załogi mały, przykopalniany zespół 
m ieszkaniowy ma stać s ię  przyczynkiem, a jedno
cześnie pilotującą realizacją w kompleksowym za
gospodarowaniu całej wschodniej dzie ln icy Rudy 
Śląskiej jaką jest Bykowina. Dzielnicy, która jest 
jednym z jakże wielu zdegradowanych przestrzen
nie m iejsc na Śląsku. Ten typowy dla Górnego Ś lą 
ska twór bezładnie powstającej zabudowy, będący 
m ieszaniną pozostałości po zabudowie wiejskiej z 
chaotycznym budownictwem biednych, górniczych 
osiedli, powstawał w sposób całkow icie żywiołowy. 
Na miejscu projektowanego zespołu miały powstać 
pierwotnie dwa pięciokondygnacyjne kopalniane 
budynki. Przy zachowaniu tej samej liczby m ie
szkań i jednoczesnym powiększeniu powierzchni 
użytkowej udało się  obniżyć zabudowę do trzech 
kondygnacji. Tylko przy skrzyżowaniu ulic Figuły i 
S iekie la zdecydowano się  na cztery kondygnacje w 
celu zaakcentowania całego zespołu. Zespół został 
zbudowany z pięciu małych budynków m ieszkal
nych o układzie klatkowym, a przyjęty moduł seg
mentu mieszkalnego, rozw iązanego na rzucie 
kwadratu, został podyktowany intensywną eksploa
tacją węgla w tym rejonie. Za zaprojektowaniem 
małego domu m ieszkalnego składającego się  z 
sześciu m ieszkań zgrupowanych wokół wspólnej 
przestrzeni jaką jest klatka schodowa, przemawiał 
dodatkowo fakt zam ieszkiwania kilku rodzin w tzw. 
familokach. Dom taki był swoistą m ikrospołecznoś- 
cią, dodatkowo jeszcze scementowaną wspólnym 
miejscem pracy. Budynki te zostały tak zaprojekto
wane, aby wraz z istniejącym budynkiem m ieszkal
nym tworzyły spójne wnętrze o charakterze półpry- 
watnym, gdzie elementy małej architektury projek
towane indywidualnie wraz z małym placykiem za
baw dla dzieci mają dodatkowo podkreślać kame
ralność założenia. Wszystkie m ieszkania na parte
rze dostępne są nie z klatki schodowej, lecz mają 
indywidualne wejścia z poziomu terenu, po schod
kach, przez własny wiatrołap, a z pokoju dzienne
go mają wyjścia na własny przydomowy ogródek. 
Wszystko to ma rekompensować niedogodności 
wynikające z m ieszkania na parterze. Pozostałe 
m ieszkania na wyższych kondygnacjach dostępne 
są już z klatki schodowej, która została zaprojekto
wana w taki sposób, aby mogła stać się pierwszym 
stopniem przestrzeni społecznej dla m ieszkańców 
danego segmentu. Klatka schodowa i wejście do 
budynku, n iezależnie od swojej podstawowej funk
cji jaką jest komunikacja, zostały w projekcie wy
korzystane w celu identyfikacji przestrzeni. Klatka 
schodowa łącząc dwa m ieszkania na każdej kon
dygnacji, została pomyślana w taki sposób, aby 
formalnie stanowiła pewną całość z otaczającą ją 
przestrzenią zewnętrzną, gdzie nowo projektowane 
elementy są tylko dopełnieniem odpowiadającym 
gabarytami i charakterem istniejącej zabudowie.
W zespole zaprojektowano wyłącznie m ieszkania 
M-3 i M-4 o zwiększonym normatywie, przyjmując 
jako zasadę niepowtarzanie m ieszkań w pionie, co 
dało możliwość indywidualnego kształtowania ele
wacji.
Przy skrzyżowaniu ulic Figuły i S iekie la w parterze 
budynku nr 4 zaprojektowano Klub Seniora z tara
sem przy ulicy. Daje to starszym ludziom możli
wość obserwacji i bezpośredniego kontaktu z tym 
co dzieje s ię  na zewnątrz klubu. W tym miejscu, a 
jest ono m iejscem formalnie ważnym, zaprojekto
wano podwójny wykusz zakończony wieżyczką. 
Jest on dominantą, głównym elementem prze
strzennym całego założenia, akcentującym topo
grafię m iejskiej przestrzeni.

1. Sytuacja. Oznaczenia: 1-nowy budynek już zamieszka
ły;
1a-garaż; 2,3,4,5 —  budynki w trakcie realizacji.
2. Aksonometria całego zespołu. 39



3. Widoki nowo projektowanego zespołu: A-widok od 
południa; B-widok od północy; C-widok od wschodu 
D>widok od zachodu.
4. Widok sąsiedniej zabudowy

5. Aksonometria budynku nr 5
6. Widok sąsiedniej zabudowy
7. Plany budynku nr 5: A —  I kondygnacji, mieszkanie M-3 
(PN-56,6 ma); B —  II kondygnacji, mieszkanie M~4 (PN-62,0

m2); C-ilł kondygnacji, mieszkanie M-3 (PN-50,0 m2). 
Oznaczenia: 1-wiatrołap, 2-przedpokój, 3-łazienka,
4-wc, 5-kuchnia, 6-sypialnia, 7-pokój dzienny, 8-ogró- 
dek przydomowy, 9-stryszek.





A. Krzysztof Barysz

CZTERY KWARTAŁY MIEJSKIE „LIBURNIA” W CIESZYNIE

Autorzy: arch. A. Krzysztof Barysz (główny 
projektant), arch. Piotr Falkus, mgr inż. Ste
fan Riewe (konstrukcja)
Opracowanie techniczne: Iwona i Krzysztof 
Kaintochowie
BSiPPW „PROGOR” Katowice.
Powierzchnia użytkowa: 12 900 m1 2 
Powierzchnia całkowita: 19600 m2 
Kubatura: 59300 m3 4 5 6 7
Liczba mieszkań: 229 (w tym M2 —  9, M3 —  
82, M4 —  54, M5 —  44, M6 —  20)
Projekt: 1984-1987 
Realizacja: 1987-1991
Technologia realizacji: prefabrykacja „FA- 
DOM” Żory, modyfikacja i tradycja

Szukając odpowiedzi na pytania o nasze mie
jsce w przestrzeni, o nasz udział w zmianach 
w niej zachodzących, stawiamy pytania uni
wersalne. Architektura jest procesem wzrostu 
złożoności przestrzeni, jest procesem odczy
tywania świata, jego budowy, jego znaków, 
symboli i mitów, a jednocześnie konstruowa
nia przestrzeni, nadawania jej znaczeń, two
rzenia mitów i symboli.
Środki i umiejętności służące temu mogą być 
i są używane także jako narzędzia niszczenia 
tej złożoności, zacierania znaczeń już istnie
jących.
Wszystko to, przy pozornie tylko sprzecznych  
umiejętnościach kreacji i rezygnacji, prowa
dzi nas do uczestnictwa w tym procesie. 
Projektowanie prezentowanego zespołu za
budowy było poszukiwaniem utraconej, a mo
że nie istniejącej jeszcze na tym obszarze 
miejskości, znalezieniem układu przestrzen
nego o dużym stopniu nasycenia, będącego 
kontynuacją tego co jest już miastem i mają
cego zdolność do kontynuacji. Główną wy
tyczną urbanistyczną i architektoniczną są 
reguły tworzące średniowieczny i renesanso
wy Cieszyn mający wyraziste elementy arty
kulacji w postaci dróg i placów, bloków zabu
dowy i działek domów.
Wydaje się, że na wartości zyskuje kierunek 
w projektowaniu możliwy do określenia jako 
,,nowy funkcjonalizm". Wpierw określić nale
ży rozkład funkcji w przestrzeni rozumianych 
nie jako tępa gra brył w świetle, lecz jako 
rozkład i przepływ informacji i energii. For
ma, w której odbywają się te procesy, to sze
roko rozumiany układ komunikacji. Cyberne
tyka, czyli komunikacja w zwierzętach i ma
szynach —  jak określił to Norbert Wiener —  i 
w mieście też. Co się za tym kryje?
Zapewne kryje się nie drobiazgowe i, jakże 
często, pseudokulturowe zdobienie w stylu 
,,post” , bardziej definiowanie przestrzeni ja
ko całości. A architektura może być „premo- 
dernistyczna".
Zespół „Liburnia" będzie zwornikiem pasma 
zabudowy wschód-zachód w Cieszynie  
(klasztor, istniejąca zabudowa stoku, zamek) 

42 i jednocześnie elementem układu północ-po

łudnie, (nowe osiedla, zakłady przemysłowe 
„CELM A"). W ten sposób powstanie bogaty 
kontekst przestrzenny o trzech typach związ
ków, które określam następująco:
—  kontrapunkt: stare miasto —  nowy zespół, 
różnica w skali, lokalizacja na przeciwstoku, 
brak związków bezpośrednich,
—  synergia układu: klasztor, nowy zespół, 
istniejąca zabudowa stoku, zamek,
—  odwrócenie kierunku entropii, przeciwsta
wienie się naporowi wielkopłytowej zabudo
wy osiedlowej i wymuszenie pożądanych 
zmian (konieczność wyciszenia hałasu i wyt
łumienia drgań) w technologii zakładu prze
mysłowego.
Można przyjąć, że miejsce przyszłej zabudo
wy leży na przecięciu osi synergii i osi entro
pii i także od decyzji projektowych (bo nie 
tylko od nich przecież) zależeć będzie domi
nacja którejś z nich (rys. 1).
Relacja pierwsza czytelna jest w skali mia
sta, relacja druga w skali fragmentu miasta, 
relacja trzecia w bezpośredniej skali opraco
wania. Znalezienie rozwiązania stało się  
przysłowiowym szukaniem przyjaciół daleko, 
a wrogów blisko.

Podobna zasada obowiązywała początkowo 
także w układzie społeczno-inwestycyjnym  
stron biorących udział w procesie projekto
wania przyszłej realizacji. Ich interesy (inwe
stor ZEM  ,,C ELM A " Cieszyn, wykonawca 
„FAD O M " Żory, władze miasta, strona pro
jektująca) nie były zbieżne. Mając gotowe 
rozwiązanie (5 typów budynków ,,FADO M " i 
nic ponadto) inwestor był w mocy zmienić 
wytyczne władz przestrzennych miasta pro
ponujących jakąś inną (np. tarasową), różną 
od typowej, formę zabudowy.
Argumentem projektanta było pokazanie 
możliwości zbudowania większej liczby mie
szkań, a i powiększenie ich wielkości, przez 
odejście od rozwiązań typowych i stworzenia 
dwóch nowych budynków —  narożnego i two
rzącego pierzeję —  mających zdolność do 
łączenia się w kwartały i mających rozbudo
wane partie dachów (rys. 2).
W ten sposób rozwiązanie przyjęło kształt 
wynikający z dążenia projektanta do konty
nuacji (także w imieniu przyszłych i nieobec
nych jeszcze mieszkańców), będąc czymś in
nym od istniejącej zabudowy osiedlowej i 
spełniając nadzieje inwestora, który w wyni
ku tego wziął na siebie obowiązki generalne
go wykonawcy.
Powstała synteza przestrzenna i społeczna, 
czekająca już tylko na realizację.
Geometria projektowanego układu, określona 
podstawową relacją typologiczną wnętrze —  
zewnętrze, czytelna jest w trzech skalach 
(przybliżeniach):
—  w skali całego układu. Jest to skala ob
serwatora przem ieszczającego się przez 
miasto tranzytem (np. przejeżdżającego trasą

E-16 Gdańsk-Cieszyn, której częścią jest uli
ca Liburnia). Dla kogoś takiego niedostępnym  
wnętrzem jest całość projektowanego układu, 
zewnętrzem wszystko dookoła (rys. 3). Widzi 
on masyw nowej zabudowy, główne wjazdy i 
podziały na bloki, lecz mija je podążając da
lej,
—  w skali bloku zabudowy. Jest to skala 
mieszkańca miasta wędrującego jego prze
strzenią (ulice, place, tereny otwarte). Wnę
trze stanowi blok zabudowy, dostępnym ze
wnętrzem są ulice przecinające układ (rys.
4) . Zauważamy wejścia do klatek schodo
wych (wszystkie na zewnątrz), lecz mieszka
jąc gdzie indziej jesteśmy tutaj obcy;
—  w skali budynku, domu, działki. Jest to 
skala człowieka żyjącego w tym miejscu. Je
go terytorium to wnętrze budynków dostępne 
z układu dróg pieszych i samochodowych 
oraz wnętrze bloku zabudowy, z którego 
można dostać się do mieszkań na parterze, 
mających ogródki i altany przy wejściu (rys.
5) .
Artykulacja ta wynika z istoty miasta, z jego 
naturalnych podziałów. Miasto i miejskość 
należy rozpatrywać przede wszystkim w as
pekcie topologicznym, sekwencji wyraźnych 
związków wnętrze —  zewnętrze w każdej 
skali (rys. 6). Tylko wtedy zachowamy zdol
ność do kontynuacji istniejącej przestrzeni 
miasta i pozostawimy po sobie taką możli
wość. „...nie my, lecz ci co przyjdą po nas 
stworzą legendę naszych czasów" (J.R.R. 
Tolkien). Tak właśnie staraliśmy się odczytać 
istniejące już miasto, jego przesłanie do 
współczesnych mieszkańców, z nadzieją, że 
następcy także będą szukać dla tego miejsca, 
zasady dobrej kontynuacji.

1. Lokalizacja przyszłej zabudowy
2. Charakter nowych budynków —  układ mieszkań
3. Skala projektowanego układu
4. Skala bloku zabudowy
5. Skala budynku, domu, działki
6. Związki wnętrze —  zewnętrze
7. Projektowany zespół —  sytuacja
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LO KRAKOWA / Władysłw T. Korbiel 
ULICA ASŁANOWICZA W SIEDLCACH / 
Olgierd Jagiełło, Jerzy Szczepanik-Dzikowski 
ULICE 3 MAJA I JANA MATEJKI W ZABRZU 
1 Ryszard Jurkowski
PRZEKSZTAŁCENIA p r z e s t r z e n n e  u lic y  
PIOTRKOWSKIEJ W ŁODZI / Wiesław Jan
kiewicz
p l a c  b a w ó ł  i u l ic a  Jó z e f a  w Kr a k o 
wie / Wiesław Nowakowski 
RYNEK I ULICZKA HANDLOWA / Jacek 
Czekaj, Janusz Duliński, Witold Gawłowski, 
Krzysztof Lenartowicz

Władysław T. Korbiel

ULICA SZKOLNA W KRZESZOWICACH 
KOŁO KRAKOWA
Autorzy: arch. arch. Władysław T. Korbiel (główny projek
tant), Kazimierz Korbie!
Współpraca autorska: arch. arch. Cecylia Remin-Korbielo-
wa, Małgorzata Gruszka, Dariusz Gruszka
Akademicka Pracownia Architektury w Krakowie
Powierzchnia zabudowy: 3 700 m1 2
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 5 800 m2
Powierzchnia użytkowa handlu: 750 m2
Kubatura: 42000 m3
Liczba mieszkań: 95
Projektant: 1984-1987

Projekt rehabilitacji i przebudowy pierzei ulicy przyrynko
wej w Krzeszowicach jest konsekwencją decyzji władz 
miejskich o wyburzeniu większości obudowujących ją, zni
szczonych budynków i zastąpieniu ich zabudową mie- 
szkalno-handlową o wysokim standardzie. Charakter i 
znaczenie miejsca w strukturze przestrzennej miasta skło
niły autorów do przeprowadzenia analizy wartości kulturo
wych, krajobrazowych i technicznych śródmieścia, która 
doprowadziła do stworzenia układu zabudowy o zdefinio
wanej formie i jednorodnym wyrazie architektonicznym. 
Autorzy starali się zachować małomiasteczkową atmosfe
rę zabudowy poprzez nawiązanie do miejscowej tradycji 
budowlanej zarówno w skali budynków, podziałach fasad, 
jak również w formach okien, ganków i wykuszy, daszków, 
bram i prześwitów. Projektowany układ operuje tradycyjną 
wyraźną linią zabudowy i eksponuje oś kompozycyjno-wi- 
dokową, którą autorzy całego układu uznają jako ważną,

| historycznie sprawdzoną kategorię przestrzenną.
| Projektowana brama jako symbol dawnej miejskości ,,kad- 
| ruje” przejście z rynku ku terenom rekreacji i sportu. Ciąg 
i zielony poprowadzony wzdłuż nowej zabudowy połączy 
| przestrzeń publiczną z terenami mieszkaniowymi po 
| wschodniej stronie miasta. Wewnątrz powstałego bloku 
[ zaprojektowano przedszkole. W II etapie projekt przewidu- 
| je adaptację i rozbudowę starej plebanii, która pomieści

sale przeznaczone na spotkania, wystawy, czytelnie, po
mieszczenia dla dzieci i młodzieży.
Projektowany zespół zawiera mieszkania w układzie jed
no- i dwupoziomowym, rozwiązane w czterech podstawo
wych kategoriach. Nieduże sklepy umieszczone na pozio
mie parteru oraz dom handlowy na miejscu wyburzonej, 
historycznej zabudowy rynku będą stanowić uzupełnienie 
usług miejskich. Autorzy zaproponowali zastosowanie tra
dycyjnych technologii wykonawstwa. Murowane ściany ze
wnętrzne w kolorze białym i szarym kontrastować będą z 
czerwienią dachówek oraz niebiesko lakierowaną stolarką 
okien. Elementy daszków, okapów i wykuszy pozostaną w 
naturalnym kolorze drewna sosnowego.

