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d redaktora /  editor’s notę

V ielkie problemy architektoniczne to, naszym zdaniem , nie pomnikowe budowle, lecz architektoniczny obraz kraju. Zachęcamy więc do 
lektury tego numeru poczynając od tematu „Gmina” zawartego w dziale problemowym. Małe miasteczka i wsie tworzą bowiem tkankę 

rzestrzenną obejmującą cały kraj -  miasta i aglomeracje są tylko tej tkanki kulminacją. Planowe i metodyczne podjęcie tematu architektonicz- 
sgo -  gmina ma duże znaczenie kulturowe i cywilizacyjne dla rozwoju Polski. Relacjonujemy stan tych metodycznych działań projektowych 
oddając pod dyskusję czytelników problemy, jakie się dotychczas wyłoniły. Zapraszamy też do Salonu Architektury Warszawskiej, unikalnej 
świecie wystawy projektów co roku eksponowanej w cehtrum Warszawy na tzw. świeżym powietrzu (złośliwi twierdzą, że jest to najlepiej 

entylowany salon stolicy). Z  cyklu „Postawy” polecamy rozmowę z arch. Zygmuntem Stępińskim o motywacjach kierujących jego twórczością, 
olecamy też krytycznie zredagowaną prezentację kilku ostatnio rozstrzygniętych krajowych konkursów architektonicznych. Mamy nadzieję, 
? lektura tego numeru „Architektury” nie zniechęci do odnowienia prenumeraty na rok 1978. Prosimy jednak pospieszyć się w tym względzie -  
najlepsza rada, jaką możemy udzielić na Nowy Rok 9

H i reat architectonic problems do not necessarily concern monumental edifices, b u t-in  our opinion -  regard the architectonic image ofthe  
3  country. Therefore we would like to interest you in the subject “Gmina” (“village community” -  the smallest administrative unitin Poland). 
mail towns and viUages constitute a spatial net covering the whole country while cities and agglomerations are just the nodls in this net. Plan- 
*d and methodical approach to the subject “gmina ” has a great cultural and civilization -  creating importance for the development of Poland. 
fe present the stage of the designing activities and problems which have arised, inviting the readers to participate in the discussion. Another 
vitation is to the Salon of Warsa w Architecture, a unigue open air exposition organized every year in the center of Warsawfwe had heard some 
asing remarks that it is the best air-conditioned Salon in Warsa w). In the ‘Affitudes’ senes we present architect Zygmunt Stępiński who speaks 
yout his work. We would like also to encourage you to read our presentation of a few architectonic competitions organized recently in Poland. 
e hope that this issue of “Architektura ” will not dissuade you from renewing your subscription for the year 1978. Please hurry! This is the best 
lvice we can give you for the Corning Year #  r
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«ApxHTeKrypa» —  nomcKsfi apx«re- 
KiypauR aeypaan, B03BswHHwil
—  o&tteny raopasecKiiM ohutom h ane- 

smh b o6jiacm apKareKrypn*
— noKaay nojDbCKOu u

MHpOBOH apXHTeKTypfcl,
—  iwipoKOH Hponaranne apxjrrefcryp- 

Horo HdcyccTBa,
swxoaht y*e HenpepuBHO TpHnnaTb 
jieT. «ApxmreKTypa»— nenaraeTicpH** 
nmcKse craTŁH no apsirmeicrype, 
TeopenwecKne rpyw, nH«cyecnH s 
Boneumm Meacny apxHTeieropaMH, 
saMBenasafl npencTaairrejieH o6me- 
ctbohhocth na Tewy 06 apxirreKType, 
HHCHHpHpyeT TBOpsecKyio TewaTHicy 
u noompacr MBrraTeneil k  Bwcrynjie- 
BRUM aa cipasmas acypsana;

«ApxirreKTypa» —  nawTaer cnpaaoM« 
Hue MaTepnajiu o npoeKmwx a crpo- 
HTCjnunuDK pa5oTax b IloJibkue a 3a 
pyOneaciiM, umpoico 3uaKOMKT Mnxa- 
Tenea c HHTepecaeHiueMB apxaTeicTy- 
pHMMH npOH3Bê eUHSIMM;

«ApxHTeKTypa»—crpewunrca k -rowy, 
hto&u tcmm cepbe3Boro conepacaaHs 
mjiarajmcb scbum b ôciymuM 
»3biKOM, cTapaeTca 3affirrepecoBaTb 
o^mecTBeHHCTb apxHreKTypnMMM npo- 

6jieMaM«;

«ApxHT6KTypa» —  oTpaaaeT raop- 
HecKHe hohckh b nene 4>opMiipoBaHH9 
npocTpancTBa b ycnoBHHX conHanac- 
THHCCKoro oGmecraa a :maKOMHT mb- 
TaTejieó co B3rn»naMH n CBepmewt- 
9MH B 3TOK OfolECTH B EUWIbliie H BO 
BceM MHpe.

«ApxHxeKTypa» —  b 1978 roay uwa
gęt  6 HOMHepoB acypaajia no 100 
erpamm b icaacaoM. CoBpeMeanoe no- 
jim pâ HMeacoe ogiopMJieHHe o6ecne- 
MHBaer xopouiee KaMecmo penpogyK- 
Uhh MaTepB&noB. TeKCT neMaTaeTCfl 
Ha DOJTbCKOM H aHTJUfHCKOM H3łJKax, 
coKpauieHHbiH TeKCT— aa pyccKOM 
93UKC. IloanacKa Ha acyptian rapairr- 
apyer ero uenpepuBMoe noiiyHeaae.

architektura
2K y ira a n  C o io3a nojn»CKHx apxn  
TeKTOpOB —  C A P n  
1-2 (363— 364)
HlIBAPb—<t>EBPAJIb
rofl xxxn

B CCCP noAnwcaTBCH Ha HcypHaji 
m o 3k h o  y o6iuecTBeHHbix pacnpocT- 
paHHTejiew b nyHKax m b areHT- 
CTBax «CoK»3neMaTH» no MecTy pa- 
6otbi w ynedbr, a TaKJKe b jiioGom 
noHTaMTe m OT^ejieHWM c b h3h . 
noflnwcaTbCH b CTpanax conwajiM- 
cTHnecKoro coAPy^ecTBa na xcyp- 
Haji M05KHO b : Bojirapwn — n^peic- 
uwfl FE II, lla  yji. riapn^KCKan, Co- 
4>m h . r^P  —- Zeitimgeyerthibsamt, 
1004, Berlin, Str. der Pariser Kom- 
mune 3—4, HexocjiOBaxHH — Po- 
§tovni Novinovś Służba — dovozu 
tisku, Praha II, Vinohradskś 46; Po- 
Stovni Novinova Służba — dovoz 
tlące, Bratislava 2, Leningradska 14. 
PyMbiHMH — D.E.P.,, Bucarest. BeHr- 
Phh —• Pasta Kdzpanti Hirlap Iroda, 
Budapest V, József Nśdor- tćr 1,

O t  penaicropa 1
OcHOBHajł apxHTeKiypHaa npo6jieMa co- 
ctoht, no HarneMy mhchhio, He b B03Be- 
AeHHH MOHyMeHTaJlbHbIX o6bCKTOB, a B
co3naHHH o6mero apxHTeKTypnoro o6-
jiHKa CTpaHbi. riosTOMy MTeHHe .aaHHoro 
HOMepa *ypH ajia  cjie^yeT HaMHHaTb c Te- 
Mbi «rMHHa» b  pa3A0Jie «ITpo6jieMbi». 
R eno  b  to m , mto HeóoJibuiHe ropow a, 
MecTeMKH h cen a , Kax pa3 h co3naioT  
npocTpaHCTBeHHyio icapTHHy crpaHbi, 
npHMeM ropow a h arnoMepauHH bbjow- 
iotcb Kax 6bi 3KCTpeMajibHbiMH ee TOM- 
KaMH. fljia  pa3BHTHH rionbuiH, nn a- 
HOBoe. h  MeTOflOJionreecKoe penieHHe 
apxHTeicrypHoro o6jiHKa T mhhm , HMeeT 
GoJibHioe KyjibTypHoe h  uHBHJiH3aimoH- 
Hoe 3HaMeHHe. C ooóm aeM  cocTOHHHe Me- 
TO,ziojiorHMecKHx npoeKTHbix pemeHHń, 
h npocHM HHTaTejieH npHHBTb ynacTHe 
B flHCKyCCHH Han nOBBHBIHHMHCa AO CHX 
nop npo6jieMaMH. IlpHrjiamaeM  TaK»ce 
noceTHTb CanoH BapmaBCKOH apxHTex- 
Typbl, yHHKaJlbHOH BblCTaBKH npoeKTOB, 
HaxoABmewcH b  neHTpe Bapm aBbi non 
OTKpblTblM HeÓOM (lUyTHHKH TOBOpBT, 
mto 3to  caMbiw jiyHiiiHH n o ycTpoftcTBy 
BeHTHJlHHHH CaJlOH CTOJlHUbl). M l UHKJia
«063op» peKOMeHnyeM o3HaKOMHTbc» 
c TeKCTOM 6ecenw, npoBeneHHoft c apx. 
3wrMyHTOM CTeMnHHbCKHM O MOTHBaX 
ero TBopnecTBa. PeKOMeHnyeM raioKe 
KpHTHMeCKHll o630p HeCKOJ1 bKHX apXH- 
TeKTypHbijf KOHKypcoB, npoBeneHHbix 
b  Hauieft cTpaHe 3a nocnenHee BpeMH. 
HaneeMca, mto conep^KaHHe iToro ho- 
Mepa noompHT MMTaiejieii k bo3o6ho- 
BJieHHK) nonnHCKH Ha xcypHaji b  1978 r. 
npocHM, onHaKo, nocneuiHTb c it h m  
neJlOM —  BOT JiyHlUHH COBer, KOTOpblH
MO»ceM naTb b hobom rony.

CooOmemra 7— 17
30-neTHe «ApxHTeKTypbi» 7
3oHa OTnbixa MHKpopaiioHa 
BbITOM-Pan3HOHKyB 9
rpynnbi oóbeKTOB nna ornwxa 10
PeCTaBpaUHH HCTOpHMeCKHX 
CTpOeHHH MOCKOBCKOrO
KpeMjifl 12
AnMHHHCTpaTHBHblH KOpnyC 
Coio3a noxpe6HTenbCKHX ko~ 
onepaTHBOB b  BpaTHCJiase 13
Uemp «CaBa» b Eenrpane 13
”Centre Europeen” b  JlłOKceM6ypre 14 
20-;iexHe H3naTeiibCTBa «Apxa- 
nbi» 15
K hhfh 16
flHCbMa 16
KoMMJOHHKe 17

IlpoOjieMU 18— 37
rMHHa (OCHOBHafl anMHHHCTpa- 
THBHaa enHHHua b nojibCKOH 
nepeBHe)
ripKMepHbie TMHHHbie 3KHJIHU1- 
Ho-o6cjiyacHBaiomHe neH- 
TpanbHbie paaoHbi 19

Tadeyui KaxuHotc 
TMHHaKpoKOBa 26

Kpucmuua neneHotcnaK 
Ceno KpoKOBa. FMHHHbm 5kh- 
nHIHHO-o6cny>KHBaK)ilIiHH 
HeHTpanbHbiH paiłoH 34

Emcu n.nceHHbi

npOBeneHHaa b Flonbiue pe^opMa an-
MHHHCTpaTHBHOrO neneHHB CTpaHbi Bbl- 
3Bana Heo6xonHMOCTb HanaTb nnaHOBbie 
h npoeKTHbie paóoTbi nna cooTBeTCTByio- 
mero ynopnnoMeHHB cymecTByiouieH ce-
TH nOCeneHHlł, B 0C06eHH0CTH OCHOBHblX,
to ecTb tmhh. rMHHHbie cena h ropona
BBnaiOTCn anMHHHCTpaTHBHblMH H o6~ 
cnyjKHBaioiiiHMM meHTpaMH n-m» CBbirne 
40% HaceneHHH CTpaHbi, cocpenoTOMeH- 
hoto b nepeBH«x. TeMa BKnioMeHa b npa- 
BHTenbCTBeHHyK) HCcnenosaTenbCRyio 
nporpaMMy flP -5  Ha 1976— 1980 ron 
non Ha3BaHHeM «MonenbHbie pemeHHn 
muiMiHHo-oOcjiyjKHBafomeft cTpyinypbi
B o6pa3HOBbIX TMHHHbIX lieHTpaX». 
riyxeM npoBeneHHn KOMnneKCHbix pa6oT 
no ynopnnoMeHHio rMHHHbix ueHTpOB 
b pa3nHMHbix pawoHax crpaHbi, 6yneT no- 
nyneH npOBepeHHbift Ha npaKTHKe Ma- 
Tepnan nnn nanbHeiłiiiHX HCcnenoBaHHiŁ 
U,eHTpanbHbiM KoopnHHaTopoM pa6oT 
HBnneTCB «MHCTHTyT o^opMneHHn BHe- 
HiHen cpenbi» b BapmaBe (MHCTHTyT 
KIUTanTOBaHHH CbpOnOBHCKa).
06mne rpanocrpoHTenbHbie npenno- 
cbinKH h npoeKTbi, BxonamHe b nporpaM
My nP-5, o6cy*naeT Taneym KaxHnxc; 
KpHCTHHa rieHHOH5KHaK onwcbiBaeT OnHH 
H3 3KcnepHMeHTanbHbix npoeKTOB tmh- 
Hbl KpOKOBa B rnaHbCKOM BOeBOnCTBe, 
nonpo6HocTH KOTOporo o6cy*naeT Exch 
IlflceMHbi, onncbiBaiomHii ceno KpOKOBy 
xax 3KHnHmHo-o6cnyxofBaK)mHH neHTp 
Bcen TMHHbl.