1. Wytyczne projektowe. Oznaczenia: 1-budynki przezna
czone do wyburzenia —  stan awaryjny; 2-budynki prze
znaczone do wyburzenia —  stan tech. średni; 3-budynki 
przeznaczone do wyburzenia —  stan tech. zły (bud. gos
podarcze); 4-budynki adaptowane bez przekształceń; 5-bu- 
dynki wymagające przekształceń funkcjonałnych; 6-budyn- 
ki wymagające przekształceń kubaturowych; 7-wartości 
kulturowe budynków R-obiekty pod ochroną konserwatora, 
C-obiekty o charakterze zabytkowym, Z-obiekty posiadają
ce walory jako elementy zespołów; 8-budynki charaktery
styczne w zespole miejskim; 9-budynki w trakcie budowy; 
10-konieczność zmiany elewacji bud. adaptowanego lub 
przekształcanego; 11-konieczność kontynuowania łinii za
budowy obrzeżnej; 12-sugestia zasłonięcia terenu; 
13-możliwość rekonstrukcji elementów dawnego układu 
urbanistycznego; 14-konieczność zachowania atrakcyjnych 
kierunków widokowych; 15-teren nowo projektowanych in
westycji; 16-główne ciągi piesze do zachowania; 17-możli- 
wość kontynuowania ciągów pieszych; 18-komunikacja ko
łowa ogólnomiejska do zachowania; 19-kompleksy zieleni 
do zachowania z korektą kompozycyjną; 20-zachowane 
pojedyncze drzewa i szpalery związane z układem urbani
stycznym; 21-obszar wymagający wprowadzenia komple
ksu zieleni.
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Autorzy: arch arch, Olgierd Jagiełło, Jerzy Szczepa
nik-Dzikowski, Maciej Miłobędzki, Włodzimierz Mucha, Jo
lanta Durawa, Lesław Jędruszczak, Kornelia Siudek 
Spółdzielnia Pracy Architektów ESPEA

Wariant I Wariant II

Powierzchnia terenu opracowania: około 15 ha

Powierzchnia całkowita usług
i zabudowy mieszkaniowej: 39102 ma 31 602 m1 2 3 4 5 6
Liczba mieszkań: 449 369
Liczba mieszkańców: 1703 1450
Projekt: 1986
Rozpoczęcie realizacji: 1989
Projekt wyróżniony na Warszawskim Przeglądzie Architek
tury PAW’86

Ulica Asłanowicza w Siedlcach — wyznaczała oś pałacu 
zbudowanego w końcu XVIII w. prze? księżnę Aleksandrę 
Ogińską i nosiła dawniej nazwę Prospektowej.
W wielkim pożarze miasta w 1854 roku spłonęły także za
budowania pierzei ulicy prospektowej. Po pożarze miasto 
rozwinęło się w kierunku południowym, gdzie powstało 
wiele reprezentacyjnych, wspaniałych budowli. Ulica Asła
nowicza nie odzyskała dawnej świetności i znaczenia. Od
budowano tu małe domki drewniane, które z czasem zo
stały całkowicie zamieszkane przez ludność żydowską. Po 
drugiej wojnie światowej w zabudowie ulicy Asłanowicza 
nie zaszły żadne istotne zmiany. Jednakże realizacja w jej 
sąsiedztwie wysokich XJ~kondygnacyjnych budynków mie
szkalnych jest brutalną ingerencją deprecjonującą jej ska
lę i charakter.

Działki wzdłuż ulicy Asłanowicza w większości są włas
nością prywatną. Zabudowa ulicy, poza kilkoma wyjątka
mi, złożona jest z budynków w złym stanie technicznym. 
Szereg z nich przedstawia jednak znaczną wartość histo- 
ryczno-środowiskową.
W pracach nad projektem planu regulacyjnego rejonu ul. 
Asłanowicza przyjęto następujące założenia:
— utrzymanie dotychczasowego charakteru i nastroju uli
cy, w miejscach zdewastowanych w sensie urbanistycz
nym, przestrzennym —- ich odtworzenie;
— stosowanie korespondujących z istniejącą historyczną 
zabudową „historyzujących” form zabudowy nowo projek
towanej;
— maksymalne uszanowanie podziałów własnościowych;
— umożliwienie etapowania akcji wywłaszczeń i realizacji 
inwestycji;
— umożliwienie realizacji na podstawie różnorodnych 
form inwestowania w formie budownictwa zakładowego, 
spółdzielczego, prywatnego;
— zamknięcie kompozycyjne ulicy od strony zachodniej i 
równoczesne zwiększenie jej znaczenia w mieście po
przez zaproponowanie budowy publicznego gmachu (np. 
teatru), obudowującego od zachodu plac z istniejącą kolu
mną jako centralnym punktem kompozycji.
Wykonany plan regulacyjny zakłada utrzymanie podstawo
wych koncepcji projektowych, decydujących o przestrzen
nym i architektonicznym standardzie projektowanej ulicy 
w przypadku prowadzenia akcji inwestycyjnej fragmentami 
i powierzenia projektowania różnym autorom.
Główne elementy planu regulacyjnego, które winny być 
bezwzględnie przestrzegane:
— obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy okreś
lone odrębnie dla mieszczącej usługi parterowej części 
budynków i wyższej części mieszkalnej;
— utrzymanie zasady lokalizowania usług w parterowej 
niższej części budynków wzdłuż ulicy;
— utrzymanie charakterystycznych przekrojów zabudowy 
(jej wysokości, proporcji, spadków dachów);
— utrzymanie charakteru zabudowy, zgodnego z przyjęty
mi w planie zasadami jej kształtowania.
Jako sprawdzenie zapisu planu regulacyjnego z jednej 
strony i jako studium chłonności zabudowy z drugiej stro

ny wykonano rozwiązanie przykładowe, w ramach którego 
przeznaczono południową pierzeję ulicy pod zabudowę 
jednorodzinną, zaś północną pierzeję pod zabudowę wyż
szą wielorodzinną.
Decyzja ta wynika przede wszystkim z konieczności prze
słonięcia nowej zabudowy osiedlowej, która powstała od 
północy, na zapleczu ulicy.
Ponadto przeznaczono wolny teren w rejonie skrzyżowa
nia z ul. Czerwonego Krzyża pod jednorodzinną intensyw
ną zabudowę mieszkaniową. Decyzja ta wynika z ograni
czonej możliwości realizacji budownictwa wielorodzinnego 
ze względu na liczbę terenów zabaw, miejsc parkingo
wych itp. Podstawową cechą rozwiązań architektonicznych 
jest stosowanie elementów sprzyjających odtworzeniu 
charakteru ulicy. Dotyczy to zarówno użytych materiałów 
wykończeniowych (np. drewna w parterach usługowych ja
ko zewnętrznej wykładziny ścian), jak i detalu architekto
nicznego, w którego rozwiązaniach czerpano ze wzorców 
architektury siedleckiej.
Projektowany zespół będzie realizowany metodami trady
cyjnymi. W stosunku do przedstawionych przykładowych 
rozwiązań możliwe jest ograniczone stosowanie elemen
tów wielkoblokowych. Ze względu na wysoki poziom wód 
gruntowych zaproponowano zastosowanie budynków nie 
podpiwniczonych (w zabudowie jednorodzinnej) bądź z 
płytkimi piwnicami (w zabudowie wielorodzinnej). 
Przeprowadzone w trakcie prac projektowych studia wyka
zały drastyczną ingerencję nowego osiedla XI-kondygna- 
cyjnych domów w skalę zabudowy przy ulicy Asłanowicza. 
Autorzy świadomie zapisali w związku z tym na planszy 
inwentaryzacyjnej postulat wyburzenia stojącego najbliżej 
ulicy budynku. Podstawową intencją tego zapisu jest

uświadomienie władzom odpowiedzialnym za kształt prze
strzenny miasta, że wymagania ilościowe i technologiczne 
nie mogą niszczyć kilkusetletniego w tym przypadku do
robku kultury materialnej, którego elementem jest każda 
ulica i każdy dom, także zabudowa przy ul. Asłanowicza. 
Celem tego zapisu jest przypomnienie, że w krajach z krę
gu kultury zachodniej tego typu budynki powstałe w latach 
sześćdziesiątych wysadzono dynamitem jako formy podat
ne na zjawiska patologii społecznej, nie akceptowane 
przez mieszkańców, szpetne w skali i formie.

1. Przykładowe rozwiązanie zabudowy jednorodzinnej z 
usługami w parterze —  elewacja od strony ulicy
2. Przykładowe rozwiązanie zabudowy szeregowej —  ele
wacja od strony wjazdu do zespołu
3. Widok fragmentu zabudowy.
4. Plan regulacyjny ulicy Asłanowicza. Oznaczenia:
1-linie rozgraniczające tereny; 2-linie rozgraniczające te
renów do ustalenia: 3-granica opracowania; 4-obotoiązują- 
ca linia zabudowy usługowej parterowej; 5-nieprzekraczal- 
na linia zabudowy mieszkaniowej; 6-obowiązująca linia 
zabudowy; 7-obowiązująca linia zabudowy mieszkanio- 
wo-usługowej lub usługowej z podcieniami; 8-budynki za
chowane; 9-budynki do wyburzenia ze względu na stan
dard urbanistyczny: 10-parkingi przyuliczne i liczba miejsc 
parkingowych; 11-drzewa chronione; 12-ogrodzenia muro
wane do zachowania; 13-obowiązujące wprowadzenie ele
mentów w sposób ciągły obudowujących ulice; 14-D.F.A. 
do bezwzględnego zachowania.
5. Przykładowa koncepcja przestrzennego ukształtowania 
zabudowy przy ul. Asłanowicza
6. Charakterystyczny przekrój ul. Asłanowicza
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Ryszard Jurkowski

ULICE 3 MAJA I JANA MATEJKI W ZABRZU

Autorzy: arch.arch. Ryszard Jurkowski, Ja
nusz Kapitoński, Anna Jurkowska, Iwona Ka
pitańska.
Pracownia Usług Architektonicznych „P.U.A.” 
SARP Oddział Katowice.
Powierzchnia terenu opracowania: 2,16 ha 
Powierzchnia całkowita: 10945,0 m3 
Powierzchnia użytkowa usług: 1 259,0 m2 
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 6 848,9 m2 
Kubatura: 38 582 m3
Liczba mieszkań: 106 (w tym M2-2, M3-27, 
M4-44, M5-31, M6-2)
Liczba mieszkańców: 432 
Projekt: 1986 r.
Data rozpoczęcia realizacji: marzec 1987 r.

Teren lokalizacji projektowanego zespołu po
łożony jest w strefie śródmiejskiej Zabrza. 
Od południa sąsiaduje on z dużą halą sporto
wą, w której odbywają się imprezy sportowe, 
bądź rozrywkowe o zasięgu regionalnym. 
Prezentowany projekt dotyczy uzupełnienia 
kwartału śródmiejskiego, którego naturalną 
strukturę urbanistyczną zniszczono przez za
projektowanie i zrealizowanie kilku typowych 
budynków pięciokondygnacyjnych. Projekto
wana zabudowa nawiązuje swoją formą, kli
matem, kolorystyką, użytymi materiałami do 
przestrzennej dominanty, którą jest istniejący 
budynek na rogu ulic: 3 Maja i Pawła Ślęcz- 
ka. W parterach budynków nr 1 i 2 projekto
wane są usługi o atrakcyjnych funkcjach. 
Wzdłuż ciągu parterowego zaprojektowano 
podcień, prowadzony bądź pod ryzalitem bu
dynków, bądź też pod ciągiem przeszklonych 
portalików. W odrębny sposób zaprojektowa
no pierzeję zabudowy wzdłuż ulicy Jana Ma
tejki (naprzeciw hali sportowej). Zaprojekto
wano budynki tarasowe (częściowo prze
szklone) z przedogródkami, których przegro
dą i zabezpieczeniem przed uciążliwościami

sąsiedztwa hali jest mur z cegły klinkierowej 
wysokości 1,8 m.
Technologia jest tradycyjna bądź monolitycz
na.
Teren lokalizacji objęty jest szkodami górni
czymi.

1. Lokalizacja
2. Sytuacja —  plany parterów budynków przy ul. Jana 
Matejki i 3 Maja
3. Aksonometria zabudowy
4. Budynek mieszkalno-uslugowy przy ul. 3 Maja:
A —  plan piwnic; B —  plan przyziemia; C ■—  plan I,II,III 
piętra, D plan IV piętra; E plan V piętra, F elewa
cja południowo zachodnia, G —  przekrój poprzeczny i 
aksonometria od ulicy.

5. Budynek narożny: A —  pian przyziemia; B —  plan ll,tll 
piętra; C —  elewacja południowa; D —  przekrój poprzecz
ny i aksonometria z widokiem od ulicy.
6. Budynki mieszkalne przy ulicy Jana Matejki:
A —  plan przyziemia; B —  plan piętra; C —  plan II piętra; 
D —  plan III piętra; E —  elewacja północna; F —  elewacja 
zachodnia; G —  przekrój poprzeczny i aksonometria z wi
dokiem od ulicy.
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Wiesław Nowakowski

PLAC BAWÓŁ I ULICA JÓZEFA W KRAKOWIE
Autorzy: arch.arch. Wiesław Nowakowski (główny
projektant), Jacek Czech
Współpraca: arch. Mirosław Sulma
Miejskie Biuro Projektów w Krakowie
Kubatura: 18845 m3
Liczba mieszkań: 44
Liczba mieszkańców: 144
Projekt: 1986-1987

Projektowany zespół budynków m ieszkalnych jest 
zlokalizowany na terenie krakowskiego Kazim ierza 
w centrum dawnego „ M iasta Żydowskiego” , u 
zbiegu ulicy Józefa (zwanej dawniej również Ży
dowską lub Wysoką) z placem Bawół, noszącym tę 
nazwę od niegdyś położonej tu wioski przedloka- 
cyjnej. W latach sześćdziesiątych rozebrano tu 
pięć istniejących budynków zabytkowych z XVII- 
-XIX wieku, tworzących zakończenie ulicy Józefa w 
bezpośrednim sąsiedztw ie renesansowej Starej 
Bóżnicy. Jeszcze  wcześniej uległa rozbiórce mniej 
wartościowa zabudowa placu Bawół.
Znaczna wartość krajobrazowa i architektoniczna 
zniekształconego rozbiórkam i obszaru lokalizacji, 
spowodowała konieczność przestrzegania przy pro
jektowaniu w pierwszej kolejności uwarunkowań ko
nserwatorskich. Wytyczne studium historyczno-kon- 
serwatorskiego oraz m iejscowego planu szczegóło
wego zakładają odtworzenie zabudowy ulicy Józefa 
(budynków nr 25-33) w obrysie działek i elewacji 
frontowych na podstawie zachowanych materiałów 
inwentaryzacyjnych. Trakty tylne tych budynków oraz 
zabudowa na styku ich oficyn i placu Bawół mają być 
ukształtowane współcześnie, z zaleceniem  naw iąza
nia charakteru architektury do otoczenia i zachowa
nych materiałów ikonograficznych. Warunki te w 
pewnym stopniu ograniczają inwencję architektoni
czną.
W projekcie odtwarza się pięć budynków przy ulicy 
Józefa w obrysie dawnych parterów i elewacji; 
przywracając podwórka z oficynami i gankami o 
uproszczonych formach i detalu. Oficyny łączą się 
z zabudową placu Bawół, tworząc dwie jego pie
rzeje. Razem z istniejącą XIX —  w ieczną zabudo
wą ulicy Bartosza powstaje obrys wnętrza urbani
stycznego, w idocznego na starych planach.
Sylweta Starej Bóżnicy z XIX w. jest jego dominan
tą. Narastające gabaryty projektowanych budynków 
i rozm ieszczenie akcentów pionowych mają podk
reślać kompozycję placu w relacji do zabudowy 
istniejącej. W koncepcji architektonicznej uczytel
nione są zachowane fragmenty murów miejskich. 
Tradycja handlowa ulicy Józefa zostaje podtrzyma
na przez zlokalizowanie w parterach pewnej liczby 
punktów usługowych. Plac Bawół z reliktami z ie le 
ni, n ielicznym i w tej dzielnicy, pełnić ma także rolę 
terenu rekreacji i spotkań mieszkańców. 
Projektowane budynki mają być zrealizowane w 
technologii tradycyjnej z zastosowaniem ścian mu
rowanych, stropów z drobnowymiarowych prefa
brykatów, dachów krytych dachówką karpiówką i 
blachą kolorowaną. Ściany będą na ogół białe, z 
akcentami kolorystycznymi w detalach balkonów, 
stolarki, okiennic. W odtwarzanych elewacjach de
tale będą wykonane według szczegółowych rysun
ków konserwatorskich. Będą wbudowane tu także 
pewne autentyczne, zachowane elementy (portale, 
drzwi, belki stropowe).