O63op____________________ 38—62
CanoH BapmaBCKOH apxHTeKTy- 
pbi 38— 55

3u z M y u m  C m eM nw tbC K U u, JlyKaui 
3eAUHbCKUU

TpanHHHOHHaa BbicraBKa, e^ceronHO op- 
raHH3yeMan b  ceHT«6pe, - Mecaue, no- 
cBnmeHHOM cTonwue, noKa3biBaeT ap- 
xHTeKTypHoe TBOpnecTBo nna BapmaBbi 
M CTOnHMHOrO BOeBOnCTBa. 3Ta BblCTaB- 
Ka, KpoMe CBoeH cnpaBOMHOii ctyHKUHH, 
npH3Bana B036ynHTb nwanor Mexcny 
npoeKTwpoBmHKOM h noTpe6HTejieM ero 
neHTenbHOCTH, MHeHHe KOTOporo Morno 
6bi, TaKHM o6pa30M, CTHMynHposaTb 
HaHHHaHHH apxHTeKTOpa. 
flaeTca KpaTKoe onncaHHe nynmHx npo
eKTOB.

E ecen a «ApxHxeKTypbi» c  apxw- 
TeKTOpOM 3wrMyHTOM CxeM-
nHHbCKHM 56—62

M3BecTHbiił BapmaBCKHił apxHTeKTOp, 
HaMaBrnwil cboio neaTenbHOCTb em e no  
nocnenHew BoftHbi, n aex  xapax repHCTHKy 
MOTHBOB CBOei O TBOpMCCTBa. KCTaTH —  
3wrMyHT CxeMnHHbCKHH —  aBrop Hnn 
coaBTop npoeKTOB pnna H3BecTHbix b 
BapmaBe coopy»ceHHlł: Tpaccbi B-3, 
MHKpopaiioHa MapneamTaT h Mapman- 
kobckoio 3KHnoro paiłOHa (M71M), o(J)op- 
MneHHH TbinoeoH 6aibi CTpoeHHH H obm- 
-CBBTa, pana npyrHx coopy^ceimił h cxy- 
nbHTypHbix KOMno3MUHH (HanrpoÓHH).

HcTopag___________________63—66
ApxHTeinrop Kaponb B hko- ~
BCKHH — K nBTHneCJITOH TO- 
nOBUlHHe CMepTH

Rdeuza PozycKan

HanoMHHaHHe o npo<j>eecHOHa n>HOH h 
nenarorHMecKott nenTenbHocTH apxHxeK- 
Topa, OTnHMaBmerocH orpoMHbiM Ta- 
naHTOM h 3HaHHBMH. B hkobckhh oxa3an 
óonbinoe BJiHHHHe Ha xapaxxep npeo6pa- 
3KeHHH nonbCKOft apxHTeKTypbi b  Hanane 
X X  croneTHs. Bbin aBTopoM npoeKTOB 
coopy>KeHHM B03BeneHHbix b BapmaBe 
H B npOBHHHHH, OnHHM H3 ocHOBaTenett 
ApxHTeKTypHoro OTneneHHn Bapmasc- 
Koro non»TexHHMecKoro HHCTHTyTa h 
MHoroneTHHM npo^)eccopoM itoto  Ot- 
neneHHn. TKhji b 1868------ 1928 ropax.

floM_______________________ 67—82
B penaKUHio 67

B m ducm e M pyi 
B penaioiHio 68

CAaeoMup roudeK  
CMenbie npenno^ceHHn Bnena 
Yp6aHbCKoro 71
063op npoeKTOB «ApxHTeKTy- 
pw» 72— 81

B pa3nene, KOTOpblH nenaTaeTcn b  xcyp- 
nane c 1976 rona non 3aronoBKOM 
«/1om», penaicuHB OTBenaeT Ha nony- 
MeHHbie ot MHTaTeneii nwcbMa, 3aTparw- 
Bałoume HHTepecHbie npoóneMbi, cbh- 
3aHHbie CO CT pOHTen bCTBOM HHnHBH- 
nyanbHoro noMHKa h h anoMHHaeT o nyn- 
m«x npoeKTax, ony6nHKOBaHHbix b *yp - 
Hane b 1976 h 1977 ronax.

Komcypcu___________________83— 98
ToproBO-o6cnyacHBaK>mHii 
neHTp acHnoro paiłOHa «3a- 
cna» b TnanbCKe 84
CnopTHBHbiil neHTp Knyóa 
«OnHMnHB» b rio3HaHH 87
MoHacTbipcKoe nonsopbe b 
T meÓHHue 89

CanoH «^OMa Khhfh» b Kpa- 
KOBe 91
U,eHTp o6cJiyxcHBaHHH b HaTo- 
nHHe 94

«ApxHTeKTypa BBonHT hobmh pa3nen: 
o6cy>KneHHe apxHTeKTypHbix KOHKyp- 
cob — onHoro H3 Ba*HeHmHx pbiiaroB 
TBOpMeCKOM MaCTepCKOH apXHTeKTypbI. 
ApxHTeKTypHbie KOHKypcbi b rionbine 
MMeiOT 3a co6oh nonryio TpanwuHio — 
TOJibKO jiHUib 3a nocneBoeHHoe BpeMa 
opraHH30BaHO 606 tbkhx KOHKypcoB. 
npw OTMeTax o KOHKypcax, nHTHpyeTca, 
xaK npaBHno, pemeHHe ^oopw, KOTopoe 
HHorna conpOBoacnaerca KOMMeHTa- 
pneM penaKHHH.
B TeKymeM HOMepe npencTaBneHbi koh- 
Kypcbi Ha:
1. ToproBO-o6cnyxcHBaK>mHH neHTp >kh- 

noro pawoHa «3acna» b FnaHbCKe,
2. CnopTHBHbiH neHTp Kny6a «OnHM- 

nHa» b  Flo3HaHH
3. MonacTbipcKoe nonBopbeBTmeÓHHne
4. CanoH «AoMa khhfh» b KpaKoae
5. lleHTp o6cJiy>KHBaHMfl b HaTonnue
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„Architektura” -  the Poiish architectural review, du- 
ring the łast thirty years has served constantly for:
-  exchanging views in the field of architecture,
-  presenting the experience of Poiish and world 
architecture,
-  wide poputarization of architectural art.

* „Architektura” -  carries on the critical estima- 
tions, pubiishes theoretical papers, discussions 
and polemics between the architects, as well as 
public opinions on architecture, inspires new or- 
ientations and approaches, brings public into di
scussions,

* „Architektura” -  gives the Information about desi- 
gning and new developments in Poiand and in 
different parts of the world, presents in great detail 
the most interesting works,

* „Architektura” -  presents serious and difficult 
problems in elear and easy way, tries to introduce 
the architectural problems to wider forum,

* „Architektura” -  reflects the creative search in 
spatial developm entfor socialist society, presents 
the achievements and the progress in this field in 
Połand, in other socialist countries and all over the

world.

„Architektura” -  will be published in 1978 in 6 double 
issues, each consisting of 100 pages. Good editorial 
quality resolve$ form new technique of printing. All 
articles are published in Poiish and in English, sum- 
maries in Russian. The subscription ensures regular 
receiying of Architektura.
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The monthly review „Architektura” appears in 6 
double issues per year. Price of a single copy: US 
S 4,50, DM BDR 10.-. Subscription rates per annum: 
US $ 27.-, DM BDR 60.-

Subscription orders from all countries
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Readers from the socialist countries may send their 
subscription orders ło foreign press distributors:
■ ALBANIA: Drejtoria Oendrore e Pśrhapjes dhe Propa- 

gandimlt te Librit. Rruga Konferenca e Pezśs, Tiranę
■ BULGARIA:Direkzja REP, rue Paris 11a, Sofia ICUBA: 
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PRENUMERATA KRAJOWA 1978
I  Miesięcznik Architektura ukazuje się w 6 podwójnych 

zeszytach w ciągu roku. Cena zeszytu: 60 zł •  Cena prenu
meraty krajowej: półroczna 180 zł, roczna 360 zł. Cena 
prenumeraty ze zleceniem wysyłki za granicę jest o 50% 
wyższa od prenumeraty krajowej. Cena prenumeraty dla 
członków SARP i studentów wydziałów architektury wy
ższych uczelni jest o 30% niższa od prenumeraty krajowej
•  Prenumeratę przyjmują oddziały RSW Prasa-Książka- 
Ruch oraz urzędy pocztowe i doręczyciele w terminach: -  
do dnia 25 listopada na I półrocze i cały rok następny -  do 
dnia 10 każdego miesiąca (z wyjątkiem grudnia) poprze
dzającego okres prenumeraty •  Jednostki gospodarki 
uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polity
czne oraz wszelkiego rodzaju inne zakłady pracy składają 
zamówienia w miejscowych oddziałach RSW Prasa-Książ- 
ka-Ruch. Zakłady pracy w miejscowościach, w których nie 
ma oddziałów RSW, oraz prenumeratorzy indywidualni za
mawiają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczy
cieli #  Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przy
jmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych RSW 
Prasa-Książka-Ruch, 00-840 Warszawa, Wronia 23, w ter
minach podanych dla prenumeraty krajowej •  Prenumera
tę dla członków SARP i studentów wydziałów architektury 
przyjmują koła i oddziały SARP na terenie całego kraju
•  Bieżące zeszyty miesięcznika Architektura są do nabycia 
w klubach MPiK Ruch na terenie całego kraju •  Egzempla
rze zdezaktualizowane można nabywać w Głównej Księ
garni Technicznej, 00-050 Warszawa, Świętokrzyska 14 ■
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W dniach 10 i 11 stycznia 1978 roku obradowała w Warszawie II Krajowa Konferencja PZPR wytyczając kierunki rozwoju 
Polski na lata 1978-1980. Z bogatych materiałów Konferencji przypominamy dwa cytaty dotyczące bezpośrednio spraw 
architektury i realizacji programu budownictwa mieszkaniowego.

Z referatu Biura Politycznego KC PZPR wygłoszonego przez I Sekretarza KC PZPR tow. Edwarda Gierka:

[...] Problemem społecznym szczególnej wagi jest budownictwo mieszkaniowe. Taką też rangę nadajemy temu problemowi 
w praktyce. W latach 1976-1980 należy zbudować łącznie z zadaniami dodatkowymi 1.575 tys. nowych mieszkań. Aktualny 
stan zaawansowania tego programu wskazuje na konieczność dalszego poważnego wzmożenia wysiłków, aby wykonać 
planowe zadania.
Biorąc to pod uwagę, zgodnie z ustaleniami IX Plenum KC w 1977 r. zwiększyliśmy dodatkowo nakłady na budownictwo 
mieszkaniowe o prawie 10 mld złotych. Plan na rok bieżący powiększa te nakłady w stosunku do założeń planu 
pięcioletniego o dalszych 14 mld złotych. Zapewne w następnych latach obecnego pięciolecia trzeba będzie również 
zwiększyć środki na potrzeby budownictwa mieszkaniowego. Konieczne przy tym będzie dalsze wzmocnienie przedsię
biorstw budownictwa ogólnego o część potencjału budownictwa przemysłowego. Potencjał ten powinien być w pierwszym 
rzędzie wykorzystywany do zbrojenia terenów, jak również budowy obiektów handlowych, usługowych i innych o dużej 
doniosłości społecznej.
Rosnące zadania budownictwa mieszkaniowego wymagają mobilizacji wielu innych gałęzi gospodarki narodowej a także 
zwiększonego zaangażowania całego społeczeństwa [...]
[...] Na VIII Plenum zwróciliśmy uwagę na konieczność zwiększenia dbałości o piękno naszych miast i osiedli, o narodowy 
charakter ich architektury. Wymaga to stosowania odpowiednich rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, 
zwłaszcza przy zabudowie śródmieść. Trzeba bardziej elastycznie dopasowywać technologię budownictwa do potrzeb 
i możliwości poszczególnych regionów kraju. Obok najpowszechniejszej metody budownictwa prefabrykowanego 
celowe jest znacznie szersze stosowanie innych technologii, pozwalających na lepsze wykorzystanie regionalnych 
zasobów materiałów budowlanych. Wiele województw może poszczycić się cennymi doświadczeniami w tej dziedzinie. 
(Podkr. Red.)
Istotne miejsce w realizacji programu budownictwa mieszkaniowego zajmuje budownictwo jednorodzinne. Wychodząc 
naprzeciw zainteresowaniom społeczeństwa, państwo tworzy coraz korzystniejsze warunki kredytowe i materiałowe dla tej 
formy budownictwa.
Powinnością wojewódzkich władz partyjnych i administracyjnych jest otaczanie spraw budownictwa mieszkaniowego 
codzienną troską i zainteresowaniem [...].

Z Rezolucji II Krajowej Konferencji PZPR:

[...] Zwracamy się do pracowników przedsiębiorstw budowlanych i biur projektowych o pełną relizację zadań ilościowych 
i jakościowych, o lepsze wykorzystanie materiałów i sprzętu, o większą funkcjonalność mieszkań i estetykę osiedli 
mieszkaniowych. W ostatecznym rachunku wasza praca zadecyduje o tym, ile polskich rodzin poprawi swoje warunki 
mieszkaniowe [...].

Środowisko architektów polskich dołoży wszelkich sił do dalszego rozwoju sztuki architektonicznej w Polsce 
i realizacji wytyczonych przez Partię zadań rozwoju kraju. 7
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Osiedlowy ośrodek rekreacyjno-wypo
czynkowy w Bytomiu-Radzionkowie 
Recreational Centre of a Housing Esta- 
te in Bytom-Radzionków

Autorzy/Authors: arch. arch. Andrzej Kurza- 
wski i Adam Łotocki; konstrukcja -  mgr inż. 
Henryk Zawrzykraj

Kubatura: wersja A -  17617 m3, wersja B -  
22331 m3; powierzchnia użytkowa: wersja A- 
3248 m2, wersja B -  3157 m2; powierzchnia 
zabudowy: wersja A -  2520 m2, wersja B -  
2296 m2. Konstrukcja: wersja A -  stalowy 
szkielet hali obłożony płytą PW-8, w części 
pawilonowej elementy konstrukcyjne syste
mu LS, ściany podziemia i fundamenty beto
nowe wylewane, niecka basenu typowa, sta- 
łowo-żełbetowa wykładana powłoką z lami
natu epoksydowanego; wersja B -  szkielet 
z ram drewnianych klejonych systemem DK
0 rozpiętości 30 m, ściany podziemia i funda
menty betonowe wylewne, obudowa ścian
1 dachu płytami PW-8, niecka basenu typowa, 
stalowo-żelbetowa wykładana powłoką z la
minatu epoksydowanego. Projekt opracowa
no w Zakładzie Projektowania i Usług Inwe
stycyjnych łnwestprojekt" w Poznaniu. 
Obydwa projekty wykonane dla konkretnego 
inwestora mogą, zdaniem autorów, stać się 
projektami powtarzalnymi, możliwymi do wy
zyskania w wielu osiedlach mieszkaniowych 
Ich podstawowymi zaletami są (oprócz boga 
tego programu użytkowego) zarówno łatwo 
dostępne materiały budowlane, jak i poprzez 
skromność i minimalizację standardu, niski 
koszt całkowity obiektu. W obydwu projek
tach przewidziane są: baseny kąpielowe (kry
ty i otwarty), sala sportowa, gabinety odnowy, 
kawiarenka, pokoje klubowe i administra
cyjne.

Wersja A -  plan poziomu i  0.1 - basen, 2 sala 
sportowa, 3 -  patio, 4 herbaciarnia, 5 - przebieral
nie, 6 szatnia, 7 -  hall główny

Wersja B plan poziomu * 0.1 basen, 2 -  sala 
sportowa. 3 - hall główny, 4 - barek, 5 -  szatnia, 6 -  
przebieralnie

Cubature: version A ~ 17,617 m3, version B 
22,331 m3, usable area: version A -  3,248 m2, 
version B -  3,157 m2, buiłding area: version 
A 2,520 m2, yersion B -  2,296 m2. Construc- 
tion: version A Steel framing of the hall 
covered with PW-8 boards; the pavil!ion will 
be constructed according to the LS system; 
walls of the basement and foundations will be 
madę of poured concrete; through of the 
swimming pool will betypical, Steel-f er rocon- 
crete, faced with epoxidated laminate. Ver- 
sion B: carcass madę of wooden frames (ef- 
fective span -  30 m), glued according to DK 
system; walls of the basement and founda
tions madę of cast concrete; walls and roofs 
faced with PW-8 boards; the swimming pool 
through will be typicał. steel-ferroconcrete, 
set with epoxidated laminate. The project was 
elaborated in the Planning and lnvestment 
Office Jnwestoprojekt”  in Poznań.
According to the authors, both designs pre- 
pared for a definite investor may be repro- 
duced, i.e. they may be realized in various 
housing estates. Apart from variety of plan- 
ned objects, the main advantages of the pro- 
jects are easily available buiłding materialsas 
well as Iow total costs achieved thanks to 
minimalization of standards. Both projects 
mclude an indoor swimming pool and an 
open swimming pool, a gym hall, recreational 
halls, a coffee bar, clubs and administration 
rooms.

Version A -  view of the !eveł t 0 .1 swimming pool, 2 
gym hali, 3 patio, 4 -  tea rooms,5 -changing rooms. 
6 - cloak-room. 7 main hall..
Vers»on B view of the levei ± 0. 1 swimming pool, 2 

gym hall, 3 -  main hall, 4 bar, 5 -  cloak-room, 6 
changing rooms.
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«0 Zespoły obiektów wypoczynkowych 
jEj Recreational Centres
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Dotychczasowy system inwestowania ośrod
ków wypoczynkowych w Polsce przyczynił się 
niewątpliwie do dużego rozwoju całej bazy 
wypoczynkowej; ujawnił jednak pewne, wy
magające zmian zjawiska. Rozliczenie inwes
towania między Fundusz Wczasów Pracowni
czych, instytucję finansowaną z budżetu pań
stwa, a poszczególne zakłady pracy (środki 
własne) dało w efekcie duże dysproporcje 
standardów, a także żywiołowe zabudowywa
nie wielu miejscowości i terenów rekreacyj
nych. Mając na względzie poprawę tej sytua
cji Rada Ministrów specjalną uchwałą spowo
dowała utworzenie Centralnego Funduszu In
westycji Socjalnych, którego dysponentem 
uczyniono Zarząd Państwowych Obiektów 
Wypoczynkowych. Zadaniem Zarządu jest 
programowanie, projektowanie i budowa 
ogólnodostępnej socjalnej bazy wypoczyn
kowej dla ludzi pracy i członków ich rodzin. 
Przystąpiono do opracowania perspektywi
cznego programu rozwoju bazy wypoczynko
wej, uwzględniającego następujące postu
laty:
-  objęcie zorganizowanym wypoczynkiem 
socjalnym wszystkich grup społecznych i za
wodowych w sektorze gospodarki uspołecz
nionej;
-  zapewnienie jednolitego i wyższego niż 
obecnie standardu wypoczynku i rozszerze
nie zakresu usług częściowo odpłatnych;
-  opracowanie optymalnego modelu wypo
czynku na podstawie badań naukowych z za
kresu polityki społecznej, socjologii, klimato
logii i planowania przestrzennego;
-  preferowanie różnorodnych form wypo
czynku aktywnego, spełniającego różne fun
kcje: społeczne (rozwój osobowości człowie
ka, redukcję zachowań zaliczanych do pato
logii społecznej itp.), zdrowotne (likwidowa
nie stresów psychicznych i fizycznych, reha
bilitacja i profilaktyka zdrowotna), ekonomi
czne (przyspieszenie gotowości podjęcia za
dań zawodowych);
-  racjonalne rozmieszczenie zespołów 
obiektów wypoczynkowych na obszarach 
kompleksów turystycznych wytypowanych 
w perspektywicznym pianie zagospodarowa
nia kraju, obejmującym najkorzystniejsze te
reny pod względem środowiskowym w róż
nych strefach klimatycznych Polski;

modernizacja dotychczasowej bazy wypo
czynkowej w celu podniesienia standardu wy
poczynku i ochrony środowiska oraz uzyska
nie sprawnej administracji i rozdziału miejsc 
na zasadach dobrowolności;
-  kompleksowa realizacja nowych, ogólno
dostępnych zespołów wypoczynkowych, łą
cznie z infrastrukturą rekreacyjną, techniczną 
i usługową;
-  prowadzenie eksploatacji ogólnodostęp
nych zespołów wypoczynkowych przez jed
nego administratora, co zapewni ekonomicz
ne i racjonalne wyzyskanie bazy.
Formą przestrzenną realizacji państwowej 
bazy wypoczynkowej będą duże zespoły 
obiektów wypoczynku stacjonarnego (ok. 
75%), zespoły obiektów wczasowo-turystycz
nych dla tzw. wczasów wędrownych (ok. 
20%) oraz inne drobne obiekty (ok. 5%). 
W pierwszej kolejności przygotowuje się rea
lizację pięciu zespołów obiektów wypoczyn
ku stacjonarnego, zlokalizowanych w róż
nych strefach klimatycznych Polski.
Na podstawie już opracowanego modelu wy
poczynku sporządzono szczegółowe progra
my dla poszczególnych zespołów. Wspólną 
ich cechą jest jednolity standard, całoroczne 
użytkowanie oraz wyposażenie w pełną infra
strukturę techniczną i rekreacyjną. Ze wzglę
du na społeczną wagę zagadnienia oraz zna
czny koszt realizacji takich kompleksów, Za
rząd zlecał biurom projektowym wariantowe 
opracowania koncepcji urbanistyczno-archi
tektonicznych. Analiza tych rozwiązań po
zwoliła w dwóch wypadkach na wybór jednej 
koncepcji i skierowanie jej do dalszych faz 
projektowania (Szczawa -  koncepcja arch. 
Wojciecha Obtułowicza, Korbielów -  koncep
cja warszawskiego zespołu autorskiego), 
w innych na ustalenie wytycznych dalszych 
faz projektowania (Gąski i Paprocie), nato
miast w wypadku Rajskiego -  do odrzucenia

obydwu koncepcji. Prace projektowe trwają 
nadal. Na ilustracjach przedstawiamy modele 
przestrzenne wymienionych wyżej projektów 
koncepcyjnych.