1. Aksonometria zabudowy I,
2. Plany: A —  parteru; B —  piętra
3. Widoki elewacji i przekroje: A —  pierzeja ulicy Józefa 
(E1); B —  fragmenty zabudowy placu Bawół (E2, E3); 
C,D,E. —  fragmenty zabudowy podwórek (E7, E5, E4, E6)
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PRZEKSZTAŁCENIA PRZESTRZENNE 
ULICY PIOTRKOWSKIEJ W ŁODZI

Autor. Wiesław Jankiewicz 
Promotor: arch. Krzysztof Muszyński

Praca dyplomowa nagrodzona I nagrodą w 
konkursie TUP w 1986 r.
Piotrkowska to główna, złośliwi twierdzą, że 
jedyna ulica w Łodzi. Stanowi zasadnicze  
centrum i wizytówkę miasta. Jednakże obec
nie jest zaniedbana i nie przystosowana 
funkcjonalnie i przestrzennie wobec potrzeb 
rozwijającej się aglomeracji miejskiej. W 
związku z tym konieczne są działania w kie
runku przebudowy, budowy i wzbogacenia jej 
programu funkcjonalnego. W pracy dyplomo
wej przyjęto następujące zasady dla przepro
wadzenia tych działań;
—  żaden dom, budynek, zakład pracy nie 
moży być wyburzony;
—  w maksymalnym stopniu wprowadzony 
zostanie ruch pieszy na ulicy, poprzez stwo
rzenie systemu skrzyżowań wielopoziomo
wych z ulicami tranzytowymi, wprowadzenie 
linii tramwaju ,,retro” wzdłuż ulicy, systemu 
sięgaczy i fragmentów ulicy z ograniczonym  
ruchem kołowym, obwodnicy wokół śród
mieścia Łodzi;
—  wprowadzona zostanie w maksymalnym  
stopniu zieleń;
—  przeprowadzona zostanie modernizacja i 
rewaloryzacja zabudowy zniszczonej i prze
starzałej, poprawione zostaną warunki mie
szkaniowe przy samej ulicy i w podwórkach. 
Projekt wprowadza zasadę podziału ulicy 
Piotrkowskiej na cztery strefy, w których sto
sować należy odmienne rodzaje działań. W 
strefie pierwszej o charakterze skansenu —  
od placu Wolności do ulicy Narutowicza dąży 
się do osiągnięcia efektu dziewiętnastowiecz
nej ulicy w nowoczesnym mieście oraz stwo
rzenia odpowiedniego mikroklimatu podwó
rek. Fasady wszystkich kamienic przy ulicy 
Piotrkowskiej pozostają bez zmian. W pod
wórkach proponuje się; modernizację tech
niczną oficyn (nowe piony komunikacyjne, in
stalacja techniczna, wyburzenie zrujnowa
nych oficyn, wprowadzenie maksymalnej iloś
ci zieleni zasilanej w wodę deszczową z po
łaci dachowych, przeznaczenie parterów pod
wórzy na handel ewentualnie na komórki lub 
kryte parkingi, mające na celu względne ob
niżenie podwórek-studzien), wentylacje kwar
tałów poprzez przebicia poprzeczne.
Ponadto zaproponowano tu wprowadzenie 
pasaży poprzecznych do ulicy oraz rozwój 
istniejących pasaży (o charakterze handlo
wym lub usługowym).
Posadzka architektoniczna i mała architektu
ra typu retro nawiązywać powinny do zasad 
kształtowania istniejącej zabudowy.

;4 W strefie drugiej —  od ulicy Narutowicza do

alei Mickiewicza, w której istnieją już nowe 
plomby dąży się do osiągnięcia efektu ulicy 
dwudziestowiecznej ze zharmonizowanymi 
składnikami starego i nowego. W związku z 
tym zaproponowano tu ograniczony ruch ko
łowy, wprowadzenie w odpowiednich mie
jscach plomb w skali istniejącej zabudowy, 
rozwiązanie skrzyżowania z aleją Mickiewi
cza poprez kontynuację ulicy Piotrkowskiej 
nad aleją, rozbudowę istniejących pasaży o 
atrakcyjnej formie architektonicznej.
W strefie trzeciej —  od alei Mickiewicza do 
placu Reymonta dąży się do osiągnięcia  
efektu równowagi architektonicznej i urbani
stycznej wysokiej i niskiej zabudowy oraz ua
trakcyjnienia funkcjonalnego, aby stworzyć 
konkurencyjność tej części ulicy w stosunku 
do poprzednich stref.
Zaproponowano wchłonięcie wysokiej zabu
dowy przy ulicy Piotrkowskiej poprzez
—  kompozycję części granicznej między tą 
zabudową a Piotrkowską;
—  zakomponowanie otoczenia katedry i koś
cioła ewangelickiego, nadanie im odpowied
niej rangi i skali (w pobliżu katedry planuje 
się utworzenie ośrodka duszpasterstwa aka
demickiego oraz miejsca pamięci narodo
wej);
—  uatrakcyjnienie funkcjonalne i przestrzen
ne poprzez stworzenie aneksów wypoczynko- 
wo-rozrywkowych;
—  stworzenie miejsca na stałe stoiska 
sprzedaży ulicznej i placu odpustowego w 
pobliżu katedry;
—  utworzenie pasażu rekreacyjnego (prowa
dzącego na stadion) równoległego do ulicy 
Piotrkowskiej.
W strefie czwartej —  od placu Reymonta do 
placu Niepodległości dąży do osiągnięcia  
efektu właściwego zakończenia ulicy Piotr
kowskiej oraz rozszerzenia programu cen
trum o nowe funkcje m ieszczące się we 
wprowadzonej współczesnej architekturze.
Po przebiciu ulicy Przybyszewskiego do alei 
Kościuszki ujawni się problem taki, iż plac 
Reymonta będzie praktycznie pozbawiony 
pierzei. Musi nastąpić w związku z tym odpo
wiednia przebudowy placu, który stanowić 
będzie wejście oraz otwarcie widokowe na 
nowe zakończenie ulicy Piotrkowskiej. Stare 
fabryki muszą zmienić tu swoją funkcję po
przez adaptację np. na ośrodki naukowe, ha
le wystawiennicze, muzea, hale targowe, oś
rodki sportowe, a nawet domy wielorodzinne. 
Plac Niepodległości powinien być właściwym  
zakończeniem ulicy Piotrkowskiej, granicą 
między ulicą a parkiem. Nadany jest mu cha
rakter regularnego, reprezentacyjnego placu. 
Skalą i formą nawiązuje on do placu Wolnoś
ci.
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Jacek Czekaj, Janusz Duliński, Witold Gawłowski, Krzysztof Lenartowicz

RYNEK I ULICZKA HANDLOWA

Jednym z charakterystycznych problemów 
współczesnych nowych miast i osiedli pols
kich jest fakt, że obiekty usługowe nie są w 
nich wznoszone równolegle z budynkami 
mieszkaniowymi, ich realizacja bywa opóź
niona o wiele lat w stosunku do chwili wpro
wadzenia się pierwszych mieszkańców, a w 
znacznej liczbie przypadków nie następuje w 
ogóle. A jeśli już następuje, to często pro
wadzi to do niezadowalających efektów. 
Presja zapotrzebowania społecznego na us
ługi jest tak wielka, że znaczna część obiek
tów bywa budowana poza kontrolą władz bu
dowlanych, bez zatwierdzonego projektu, 
czasem według projektu zatwierdzonego po 
wzniesieniu budynku, a w najlepszym przy
padku według projektu, który w żadnym stop
niu nie nawiązuje do miejsca, w którym 
obiekty mają być wzniesione. W efekcie 
obraz zespołów usługowych w polskich 
osiedlach jest przypadkowy, nie związany z 
otoczeniem, drobne zaś kioski i sklecone z 
byle czego budki oblepiają w zupełnie przy
padkowych miejscach teren osiedla, ponie
waż tereny pod centra usługowe są wciąż re
zerwowane dla całościowych projektów cze
kających na lepsze czasy.
W celu częściowego przynajmniej rozwiąza
nia tego problemu Wydział Planowania 
Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i 
Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta Krako
wa zorganizował przy pomocy Oddziału Kra
kowskiego SARP ogólnopolski otwarty kon
kurs nr 683 na koncepcyjne opracowanie sy
stemu małych jednostek usługowo-rzemieśl- 
niczych.
Jednostki te miały być łączone w większe ze
społy i w ten sposób tworzyć system, pozwa
lający na swobodne kształtowanie wielofunk
cyjnych mini-centrów w różnych rozwiąza
niach sytuacyjnych. Ponadto zalecono, żeby 
rozwiązania projektowe miały charakter efe

meryczny i brały pod uwagę możliwość loka
lizacji na terenach, które w przyszłości były
by przeznaczone na inne cele, co nadało 
niektórym lokalizacjom charakter czasowy.
W naszej pracy nagrodzonej I nagrodą, przy
jęto działania niejako dwukierunkowe. Z jed
nej strony dążono w rozwiązaniach urbani
stycznych do stworzenia form przestrzen
nych, które odpowiadałyby wypróbowanym 
tradycyjnym formom handlu i usług, z drugiej 
strony, w rozwiązaniach architektonicznych 
dążono do znalezienia powtarzalnej jednostki 
przestrzennej, która pozwalałaby na łatwy 
montaż, utrzymanie w czystości oraz ewen
tualny demontaż.
Zadanie konkursowe zakładało potrzebę roz
wiązania trzech różnych sytuacji z terenu 
Krakowa, z których przedstawiono tutaj dwie 
charakterystyczne.
Pierwsza to lokalizacja przy węźle drogowym  
obok zakładu przyrodoleczniczego Mateczny, 
węźle, przez który wiedzie ruch samochodo
wy z całej Polski w stronę Zakopanego, a 
który w skali lokalnej miasta stanowi ważny 
punkt przesiadkowy pozwalający na zmianę 
środków transportu osobom pracującym w 
mieście, mieszkającym zaś na jego przed
mieściach i w miejscowościach okolicznych. 
Miejsce to wymaga pilnie uporządkowania a 
zarazem wyposażenia w niezbędne usługi, 
przy czym lokalne potrzeby mieszkańców  
okolicznych ulic są znikome, ze względu na 
małą zabudowę mieszkaniową w porównaniu 
z potrzebami podróżnych.
W koncepcji urbanistycznej planu zagospoda
rowania tego zespołu przyjęto formę małego 
rynku jako zasadę przestrzennego układu us
ług handlowych. Cały zespół zaprojektowany 
został na siatce kwadratów o boku 30 m, wy
pełnionych swobodnie tkanką budowlaną, 
tworzącą jednak zamknięty zewnętrzny obrys 
zabudowy.

W nawiązaniu do istniejącego otoczenia, pod
stawową wytyczną była kontynuacja linii za
budowy i pierzei ul. Wadowickiej. Ulica ta u 
wlotu do węzła placu Matecznego ma prze
bieg łukowy, stąd też przyjęte trzy kwadraty 
,,ryneczków” zostały ustawione na koncen
trycznych promieniach.
Druga z omawianych lokalizacji znajduje się 
przy rondzie Czyżyny, pomiędzy Krakowem, 
a Nową Hutą. Teren ten jest nie zabudowany, 
a prosty schemat ruchowy połączeń pieszych 
między dworcem PKS a osiedlem mieszka
niowym Lotnisko, skłonił do zastosowania 
prostej formy przestrzennej mini-centrum, 
które oparto na zastosowaniu zasady ,,uliczki 
handlowej” .
W kształtowaniu formy architektonicznej 
poszczególnych obiektów wchodzących w 
skład przewidywanych mini-centrów, brano 
pod uwagę konieczność dostosowania formy 
do różnych i zmieniających się kontekstów 
otoczenia. Jedynie słuszną zasadą formalną 
przy takim założeniu jest zastosowanie zasa
dy kontrastu z otoczeniem, który osiągnięto 
poprzez: zastosowanie małej, drobnej skali 
obiektów; jednolitej formy dla różnych funkcji; 
materiału odrębnego od tradycyjnych mate
riałów budowlanych spotykanych w otoczeniu 
oraz kontrastującego z otoczeniem koloru. 
Rezultatem realizacji tej zasady było dążenie 
do niejako karoseryjnego rozwiązania, które 
stwarzałoby nową jakość w otoczeniu, a za
razem, poprzez utrzymanie drobnej skali nie 
podporządkowywało go sobie.
Projektowany system architektoniczny mini- 
-centrów oparto na założeniu, że każda z jed
nostek programowych stanowi wydzieloną 
jednostkę przestrzenną, przykrytą czterospa
dowym dachem o rzucie kwadratu, lub jego 
wielokrotności.
Wielkość poszczególnych obiektów wynika z 
wielkości programu oraz z przyjętego modu-



łu, będącego wielokrotnością 30 cm w rzucie 
poziomym i przekroju pionowym. Podstawo
we wielkości przestrzenne indywidualnych 
jednostek to modularnie 6 x 6  m i 3 x 3  m, z 
pomocniczą wielkością 1,5 x 1,5 m, stosowa
ną do elementów takich, jak kioski biletowe, 
budki telefoniczne etc. Większe obiekty two- 
rźone być mogą .przez dodawanie tych wiel
kości.
W plastycznym wyrazie elewacji zastosowa
no obok niezbędnych elementów funkcjonal
nych, takich jak okna, drzwi, otwory wentyla
cyjne, „przetłoczenia” , przechodzące swoim 
reliefem przez kilka segmentów składowych 
ściany, co pozwala na tworzenie symbolicz
nych nadproży wejściowych.
Każda z indywidualnych jednostek przest
rzennych złożona jest z pojedynczych piono
wych elementów ściennych i dachowych, o 
wymiarach modularnych 150x300 cm, skon
struowanych jako płyty warstwowe, składają

ce się z dwóch warstw (zewnętrznej i wew
nętrznej) poliestru zbrojonego włóknem sz
klanym grubości ok. 4 mm każda, oraz wy
pełnienia pianką spienionego poliuretanu 
grubości 60 mm, z możliwością dostosowania 
grubości warstwy izolacyjnej do każdorazo
wych wymagań termicznych danej funkcji 
obiektu. Ściany wewnętrzne zaprojektowano 
z dwóch warstw licowych poliestru o łącznej 
grubości z pustką powietrzną ok. 30 mm. Pły
ty te są całkowicie zamknięte (zalane) na 
krawędziach.