Elżbieta Wysocka

Although there has been a considerable in- 
crease in number of recreational centres in 
Poland, the actual investment system reveals 
some defects. Comparison of Capital expen- 
diture of the Workers’ Holiday Fund, an in- 
ątitution financed from the State budget, with 
investments of various institutions (institu- 
tions own funds) shows that recreational 
centres vary as regards standard, and many 
health resorts and recreational grounds are 
unrestrainedly buiit over. To improve the situ- 
ation, the Gabinet passed a bill to create 
a Central Fund for Social lnvestments which 
will be at disposal of the State Recreational 
Buildings Management. Its task is to prog- 
ramme, design and build a social rest-base 
for all workers and members of their families. 
A perspective plan of the rest-base develop- 
ment includes, among others, the following 
assumptions:
-  to include all social and professional 
groups from the State-controlled economy 
sector in an organized recreational prog- 
ramme,
-  to secure equal and higher than now stan
dard of recreation with the allowance for 
a larger scalę of services partły paid,
-  elaboration of a generał style of recreation 
on the basis of research work results from the 
sphere of social policy, sociology, climatolo- 
gy, spatial economy and regional planning,
-  priority of various forms of active rest, 
which play different functions, such as social 
function (personality development, elimina- 
tion of actions classified as social ly patholog- 
ical etc.), curative function (elimination of 
psychieał and physical stresses, preventive 
treatment), economic function (workers are 
restored to health and can work efficiently),
-  the best possible location of recreational 
centres on the most favourabie territories as 
regards environmental conditions in various 
climatic zones in Poland,
-  modernization of the existing recreational 
centres to achieve their higher standard and 
to preservethe environment, and concentra- 
tion of administration on higher forms of 
management on the basis of voluntary 
actions,
-  creation of new recreational centres to- 
gether with technical and service infra-struc- 
tures,
-  exploitation of recreational buildings 
supervised only by one administrator, which 
guarantees economic management. 
Reaiization of the public recreational base 
will assume a form of great buildings for 
stationary form of rest (75%), touristic-holi- 
day buildings for the so-called wandering 
vacations (about 20%) and other buildings 
(about 5%). Five centres for stationary rest 
situated in various climatic zones of Poland 
will be buiit first. These are centres in Gąski 
near Mielno (Koszalin province), Paprocice 
(the Świętokrzyskie Mountains), Rajskie (the 
Bieszczady Mountains), Szczawa (near 
Gorce), and Korbielów situated at the foot of 
the Pilsko Mountain (Bielsko-Biała province). 
Following the generał style of rest, detailed 
programmes for each centre have been pre- 
pared. Their common features are equal stan
dard, exploitation during the whole year, fully 
equipped technical and recreational infra- 
structures. Bearing in mind the social signifi- 
cance and comparatively high cost of these 
centres, the Management ordered planning 
off ices to elaborate architectural conceptions 
for each centre in two versions. In two cases, 
the analysis of these conceptions allowed to 
choose one of them for further elaboration (in 
case of Szczawa centre the conception of 
architect Obtułowicz was chosen, and in case 
of Korbielów - the conception of the Warsaw 
Architects’ Co-.operative was accepted); in 
two other cases directions of further planning 

. were stated (Gąski and Paprocice); in case of
Rajskie centre, neither conception was ac
cepted. The designs are still being elabo- 
rated. Our illustrations show spatial models of 
the above mentioned conceptional projects.

Objaśnienia do fotografii modeli przestrzennych: 1. 
Obiekty hotelowe (noclegowe), 2. Zespół restauracyj
ny (żywienie), 3. Centrum usługowo-handlowe, 4. 
Centrum kulturalno-rozrywkowe, 5. Tereny rekrea
cyjno-sportowe, 6. Parkingi, 7. Campingi, 8. Zakład 
odnowy biologicznej

1. Gąski. Lokalizacja nad brzegiem Bałtyku, na tere
nie gminy Mielno (ok. 20 km na wschód od Kołobrze
gu); ok. 4tys. miejsc noclegowych dla pobytu całoro
cznego, camping na 400 miejsc, pole namiotowe na 
800 miejsc. Projekty opracowano w Biurze Projekto- 
wo-Badawczym Budownictwa Ogólnego „Miasto- 
projekt -  Koszalin” : A -  koncepcja zespołu pod 
kierunkiem arch. Andrzeja Katzera; B -  koncepcja 
zespołu autorskiego: arch. Jacek Machnikowski, 
arch. Stanisław Skowyrski; C -  koncepcja zespołu 
pod kierunkiem arch. Andrzeja Lepczyńskiego

2. Korbielów. Lokalizacja w Beskidach w rejonie Pil
ska -  najwyższego szczytu wszystkich pasm beskidz
kich; ok,.2 tys. miejsc noclegowych dla pobytu cało
rocznego: A -  koncepcja zespołu autorskiego z Biura 
Projektów Budownictwa Ogólnego w Warszawie: 
arch. Jacek Kwieciński, arch. Olaf Chmielewski, arch. 
Janusz Mariański; B -  koncepcja zespołu z Biura 
Projektów Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt -  
Kraków” pod kierunkiem arch. Stanisława Mirosze- 
wskiego

3. Paprocice. Lokalizacja w Górach Świętokrzyskich 
w lasach na zboczu Góry Jeleniowskiej (widok na Św. 
Krzyż i Św. Katarzynę); ok. tysiąca miejsc noclego
wych dla pobytu całorocznego, 200 miejsc campin
gowych. Projekty opracowano w Biurze Projektów 
Budownictwa Ogólnego w Warszawie: A -  koncepcja 
zespołu autorskiego: arch. Grzegorz Chruścielewski, 
arch. Andrzej Kowalewski; B - koncepcja zespołu 
pod kierunkiem arch. Leszka Kołacza

nego „Miastoprojekt -  Kraków” : A -  koncepcja ze
społu pod kierunkiem arch. Jerzego Pilitowskiego; B, 
C -  koncepcja zespołu pod kierunkiem arch. Tadeu
sza Suwaja

5. Szczawa. Lokalizacja w dolinie rzeki Kamienicy 
rozdzielającej górski obszar Gorców od Beskidu Wy
spowego; ok. tysiąca miejsc noclegowych dla pobytu 
całorocznego. Projekty opracowano w Biurze Projek
tów Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt -  Kra
ków” : A -  koncepcja zespołu pod kierunkiem arch. 
Wojciecha Obtułowicza; B -  koncepcja zespołu pod 
kierunkiem arch. Stanisława Miroszewskiego; C -  
koncepcja zespołu autorskiego: arch. Lechosław 
Chawiński, arch. Henryk Machnik 

Photos of spatial models: 1. Hotels (lodging-houses), 
2. Restaurants, 3. Service and retail trade centre, 4. 
Cultural and amusement centre, 5. Recreational and 
sports grounds, 6. Car-parks, 7. Camping, 8. Centre 
for biological recreation

1. Gąski. The centre is placed at the Baltic sea, in 
Mielno parish (about 20 km east of Kołobrzeg); itmay 
lodge 4.000 persons yeariy, the camping may give 
shelter to 400 persons at one time, tent sites -  to 800 
persons

2. Korbielów. It is situated in the Beskid Mountains 
near the Pilsko, which is the highest summit of all 
Beskid ranges. Itmay lodge 2.000 odd persons yeariy

3. Paprocice. It is situated in the woods, at the foot of 
the Jeleniowska Mountain, in the Świętokrzyskie 
Mountains. It views St. Cross and St. Catherine’s 
mountains. It may lodge about 1.000 persons a year, 
there are piaces for 200 persons on the camping

4. Rajskie. It is situated on Solina Bay in the 
Bieszczady Mountains. It may lodge about 1.000 
persons a year, camping for 300 persons

4. Rajskie. Lokalizacja nad Zalewem Solińskim w Bie
szczadach; ok. tysiąca miejsc noclegowych dla poby
tu całorocznego, 300miejsc campingowych. Projekty 
opracowano w Biurze Projektów Budownictwa Ogól-

5. Szczawa. It is situated on the Kamienica river 
diyiding the moUntainous territory of Gorce from the 
Wyspowy Beskid mountains. It may lodge 1.000 odd 
people yeariy

1

m



inlnrmacje x inlormabion



informacje x Information
C  Restauracja zabytków moskiewskiego 
O Kremla
CL Restoration of Monuments of Moscow
2  Kremlin
•N
03

O
DL
O

Zabytkowy zespół architektoniczny moskiew
skiego Kremla, leżący w samym centrum wie
lomilionowej metropolii, ulega korodujące
mu wpływowi atmosfery silniej niż przed wie
kami. Mimo że Moskwa, zarówno dzięki od
powiedniemu rozplanowaniu (strofowanie, 
szerokie arterie ,przewietrzające" miasto), 
jak i trosce władz o ochronę środowiska, jest 
jedną z najczystszych stolic, to przecież nie 
sposób uniknąć wszystkich skutków dużej 
koncentracji przemysłu i pojazdów spalino
wych. W trosce więc o konserwację arcydzieł 
architektonicznych zawartych w kremlów- 
skich murach podjęto zakrojoną na szeroką 
skalę restaurację budynków. Stare cerkiewki 
pokryły się rusztowaniami jak za czasów ich 
budowy, niektóre błyszczą już świeżymi far
bami. Ten niecodzienny, jakże odmienny ob
raz znanych powszechnie budowli prezentu
jemy na fotografiach obok.

Situated in the very centre of the Capital of 
many millions the monumental architectural 
complex of Moscow Kremlin has been suffer- 
ing the corroding effect of atmosphere morę 
than ever before. Moscow has been one of the 
cleanest capitals thanks to proper arrange- 
ment (zonal division, widearterial roads ,,air- 
ing,: the town) and constant care of the au~ 
thorities for natural environment protection; 
however, it is extremely difficult to avoid ałl 
effects of industry concentration and heavy 
traffic. So, a far-flung restoration ofthe build- 
ings has been undertaken to preserve ar
chitectural masterpieces enclosed in the 
Kremlin walls. Old Orthodox Churches have 
been covered with scaffolding as in the time 
of their building; some of them already glitter 
with new paints. The unusual and different 
image of the well-known buildings is pre- 
sented on our photos.
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Budynek administracyjny w Braty
sławie
Administration Building in Bratislawa

Autorzy/Authors: arch. arch. L. Lysek, L. 
Titfowa, P. Biro (współpraca)

Kubatura: 73000 m3; powierzchnia użytkowa 
17620m2. Konstrukcja: montowany szkielet 

żelbetowy o module 6 x 7,2 m.
Jedną z najciekawszych ostatnio realizacji 
w Bratysławie jest budynek SZSD, który bę
dzie częścią centrum administracyjnego 
miasta. Budynek składa się z 8-kondygnacyj- 
nej części administracyjnej i 3-kondygnacyj- 
nej (ogólnodostępnej) socjalnej. W części ad
ministracyjnej powstało 600 stanowisk pracy, 
gabinety zarządu, sale konferencyjne. Na naj
wyższej kondygnacji ulokowano pracownię 
biura projektów związku. W części socjalnej

znajdują się: restauracja, barki kawowe i ka
wiarnia, bar szybkiej obsługi, sale klubowe 
i recepcyjne oraz zaplecza gospodarcze.

Korespondencja własna Stefana Śłachty

Cubature: 73.ooo m3, usabie area: 17.620 m2 
Construction: assembled ferroconcretefram- 
ing of a module 6 x  7,2 m.
One of the most interesting designs realized 
in Bratislava lateiy is a building of the Union of 
Consumers’ Cooperatives which is a part of 
the newly created administration centre of the 
city. The building is composed of an eight- 
storeys administrative part and a three- 
storeys socia! part. The administration will 
dispose of 600 posts, rooms for the manage- 
ment and conference halls. The designing 
Office of the Union has been assigned room 
on the highest storey. The sociai part of the 
building comprises a restaurant, cofee-bars, 
cafe, bars, a Club room, a State room, and 
a base for supplies.

Centrum Sawa w Belgradzie 
»Sawa” Center in Belgrade

Centrum „Sawa” realizowane w latach 1976- 
1977 w tzw. Nowym Belgradzie jest jednym 
2 elementów mających architektonicznie 
zróżnicować w zasadzie dość schematyczny 
charakter zabudowy tej nowej, stupięćdzie- 
sięciotysięcznej dzielnicy Belgradu Swój 
rozgłos w świecie uzyskało dodatkowo dzięki 
zlokalizowaniu w nim obrad Europejskiej 
Konferencji na temat Bezpieczeństwa 
1 Współpracy.
Jest to obiekt o powierzchni użytkowej ok. 
50000 m2 wzniesiony jako 3-kondygnacyjna 
nawa z żelbetu i szkła długości 250 m i szero
kości 90 m. Nawa ta pomyślana jest w zasa

dzie jako jednoprzestrzenne wnętrze, w któ
rym zagospodarowywane są w mniej lub wię
cej wydzielonej formie pomieszczenia, łączo
ne w zależności od potrzeb. Centrum „Sawa” 
ma 14 sal zebrań największa na 400 osób, 
najmniejsze do pracy dla grup 30~4O-oso- 
bowych, umożliwiające spotkania bardziej 
robocze. Największa sala może po rozsunię
ciu ścian działowych zwiększyć swą pojem
ność do 900 miejsc. W trakcie budowy -  jako 
aneks -  znajduje się sala kongresowa o po
jemności 4500 miejsc. W centrum znajdują się 
zarówno pomieszczenia biurowe, jak i ośro
dek prasowy z pełnym zapleczem telekomu
nikacyjnym i obsługą telewizyjną. Urządzenia 
gastronomiczne uzupełniają dotychczas zre
alizowaną część centrum.

Autorem projektu architektonicznego jest 
arch. Stojan Maksimović, projektantem 
wnętrz Aleksander Saletić, a konstrukcji Ra
domir Mihajlović.

Tadeusz Barucki

,,Sawa” center was built in the years 1976 -77 
in New Belgrade and is one of the elements 
meant to architecturaliy differentiate the fairly 
schematic construction character of this new 
Belgrade ąuarter which is to house 150 
thousand people Its famę was assured when it 
was decided to hołd there meetings of the 
European Security Conference.
The center consists of one building of rein- 
forced concrete and glass, three storeys high, 
250 m long, 90 m. wide and of usabie fioor

area 50 thousand sq.m. The interior was de- 
signed in form of one whole which can be 
divided into smaller sections depending on 
the needs. „Sawa” center houses 14 meeting 
halls (the biggest one with 400 seats, the 
smallest ones for groups of 30-40 people for 
smali working meetings). The biggest hall can 
be expanded if partition walls are removed to 
comprise 900 seats An additional Congress 
Hall is now being built. It will comprise 4,500 
seats. One part of the center houses Office 
ąuarters with press center, telecommunica- 
tion facilities and TV studio.
The design was madę by architect Stojan 
Maksimović, interior decoration designed by 
Aleksander Saletić and construction by 
Radomir Mihajiović.
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inlarmacje a inlarmation
„Centre Europeen” w Luksemburgu 
„Centre Europeen” in Luxemburg

„Centre Europeen" jest niewątpliwie najcie- From the architectural point of view .,Centre 
kawszym architektonicznie zespołem budyń- Europeen" is no doubt the most interesting 
ków oddanym w ostatnim czasie do użytku compiex of buildings that has been recently 
w Luksemburgu. Zlokalizowany został na lek- buiłt in Luxemburg. It is situated on a slightly- 
ko zadrzewionym płaskowyżu w pobliżu sta- timbered plateau nearby the old city, con- 
rego śródmieścia, połączony z nim nowo- nected with it by the modern bridge being 
czesnym mostem przerzuconym nad głębo- thrown across the gili of L AIzette river, in 
kim jarem rzeki L AIzette, w której zakolach meanders of which the fortresses of the 
wyrosły przed wiekami warownie Księstwa duchy of Luxemburg were raised some cen- 
Obiekt ten. o łącznej powierzchni 113000 m2, turies ago. The above object of the total area 
zawiera w swym wnętrzu pomieszczenia biu- of 113 000 m2 includes Office accommoda- 
rowe (55000 m2), centrum konferencyjne z 6 tions (55 000 m2), conference centre with 6 
salami o 650 miejscach i 48 kabinami tłuma- rooms of 650 seats and 48 cabins for simul- 
czeń symultanicznych (3500 m2), oraz urzą- taneous translation (3 500 m2) as well as sub- 
dzenia pomocniczo-usługowe (restauracja sidiary and service stations (self~service re- 
typu samoobsługowego, sklep typu „ Super- staurant, supermarket, audiovisual centre. 
market", ośrodek audiowizualny, biblioteka library together with a printinghouse, register 
z drukarnią, archiwa i magazyny, garaż na offices and store-rooms, garage for 1 000 
1000 samochodów itd.). Godny podkreślenia cars, etc.). The fact that the commonly ap- 
w architekturze tego zespołu jest fakt, że plied nowadays scheme of fiat glass curtains 
powszechnie stosowany dziś schemat pła- of a facade, lined with a Steel construction, 
skich szklanych kurtyn fasady ujętych stało- has been spatially broken both in horizons 
wą konstrukcją złamany został przestrzennie and the vertica!s. isworthwhilestressing, The 
zarówno w poziomach, jak i w pionach. Cie- reaiization of the interiorsof yards-longitudi- 
kawe jest również rozwiązanie wnętrz nal seąuences -  if such a name can be used 
wzdłużnych ciągów dziedzińców jeżeli tego here -  between individual elements of this 
rodzaju nazwa może tu być zastosowana -  complex, enriched with ,,hanging gardens". 
między poszczególnymi członami tego ze- is also interesting. These are the rectangular 
społu, wzbogaconych „wiszącymi ogroda- frames of containers with ground risen in 
mi". Są to prostokątne skrzynie zasobników terraces on a Steel construction. „Centre 
z ziemią umieszczone tarasowo na stalowej Europeen" has been realized according to 
konstrukcji. Całość zrealizowana została wg the design of an architect Bogdan Paczkows- 
projektu architekta Bohdana Paczkowskiego ki and a group of architects UNIARCH (ar- 
z zespołem UNłARCH (architekci: Kaderabek. chitects: Kaderabek, Paczkowski, Sestak) 
Paczkowski, Sestak) z Mediolanu. Wyzyskano from Milan on a constructional system VAR 
system konstrukcyjny VAR M3 pomysłu inż. M3 according to an engineer Giovanni Var- 
Giovanniego Varlonga. long s conception.

Tadeusz Barucki
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20 lat Wydawnictwa „Arkady”
20 Y ears of „Arkady” Publishing House

Książki dla architektów, urbanistów, dla 
wszystkich
Mimo że to zabrzmi jak truizm, powiem jed
nak, że książka fachowa jest bez wątpienia 
jednym z najważniejszych elementów warsz
tatu pracy architekta i urbanisty.
Edytorem specjalizującym się w wydawaniu 
książek z dziedziny architektury i urbanistyki 
jest w Polsce Wydawnictwo „Arkady” , które 
w 1977 r. obchodzi dwudziestolecie swej 
działalności pod tą nazwą. Książkowa redak
cja „Architektury, Urbanistyki i Ekonomiki 
Budownictwa” ~ podobnie jak inne redakcje 
.,Arkad”  -  jest starsza, powstała bowiem 
w 1949 r., w Państwowych Wydawnictwach 
Technicznych. Rezultatem działania redakcji 
.Architektury” jest wydanie kilkuset książek 
autorów polskich (także w wersjach obcoję
zycznych) oraz przekładów.
Publikacje książkowe wydawane przez „Ar
kady” mają przedstawiać Czytelnikom naj
ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie architek- 

^  tury i urbanistyki, zarówno polskiej, jak i świa
towej, ze szczególnym uwzględnieniem do
robku ostatnich dziesięcioleci. Głównymi od
biorcami tych książek są architekci i urbaniś
ci, nic więc dziwnego, że najwięcej miejsca 
poświęca się problematyce projektowania ar
chitektonicznego i urbanistycznego w ujęciu 
funkcjonalnym, według rodzaju przeznacze
nia obiektu, i w ujęciu problemowym. Wśród 
pozostałych tematów znaczące miejsce mają 
sprawy ochrony środowiska, ochrony zdro
wia, humanizacji miejsca pracy i konserwacji 
obiektów zabytkowych. Dla nieprofesjonalis
tów są przeznaczone publikacje popularno
naukowe o różnym stopniu trudności, mające 
na celu informowanie o wartościach tkwią
cych w dziełach architektury i urbanistyki, 
uczenie szacunku dla dzieł stworzonych 
przez poprzednie pokolenia oraz wskazywa
nie ukrytego w nich piękna. Dużą rolę w pro
gramie wydawniczym odgrywa kształtowanie 
nowych poglądów na sprawy urządzania mie
szkań oraz krytyczna analiza dotychczaso
wych dość powszechnych poglądów na te 
tematy, nie mających nic wspólnego z nowo
czesnym modelem urządzania i wyposażania 
wnętrz, właściwym dla społeczeństwa socja- 
istycznego schyłku XX wieku, dostosowa

nym do możliwości i potrzeb użytkowników 
oprawy własnego domu, organizowania miej
sca wypoczynku niedzielnego oraz urlopu, 
rekreacji i sportu to również tematy, których 
podejmowanie ma na celu zaspokojenie po- 
rzeb społecznych w tej mierze. Wydawanie 

podręczników akademickich pomocniczych 
a studentów wyższych uczelni architektoni

cznych oraz upowszechnianie wśród odbior
ców zagranicznych, zarówno profesjonalis
tów, jak i laików, polskiego dorobku w dzie- 

zinie architektury i urbanistyki wyczerpuje 
is ę głównych zadań „Arkad” w omawianej
dziedzinie wydawniczej.
, z powyższego, „Arkady” wydają 
siązki architektoniczne nie tylko dla fachow- 

co ^OW’ są -  oprócz architektów i urbanis- 
?  ^  sP^cjaliści reprezentujący inne dyscy-
cf yL ^ ln^’ a wisc ni. in. konstruktorzy, socjologo- 
< q ^ le’ historycy sztuki itd. Architektura rozpa- 
5 3  rywana łącznie z urbanistyką integruje wiele 
jź o yscyplin, toteż książki fachowe z tej dziedzi- 
|  | j  ny są przeznaczone również dla przedstawi- 

|  cieli różnorodnych dyscyplin naukowych czy 
S zawodowych. Jest też grupa książek interesu