1. Rondo Mateczny. Realizacja idei ryneczków handlo
wo-usługowych. Oznaczenia: 1 —  rynek; 2 —  strefa do
staw; 3 —  zabudowa mieszkaniowa zabytkowa; 4 —  przy
stanek autobusowy.
2. Rondo Czyżyny. Realizacja idei uliczki handlowej. Oz
naczenia: 1 —  uliczka handlowa; 2 —  strefa dostaw; 3 —  
sklepy narożne; 4 —  kierunek do dworca PKS; 5 —  kieru
nek do Osiedla Lotnisko Południe; 6 —  wieża zegarowa.
3. System konstrukcyjny.
4. System architektoniczny. Elementy funkcjonalne. Akso- 
nometria fragmentu uliczki handlowej.
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rys. Maciej M iłobędzki

BUDYNEK
JAK SIĘ WPISAĆ W MIASTO / Krzysztof 
Chwalibóg, Ryszard Girtler 
BUDYNKI MIESZKALNE NA GROCHÓWIE 
ZACHODNIM W WARSZAWIE / Zbigniew Za
wistowski
BUDYNEK SIEDZIBY STUDENCKIEJ SPÓŁ
DZIELNI PRACY „ŻACZEK” W KRAKOWIE / 
Michał Patyk
BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY JA
KUBA W KRAKOWIE / Artur Jasiński 
BUDYNKI MIESZKALNE PRZY ULICY KOŚ
CIUSZKI W OSTRÓDZIE / Teresa Ney-Krzy- 
żanowska
UZUPEŁNIENIE TKANKI URBANISTYCZNEJ 
PROKOCIMIA I BIEŻANOWA W KRAKOWIE 
/ Wacław Seruga
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W WAR
SZAWIE / Ida Król-Kamoji

Krzysztof Chwalibóg, Ryszard Girtler

JAK WPISAĆ SIĘ W MIASTO?

Według Charlesa Moora relacja budynku do oto- Przykład 2: Budynek m ieszkalno-biurowy z częścią  
czenia może polegać na jednej z czterech podsta- usługową przy ul. Okopowej.
wowych zasad lub też na ich kombinacji. Te zasa- Autorzy: arch.arch. Krzysztof Chwalibóg, Ryszard 
dy to: dominowanie, licowanie, otaczanie i wtapia- Girtler, Jerzy Kołomycki 
nie. Współpraca: arch. Agata Jackowska
W przedstawionych trzech projektach warszaw- Powierzchnia terenu brutto: 1,15 ha 
skich budynków próbowaliśmy znaleźć właściwą Powierzchnia użytkowa mieszkań: 2445,9 ma 
odpowiedź na postawione w tytule pytanie. Odpo- Powierzchnia usług wbudowanych: 1 586,1 ma 
wiedź ta w każdym z tych przypadków brzmi oczy- Liczba mieszkań: 32 
w iście inaczej Liczba mieszkańców: 154

Projekt: 1982-1987 
Realizacja: od roku 1987

Przykład 1: Dom parafialny w zaułku przy placu 
Zbaw iciela
Autorzy: arch.arch. Krzysztof Chwalibóg, Ryszard 
Girtler
Współpraca: arch. Tadeusz Janicki 
Powierzchnia terenu brutto: 1 400 m1 2 
Powierzchnia użytkowa części ogólnej: 340 m2 
Powierzchnia użytkowa części katechetycznej: 
360 m2
Powierzchnia użytkowa klasztoru: 320 m3 
Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej: 229 m2 
Projekt: 1984

Dom usytuowano w wycinku XIX-wiecznej, inten
sywnej tkanki m iejskiej sąsiadującej z kościołem i 
socrealistycznym i budynkami przy ulicy Marszał 
kowskiej. Ma on wypełnić m iejsce po zburzonej ka 
mienicy, na którym obecnie istnieje pawilon usłu
gowy. Naszym celem było wtopienie obiektu w oto
czenie. Staraliśmy s ię  to osiągnąć poprzez konty
nuację gabarytu domów sąsiednich i zw ieńczenie 
projektowanego budynku dachem mansardowym. 
Związek z odległą o kilka metrów potężną bryłą 
kościoła został wyrażony poprzez dosłowną replikę 
półokrągłego narożnika kościoła wraz z fragmen
tem identycznego gzymsu. Projektowany budynek 
łączy s ię  też bezpośrednio z obiektem sąsiednim  
od ul. Marszałkowskiej, pozostaw iając w poziom ie 
terenu prześwit dla ruchu pieszego i dostawczego. 
Elewacja od ul. Marszałkowskiej ukazuje wew
nętrzny podział na część katechetyczną (parter, 1 i 
2 piętro) oraz klasztorną (4 i 5 piętro), kaplica wy
pełnia dno podwórza-studni. Informacją mówiącą o 
przeznaczeniu budynku (poza powtórzeniem naroż
nika) jest wcięty krzyż.
fA

Miejscem lokalizacji projektowanego budynku jest 
osiedle sąsiadujące z terenem cmentarza żydow
skiego przy ul. Okopowej. Teren ten leży na za
mknięciu prawie dwukilometrowej osi ulicy Aniele- 
wicza.
Budynek ma spełniać kilka różnych funkcji — ich 
złożoność decyduje o złożoności formy. Zależność 
tę można również odwrócić (według kanonu kah- 
nowskiego): to jaka chce być forma pozwala funkcji 
na jej złożoność... Chodziło o obiekt m ieszkalny, 
ale wymagał on osłony przed hałasem od ulicy 
Okopowej. Tak zrodziła się  zasada usługowo-biu- 
rowego parawanu od tej * strony. Po stronie 
przeciwnej powstało wnętrze m ieszkalne (rodzaj 
półpodwórza), leżące pomiędzy środkową częścią  
budynku i skrzydłam i bocznymi. Zw iązek z otocze
niem w tym przypadku polega zarówno na licowa
niu (od frontu), otaczaniu (do tyłu), a w reszcie do
minowaniu w stosunku do dalekiego widoku 
wzdłuż ul. Anielew icza.
Dominująca sytuacja wymagała też specjalnego 
potraktowania kolorystyki budynku. Operowanie 
zdecydowanymi ciepłym i barwami powinno wyróż
nić go na tle wszechobecnej warszawskiej szarości 
i uczynić punktem charakterystycznym.
Dom przy ul. Okopowej jest miejski również dzięki 
sklepom w parterze i podcieniom przed nimi. W 
ten sposób łączy on przestrzeń publiczną z kame
ralną przestrzenią półprywatnego ogrodu.

1. Dom parafialny przy pl. Zbawiciela. A —  sytuacja; B —  
plan parteru; C —  elewacja wschodnia i przekrój; D —  
elewacja północna
2. Aksonometria osiedla przy ul. Okopowej z nowo pro
jektowanymi budynkami
3. Widok miejsca lokalizacji od ulicy Marszałkowskiej: A 
—  stan obecny; B —  widok projektowany
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4. Budynek mieszkalno-biurowy przy ul. Okopowej: 
A —  plan parteru; B —  plan piętra (Oznaczenia: 1 —  
hali; 2 —  pomieszczenia obsługi technicznej; 3 —  
dział cukierniczy; 4 —  dział ogólnospożywczy; 5 —  
dział alkoholi; 6 —  zaplecza; 7 —  mieszkanie typu 
M-4; 8 —  mieszkanie typu M-3; 9 —  mieszkanie typu 
M-5; 10 —  biura): C —  elewacja wschodnia; D —  
elewacja zachodnia; F —  przekrój poprzeczny.

5. Budynek mieszkalny przy ul. Gibalskiego: A —  
plan parteru (Oznaczenia: 1 —  mieszkania M-4); B 
—  elewacja zachodnia;

1

Przykład 3: Budynek m ieszkalny przy ul. G iba lsk ie 
go
Autorzy: arch.arch. Krzysztof Chwalibóg, Ryszard
Girtier, Jerzy Kołomycki
Współpraca: arch. Agata Jackowska
Powierzchnia terenu brutto: 0,78 ha
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 1159,8 m2
Liczba mieszkań: 18
Liczba mieszkańców: 72
Projekt: 1982-1987
Realizacja: od 1987 roku.

Projektowany budynek stanie pomiędzy lokalną u li
cą i ogrodem dotykającym muru cmentarza w bli- 

0Q skim sąsiedztw ie XI~kondygnacyjnego bloku m ie

szkalnego. Zaprojektowano symetryczny układ bu
dynku z dwiema klatkami schodowymi.
Forma jego dachu jest ,,echem” rozw iązań budyn
ku z ul. Okopowej. Kolorystyka elewacji stanowi 
odbicie sytuacji —  zimna zie lona tonacja w iąże 
obiekt z pobliską ścianą zieleni. Ważnym elemen
tem rozw iązania otoczenia jest ogród. Zw iązek 
projektowanego domu z opisanym wcześniej bę
dzie dostrzegalny. Na układ swobodnie rozrzuco
nych kostek osiedla z lat sześćdziesiątych nałożą 
się nowe widokowe relacje obydwu budynków (do
strzegalne z wyższych kondygnacji sąsiadującej 
zabudowy).
Uwarunkowania sytuacyjne w każdym z trzech 
przykładów są inne —  różne są też rozwiązania.

Wpisywanie się  w otoczenie bogate architektonicz
nie wymaga dyskrecji i delikatnych aluzji, w osied
lowej szarości stwarza miejsce na mocne zazna
czenie indywidualności obiektu.
Dążeniem wspólnym przy rozw iązaniu ukształtowa
nia przedstawionych budynków jest poszukiwanie I 
spokoju w układzie elewacji, najlepszych wzaje
mnych relacji elementów bryły, właściwych propor
cji okien, podcieni, słupów. Można nazwać to dąże
niem do pewnego rygoru, do klasyczności rozu
mianej nie jako eklektyczne kolekcjonowanie detali 
(co współcześnie jest często spotykane) ale kla
syczności wynikającej ze zw iązku przestrzeni i 
struktury, z zasady porządku i dyscypliny kształto
wania.
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Zbigniew Zawistowski

BUDYNKI MIESZKALNE 
W WARSZAWIE
Autorzy: arch, arch. Elżbieta i Zbigniew Zawi
stowscy, Michał Owadowicz, Piotr Szaroszyk 
Spółdzielnia Pracy Twórczej Architektów i Ar
tystów Plastyków „ESPEA”
Projekt: 1986

Teren położony na wschód od placu Szembe- 
ka w Warszawie zabudowany został tuż 
przed II wojną światową i w czasie okupacji 
niewielkimi, kilkurodzinnymi domami mie
szkalnymi. Były to tanie, skromnie wyposażo
ne mieszkania dla średnio zarabiającego 
mieszczaństwa, rzemieślników i wykwalifiko
wanych robotników. Z tych samych warstw z 
reguły wywodzili się właściciele domów. Za
budowa ta stanowiła swego rodzaju formę 
przejściową między domkiem z ogródkiem a 
kamienicą czynszową. Budynki miały dwie, 
trzy kondygnacje, płaski lub nieznacznie na
chylony, kryty papą dach, były podpiwniczo
ne, wyposażone w elektryczność, wodę i ka
nalizację z własnym osadnikiem ścieków, 
przeważały mieszkania jedno- lub dwupoko- 
jowe z kuchnią.
Ulice były zabudowane obrzeżnie w sposób  
ciągły, a do ogródka prowadził przejazd, 
umieszczony z reguły na skraju budynku. Nie 
było tu oficyn. Budynki były dziełem anoni
mowych rzemieślników i przedsiębiorstw bu
dowlanych, którzy powielali wzory z „lep
szych” dzielnic, gównie z najbliższej Saskiej 
Kępy. Praktycznie nie stosowano detalu ar
chitektonicznego, pojawia się niekiedy gzyms 
wieńczący lub pośredni, odmienny kształt 
okien klatki schodowej, ozdobne drzwi wejś
ciowe. Obecnie budynki te, po czterdziestu 
latach administrowania komunalnego wyma
gają kapitalnego remontu lub wyburzenia. 
Nic nie wskazuje na to, aby miało nastąpić 
jedno lub drugie.
W otoczeniu przestawionym wyżej na wol
nych działkach plombowych planuje się 
wzniesienie 5 budynków mieszkalnych dla 
spółdzielni, grupującej aktorów, reżyserów, 
muzyków, plastyków i architektów; inwestora
0 specyficznych wymaganiach funkcjonal
nych.
Jaką formę znaleźć dla pogodzenia aspiracji
1 wymagań takiego inwestora z tak odmien
nie od jego oczekiwań ukształtowanym oto
czeniem? Jak wyglądać ma nowa zabudowa, 
aby nie podkreślała ubóstwa starej, ale nie 
była jednocześnie prostym jej uzupełnie
niem? W przedstawionym projekcie próbowa
no zastosować formy, detale, proporcje za
czerpnięte z bliższego i dalszego otoczenia 
w sposób lekko uszlachetniony. Służyć to ma 
zmniejszeniu dysonansu pomiędzy nowym a 
starym, przez swego rodzaju nobilitację sta
rego. W omawianym zespole zaprojektowano 
około 4b mieszkań o średniej wielkości, łącz
nie z pracownią, około 85 m kw. Technologie 
w y k o n ę l t r a d y c y j n e .

NA GROCHÓWIE ZACHODNIM
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3. Projekt budynku „ 0 ” przy ul. Osowskiej: A-widok; 
B-plan parteru; C-pian piętra; D-elewacja od ul. Osow
skiej, E-elewacja od ul. Domejki

4. Projekt budynku „ C ” przy ul. Osowskiej: A -  widok; B -  
elewacja od ulicy Domejki; C -  elewacja od strony podwó
rza; D -  plan parteru; E -  plan piętra;
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6. Projekt budynku „ B ” przy ul. Osowskiej: A-widok; 
B-plan parteru; C-plan II piętra



Michał Patyk

BUDYNEK STUDENCKIEJ SPÓŁDZIELNI PRACY „ŻACZEK” 
W KRAKOWIE

HI

UL SW. FILIPA

Autorzy: arch. arch.: Stanisław Deńko, Lucy
na Matławska-Patyk, Michał Patyk 
Akademicka Pracownia Architektury —  Kra
ków
Powierzchnia zabudowy: 734,5 m2 
Powierzchnia użytkowa: 1 709,9 m2 
Kubatura: 7 475,0 m3 
Projekt koncepcyjny 1984 r.

Projektowany budynek zlokalizowany jest w 
zabytkowej części Krakowa, w pierzei zabyt
kowej zabudowy ulicy św. Filipa nie opodal 
Rynku Kleparskiego. Problem projektowy ok
reśla decydująco tradycja miejsca (wytyczne 
konserwatorskie) i bogaty program użytkowy 
obiektu.
W kondygnacji podziemnej znajdują się po
m ieszczenia Akademickiego Klubu z małą 
sceną; parter zajmuje strefa wejściowa, bar, 
hall kasowy; piano nobile i drugie piętro —  
to gabinety Zarządu Spółdzielni i Działu Sa- 
morządowo-Organizacyjnego oraz sala po
siedzeń Rady Spółdzielni i prelekcji Akade
mickiego Klubu. Trzecie piętro zajmuje admi
nistracja. W kondygnacji poddasza rozwiąza
no pomieszczenia Akademickiej Pracowni Ar
chitektury. Podwyższenie poddasza od strony 
podwórca pozwala (bez zmiany gabarytu pie
rzei ulicy) na zwiększenie powierzchni użyt
kowej pracowni o antresolę, a zarazem na 
umieszczenie tu kotłowni gazowej.
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1. Widok ulicy św. Filipa
2. Sytuacja
3. Elewacje: A-od ulicy św. Filipa; B-śródblokowa
4. Plany: A-kondygnacji podziemnej z Klubem Akademic
kim; B-parteru; C-piętra (zarząd spółdzielni); D-ll piętra 
(dział samorządowo-organizacyjny); E-III piętra (adminis
tracja spółdzielni); F-poddasza (Akademicka Pracownia 
Architektury)
5. Plan podwórka z rozwinięciem elewacji
6. Przekrój
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Artur Jasiński

BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY JAKUBA W KRAKOWIE

Generalny projektant zespołu urbanistycznego: 
arch. Wiesław Nowakowski
Autorzy: arch. arch. Artur Jasiński, Wojciech Okta- 
wiec
Współpraca: arch. arch. Dariusz Gruszka, Małgo
rzata Kuzianik
Akademicka Pracownia Architektury —  Kraków.
Powierzchnia działki: 854 m2
Powierzchnia całkowita: 2 443 m2
Powierzchnia użytkowa: 1 800 m2
Kubatura: 7 588 m3
Liczba mieszkań: 20 ( f pracownia)
Liczba mieszkańców: 77

Projektowany budynek zlokalizowany jest w zabyt
kowej części krakowskiego Kazim ierza, u zbiegu 
ulic Jakuba i Warszauera. Obiekt zaprojektowano 
jako układ prostopadłych brył# różnej wysokości o 
przenikających s ię  dachach. Pom iędzy narożnikiem 
a budynkiem przy ul. Jakuba 7/9 pozostawiono 
prześwit kompozycyjny i komunikacyjny, naw iązu
jący do historycznego układu działek, w którym wi
doczne jest przejście.
Użycie historyzującego detalu oraz drewna, którym 
licowane są fragmenty elewacji (wykusz, przechód, 
ganki i balkony od podwórza) przypomina charak
ter istniejącej tu niegdyś ubogiej żydowskiej zabu
dowy mieszkalnej. Budynek realizowany jest w 
technologii tradycyjnej: ściany warstwowe, stropy 
FERT-40, więźba dachowa drewniana, pokrycie bla
chą cynkową. Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 
—- drewniane projektowane indywidualnie. Budy
nek ma własną, zlokalizowaną na poddaszu kot
łownię gazową

1. Sytuacja
2. Aksonometria zabudowy
Elewacje: A-od ul. Jakuba; B-od ul. Warszauera; C~od 
podwórza (zachodnia); D-od podwórza (południowa).
5. Widok od ulicy
3. Plan parteru. Oznaczenia: 1-mieszkanie M3; 2-mieszka- 
nie M4; 3-mieszkanie M5
4. Plan II piętra. Oznaczenia: 1-mieszkanie M3; 2-mieszka- 
nie M4; 3-mieszkanie M5; 4-mieszkanie M6; 5-mieszkanie
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Teresa Ney-Krzyżanowska

BUDYNKI MIESZKALNE PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 
W OSTRÓDZIE

Powierzchnia ogólna (łącznie): 3431 m1 2 
Kubatura (łącznie): 8 900 m3 4 5 
Liczba mieszkań (łącznie): 36 
Projekt: 1985-1986

Neogotycki budynek m ieszkalny z usługami na par
terze sytuowany jest w centralnej części starej O s
tródy. W ramach intensyfikacji tkanki miejskiej, wy
korzystania wolnych placów budowlanych w uzbro
jonej części miasta oraz w celu zaspokojenia po
trzeb inwestorskich (program mieszkaniowy) za
proponowano rozbudowę tego budynku. Działanie 
to ma także sprzyjać porządkowaniu krajobrazu 
centrum Ostródy.
Usytuowanie istniejącego budynku w głębi placu 
budowlanego stworzyło możliwość dobudowy 
dwóch symetrycznych skrzydeł m ieszkalnych, do
chodzących do ul. Kościuszki i kontynuujących li
nię zabudowy tej ulicy. Poszerzen ie ulicy stworzyło 
rodzaj skweru z zieloną przestrzenią półprywatną, 
przynależną m ieszkańcom proponowanej zabudo
wy, lecz w izualn ie integrującą się  z ulicą.
Ważnym elementem projektu było uchwycenie cha
rakteru miejsca, dość różnorodnego ze względu na 
niejednolite sąsiedztwo. P ierzeję ulicy stanowi 
spokojna architektura ZOR-owskiego budownictwa

m ieszkaniowego okresu powojennego. Wysokie da
chy kryte dachówką, regularny układ okien. Na za
mknięciu ulicy rysują się elementy drewnianej 
konstrukcji ryglowej.
Nowa architektura winna być dostosowana do ist
niejącej tkanki i interpretować ją na nowo. Drobne 
moduły prostych rozw iązań przeszłości są podatne 
na przekształcenia i adaptacje.
Rewaloryzacja budynku istniejącego polega na za
pewnieniu wszystkim m ieszkaniom obow iązujące
go standardu sanitarnego (kuchni i łazienek) oraz 
m inimalnej powierzchni m ieszkalnej. Zapropono
wano punkt sprzedaży pieczywa przy istniejącej 
mini-piekarni.
Budynki nowo projektowane połączone są z istnie
jącym łącznikiem  w poziom ie piętra.
Nowa architektura (elewacje szczytowe, architektu
ra wnętrza urbanistycznego) nawiązuje do charak
teru remontowanego neogotyckiego budynku, bę
dącego charakterystycznym elementem miasta. 
Nowe fragmenty nawiązują do gotyckiego szczytu 
wnękowego z trójdzielnym podziałem, ze skarpą, 
lizeną uplastyczniającą ścianę, z ceglanym i wyku
szam i na przemian —  wystającymi i wklęsłymi.
W wykończeniu elewacji połączono tynk z cegłą 
klinkierową występującą na cokołach, nadprożach, 
wykuszach, posadzkach.

1. Sytuacja
2. Plan parteru dobudowanego budynku. Oznaczenia: 
1-mieszkanie typu M4; 2-mieszkanie typu M3; 3-mieszka- 
nie typu M1
3. Plan piętra rewaloryzowanego budynku. Oznaczenia: 
1-mieszkanie typu M2; 2-mieszkanie typu M3; 3-mieszka- 
nie typu M4; 4-mieszkanie typu M1
4. Plan parteru rewaloryzowanego budynku. Oznaczenia: 
1-mieszkanie typu M2; 2-punkt sprzedaży pieczywa; 3-pie- 
karnia; 4-zaplecze piekarni; 5-mieszkanie typu M1
5. Rozwinięcie elewacji wnętrza urbanistycznego.



Wacław Seruga

UZUPEŁNIENIE TKANKI URBANISTYCZNEJ PROKOCIMIA 
I BIEŻANOWA W KRAKOWIE
W okresie powojennym nastąpił gwałtowny po
wierzchniowy rozwój miasta. Rozw ijało się ono na 
zewnątr?, wchłaniając otaczające przedm ieścia. 
Powstawały w sposób dynamiczny nowe osiedla 
m ieszkaniowe o monokulturze przestrzennej, iden
tyczne technologicznie, na terenach dotąd nie za
budowanych, łatwych do zainwestowania kubaturo
wego, komunikacyjnego i infrastrukturą techniczną. 
Rosły nowe organizmy m iejskie same dla siebie 
obok istniejących struktur przedm iejskich, które 
wszechstronnie nie doinwestowane, zaniedbane, z 
czasem  zostały zdegradowane funkcjonalnie i 
przestrzennie. Brak jakiejkolw iek integracji nowych 
zespłów ze starymi spowodował straty nie do na
prawienia w rozwoju przestrzennym miasta.
Jednym z takich m iejsc w Krakow ie jest zespół ur
banistyczny Prokocim ia i B ieżanowa ukształtowany 
wzdłuż linii kolejowej Kraków-Tarnów po jej połud
niowej stronie, z dwoma przystankami kolejowymi. 
Zespół ten, o drobnej skali zabudowy i zdecydowa
nie przeważającej zabudowie jednorodzinnej, kon
trastuje w skali i formie zabudowy z powstającymi 
nowymi osiedlam i. Jest przedmiotem działalności 
inwestora indywidualnego. Najbardziej jednak za
niedbaną częścią  tego zespołu urbanistycznego 
jest strefa przylegająca do linii kolejowej.
Trudności w pozyskaniu nowych terenów budowla
nych, uzbrojenia ich oraz ogólne trudności inwe
stycyjne zmusiły inwestorów do poszukiwań innych 
form działalności inwestycyjnej w istniejących 
strukturach urbanistycznych.
Jednym z przykładów takiej działalności jest roz
wój zakładowego budownictwa m ieszkaniowego, w 
tym przypadku zakładowego budownictwa Połud
niowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, 
która na terenach przyległych do linii kolejowych 
buduje m ieszkania dla swoich pracowników w rejo
nie ulicy Łazy w Bieżanow ie i ulicy G ierymskich w 
Prokocimiu. Przy okazji budowy nowych obiektów 
m ieszkaniowych, bezpośrednie otoczenie wzbogaci 
się o takie nowe inwestycje, jak drogi oraz urzą
dzenia i sieci uzbrojenia terenu. Powstaje nowa 
szansa częściowej rehabilitacji tego rejonu.

Budynki m ieszkalne (nr 1 i 2) przy ul. Łazy w B ie
żanowie
Autorzy: arch. arch. Wacław Seruga (gł. projek
tant), Piotr Dziewoński, Leszek Kalandyk 
Powierzchnia użytkowa: 1 926 m*
Powierzchnia ogólna: 3266 ma
Kubatura: 12904 m3
Liczba mieszkań: 32
Liczba mieszkańców: 120
Liczba młe|sc postojowych: 41
Projekt: 1984-1985.
Realizacja od 1985 r.

Obiekty m ieszkaniowe graniczą od północy z poto- . 
kiem Drwinka oraz linią kolejową. Projektowany W  
zespół urbanistyczny zamyka od strony zachodniej 
główną oś istniejących ogrodów PKP. Budynki zo
stały usytuowane symetrycznie tworząc w środku 
dziedziniec, który jest bardzo ważnym elementem 
kompozycyjnym założenia.
Dojazd zapewniono od strony zachodniej projekto
waną ulicą lokalną. Ogrody działkowe dla m ie
szkańców zespołu zlokalizowano w strefie izolacji 
od torów kolejowych. Istniejące drzewa zachowano 
i wciągnięto w kompozycję projektowanej zieleni.
Od strony północnej w strefie parkingów rozw iąza
no zieleń wysoką w formie ściany podbudowanej 1

1. Budynki mieszkaniowe przy ul. Łazy w Bieżanowie —  
sytuacja. Oznaczenia: 1-istniejące budynki, 2-projektowane 
budynki, 3-oslona śmietnikowa, 4-osłona śmietnikowa i 
pomieszczenia techniczne, 5-płac gospodarczy, 6-plac za
baw dla dzieci, 7-ogródki przydomowe, 8-dziedzlniec, 
9-ogrody PKP, 10-ogródki działkowe.

krzewami, w celu izolacji akustycznej i w izualnej 
od linii kolejowej. Dla m ieszkań zlokalizowanych w 
parterach zaprojektowano ogródki przydomowe 
Wejście do budynków rozw iązano od strony pół
nocnej, a w przypadku budynku nr 2 także od stro
ny dziedzińca. W tym budynku zastosowano klatki 
przelotowe. C iągi p iesze podkreślają symetrię za
łożenia urbanistycznego. Budynki kryte są spadzi
stym dachem o pochyleniu połaci dachowych 30 . 
Architektura nawiązuje do architektury kolejowej. 
Budyni korespondują z istniejącym otoczeniem, 
stanowiąc główny akcent przestrzenny. Rozdrob
nione w skali uzupełniają urbanistycznie i prze
strzennie ten fragment Bieżanowa. Mają zbliżone 
rozw iązanie funkcjonalno-przestrzenne. Są to bu
dynki o wysokości dwóch do trzech kondygnacji z 
piwnicam i lokatorskim i i ze strychem m ieszczącym  
suszarnię. Budynek składa się z dwóch sekcji roz
wiązanych na podstawie klatki schodowej, obsłu
gującej na jednej kondygnacji trzy m ieszkania 
Każda sekcja składa się z dwóch prostopadłych do 
sieb ie skrzydeł. Każdy budynek ma 16 mieszkań. 
Technologia wykonawstwa tradycyjna, ściany w ko
lorze białym, cokół z kamienia naturalnego, dach 
kryty dachówką, stolarka okienna i drzwiowa w ko
lorze ciemnego brązu, blacharka i elementy sta lo
we malowane na kolor ciemnobrązowy. Ogrodze
nie wysokie licowane kamieniem naturalnym (słup
ki i cokół), kraty stalowe malowane na kolor c ie 
mnoczerwony.

Budynek m ieszkalny (nr 3) przy ul. Łazy w B ieża
nowie
Autorzy: arch. arch. Wacław Seruga (gl. projek
tant), Leszek Kalandyk 
Powierzchnia użytkowa: 588 m3
Powierzchnia ogólna: 1 215 ma
Kubatura: 3482 m3 
Liczba mieszkań: 9
Liczba mieszkańców: 39
Projekt: 1985-1986 
Realizacja od 1987 r.

Budynek m ieszkalny wysokości trzech kondygnacji 
ze spadzistym dachem o nachyleniu połaci dacho
wych 30° oraz piwnicami lokatorskim i został zloka
lizowany w narożniku ul. Łazy i projektowanej dro
gi. Forma budynku jest symetryczna z wyekspono
wanym narożnikiem. Oś symetrii przebiega prze- 
kątniowo w stosunku do narożnika ulic. W przedłu
żeniu osi symetrii rozw iązano od strony północ
no -w schodn ie j główne wejście z dziedzińcem  o 
charakterze rekreacyjnym. Głównym założeniem 
przestrzennym dziedzińca jest symetrycznie pro
wadzona rama żelbetowa z dwoma murkami i 
kasztanowcem, która może być wykorzystana do 
zabaw dla dzieci (huśtawka) lub jako pergola. Po
przez stosowanie urozmaiconego detalu architekto
nicznego budynek jest rozdrobniony w skali, tym 
samym przestrzennie nawiązuje do otoczenia. Ma 
ogródki przydomowe dla m ieszkań zlokalizowa-





nych w parterze. Od strony chodnika usytuowano 
wysokie ogrodzenie podbudowane żywopłotem w 
celu izolacji od ulicy. Technologia wykonawstwa 
jest tradycyjna.
Cały zespół ma dodatkowe walory użytkowe i rek
reacyjne poprzez stworzenie warunków zbliżonych 
do domu jednorodzinnego (ogródki przydomowe i 
działkowe, dodatkowe pom ieszczenia lub warsztaty 
usytuowane w piwnicy).

Budynek m ieszkalny przy ul. G ierymskich w Proko
cimiu
Autorzy: arch. arch. Wacław Seruga (gł. projek
tant), Barbara Przybyszewska, Alicja Przybyszew
ska

Powierzchnia użytkowa: 1 850 m2
Powierzchnia ogólna: 3770 m2
Kubatura: 10 560 m3
Liczba mieszkań: 30
Liczba mieszkańców: 120
Liczba miejsc postojowych: 18
Liczba stanowisk garażowych: 9
Projekt: 1985-1987

Obiekt został zlokalizowany w terenie nie uzbrojo
nym, nie zagospodarowanym w zachodniej pierzei 
ul. G ierymskich w bezpośrednim  sąsiedztw ie tere
nów kolejowych. Plan budynku ma formę litery L, 
obiekt składa się z czterech sekcji. Dla m ieszkań 
zlokalizowanych w parterach zaprojektowano 
ogródki przydomowe bezpośrednio powiązane 
schodam i zewnętrznymi poprzez loggię z pokojem 
dziennym. W części zachodniej działki zaprojekto

wano tereny zie lone z placem zabaw dla dzieci, 
wspólnie użytkowane oraz dostępne poprzez klatki 
schodowe dla mieszkańców.
Forma budynku lekko zróżnicowana ma bogaty de
tal architektoniczny w partii dachu w rejonie strefy 
wejściowej i loggii. Budynek nawiązuje gabarytem 
i charakterem architektury do istniejącego otocze
nia, stanowiąc główny akcent przestrzenny ulicy 
Gierymskich. 7 J
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6. Budynek mieszkalny przy ul. Gierymskich w Prokocimiu — sytuacja. 
Oznaczenia: 1-istniejące budynki; 2-budynek projektowany; 3-oslona 
śmietnikowa i placyk gospodarczy; 4-ogródki przydomowe; Pogrodze
nie wysokie; 6-tereny zielone wspólnego użytkownika
7. A, B — widoki istniejącej zabudowy ul. Gierymskich. Fot. W. Seruga
8. Budynek przy ul. Gierymskich: A-aksonometria; B-plan parteru; 
C-plan wyższych kondygnacji; D-elewacja wschodnia; E-zachodnia.



Ida Król-Kamoji

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W WARSZAWIE

Autor: arch. Ida Król-Kamoji
Promotor: arch. Małgorzata Handzeiewicz-Wacła- 
wek

Powierzchnia terenu opracowania: 4 320 m1 2 
Powierzchnia zabudowy: 1 967 m2
Powierzchnia całkowita: 2 030,7 m2
Kubatura: 10198 m3
Powierzchnia do ekspozycji: 1 045,46 m2 (w tym
pomieszczenia wydzielone 671,4 m2)
Projekt: 1986 r.

Projektowi przyznano Doroczną Nagrodę SARP 
Oddziału Warszawskiego za najlepszą pracę dy
plomową w roku akademickim 1985/86 oraz wyróż
nienie w ramach dorocznej nagrody SARP imienia 
architektów Stanisława Nowickiego i Stanisława 
Skrypija w 1987 roku.