jących wprawdzie fachowców, z uwagi jed
nak na swój temat lub sposób ujęcia znajdują
cych licznych Czytelników nieprofesjonalis
tów. Są wreszcie książki przeznaczone dla 
wszystkich.
Jeśli chodzi o tematykę wydawanych książek, 
dotyczy ona teorii architektury i urbanistyki, 
historii architektury i urbanistyki, projektowa
nia architektonicznego i urbanistycznego, 
konserwacji zabytków, mieszkalnictwa i wre
szcie zagadnień specjalnych związanych z ar
chitekturą i urbanistyką. Różne są też typy 
publikacji poczynając od praco charakterze 
monograficznym, poprzez poradniki zawodo
we, wydawnictwa typu encyklopedyczne- 
słownikowego do prac popularnonaukowych 
i wydawnictw albumowych. Wartość tych 
prac podnoszą liczne ilustracje -  zazwyczaj 
bardzo udane.
Nie sposób wymienić wszystkie publikacje 
„Arkad” z dziedziny architektury i urbanisty
ki. Warto jednak zwrócić uwagę na najbar
dziej ważkie, które się ukazały ostatnio lub 
nieco dawniej. Przy okazji warto wspomnieć 
również o zamierzeniach wydawniczych na 
najbliższe lata.
Teoria architektury i urbanistyki
Zagadnienia ogólne. Wśród najważniejszych 
tytułów, które się ukazały, należy wymienić 
takie pozycje jak: „Słońce w architekturze”
M. Twardowskiego, „Architektura zespołów 
osiedleńczych” W. Czernego, „Krajobrazy 
Polski i ich pierwotne fragmenty” S. Jarosza, 
„Koncepcja zabudowy miasta” S. Kozińskie
go i „Humanizacja architektury zakładu prze
mysłowego” Z. Szparkowskiego. W najbliż
szym czasie ukażą się: „Ergonomia mieszka
nia” E. Grandjeana (zajmująca się aspektami 
fizjologicznymi i psychologicznymi w projek
towaniu mieszkań). „Wizualne podstawy nau
ki o barwie” W. Chróścickiego, „Podstawy 
akustyki urbanistycznej”  J. Sadowskiego 
oraz praca zbiorowa „Poradnik architektoni
czno-budowlany dla naczelników gmin” . Ta 
ostatnia pozycja ma niebagatelne znaczenie 
dla przyszłego wyglądu naszych wsi i osiedli. 
Świadczy o tym chociażby reakcja społeczna 
na akcję „Belfegor” rozpoczętą przez miesię
cznik „Architektura” .
Historia architektury i urbanistyki 
Znajomość historii architektury i właściwy do 
niej stosunek to jedno z ważnych zadań archi
tekta i urbanisty. W przeszłości ukazała się 
„Architektura polska” J. Zachwatowicza, 
„Zamki w Polsce” B. Guerąuina, praca zbio
rowa „Stare Miasto” i „Zamek Królewski 
w Warszawie” . Wśród najważniejszych za
mierzeń na najbliższe łata znajduje się praca
N. Pevsnera „Historia architektury europejs
kiej”  (rozszerzona w stosunku do oryginału
0 architekturę krajów Europy środkowej
1 wschodniej), trzytomowa edycja „Pomniki 
sztuki w Polsce” J. Łozińskiego (przygotowy
wana do międzynarodowej serii realizowanej 
z inicjatywy Edition Leipzig) oraz nowe wyda
nie „Architektury polskiej” J. Zachwatowicza 
(zmienione i uzupełnione).
W dziedzinie konserwacji zabytków oprócz 
monografii Łazienek (W. Tatarkiewicza) i Wi
lanowa (J. Cydzika i W. Fijałkowskiego) uka
zał się „Zwinger drezdeński”  F. Lófflera. 
Z prac przygotowywanych do druku na wy
różnienie zasługują takie, jak: wznowienia 
„Ogrodów polskich” G. Ciołka, „Zespoły za
bytkowe w planowaniu przestrzennym” W. 
Ostrowskiego oraz praca zbiorowa „Zabytki 
urbanistyki i architektury w Polsce.” Po dłuż
szej przerwie, według nowych założeń edy
torskich, zaczęły się ukazywać monografie 
miast. Są to bogato ilustrowane książki po
święcone urbanistyce i architekturze miast 
polskich. Ukazał się w tej serii „Płock”  Z. 
Sokołowskiego i M. Sołtysiaka, w druku znaj
duje się „Częstochowa” J. Brauna, a nastę
pnie ukaże się „Zamość” J. Kowalczyka oraz 
praca zbiorowa „Jelenia Góra” .
Seria Krajobraz i architektura, w której ukaza
ły się m. in. „Warszawa” , „Kraków” , 
„Gdańsk” , „Toruń” , „Lublin” i „Wrocław” , 
kończy się wydaniem „Szczecina” . W serii 
albumów architektonicznych zostaną przed
stawione stolice krajów socjalistycznych. 
Ukazały się już tomy poświęcone Bratysławie 
i Budapesztowi, a przygotowuje się albumy 
poświęcone Moskwie, Leningradowi, Pradze, 
Bukaresztowi i Sofii.
W 1977 r. edycją „Atlasu architektury Warsza

wy” J. Chróścickiego i A. Rottermunda Wy
dawnictwo rozpoczęło serię Atlasów archi
tektury i sztuki. Następnie ukażą się „Atlas 
sztuki ludowej i folkloru w Polsce” M. Po- 
kropka oraz „Atlas architektury” Wrocławia 
(praca zbiorowa pod kierunkiem O. Czer- 
nera).
Architektura i urbanistyka współczesna
Do najważniejszych opracowań ogólnych 
w przeszłości należy zaliczyć dzieła następu
jące: „Współczesna architektura radziecka” 
(praca zbiorowa), „Nowa architektura polska, 
Diariusz lat 1966-1970” T.P. Szafera, „Urba
nistyka współczesna'’ W Ostrowskiego Ko
munikacja a kształtowanie centrum miasta” 
M. Nowakowskiego oraz ..Polska urbanistyka 
współczesna cz. I (praca zbiorowa pod kier. 
C. Koteli). Wśród prac przygotowywanych do 
wydania w najbliższych latach na pierwsze 
miejsce wysuwają się „Nowa architekturą 
polska. Diariusz lat 1971-1976” T.P. Szafera. 
„Polska architektura współczesna” Z. Skrzy
dlewskiego, cz. 2 „Polskiej urbanistyki 
współczesnej” oraz „Tereny otwarte osiedli 
mieszkaniowych” H. Skibniewskiej z zespo
łem. Ukaże się też nowe wydanie „Elementów 
kompozycji urbanistycznej” K. Wejcherta. 
Wśród książek warsztatowych przeznaczo
nych dla architektów projektantów ukazały 
się m. in. takie prace zbiorowe jąk: „Urządze
nia turystyczne” , „Urządzenia sportowe” , 
„Kształtowanie terenów zieleni” , „Budownic
two służby zdrowia” , „Budownictwo komuni
kacyjne oraz indywidualne” , jak: „Budownic
two obiektów handlowych” S. Kozińskiego, 
„Projektowanie leczniczych zakładów dla 
dzieci i młodzieży” W. Podczaskiej-Wyszyń- 
skiej i „Budynki biurowe” V. Karfika. Oprócz 
zaktualizowanych wznowień prac zbioro
wych przewiduje się nowości: „Projektowa
nie szkół wyższych” B. Popławskiego, „Pla
nowanie i budowa obiektów dla upośledzo
nych fizycznie” (tłumaczenie książki H. Kuld- 
schuna i E. Rossmana), „Poradnik projektan
ta budownictwa mieszkaniowego” W. Korze
niowskiego oraz tłumaczenie pracy E. Neu- 
ferta „Nauentwufslehre” . W wydzielonym cy
klu „Budownictwo rolnicze” , powstałym z ini
cjatywy- L. Tłoczka i J. Lenarda ukażą się, 
oprócz już wydanych „Budynków dla bydła” , 
„Budynków dla trzody chlewnej” i „Budyn
ków w zagrodzie” , takie tytuły jak: „Budynki 
dla drobiu” (praca zbiorowa), „Centra Usłu
gowe ośrodków gminnych” W. Wieczorkiewi
cza i „Planowanie osiedli wiejskich” M. Wiś
niewskiej.
W 1977 r. ukazały się pierwsze dwa tomy 
nowej serii „Architektura i architekci świata 
współczesnego” , rozpoczętej we współpracy 
z budapeszteńskim wydawcą Akademia Kia- 
do. Będą to monografie Kenzo Tange i Le 
Corbusiera. Następne tomy to monografie: 
Richarda Neutry, Pierre’a Luigi Nerviego. 
Franca L. Wrighta, Alvaara Aalto i Macieja 
Nowickiego. Oprócz monografii twórców bę
dą się ukazywały w ramach tej serii również 
monografie krajów. Wśród nich w pierwszej 
kolejności ukaże się praca zbiorowa „Współ
czesna architektura radziecka” (realizowana 
we współpracy z moskiewskim Strojizdatem) 
oraz „Architektura Finlandii”  M. Pipreka. 
Seria popularna
Dla wszystkich miłośników sztuki przezna
czone są tomiki serii „Barbakan”  stanowiące 
popularne monografie obiektów i zespołów 
zabytkowych w Polsce. Jako pierwszy tomik 
w nowej szacie graficznej ukazał się „Rynek 
wrocławski”  O. Czernera. W druku znajduje 
się „Nieborów” W. Piwkowskiego, a w przy
gotowaniu kolejne tomiki poświęcone Wawe
lowi, Malborkowi, Łańcutowi, Zamkowi Kró
lewskiemu w Warszawie i innym obiektom 
zabytkowym.
Oprócz serii „Barbakan” Wydawnictwo prze
widuje rozpoczęcie w 1978 r. dwóch nowych 
serii przeznaczonych dla najszerszych krę
gów czytelniczych. Pierwsza z nich to „Miesz
kanie” . Ma ona się składać z popularnych 
książeczek o niewielkiej objętości, bogato 
ilustrowanych, przeznaczonych dla użytkow
ników mieszkań. Poszczególne tomiki mają 
na celu inspirowanie właściwych rozwiązań 
funkcjonalnych odpowiadających wymaga
niom estetycznym. Poszczególne opracowa
nia poświęcone są albo odpowiednim pomie
szczeniom (w podziale funkcjonalnym), albo 
problemom. Seria powstaje we współpracy

z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego. Ja
ko pierwsza ukaże się praca „Współczesne 
mieszkanie” R. Retlikowskiego i M. Płażew- 
skiej, przedstawiająca przegląd światowych 
rozwiązań w tej dziedzinie.
Drugą popularną serią ma być „Mała Ency
klopedia Architektury” , stanowiąca odpo
wiednik „Małej Encyklopedii Sztuki” , realizo
wanej od kilku lat przez „Arkady” . Poszcze
gólne tomiki będą stanowiły miniaturowe mo
nografie czołowych architektów, poszczegól
nych krajów, okresów itp.

★  ★  ★
Wydawnictwo „Arkady” realizuje przedsta
wiony powyżej program w szerokiej współ
pracy z najwybitniejszymi autorami polskimi, 
instytucjami naukowymi i wyższymi uczelnia
mi, instytucjami kulturalnymi, stowarzysze
niami twórczymi oraz w coraz lepiej rozwijają
cej się współpracy z zagranicznymi wydawca
mi literatury fachowej, szczególnie z krajów 
socjalistycznych. Daje to możliwość przyswo
jenia czytelnikowi polskiemu najcenniejszych 
nowości wydawanych lub dopiero przygoto
wywanych za granicą, a z drugiej strony uła
twia wydawanie prac polskich autorów w tych 
krajach. Wśród ostatnio zawartych umów 
z wydawcami zagranicznymi na wydania eks
portowe lub licencyjne książek wydanych 
przez „Arkady” można wymienić takie jak: 
„Urbanistyka współczesna” W. Ostrowskie
go. „Komunikacja a kształtowanie centrum 
miasta” M. Nowakowskiego, „Domki rekrea
cyjne” J. Mokrzyńskiego, „Projektowanie za
kładów leczniczych dla dzieci i młodzieży” W. 
Podczaskiej-Wyszyńskiej, „Elementy kompo
zycji urbanistycznej” K. Wejcherta. Przed
miotem zainteresowania wydawców zagrani
cznych są również inne pozycje architektoni
czne i urbanistyczne „Arkad” , znajdujące się 
w różnych fazach przygotowywania.
Przez swój program wydawniczy w dziedzinie 
książki architektonicznej i urbanistycznej Wy
dawnictwo „Arkady”  wypełnia obowiązek 
wobec społeczeństwa, wynikający z realizacji 
postanowień Partii i Rządu dotyczących poli
tyki wydawniczej.

Stefan Muszyński

„Arkady" Publishing House, our editor, is20 
years old. Editor Stefan Muszyński presents 
the achievements of the House specializing in 
books on art, architecture and building. On 
the reverse page we present in color a few of 
„Arkady” books. We take the opportunity to 
recommend these and other books to our 
readers.
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Atłas Architektury Warszawy 
Juliusz A. Chróścicki, Andrzej Rottermund 
Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 1977 
(równocześnie wydanie polskie i obcojęzy
czne)
„Atłas of Warsaw Architecture” 
by Juliusz A. Chróścicki, Andrzej Rotter
mund
Publishers „Arkady”, Warsaw 1977, both 
Polish and foreign language editions

Najważniejszą częścią tej książki jest katalog 
zabytków architektonicznych i ciekawych 
obiektów współczesnych. W układzie alfabe
tycznym ułożono ulice warszawskie, place 
i osiedla. Posługując się dołączoną do Atlasu 
mapą miasta (z alfabetycznym spisem ulic), 
można dość łatwo odszukać interesujący 
obiekt. Jako drugorzędne hasła podane są 
dopiero nazwy obiektów, opatrzone niewiel
ką notką historyczną. Na podstawie indeksu 
rzeczowego na końcu książki bądź indeksu 
nazwisk można odnaleźć obiekt, jeśli brak 
informacji o adresie. Układ katalogu i jego 
zakres jest dobrze opracowany. Książkę po
przedza krótka historia rozwoju przestrzen
nego Warszawy i historia architektury war
szawskiej. Wewnątrz znajduje się wklejka z 12 
barwnymi i 350 czarno-białymi fotografiami. 
Ponadto w tekście rysunki planów. Praca, 
naszym zdaniem, bardzo wartościowa. Pew- 
ne drobne uchybienia zostaną na pewno po
prawione w drugim wydaniu, natomiast błę
dem niewybaczalnym jest podanie na pianie 
miasta klasyfikacyjnych grup zabytków, od 
których władze konserwatorskie już się daw
no odżegnały. Plan jest ponadto dołączony 
luzem i w innym formacie, co raczej nie uła
twia posługiwania się Atlasem. Lepszy byłby 
system stosowany w atlasach samochodo
wych -  podziału ria karty.
Polecamy.