Galeria została zaprojektowana u podnóża murów 
Starego M iasta przy ulicy Mostowej. Taka loka liza
cja dałaby poczucie większej spójności Starego 
M iasta z pozostałą częśc ią  miasta, gdyż według 
Planu Ogólnego Zagospodarowała Przestrzennego 
Śródm ieścia Warszawy (z 1983 r.) m iejsce to leży 
na skraju subjednostek strukturalnych: obszaru 
szczególnej koncentracji symboli miasta, parku 
m iejskiego i bulwaru spacerowego nad W isłą oraz 
centralnego zespołu wypoczynkowo-rozrywkowego. 
Zadaniem obiektu miałoby być zw iązanie miasta z 
pasem nadwiślanym. Stanowiłby on także zakoń
czenie Starego Miasta, jako jednostka kulturalna o 
dużej s ile  oddziaływania. Ga leria  może przejąć i 
spełniać częściowo funkcję organizatora imprez na 
wolnym powietrzu oraz wspomagać istniejący już 
Teatr Stara Prochownia. Lokalizacja powoduje 
przesunięcie ulicy Brzozowej, stwarzając drugi 
ciąg prowadzący od Rynku Starego M iasta do Ryn
ku Nowego Miasta.
Galeria ze względu na wartość historyczną istnie
jącego otoczenia nie może stać się  dominantą ar
chitektoniczną. Dlatego, mimo swej znacznej po
wierzchni, stanowi płaski taras, a mury jej upodab
niają się  do murów obronnych Starego Miasta, któ
re stanowią najistotniejszą część krajobrazu w tym 

.miejscu.
Nowy budynek nie jest pastiszem żadnego z istnie
jących. M iejsce to dawniej było zabudowane. Teraz 
trudno by zdobyć się  na decyzję zasłon ięcia mu
rów Starego Miasta, lecz trudno też pogodzić się z 
tym, by nie miało ono swej wymowy, było mie
jscem pustym, nic nie oznaczającym, stwarzającym 
poczucie izolacji Starego Miasta.
Ga leria  jest tak zaprojektowana, że otworzy prze
strzenie o indywidualnych cechach, które mają od
działywać inspirująco na użytkowników. Jest to 
odejście od koncepcji jednej zunifikowanej prze
strzeni, która daje więcej formalnych możliwości 
przez jej przekształcenia, ale jest w rezultacie 
martwa. Zaprojektowano szereg sal o zróżnicowa
nym klimacie, w ielkości, proporcji i oświetleniu. 
Układ charakteryzuje przechodzenie od pomie
szczeń niskich, wąskich z ośw ietleniem sztucznym 
do szerokich i coraz wyższych, aż do pom ieszczeń 
o dwukrotnej wysokości z ośw ietleniem dziennym. 
Sale mają wobec s ieb ie stosunek „aktywny” po

przez wgląd z jednego pom ieszczenia do drugiego 
lub do czterech sal na raz. Pom ieszczenia ekspo
zycyjne tworzą jeden zamknięty ciąg sal. N ieza leż
nie od tego ciągu może funkcjonować sala projek
cyjna dla 91 osób, czytelnia, czy też bar kawowy. 
Prace artystyczne są eksponowane również na 
dziedzińcu wejściowym, otoczonym murem i na ta
rasie w wyznaczonych miejscach. Taras pokryty 
jest trawą ze ścieżkam i z klinkieru. Wśród trawy 
um ieszczone są kompozycje z wrzosów i jałowca

chińskiego, irg i jałowca horyzontalnego odmiany 
zielonej i niebieskiej, po którym można chodzić. 
Ściany wewnętrzne budynku są tynkowane i malo
wane na biało, podłoga jest z płyt kamiennych 
„m oraw ica” .
Budynek ma pełną klimatyzację tradycyjną, jedno
przewodową, n iskociśnieniową w całym budynku. 
Instalacje klimatyzacyjne prowadzone są w prze
strzeni pomiędzy stropem i stropem podw ieszo
nym.

1. Sytuacja
2. Aksonometria tarasu



3. Plan na poziomie wejścia. Oznaczenia: 1-hall; 2-ekspo- 
zycja; 3-próżnia sali ekspozycyjnej; 4-zaplecze; 5-pracow- 
nia; 6-bar kawowy
4. Przekroje A-l-l; B-lł-il
5. Widoki galerii: A-północno-wschodni; B-północno~za- 
chodni; C-południowo-wschodni; D-południowo-zachodni.
6. Elewacje: A-fragment elewacji południowo-zachodniej 
(wejście); Bpółnocno-wschodnia.
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Irena Bajerska

PARK URSYNOWSKI

Generalni projektanci założeń zieleni osiedla Ursy
nów: arch. Marek Budzyński, arch. krajobrazu: Ire
na Bajerska
Autorzy parku Ursynowskiego: arch. Andrzej
Szkop, arch. arch. krajobrazu: Irena Bajerska, Ewa 
Ledworowska
Powierzchnia ogólna: 9,6 ha 
Powierzchnia terenów zieleni: 5,8 ha 
Drzewa liściaste: 380 szt.
Drzewa iglaste: 340 szt.
Krzewy liściaste: 3955 szt.
Krzewy iglaste: 219 szt 
Peonie: 3020 szt.
Irysy: 2 347 szt.
Ziemia urodzajna miejscowa: 9400 m3 
Torf: 2 318 balonów 
Trawy: 2100 kg

Tereny zie len i zespołu osiedli Ursynów Północny 
przeznaczonego dla 38 tys. m ieszkańców i obejmu
jącego obszar 194 ha, stanowią zwarte układy 
funkcjonalno-przestrzenne o charakterze linio- 
wo-punktowym.
Tereny parkowe, sportowe i wypoczynkowe połą
czone są ze sobą systemem przejść pieszych nie 
kolidujących z jezdniam i i są dostępne dla każde
go.
Park, położony na południowo-zachodnim krańcu 
Ursynowa Północnego, jest integralną częścią  jed
nego z wymienionych układów terenów zieleni. 
Można od niego rozpocząć lub w nim skończyć 
wędrowanie, bieganie, jazdę rowerem. Można też 
w nim być, uprawiać sporty, bawić s ię  lub biernie 
korzystać z jego terenów. Park jest niewielki, po
wierzchni ok. 9 ha, ograniczony od północy i za
chodu ulicami: Rzymowskiego i Barwną, a od 
wschodu i południa zabudową m ieszkaniową. 
Ukształtowanie istniejące jest wyraźnie zróżnico
wane: w części wschodniej parku występuje wyraź
ne obniżenie w formie długiej dolinki (obniżenie 
rzędu ok. 3 m), przecinającej obszar parku z pół
nocy na południe.
W części zachodniej parku, w trakcie budowy 
osiedla zostało usypane wzgórze z nadmiarów z ie 
mi wydobytej z wykopów w osiedlu.
Wysokość wzgórza licząc od podstawy, wynosi 18 
m. Ma ono uformowane trzy wierzchołki oraz wyż
łobienie w części wschodniej. Teren przyszłego 
parku nie miał roślinności poza niewielkim  zespo
łem roślinności przydomowej w części północ
no-zachodniej, zachowanymi drzewami owocowymi 
po byłych ogródkach działkowych oraz pojedynczy
mi drzewami. Program i układ parku w dużej m ie
rze narzuciło sztuczne wzgórze, które w zamyśle 
miało być atrakcyjne krajobrazowo, służyć do up
raw iania sportów zimowych i letnich, a także osła
niać osied le od dużych tras komunikacyjnych w są 
siedztwie. Wzgórze to jednocześnie podzieliło te
ren parku na dwie części: górzystą i łagodnie obni
żoną dolinę. W najbardziej obniżonym miejscu tej 
doliny zlokalizowano płytki zbiornik wodny o utwar
dzonym dnie i brzegach, z wodą okresowo dopro
wadzoną z sieci wodociągowej i odprowadzaną do 
kanalizacji.
Cały teren parku pokryty jest s iecią  ścieżek space
rowych. Kręgosłupem komunikacji parku jest pro
menada, łącząca jednocześnie rekreacyjne tereny 
Dolinki S łużew ieckiej (strona północna parku) z te
renami zie len i Ursynowa Północnego.
Od promenady wiodą ścieżki na wzgórze, dookoła 
wzgórza oraz liczne ścieżki łączące tereny m ie
szkaniowe z parkiem, dojścia do kortów i do 
ogródków działkowych. Wzdłuż ścieżki na wzgórzu 
urządzono ścieżkę zdrowia.

W płaskiej części parku urządzono trawiaste boi
ska do gier różnych oraz zbudowano korty teniso
we.
Park jest ośw ietlony lampami ogrodowymi, wypo
sażony w sieć nawadniającą i w system kanalizacji 
odprowadzający wody opadowe.
Projekt z ie len i, jej kształt, został integralnie zw ią
zany z koncepcją przestrzenną parku. Zaprojekto
wano obsadzenie zboczy wzgórza dużymi kępami 
wysokich drzew, pozostaw iając w ierzchołki nie ob
sadzone oraz pozostaw iając zbocze północne oraz 
częściowo południowe wolne od roślinności, aby 
umożliw ić uprawianie sportów zimowych, opalanie, 
leżakowanie latem.
Kępy drzew iglastych (jodły kalifornijskie, modrze
wie, sosny czarne, św ierki kłujące) obsadzono pas
mami krzewów (ognik ciernisty, róża dzika, róże 
pomarszczone, berberys), które ochronią nowe na
sadzenia przed zniszczeniem  ich przez ludzi i psy. 
C iemną zie leń drzew iglastych rozjaśniają posa
dzone obok kępy brzóz i jabłoni ozdobnych (jabłoń 
purpurowa Eleyi). Podnóże wzgórza od strony za
chodniej i południowej obsadzono zwartymi kępa
mi drzew liściastych (brzozy, klony, dęby).
Tereny stanowiące część obniżoną i płaską parku 
pozostawiono w większej części nie obsadzone w 
postaci dużych płaszczyzn trawiastych. Tylko 
wzdłuż promenady posadzono grupy drzew ig la
stych, prowadzących idącego, odsłaniających lub 
zasłaniających widok na dolinkę parku. W taki sam 
sposób obsadzono drogę biegnącą na granicy par
ku i terenów m ieszkaniowych po jego stronie 
wschodniej.
Specjalny charakter głównej promenady, będącej 
klamrą spinającą dalsze tereny parkowe, podkreś
lają otulające i prowadzące nasadzenia z niskich 
krzewów (berberysy, róże parkowe, tawuły niskie, 
kosodrzewina, mahonia) oraz rabaty komponowane 
z różnych gatunków peonii.
Wokół sadzawki posadzono kilka wierzb oraz wy
konano rabaty z kilkunastu gatunków irysów.
W pozostawionych i użytkowanych przez m ieszkań
ców osied la ogródkach działkowych posadzono 
grupy drzew i krzewów wzdłuż ulicy Rzymowskie
go, które bądą z ie len ią  osłonową dla ogródków 
działkowych i dla parku.
Projekt techniczny parku wykonany został w 1978

1. System zieleni osiedla Ursynów



zimowych
4 polony do leżakowania
5. Ścieżka ćwiczeń
6. boiska trawiaste 
7 sadzawka

LEGENDA :

O  drzewa projektowane liściaste 
O  drzewa projektowane iglaste '  
{+) drzewa istniejące 
©  krzewy projektowane liściaste
0 krzewy projektowane iglaste 

^ r a b a t y  bylinowe
□  trawniki 
sław ki 

oświetlenie
1 :drogi i Ścieżki

ZESTAW r o ś l in :

krzewy liściaste 
Berberis thunbergii 
Berberis atropurpurea 
Berberis verruculosa 
Chaenomeles japonica 
Cornus alba sibirica 

. Crataegus oxyacantha 
Crataegus oxyaoantha Faufe Scarlett 
Forsythia spectabilis 
Mahonia aquifolium 
Pyracantha coccinea 
Rosa canina 
Rosa rugosa 
Spiraea thunbergii

drzewa liSciaste 

Acer platanoides 
Aesculus hippocastanum 
Alianthus altissima 
Betula verrucosa 
Ouercus robur 
Ouercus rubra 
Malus floribunda 
Prunus cerasus 
Sorbus aucuparia 
Salix a lba‘Vittelina Pendula'

drzewa i krzewy iglaste 
Abies concolor 
Larix europea 
Pinus mugo 
Pinus mugo mughus 
Pinus nigra 
Pinus cembra 
Picea pungens 
Picea omorica

byliny

Peonia w odm.
Iris kaempferi wodm.

roku, projekt wzgórza dwa lata wcześniej. Wzgórze j 
było usypywane przez kilka lat i dopiero w 1984 r. 
rozpoczęto realizację pozostałych elementów par
ku: ścieżek, sadzawki, kortów itp. Niestety podczas 
prac budowlanych zm ieniono przebieg dróg i śc ie 
żek i zm ieniono obrzeża sadzawki —  bez porozu
miewania s ię  z projektantami.
Te bardzo niekorzystnie zm iany dla parku, pociąg
nęły za sobą konieczność zm iany w obsadzeniach 
i w rezultacie w 1985 roku powstał zam ienny pro
jekt zie leni, który zrealizowano w tym samym roku 
jesienią.
Materiał roślinny był bardzo młody i nie najlepszy, 
wykonanie marne, zima była mroźna i śnieżna i w 
rezultacie niew iele roślin przetrwało do 1986 roku. 
Wzgórze parkowe w porze zimowej jest użytkowa- i 
ne bardzo intensywnie przez m ieszkańców, w spo
sób nie kontrolowany i nie ujarzmiony. Płoty ochra
niające nasadzenie przy dużym opadzie śniegu nie 
pomagają. Część nasadzeń uzupełniono, ale nasze 
dotychczasowe ursynowskie dośw iadczenia doty
czące pielęgnacji z ie len i w tym zespole, nie są do
bre.
Wygląd parku w przyszłości podzieli prawdopodob
nie los pozostałych terenów osiedlowych, gdzie 
idea projektu jest zacierana przez chaotyczne, nie 
planowane i przypadkowe dosadzanie.

2. Plan parku
3. A, B przekroje przez teren parku.



k/iażko o architekturze
Jadwiga Sławińska i Jakub Wujek

O ..MITACH I UTOPIACH ARCHITEKTURY XX WIEKU”
W ubiegłym roku w Muzeum Architektury we Wrocławiu 
odbyła się dyskusja na temat publikowanych w „Architek
turze” artykułów Jakuba Wujka objętych wspólnym tytu
łem „ Mity i utopie architektury XX wieku”, zaś w maju te
go roku ukazała się książka pod tym samym tytułem wy
dana w znanej arkadowskiej serii. Poniżej przedstawiamy 
tezy wypowiedzi Jadwigi Sławińskiej i  Jakuba Wujka wyg
łoszonych w czasie tej dyskusji.

Jadwiga Sławińska
Czym jest historia architektury i jak należy ją uprawiać? 
— czy jako historię rzeczy, czy naukę o historycznych pro
cesach? Jakkolwiek zdania badaczy na ten temat nie są 
jednomyślne, to poglądu, że historia architektury jest wy
łącznie kroniką powstawania materialnych przedmiotów, 
raczej nikt nie podziela. Wielu natomiast uważa, że histo
ria architektury, to przede wszystkim nauka o procesach, 
w wyniku których powstają szczególne przedmioty — 
obiekty architektury.
Autorowi ,,Mitów i utopii..." udało się, jak mało komu do
tąd ująć historię architektury jako ewolucję myśli, idei i 
dążeń, i jest to najważniejsza, jakkolwiek nie jedyna zale
ta jego książki. Ukazuje ona jasno, że historia głównych 
idei nowoczesności była wspólna, a nie podzielona na 
rozmaite, niezależne od siebie ugrupowania i nurty, że 
prądy architektury pozostawały w nierozerwalnym związku 
z umysłowymi nurtami epoki. Nowatorska, choć kontro
wersyjna, jest kompozycja całości. Autor zrywa z dotych
czas stosowanymi w analogicznych opracowaniach po
działami, tj. według ugrupowań twórczych, krajów, bądź 
typów budynków. Poszczególne rozdziały „Mitów..." odpo
wiadają głównym, poruszanym w książce problemom. Klu
czowe zagadnienia prezentują się dzięki temu bardziej 
wyraziście, ale jednocześnie kryteria podziału stają się 
mniej jasne. Wielu czytelników może ulegać wrażeniu, że 
wywód stale się na nowo zaczyna i wciąż znów urywa. 
Wrażenie to potęguje jeszcze inna cecha pisarstwa Wujka. 
Główny ciąg rozumowania buduje on przy pomocy zesta
wienia poszczególnych, pozornie nie związanych ze sobą 
sekwencji. Czytelnik dokonuje rekonstrukcji ciągu w trak
cie lektury. Wymaga to odpowiednio przygotowanego od
biorcy. Czytelników przyzwyczajonych tylko do biernego 
przyswajania, bardzo irytują zawiłe, niejasne, i w ich od
czuciu, jakby nie dokończone teksty. Inni natomiast wyso
ko je cenią, traktując przede wszystkim, jako źródło inspi
racji dla własnych przemyśleń.
Niejasność „Mitów..." nie wynika z umyślnego poszukiwa
nia złożoności i sprzeczności, lecz z bogactwa i różnorod
ności poruszanej w książce problematyki, z wielowątko
wych rozważań zmierzających do syntetycznego ujęcia. 
Niezależnie od walorów poznawczych książka prezentuje 
także niemałe walory literackie. Ma swoją dramaturgię: 
ukazuje zawiedzione nadzieje i wyraża wielką gorycz roz
czarowania towarzyszącą utracie wiary w ideały nowo
czesności; ujawnia trudności i niepowodzenia w rozwiązy
waniu podstawowych zagadnień współczesnej urbanistyki; 
zdradza troskę i ogromny niepokój o jej dalsze losy.
Teksty Wujka czytuję z zapartym tchem, fascynują mnie i 
irytują zarazem. Czym jednak uważniej w gie wnikam i 
dłużej nad nimi zastanawiam, tym więcej mam wątpliwoś
ci, czy aby rozumiem je zgodnie z intencjami autora. 
Utrudnia mi to z nim dyskusję, zarówno w sprawach ma
rginalnych, jak i podstawowych — np. stopnia odpowie
dzialności ideologii modernizmu za degradację przestrze
ni zurbanizowanej. Nie znajduję w tekście sugestii, w jaki 
sposób sam autor byłby skłonny poprzecinać gordyjskie 
węzły swoich skomplikowanych, ukłóconych wątków rozu
mowania A może nie byłby wcale do tego skłonny? Jeżeli 
nie udziela on jednoznacznej odpowiedzi na wiele pytań, 
to nie uważam tego za wadę, ale przeciwnie, za cenną za
letę. Zamiast silić się na przedwczesne i powierzchowne 
rozstrzygnięcia, lepiej pozostawić znaki zapytania skłania
jące czytelnika do samodzielnych przemyśleń. Brak odpo
wiedzi na liczne pytania przestaje być zaletą, a staje się 
wadą, gdy Wujek porzuca bezstronną relację i podejmuje 
konkretną krytykę. Jakkolwiek oświadcza: ,,nie mam za
miaru ani bronić moderny, ani też je j krytykować", to 
wbrew tym deklaracjom często i niepostrzeżenie, z bezna
miętnego obserwatora przedzierzga się w surowego i nie

zawsze sprawiedliwego oskarżyciela. Jednym z przeja
wów takiej krytyki jest nieprzestrzeganie — przy ocenach 
różnych dokonań — jednolitego systemu wartości. I tak 
utrzymuje, że walory plastyczne Pawilonu w Barcelonie, 
Mięsa van der Rohe nie były autonomiczne, lecz wynikały 
z kontekstu stojącej obok rzeźby i koronkowej architektury 
sąsiedniego budynku. Może istotnie ma rację, rzecz jed
nak w tym, że jest on rzecznikiem idei ciągłości, bądź 
kontynuacji. Głosi on, że nie istnieją autonomiczne war
tości plastyczne architektury, lecz wynikają z kontekstu, w 
który obiekt jest uwikłany. Zadanie projektanta polega 
więc na tym, aby nowy obiekt wprowadzić w istniejący 
kontekst. Nieprzestrzeganie tego postulatu prowadzi do 
rozbicia urbanistycznej ciągłości. Wujek nie tylko opowia
da się za ideą kontynuacji, nie tylko piętnuje odstępstwa 
od niej, dostrzegając je w różnych, niekiedy uznawanych 
za wybitne rozwiązaniach, ale jako współautor ekspery
mentalnych projektów realizuje idee ciągłości w swej 
praktyce projektowej. Z tego punktu widzenia krytyka Pa
wilonu jest nieuzasadniona.
Inny przykład nielojalnej krytyki dotyczy Teatru Wielkiego 
w Lodzi, a ściślej przeprowadzonych wokół niego wybu
rzeń. Być może, że zarzut jest słuszny, ale autor nie uza
sadnił go w sposób przekonujący. Rozwój miasta wymaga 
niekiedy niezbędnych wyburzeń, jeżeli kogoś oskarża się
0 niszczenie cennych, istniejących wartości, to zarzuty 
trzeba dokładnie precyzować. Formułowanie opinii kry
tycznych przy pomocy mglistych, nie sprecyzowanych 
przypuszczeń, to przecież nic innego jak insynuacje — 
wypróbowany i pospolity chwyt demagogii. Wujek potępia 
demagogię wówczas, gdy występuje w pismach futurystów
1 Le Corbusiera, ale nie dostrzega jej w wypowiedziach 
krytyków współczesnych, na które się powołuje i często 
wydaje się w pełni akceptować.

Jakub Wujek
Czy moje „Mity..." są historią rzeczy czy też historią idei? 
Nie pisałem historii. Gdybym to robił, musiałbym budować 
łańcuchy zdarzeń, wyizolowane mniej lub bardziej z kon
tekstu cywilizacyjnego tamtych lat. Pisanie o historii rze
czy w naturalny sposób doprowadziłoby do systematyzo
wania projektów, wyszukiwania wzajemnych zapożyczeń 
formalnych, odkrywania prawdziwie nowych, nie znanych 
jeszcze sposobów rozwiązywania poszczególnych tema
tów lub ich szczegółów. Łączyłoby się to w sposób natu
ralny z próbami wartościowania twórców, hierarchizowa- 
nia ich osiągnięć w panteonie sztuki stworzonym przez 
nasze wychowanie i nauczanie.
Pisanie o historii idei musiałoby iść drogami wytyczonymi 
przez historię filozofii. Chciałem pisać (pytanie — czy mi 
się udało?) o uwarunkowaniach, które tworzą i rzeczy, i 
idee; o czynnikach wpływających w sposób istotny na pog
lądy architektoniczne dnia wczorajszego, dzisiejszego i ju
trzejszego; o tym co stało się już przed narysowaniem 
pierwszej kreski na pustej kartce papieru i o tym, co de
terminuje napisanie artykułu, manifestujub książki zwią
zanej ze sztuką.
Pisałem o micie twórcy, o utopiach -ludzkiej szczęśliwości, 
o mitach — utopiach nowej estetyki, o micie techniki i mi
cie nowoczesności. Pojawiają się już nowe. Nie pożegna
my się z nimi łatwo. Będą nam towarzyszyć w naszej pra
cy. W trakcie tej dyskusji pojawił się następny: mit nie- 
przystosowalności człowieka do otaczającego świata. Oka
zuje się, że łatwiej zmienić ognisko na grzejnik elektrycz
ny, a potem na klimatyzację, niż określić na czym polega 
to, tak często i tak dotkliwie dające o sobie znać nieprzy
stosowanie. Jesteśmy już w stanie określić bardzo gruby
mi kreskami daty charakterystyczne w rozwoju architektu
ry po II wojnie światowej. Wiemy co spowodowało zała
manie się modernistycznego ideału formy obiektywnej. 
Zaprzeczenie dominacji funkcji to lata 1945—1956. Odrzu
cenie konstrukcji przypada na okres 1956-1967. Teraz od
krywamy prawdy myślenia klasycznego, powiązane w spo
sób szczególny coraz silniejszym odkrywaniem tożsamoś
ci narodowych. Jestem zresztą przekonany, iż w Polsce, 
na naszym rodzimym gruncie będzie to powiązane z 
uświadomieniem sobie wpływu i znaczenia konstruktywiz
mu, a w szczególności produktywizmu na naszą architek
turę przed i po II wojnie światowej.

Wystrzegałem się opisu poszczególnych projektów. Jeżeli 
zjawia się jeden czy drugi przykład, to tylko jako ilustracja 
zamierzenia teoretycznego, zdeterminowanego przez pog
lądy, z którymi dany autor się utożsamił, które zaakcepto
wał.
Innym problemem są sposoby referowania cudzych poglą
dów, oryginalnych, źródłowych cytatów: opisowy i dosłow
ny. Ja zastosowałem w „Mitach..." — drugi. Dlaczego? 
Wydawało mi się, iż sposób argumentacji jest równie waż
ny jak treści, ponieważ każdy okres historii wykształca zu
pełnie inny język i inny styl. Teksty Le Corbusiera, Szczu-. 
ki, Syrkusa lub Niemojewskiego pisane nowym — współ
czesnym językiem wyglądają inaczej. Podane w oryginal
nym brzmieniu, z całą tak charakterystyczną dla tego cza
su emfazą, dziwią i jednocześnie skłaniają do refleksji, 
uświadamiając nam jak wiele czasu upłynęło od dnia, kie
go zostały napisane. Można oczywiście nazwać to dema
gogią, ale ja się z tym nie zgadzam.
Trudno być prorokiem, przewidywać przyszłość. Dużo łatwiej 
oceniać czasy minione, segregować, klasyfikować. Jutro 
polskiej architektury będzie przecież wynikiem okolicznoś
ci społecznych, politycznych, gospodarczych, a także — re
zultatem działalności projektowej i teoretycznej. Jako jed
nostki mamy znikomy wpływ na warunki. Projekty, które 
wykonujemy, i przy odrobinie szczęścia realizujemy, pro
wadzą każdego dnia naszą dyskusję o przyszłości.
Dzisiaj, w połowie lat osiemdziesiątych, dyskutując o post
modernizmie nie pozbyliśmy się uniwersalnych marzeń i 
utopii, niezależnie czy będzie to jedna wielka płyta, którą 
zabudujemy Polskę, czy też jedna, wszechobowiązująca 
teoria architektury. Właśnie kontekstem próbuję poszerzać 
granice naszych krytycznych nastawień. Wiele pozosta
wiam czytelnikowi. Pokazując zdjęcie projektu Teatru 
Wielkiego wykonanego w łatach czterdziestych przez Syr
kusa, gdzie upodobnia opracowany rejon do normalnego 
„osiedla" odwołuję się do powszechnej znajomości Lodzi, 
do wspomnień o jej ciasnych ulicach, równej, rygorystycz
nie przestrzeganej linii zabudowy. Może wówczas każdy z 
czytelników doda do czytanego tekstu swoje własne, zapa
miętane z natury iłustacje. Wiem, że poszukiwanie przy
czyn, które doprowadziły do powstania i idei, i rzeczy jest 
bardzo trudne. Szczególnie, gdy dotyka ono działalności 
poszczególnych ludzi. Cały czas realizujemy mity i utopie 
naszych poprzedników. Nie żegnamy się z nimi z dnia na 
dzień. Jest to właściwość ludzkiej psychiki. Dużo łatwiej 
wykonać jakiś demonstracyjny gest; trudniej jest wykorze
nić automatyczne odruchy, które wykształciliśmy w sobie 
latami. Zostaliśmy wychowani w ściśle określonych kolei
nach i ich przekroczenie naprawdę nie jest rzeczą łatwą. 
Obawiam się, iż bardzo często w naszych architektonicz
nych dyskusjach podążamy za tymi samymi bogami ubra
nymi jedynie w kostiumy postmodernizmu, lub socrealiz
mu (w moim odczuciu był on realizacją doktryny 'konstruk- 
tywistycznej, doktryny w najczystszej postaci moderni
stycznej, z głównymi tezami i — jeden panujący styl, 
szybkie budowanie, jeden sposób realizacji. Różnice pole
gały jedynie na innym widzeniu form). Pamiętajmy, iż roz
liczaliśmy się z socrealizmu dyskutując o formie!
Żyjemy w okresie wielkich zmian w sposobie patrzenia na 
nasz zawód. Czy nie powtarzamy tych samych błędów?
Czy przewartościowania dokonano w połowie lat pięćdzie
siątych, pożegnanie z socrealizmem, rozpoczęcie dystan
su do wszelkich widowiskowych zmian w historii sztuki?
Czy masowe zapisywanie się dzisiaj do zakonu postmo- 
dernistów w części nie przypomina tamtych, starych cza 
sów?
Dlatego właśnie próbowałem pisać o tle, na którym kształ
tują się nasze poglądy i w którym umieszczamy nasze 
projekty. Jestem ciekaw, kiedy nowy zwrot doprowadzi do 
powstania neomodernizmu? Nie znaleźliśmy, jak na razie, 
odpowiedzi na pytanie: jak budować miasto. Skoncentro
waliśmy się (nie wszyscy — nie chcę generalizować) na 
poszukiwaniu odpowiedzi: jak powinien wyglądać pojedyn
czy, samotnie stojący obiekt. Cały wysiłek skierowaliśmy 
na sprawy formy: gzymsu, cokołu, kolumny. Dyskusje o 
modernizmie, postmodernizmie, klasycyzmie to tylko 
cząstka dyskusji szerszej, przebiegającej przez cały świat.
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DIDASKALIA
ARCHITEKTURY

Rozdzia ł V

Dwa spojrzenia 
na nowoczesność

George Orwell „1984” , przedstawił świat z 
betonu i szkła z cicho jeżdżącymi windami i 
szerokimi korytarzami oświetlonymi ciepłym  
żółtym światłem jako ideał, który w totalitar
nym społeczeństwie zrealizowany został tyl
ko w budynkach ministerialnych i prestiżo
wych. Koszmar dnia codziennego rozgrywał 
się w dziewiętnastowiecznej zabudowie o 
wąskich ulicach, ciemnych cuchnących pod
wórkach, o schodach stromych, krętych z po- 
wygryzanymi stopniami i w zakurzonych mie
szkaniach, gdzie stare meble porozrzucane 
są po kątach. „ Ideał (...) był czymś ogro
mnym, strasznym, promieniującym, świat ze 
stali i betonu, maszyn monstrualnych i broni 
zadziwiających, naród wojowników i fanaty
ków maszerujących w perfekcyjnym szyku, 
myślący tymi samymi myślami, powtarzający 
te same slogany, ciągle pracujący i walczą
cŷ  triumfujący i prześladujący, było to 300 
milionów ludzi o podobnych twarzach. Rze
czywistość pokazywała zapuszczone i brudne 
miasta, gdzie ludzie niedożywieni włóczyli 
się tu i tam w rozdeptanych butach, żyjąc w 
domach dzie w i ętnasto w i ocznych, śmierdzą
cych zawsze kapustą i toaletami”. Jeszcze  
pod koniec lat sześćdziesiątych mit nowo
czesności każe burzyć stare paryskie ho- 
tel-particuliers (il. 1) choć większość wybu
rzeń tych miejskich pałacowych założeń (50) 
została dokonana właśnie na początku wieku 
w latach 1907-1913, kiedy co do słuszności 
dokonywanych zmian nie miano wątpliwości 
(il. 2 i 3). Pogarda dla wszystkiego co stare 
trwała z górą 60 lat i ukoronowana została 
zburzeniem paryskich hal, co odbyło się ku 
zadowoleniu ówczesnej ekipy francuskiego 
rządu (G. Pompidou). Był to chyba ostatni akt 
wandalizmu architektonicznego w Europie, 
który zaczyna jednocześnie nowy etap rozra
chunku i refleksji nad przeszłością. Jak różne 
przybierają one postacie można przekonać 
się na podstawie dwóch pozycji wydawni
czych obrazujących jednocześnie stosunek 
ludzi tej samej generacji do błędów i wypa
czeń okresu modernizmu —  Charles Jencks: 
„Le Corbusier —  Tragizm współczesnej ar
chitektury” , Jakub Wujek: „Mity i utopie ar
chitektury XX wieku.” Zachodni historyk sztu
ki i polski projektujący architekt, autorzy tych 
pozycji, każdy z nich musi widzieć „moderni
styczną katastrofę” inaczej. W Polsce moder
nizm otworzył puszkę Pandory, na której dnie 
pozostała tylko nadzieja, że kiedyś, następne