The most important part of the book is the 
catalogue of architectural monuments and 
contemporary places of interest. Warsaw 
streets, sąuares and housing estates have 
been arranged in alphabetical order. The At
las has a map of the town (with alphabetical 
list of streets) so it is easy to find a place you 
look for. Names of huildings provided with 
brief historical notes have been given as sec- 
ondary entries. If there is no information ab- 
out adresses you can find them with the help 
of the indexes at the end of the book. The 
catalogue arrangement and its rangę hayę 
been well prepared. The introduction briefiy 
tells the story of spatial development of War
saw and the history of its architecture. Inside, 
there is an inset of 12 coloured photos and 
350 black and white ones. Besides, the text 
contains drawings of plans. In our opinion 
this is a publication of great vałue. However, 
the statement of classificatory groups of 
monuments on the town’s plan is an unpar- 
donable mistake. The plan of a different for
mat is loosely added which does not help to 
use it. The system of division into leaves 
employed in motor atlases seems to be better. 

-jg We recommend it.

Baseny kąpielowe
Hana Peter Kappler
Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 1977

Swimming-pools 
by Hans Peter Keppler 
Publishers „Arkady”, Warsaw 1977
Jest to książka tłumaczona z niemieckiego,
0 tytule oryginalnym nieco odmiennym, 
a mianowicie -  Prywatne baseny kąpielowe 
Tłumaczenie z niemieckiego jest wierne, 
a więc wiele porad praktycznych jest zupełnie 
nieprzydatnych dla polskiego czytelnika. 
Chodzi tu o firmowe urządzenia i niektóre 
materiały budowlane nie importowane do 
nas, a więc niedostępne. Pozostaje teoria
1 inspiracyjna rola przykładowych rozwiązań. 
Czy w związku z tym wydawnictwo jest nie
przydatne? Wręcz przeciwnie. Brak w języku 
polskim literatury na temat projektowania do
mowych basenów kąpielowych i to już wy
starczy za uzasadnienie dla takiej pozycji. 
Dobra książka fachowa to przecież przygoto
wanie działań praktycznych na przyszłość. 
Jak odległą -  to zależy w Polsce od realizacji 
programu powszechnego budownictwa mie
szkaniowego. Książka ma więc obecnie war
tość teoretyczną i tak też została w zasadzie 
wydana.
Polecamy.

Racjonalne kształtowanie i ochrona środowi
ska to sprawy tak poważne, że z przerażeniem 
trzeba patrzeć na ich mieszanie. Śmiech jest 
bowiem bronią zabijającą skutecznie. Jeśli 
w książce mającej pozory naukowości prze
czytamy jako podane zupełnie serio zdanie 
(stanowiące samodzielny akapit! -  str. 48): 
„Kurz i pył są źródłem brudu w pomieszcze
niach (Just 58)”,
to na pewno nie zachowamy powagi i sza
cunku dla sprawy podnoszonej przez autora 
(odsyłacz na zakończenie cytatu informuje o 
odpowiedniej pozycji bibliografii. Tekst opa
trzony jest obrazkami, które - jak pisze autor 
we wstępie -  „nie są dosłowną ilustracją tek
stu: stanowią rozwinięcie myśli, które mogą 
być lepiej wyrażone w postaci graficznej” . 
Jedną taką mysi (str. 62) reprodukujemy obok. 
Gdyby sprawa, w imię której autor napisał 
książkę, gdyby została wyłożona w sposób 
nie aż tak dowcipny, byłaby przyjęta przez 
czytelnika bez szkody dla jego zdrowia i dla 
samej sprawy. A naprawdę szkoda wielu po
ważnych myśli i cennej wiedzy Autora sta
rannie w omawianej książce zagubionych 
wśród świecidełek ze skarbca nauki, doda
nych bez potrzeby. Nic nie jest przecież po
ważniejsze bądź dowcipniejsze niż jest 
Nie polecamy.

The original title of the book translated from 
German is a bit different, namely Private 
Swimming-pools. The exact translation con
tains much practical advice completely use- 
less for Polish readers. Firms’ fittings and 
some building materials not imported to Po- 
land are practically unobtainable. What re- 
mains is the theory and an inspiring role of 
exempiary treatment So, is the publication 

. useless? Guite the reverse. Literaturę on 
home swimming-pool designing has not been 
published in Polish and this is a sufficient 
justification for the present publication. 
A good professional book is preparation for 
futurę practical actions. How far the futurę is -  
this depends on realization of dweiling- 
houses common building program in Poland. 
Thus, the book has theoretica! values and that 
was practically the publishers’ assumption. 
We recommend it.

$
Środowisko przyrodnicze a gospodar
ka przestrzenna 
Jan Minorski
Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 1977

Natural Environment Versus Spatial 
Economy by Jan Minorski 
Publishers „Arkady”, Warsaw 1977

Rational shaping and protection of the natur
al environment are two different problems 
and should in no case be confused. Laughter 
is the best weapon -  it kills effectively. If 
a book having appearances of scientific 
character seriously says (the foliowing sent- 
ence makes a separate section! -  page 48): 

Dust and powder are the source of dirt in 
rooms (Jus 158)”
surely the reader will have no respect for 
discussed problem (the reference mark at the 
end of the quotation gives the relevant bi- 
bliographic entry!). The text is illustrated but 
as the author explains in the introduction,
,. the pictures do not exactly iflustrate the text; 
they develop thoughts which can be better 
expressed by means of graphics’ . We rep- 
roduce such a thought. Similarly, if the matter 
discussed in the book had been unfolded in 
a natural way it would have been assimilated 
by the reader with no harm to his health or to 
the matter itself. And reaily it is a pity that so 
many serious thoughts and so much valuable 
knowledge have been entirely lost among 
unnecessary pseudo-scientificelements. No- 
thing is morę serious than it reaily is.
We do not recommend it.

W sprawie starych, wiejskich chałup...
Jest ich coraz mniej. Giną w zastraszającym 
tempie, rozbierane, porzucane, niszczejące. 
Czy można powstrzymać ten proces? Zastę
powanie starych, drewnianych zabudowań 
nowymi budynkami murowanymi wynika 
w sposób naturalny z przemian cywilizacyj
nych zachodzących na wsi. Wraz z porzuce
niem wzorca gospodarstwa samowystarczal
nego następuje oderwanie człowieka od pod
łoża kulturowego, w którym wyrósł i które już 
go nie wiąże -  jak dawniej -  tysiącem więzów. 
Kultura chłopska zanika. A były to przecież 
nie tylko stroje ludowe, chaty, drewniane 
sprzęty. To był cały zespół zwyczajów, zacho
wań, określony sposób widzenia i pojmowa
nia świata. Wszystko to odchodzi -  styl życia 
i cały krąg kulturowy powstały jako historia 
wielu pokoleń. Proces mimo wszystko smut
ny, bo nieunikniony. Ponieważ przebiega 
szybko, w dziejach jednego zaledwie pokole
nia, jest tratujący i niszczący to, co by się 
jeszcze dało z pożytkiem ocalić, zachować, 
zaadoptować. Za kilkanaście lat drewniane 
chałupy i zabudowania gospodarskie z pol
skiej wsi pozostaną w skansenach, muzeach, 
dziełach historyków i etnografów -  skatalo
gowane, opisane naukowo, objęte systematy
ką. Już rośnie pokolenie ludzi, którzy kulturę 
chłopską będą poznawać tylko pośrednio, 
dzięki zachowanym przekazom. Ale czy zdo
łamy przekazać przyszłym pokoleniom istotę 
i ducha ludowego budownictwa ? Nie chodzi 
tu przecież o rozróżnienie formy i charakte
rystycznych cech regionalnych, jak podcień 
kaszubski, wyżka orawska czy kurpiowskie 
śparogi. Chodzi o coś zupełnie niepowtarzal
nego, co przejawia się w nich wszystkich. 
A więc: oszczędność środków, podporządko
wanie celom, którym służą, przystosowanie 
do istniejących warunków, do otoczenia, 
rzeźby terenu, doskonałe wyczucie materiału, 
wrośnięcie w ziemię, organicznie związane 
z krajobrazem. To nie materiał stanowił prze
cież o istocie tego budownictwa. Wznosimy 
dziś wiele obiektów turystycznych z kamienia 
i drewna; projekty funkcjonalnie dobre, 
uwzględniające charakter tworzywa i wkom
ponowywanie w krajobraz. Można im jednak 
zarzucić sztuczność, dominację formy, epa
towanie wymyślnym kształtem. A tymczasem 
od dawnej chaty wiejskiej możemy się nau
czyć, że piękno leży w prostocie, że indywidu
alny wyraz, koloryt dzieła można osiągnąć 
całkiem zwykłymi środkami. Możemy nau
czyć się pokory, taktu stanowiącego od wie
ków istotę naszej kultury.

Antoni Osiński

Regarding Old Vitlagers' Cottages...
There are fewer and fewer villagers ’ cottages 
nowadays. They are disappearing at an alarm- 
ing ratę, being pulleddown, left, going to'ruin. 
Is it possible to stop that process? Replacing 
old wooden houses with new brick ones re- 
sults in the course o f naturę from the civiliza- 
tion chenges, occuring in the country. Manś 
separation from cultural basis, in which he 
was brouhgt up and with which he is not 
bound anymore -  as he was some time ago 
by thousands of ties, occur together with the 
abandonment of self-supporting farm model. 
Villagers’ culture is disappearing. And it was 
composed not only o f popular costumes, vil- 
lagers' cottages, wooden eąuipment That 
was the whole set of custorhs, behavings, 
a definite way of seeing and understanding 
the world. It is all disappearing life style and 
the whole cultural rangę, formed by the his
tory o f many generations. Being inevitable it 
is after all a sad process. As it is proceeding 
very q uickly, only in the history of one genera- 
tion, it destroys every thing that could be 
saved to ouradvantage, maintained, adopted. 
In a dozen or so years wooden vi!iagers 
cottages and farm buildings from Polish vil- 
lages will remain in Skansen museums, 
museums. in historians’ and ethnographers' 
works being catalogued, scientifically de- 
scribed, systematized. The generation of the 
people, who will acquaint themselves with 
peasants culture only indirectly, owing to 
some records being kept alive, is already 
growing up. Shall we manage, however, to 
hand down the essence and spirit of folk 
architecture? It is not the problem of the 
differentation offorms and characteristic reg-
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informacje x inlnrmation
Byki a „Architektura"
Na tle nowej dwujęzycznej formy i interesują
cej treści pisma szczególnie razi niestaranna 
korekta. Przy pobieżnej lekturze numeru 
7-877 zauważyłam wiele błędów. Obawiam 
się, że uważna lektura od deski do deski może 
ich zdradzić więcej. Nie piszę tego listu dla 
wątpliwej satysfakcji „ postawienia do kąta" 
redaktorów i korektorów, lecz żeby poinfor
mować, że takie niedopatrzenia są rażące, 
przeszkadzają w czytaniu i psują dobre wra
żenie, jakie może wywrzeć lektura pisma.

Teresa Zabierzewska

Od redakcji:
Wstydzimy się publicznie.