pokolenia potrafią zmienić nasze otoczenie, 
które uległo ogromnej dewastacji. Nasze ob
sesje i nienawiść do rzeczy —  obiektów, któ
re nas otaczają uwarunkowują nas i nasze 
spojrzenie na działalność Le Corbusiera.
Jeśli powiemy, że jesteśmy kondycjonowani 
ideami corbusierowskimi, to trzeba również 
powiedzieć, że nie są to przecież owe czyste 
pomysły mistrza modernizmu (il. 4), lecz ka
lekie, wtórne i uproszczone idee stworzone 
przez nas samych, czy też naszych krajo
wych poprzedników na temat „nowoczesność 
w polskiej architekturze” . „Ten kaleki ge
niusz” , który jak pisze L. Mumford wypaczył 
pracę całego pokolenia, został jeszcze raz 
okaleczony w realizacjach wschodnioeuropej
skich miast. Nie można zatem dziwić się J. 
Wujkowi, że z taką pogardą i nienawiścią od
nosi się do pomysłów Le Corbusiera, choć 
można zarzucić mu, że nie mówi całej praw
dy o mitach i utopiach polskiej nowoczesnej 
architektury, które realizuje się po dzień dzi
siejszy. Polska jest jednym z ostatnich kra
jów, gdzie realizuje się zwulgaryzowane idee 
nowoczesności. Nie dziwmy się, że Zachód 
zapomniał już o tym co najgorsze i najbar
dziej bezsensowne w teoriach modernistycz
nych. Ch. Jencks pisze (1973) o Corbusierze  
analizując wypowiedź samego autora i ludzi 
zainteresowanych —  świadków tamtych dni. 
Przytacza opinie architektów, teoretyków 
sztuki, dotyczące życia i praktycznych reali
zacji pomysłów Le Corbusiera. Stara się być 
bezstronny, szuka prawdy, jest „zimny jak 
ogórek” —  jak mówią Amerykanie, ale nie 
zawsze udaje mu się być bezstronnym. Ang
lia to jedyny kraj europejski, gdzie Karta 
Ateńska i jej następstwa są mało widoczne. 
Konserwatyzm angielski nie dopuścił do rea
lizacji nie sprawdzonych teorii i nowe miasta 
wokół Londynu są wynikiem nie tylko euro
pejskiej euforii, co własnych angielskich 
przemyśleń. Jencks nie wini Corbusiera, nie 
oskarża o demagogię, obce mu są uprzedze
nia —  nic dziwnego powie ktoś, kto mieszka 
w bloku, nie doświadczył tego wszystkiego 
na własnej skórze. Opisując unitd d ’habita- 
tion w Marsylii stara się nas przekonać, że 
niektóre z pomysłów Le Corbusiera, jak jed
nostki mieszkaniowe, działają po dziś dzień, 
choć to oczywista nieprawda. Budynek w 
Marsylii zatwierdzony do realizacji w sierp
niu, kiedy merostwo było puste, przez przy
padkowych urzędników, nigdy nie funkcjono
wał, albo stał w połowie pusty, zamieszkany 
w większości przez architektów, albo co zda
rzyło się kilka lat temu, stał zupełnie pusty i 
proponowano go zburzyć. Sklepy nie dzia
łały, a na taras nikt nie wchodził. Opisując 
projekt apartamentów własnościowych (il. 5) 
(immeuble-villas) Jencks stara się nam wmó
wić, że był on wzorem dla budownictwa ko
munalnego w Związku Radzieckim w późnych 
latach dwudziestych. Proszę mi pokazać pa
nie Jencks, choć jeden zrealizowany budynek 
tego typu, gdzie każde mieszkanie miałoby 
własny ogród. Tego rodzaju gloryfikacji idei 
corbusierowskich jest znacznie więcej, koń
cząc na porównaniu Corbusiera z Palladiem. 
Jest jednak coś zadziwiającego w tym jak lu
dzie bronili się przed powierzchownymi has
łami, wyimaginowanymi celami i doktryner
stwem Le Corbusiera. Jencks jest niepocie
szony opisując przykrości jakie spotkały go w 
Paryżu czy Zurychu. Z kolei relacjonując atak 
Le Corbusiera na niemieckich ekspresjoni
stów jest niezaangażowany, wydaje się, że 
jak wielu historyków sztuki nie zna wartości, 
które bierze w ręce. Wyraźnie nie zdaje so
bie sprawy, jak cenne były w tych czasach

. realizacje Tauta i Poelziga, jak bardzo były 
awangardowe w przeciwieństwie do teorii Le 
Corbusiera. Ekspresjonizm niemiecki prze
szkadzał Corbusierowi, ponieważ był kierun
kiem silnym i twórczym, mającym wielu en
tuzjastów zwłaszcza wśród młodych architek
tów, nie skażonych doktrynerstwem czystego \ 
modernizmu. Wieża Einsteina Mendelsohna 
powstała 30 lat przed kaplicą w Ronchamp i 
świadczy o jednym: że ekspresjonizm nie
miecki wyprzedzał nowatorskie projekty Le 
Corbusiera właśnie o tyle. 30 lat potrzeba by
ło Corbusierowi, by to zrozumieć i stworzyć 
własne śródziemnomorskie (choć bardziej 
arabskie, jakby wzięte z mzabu) ekspresjoni- 
styczne dzieło. O osiedlu w Pessac Jencks 
pisze: „ Dzięki otwartemu planowi możliwe 
były zmiany w układzie wnętrz i w konstrukcji 
—  okazało się, że jest to architektura bardzo 
elastyczna i indywidualna”. Jest to kolejny 
absurd, oczywiście można tak tłumaczyć każ
dą porażkę mówiąc, że „życie ma zawsze ra
cję a architektura się myli”, choć tu mylił się 
architekt, a nie architektura, ponieważ nie 
uwzględnił realiów życia barbarzyńskich mie
szkańców. Wolą oni po dziś dzień mieszkać 
w przerobionych na slumsy, zaniedbanych 
domach, niż w krępującej ich sterylnej este
tyce. Ze wszystkich mebli zaprojektowanych 
przez Le Cobrusiera światową karierę zrobiły 
meblościanki (salon jesienny-Paryż 1929), (il.
6). Tak jak blokowiska zalały przedmieścia 
naszych miast, tak meblościanki w tysiącach 
wzorów wypełniły pudełkowate wnętrza tych 
osiedli. Najciekawszą z tajemnic słownika ar
chitektonicznego Le Corbusiera Jencks ko
mentuje wyrywkowo i dość niezdarnie. Pod
wójne, potrójne wysokości pomieszczeń ze 
słupami, zakręcającymi ścianami, wybudowa
nymi w środku pomieszczeniami wraz z ich f 
otworami drzwiowymi i okiennymi tworzą 
rzeczywiście symfonię przestrzenną, (il. 7).
W miarę jak zwiedzający porusza się, ukazu
ją się nowe zaskakujące perspektywy i to nie 
tylko w klasztorze La Tourette, ale w więk
szości budynków Corbusiera rzeźbiarskie 
elementy przestrzenne zachodzą na siebie, 
przecinają się, zanikają ukazując ograniczo
ną złożoność wewnętrznej przestrzeni. Jest 
to rzeczywiście wielkie osiągnięcie moderni
stycznej architektury. Pisząc o Corbusierze  
Jenks nie wspomina jednak jak paskudnie 
zestarzały się jego dzieła. Zazwyczaj źle wy
kończone, z tandetną ślusarką stalową i wyb
lakłymi kolorowymi niegdyś panelami, ze słu
pami z surowego betonu, o które trudno jest 
dziś zadbać, wylewanymi stropami żelbeto
wymi, gdzie kurz i brud zatarły ślady daw
nych deskowań, stoją corbusierowskie po
mniki jak drogowskazy, na których żadnej do
datkowej informacji um ieszczać już nie trze
ba. Może był on za bardzo zaangażowany i 
zbyt skutecznie szerzył swe poglądy, ale to 
nie on uczył się na swych błędach, to my 
uczymy się na naszych błędach, u których 
podstaw tkwiły teorie Le Corbusiera. Jednak 
ta biała śródziemnomorska architektura w 
słońcu znalazła swych zwolenników pod ko
niec XX wieku. Richard Meier tworzy post- 
corbusierowskie bryły, dbając o to, by ich 
estetyka odpowiadała wymaganiom współ
czesnych klientów (il. 8). Falujące białe ścia- I 
ny pokryte perfekcyjną wykładziną (il. 9), 
drzwi i okna aluminiowe, a stalowe balustra
dy pomalowane na biało, przypominają różne 
poziomy pokładów transatlantyku —  idei Le 
Corbusiera, których nie udało mu się zreali- I 
zować (il. 10). Niewiele zmieniło się w wol
nym planie budynków —  został on tylko le
piej wykorzystany. Dopracowana żelbetowa



konstrukcja jest również pomalowana na bia
ło, czasem białe żelbetowe dźwigary przeci
nają szklany świetlik ogromnych rozmiarów. 
Przestrzeń jest bardziej skondensowana, wy
korzystany każdy metr kwadratowy. Być mo
że cała atrakcyjność architektury Meiera po
lega na usytuowaniu budynku, grze wew
nętrznej elewacji i wszystkich elementów, 
które się na nią nakładają. Czasem  cofa się 
ona (il. 11), czasem  jest nadwieszona, gdzie 
indziej przecięta klatkami schodowymi i ba
lustradami. Wnętrze nie jest już tą corbusie- 
rowską przestrzenią, w której pływają dziwne 
bryły pomieszczeń, układające się razem ze 
strukturą budynku w niecodzienny świat rzeź
biarskiej wyobraźni. To skondensowanie 
ramp, schodów, wewnętrznych balkonów w 
połączeniu z elementami konstrukcji (słupy, 
belki, podciągi) doprowadza do poszukiwania 
odpowiednich miejsc, gdzie może on użyć te
go całego bogactwa elementów przestrzen
nych (l. 12). Pozostałe części budynku są tyl
ko korytarzami i zwykłymi odizolowanymi po
mieszczeniami. Im budynek większy tym wię
cej profanum, a mniej sacrum. Nie możemy 
więc poruszać się w nim i oczekiwać co 
chwilę zaskoczeń, jak w budynkach Le Cor
busiera. Musimy szukać tych wybranych mie
jsc wśród funkcjonalnej, prostej, zwykłej ku
batury. O ile książka Jencksa jest tworem 
wielce subiektywnym, opartym jednak na 
wielu nieznanych faktach, o tyle ,,Mity i uto
pie architektury XX wieku” Jakuba Wujka są 
Pozycją wtórną i dla architektów zaangażo
wanych w problemy współczesności dość 
nieciekawą. Brak w niej materiałów źródło
wych, niewiele jest też własnych przemyśleń. 
Ma jednak ona wartość relacji —  spojrzenia 
architekta, który docieka tego wszystkiego, 
co zaszło w architekturze i urbanistyce XX 
wieku i doprowadziło do współczesnego  
koszmaru miejskich, podmiejskich, czy wiej
skich osiedli. Robi to właśnie on sam, zawie
dziony twórca, autor blokowisk —- wielu nie
szczęść robotniczej Lodzi —  miasta, którego 
pauperyzacja pogłębia się z roku na rok. Jak 
wielu młodych architektów, których losy rzu
ciły do państwowych biur projektów realizują
cych mieszkaniówkę w latach wszechwładnej 
prefabrykacji, dziś autor pyta sam siebie, ja
kie były źródła tych totalnych zamierzeń? 
Kiedy to się zaczęło? Co leżało u podstaw tej 
paranoicznej wizji nowego świata? Rachunek 
sumienia? Tak, ale nieśmiały, nie dopowie
dziany do końca, bo brak w nim szczerego  
przyznania się do winy. Mimo to, jest to akt 
odwagi, temat nie został wyczerpany, a 
książka nie została wydana za późno, biorąc 
pod uwagę obecną sytuację w polskiej archi
tekturze. „ Poruszamy się w\koleinach wyżło
bionych przez naszych poprzedników" —  pi
sze Wujek myśląc o twórcach modernizmu. 
Ale te koleiny istniały od wieków, modernizm  
zdeformował je tylko czyniąc drogę prawie 
nieprzejezdną. Tak na przykład wypowiedzi 
S. Syrkusa o architekturze i budownictwie 
świadczą tylko o tym, że przed wojną mógł 
°n jedynie pisać i mówić, a nie realizować 
swą wynaturzoną urbanistykę, ponieważ nie 
dopuszczało do tego przedwojenne ustawo
dawstwo. Za nasze zniszczone i zdewastowa
ne miasta winę ponosimy my sami, ponieważ 
dopuściliśmy do spustoszenia kultury mafe
ralnej naszego państwa. Nie patrzmy więc 
z wyrzutem na zachodnich prekursorów, na 
Le Corbusiera, który chciał wyburzyć połowę 
Paryża (il. 13), czy uszczęśliwić w ten sposób 
mieszkańców kilku innych europejskich miast 
(il- 14). Paryż potrzebował takiej interwencji i 
to już od 1930 roku, może nie na taką skalę i



nie w takim historycznym miejscu propono
wanym przez Le Corbusiera, Paryski błąd ur
banistyczny popełniony został wiele lat 
wcześniej. Przeprowadzona przez Haussman- 
na (1852-56) przebudowa urbanistyczna dop
rowadziła do ujarzmienia miasta —  stworze
nia arterii komunikacyjnych i parków (Lu
ksemburski, Buloński, Monceau Vincennes), (il. 
15). Została ona jednak zatrzymana na grani
cy obecnego bulwaru peryferyjnego —  wtedy 
pozostałość po dawnych fortyfikacjach. Gdyby 
Haussmann poszedł śladem Sykstusa V i 
przedłużył bulwary (il. 16), Paryż nie byłby 
dziś otoczony chaotycznymi przedmieściami, 
które zablokowały miasto. W Rzymie Sykstus 
V przedłużył arterie wychodzące poza mia
sto, punktując je obeliskami. Tam właśnie 
powstały z czasem miejskie ulice, a obeliski 
—  znaki święte, stoją dziś na środku placów 
(np. Piazza del Popolo, (il. 17). W Paryżu —  
molochu już przed wojną należało wyburzyć 
jedną dzielnicę (np. XIX) aby dać odetchnąć 
miastu i powiększyć park Buttes Chaumont. 
Jest w książce J. Wujka wiele poglądów, z 
którymi bym polemizował. Pisząc o Le Cor
busierze zarzuca mu, że zaprojektował wiele, 
a zrealizował mało. Nie wiem czy pięćdzie
siąt obiektów to mało, a fakt, że nie udało mu 
się zrealizować wielu planów urbanistycz
nych, nowatorsko miażdżących otoczenie po
winien chyba cieszyć (il. 18). Pisząc o maso
wej produkcji: „Kraje rozwinięte przeszły tę 
chorobę, inne nie ucząc się niczego, podąża
ją za poprzednikami budując szklane domy i 
pułapki z betonu" dyplomatycznie nie wspo
mina o krajowych doświadczeniach w tej 
dziedzinie. Komentując jeszcze kilka uwag 
autora chciałbym zauważyć, że to co było 
ciekawe w Uniwersytecie w Bochum Candili- 
sa, Josica, Woodsa to nie tylko możliwość 
zmienności funkcji, lecz usytuowanie uniwer
sytetu na drodze między dzielnicą przemys
łową a mieszkaniową. Codzienna droga do 
pracy robotników miała przebiegać przez 
uniwersytet, co wywołało oczywiście natych
miastowy protest miejscowych władz. ,.Cieka
wa” jest również opinia autora odnośnie Mu
zeum Guggenheima, które jest dla niego 
złym funkcjonalnie i agresywnym urbani
stycznie budynkiem. Autor pisząc, że możli
wość wyszalowania wszystkich kształtów 
popchnęła Utzona do rysowania łupin opery 
w Sydney, nie wspomina, że zostały one 
sprefabrykowane przez biuro Ove Arup And 
Partners. Natomiast MIT P. Rudolpha i bu
dynki R. Bofilla w Marne-La-Vallee nie są 
prefabrykowane jak sądzi autor. Oba budynki 
mają konstrukcję wylewaną, a jedynie ele
menty elewacji są prefabrykowane. R. Bofill 
wcale więc nie udowadnia, że można budo
wać z prefabrykatów, czego od dawna nikt na 
Zachodzie już nie robi. Pisząc o Guild House 
R. Venturiego w Filadelfii twierdził Wujek, że 
„formalnie należy on jeszcze do świata blo
kowisk" —  chciałbym tylko zapytać, czy au
tor nie widzi, że ten kilkudziesięciometrowy 
budynek jest właśnie współczesną kamienicą 
i ma dużo więcej symbolicznych elementów 
niż tylko pozłacana antena telewizyjna. Na 
koniec wyraziłbym tylko zdziwienie wobec 
oczekiwania autora, że „doczekamy się może 
modernistycznego retro”, ponieważ pozwa
lam sobie zauważyć, że postmodernizm trak
tuje modernizm jak historię, z której ma pra
wo czerpać i w tym chyba tkwi jego siła.
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