Blunders and Architektura
Careless proof-reading particularly shocks 
against a background of the new bilingual 
form and interesting contents o f the 
magazine. While reading superficially No 
7-8/77 I have noticed many mistakes. I am 
afraid that a carefull reading from cover to 
cover can reveal morę of them.
I do not write this ietter fora doubtfulsatisfac- 
tion to „pu t editors and proof-readers into 
a corner" but to inform you that such over- 
sights are glaring, prevent from reading, and 
spoił the good impression your magazine 
could make.

From the editor.
We are openly ashamed of it.

Komunikat
Announcement

W dniach od 7 do 10 maja 1979 roku planowa
na jest w Berlinie Zachodnim międzynarodo
wa konferencja poświęcona automatyzacji 
projektowania w budownictwie i urbanistyce. 
Celem jej jest prezentacja światowego dorob
ku w dziedzinie zastosowania metod kompu
terowych w rozwiązywaniu praktycznych pro
blemów projektowych. Przewiduje się sesje 
na temat: istniejących systemów informatycz
nych, oceny praktycznych zastosowań syste
mów informatycznych, prac naukowo-bada
wczych w tej dziedzinie. W czasie konferencji 
projektowana jest wystawa sprzętu kompute
rowego -  uczestnicy konferencji będą mieli 
możliwość pracy na tym sprzęcie.
Informacji osobom zainteresowanym udzie
lają:
Mr R. John Lansdown Dip. Arch., Turner 
Lansdown Holt and Peterson, 50/51 Russel 
Square, London WC 1B 4JK, Engłand, tel. 
01-636 3783
W Polsce:
Przedstawiciel Polski w Komitecie Organi
zacyjnym konferencji dr inż. Andrzej Kocio
łek, Centralny Ośrodek Badawczo-Projekto- 
wy Budownictwa Ogólnego, ul. Wierzbowa 
9/11, 00-094 Warszawa, tel. 26-82-71, wew.
147

On May 7 1(T1979 PArC’79: Building for the 
’80s International Conference on Computer 
Aided Building, Design and Urban Planning is 
scheduled to take place in West Berlin. Its 
purpose is to present the world achievements 
in the field of using Computer methods for 
soMng practical problems indesigning. Con- 
ferences are to be held on: existing informa- 
tion systems, research and scientific works in 
this field. For the duration of the conference, 
an exposition of computers is to be open; the 
participants will have the opportunity to work 
on them.
Those interested can get information from:
Mr R. John Lansdown Dip. Arch., Turner 
Lansdown Holt and Peterson, 50/51 Russel 
Square, London WC 1B 4JK, England, 
phone: 01-636 3783 
In Poland:
Representative of Poland in the Organiza- 
tional Committee of the conference, Dr inż. 
Andrzej Kociołek, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Budownictwa
Ogólnego ul. Wierzbowa 9/11, 00-094 Wars
zawa, phone: 26-82-71 ext. 147 *J 7

MM  STOLARKI BUDOWLANEJ „STOLBUD”
we Wrocławiu, ul Zakrzewska 19. lał. 2S-30-91J7, wewn. 23. Dział Zbytu

OFERUJĄ DO SPRZEDAŻY ODBIORCOM
INDYWIDUALNYM ORAZ JEDNOSTKOM HANDLOWYM 
DW A TYPY ALTANEK OGRODOWYCH
W ELEMENTACH DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

Architekta przy tym nie było
Przekazuję fotoreportaż znad Jeziora Roż
nowskiego. Wydaje mi się, że komentarzy nie 
trzeba. Jako przysłowiowa kropka nad „ i  
zdjęcie nowo wznoszonego budynku „bazy 
trwałej ", która niestety zapowiada się jeszcze 
gorzej niż sezonowe budy. za to będzie stała 
100 lat. Architekta przy tym nie było? Co robi 
władza budowlana?

Wojciech Kosiński

The Designer was not Consulted
The photos and report are sent from the 
Rożnowskie Lakę, There is no need for com- 
ments, I beUeve. To leave no room for doufyt, 
I enclose a photo with a newly erected build
ing of a „ permanent base". It seems to be 
morę ugly than all seasonal huts -  it is surę, 
however, to stand there for at least 100 years. 
Was the designer not consulted? And what 
about the building authorities?

ional features. This is the problem of some- 
thing really unique, something that occur in 
all those features. These are: saving ofmate- 
rials, subordination to the aims they serve. 
adaptation to present conditions, to an envi- 
ronment, sculpture materiał, contact with the 
ground, organie connection with the land- 
scape.
After all, not the materiał determines the ess- 
ence of that architecture. Many tourist ob- 
jects o f stone and wood are being built nowa- 
days; the designs being functionally good 
taking into account the character of a mate
riał and introducing it into a landscape com- 
position. We can reproach them. however, for 
artificiality, domination o f form, use of 
sophisticated shapes. Whereas we can learn 
from an old villagers’ cottage that beauty 
results form simplicity, that the individual 
expression, colour of a compostition can be 
achieved by the use of very simple means. We 
can learn the h umiliły. the tact which has 
dominated our culture for centuries. •

Coś dla masochistów
Przesyłam reklamówkę altanek produkowa
nych przez zakłady Stolbud we Wrocławiu 
Belfegor się ucieszy a komentarz chyba zby
teczny. Reklama pochodzi ze „Słowa Polskie
go" z 28.06.1977 r.

T.B. z Wrocławia

Something for Masochists
I enclose the folder of summer-houses pro- 
duced by the Stolbud Factory in Wrocław. 
Belfegor will be delighted and a comment is 
needless. The advertising comes from the 
..Słowo Polskie" from June 28. 1977.
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Weforma podziału administra
cyjnego kraju przeprowadzo

na w Polsce (podział dwustopnio
wy: województwa i jednostki pod
stawowe -  gminy) dala asumpt do 
podjęcia prac planistycznych 
i projektowych w celu odpowied
niej adaptacji istniejącej sieci 
osadniczej. Szczególnie ważnym 
problemem stało się dopracowa
nie kształtu przestrzennego gmin. 
Siedziby gmin są bowiem centrami 
usługowo-administracyjnymi dla 
ponad 40% ludności kraju, za
mieszkującej na wsi. Temat ten 
został więc włączony do rządowe
go programu badawczego PR-5 
(dotyczącego rozwoju miesz
kalnictwa na lata 1976-1980 
i nazwany „Modelowe rozwiązania 
struktur mieszkaniow
wych we wzorcowych ośrodkach 
gminnych”. Realizacja kilku kom
pleksowych ośrodków gminnych 
w różnych rejonach kraju ma dać 
sprawdzony praktycznie materiał 
metodyczny do dalszych działań. 
Centralnym koordynatorem prac' 
projektowych i badawczych pro
wadzonych już przez wiele ośrod
ków (w tym badania socjologiczne, 
ochrony środowiska i rolnicze, 
ekonomiczne itp.) jest Instytut 
Kształtowania Środowiska w War
szawie (arch. Tadeusz Kachniarz). 
Przedstawiamy ogólne założenia 
urbanistyczne i projekty ośrodków 
gminnych objętych programem 
PR-S, a jako przykład projekty dla 
jednego z nich -  gminy Krokowa.

n e fo rm  of our country 
ł l  trative division (two stage di- 
vision: provinces and communes 
as basie units) prompted us to pre- 
pare new designs to adapt the 
existing villages and for 
ven purposes in the best possible
way. One of mainproblems is spa
dał arrangement. of communes 
which are new basie 
ve units. Towns and villages whe- 
re local administration ofcommu- 
necouncils are situated are admi- 
nistrative and service centres for 

ore than 40 per cent of popula- 
tion of our country. This 
has beenIncluded in the Govern-
ment Research Programme PR-5 
for the years 1976-1980 which 
concerns housing; itis called ‘‘Mo
del treatment of housing and ser- 
Vicę arrangement in  standard 

centres”.
are built in va- 

riousregions ot our country, we 
wili obtain tested materiał to be

Institpte
of EnvironmenfPbrmatipriinWar- 

saw (arch. Tadeusz Kach
ordinates all researchBfcar*
ried on by many centres (i.e. 

rch work,
t, agricultural ' 
rch work, etc.), 
nęm f town-plan*

. s and plans ! 
es included in - 
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prob lem  przykładowych ośrodków 
■ usługowych dla wsi nie jest w Polsce 
czymś nowym. Temat ten był przedmio
tem prac studialno-badawczych (głów
nie w IUA i w Bisprolu), a także wystą
pień fachowych środowisk SARP i TUP. 
Uchwała Rady Ministrów z 1969 r. zobo
wiązywała ówczesne władze^wojewódz- 
kie do realizacji przykładowych ośrod
ków (co najmniej po jednym w każdym 
województwie). Z inicjatywy resortów 
budownictwa, a następnie rolnictwa 
zorganizowano konkurs SARP (nr 466 
w ^971 r.) na projekt koncepcyjny pięciu 
wybranych ośrodków. W niektórych wo
jewództwach podjęto prace projekto
we, rozpoczęto realizację. Jednak mimo 
istnienia podstaw teoretycznych i po
dejmowanych kolejno prób nie zrealizo
wano dotychczas w pełni ani jednego 
ośrodka, który mógłby być przykładem, 
a )ednocześnie sprawdzianem właści
wego kształtowania i funkcjonowania 
całości. Głównym powodem były trud
ności organizacyjne wynikające z braku 
nastawienia na kompleksową realiza
cję W dotychczasowej praktyce po
wszechnym zjawiskiem natomiast było 
rozpraszanie nowych inwestycji usłu
gowych jako pojedynczych „pawilo
nów , rozmieszczanych przypadkowo 
w różnych miejscach wsi czy małego 
rmasta, zależnie od dostępności terenu.

o obnie wygląda sprawa realizacji 
wie o'odzinnej zabudowy mieszkanio- 
wej (głównie PGR). Realizuje się ją 
w tormie pojedynczych bloków lub ich 
grup w Schematycznych, najczęściej 
"grzebieniowych'’ układach wg współ
czesnej. „miejskiej” konwencji „rozbi
c i Przestrzeni” . Układy tej zabudowy 
brutalnie naruszają charakter otocze- 
n*a. delikatną strukturę istniejącej zabu
dowy. przyrodnicze i kulturowe wartoś
ci krajobrazu, wytworzonegg historycz-

The ąuestion of exemplary service$ 
centres is not new in Poland. It was 

the subject matter of studies and re- 
search works (mainly in the Institute ol 
Town-Planning and Architecture (IUA) 
and Bisprol); also many professional 
lectures were given in the circles ol 
SARP (Association of Architects of the 
Polish Republic) and TUP (Society of 
Polish Town-Planners). The decision of 
the Cabinet from 1969 obliged contem- 
porary provincial administration offices 
to build exemplary centres in villages (at 
least one in each province). Initiated by 
the Department of Building, followed by 
the Department of Agriculture a contest 
of SARP (nr 466 in 1971) was organized 
for a conceptional design of five chosen 
centres. Some provinces started the de- 
signing work and its realization. How- 
ever, despite the existing theoretical 
base and numerous attempts a centre 
that would become an example and test 
proper functioning of the whole com- 
plex was not built/A complex realization 
process proved to be the main organiza- 
tional difficultv In evervdav oractice 
new services centres have been dis- 
persed in the form of detached ,,pavill- 
ions” accidentally placed in different 
parts of a village depending on accessi- 
bility of the area. The case of the build
ing of many-family dwelling-houses has 
been quU similar (especially in State 
Farms). Houses have been built as de
tached blocks of flats or groups of them 
arranged in schematic, most often 
„comb-like” complexes after the con- 
temporary convention of „dispersed 
space” in towns. This arrangement 
brutally interferes in the character of 
surrounding, delicate structure of its 
building, natural and cultural values of 
the landscape created in the historie 
course of man-nature relations. Thek

nie jako wyraz ukształtowanego przez 
wieki stosunku człowieka do otaczają
cej go przestrzeni. Niezadowalający jest 
również poziom architektury, opartej na 
zuniformizowanej formalistyczndj kon
wencji pudełek z „betonu, szkła i stali” , 
często niezgodnej z funkcją i stosowa
nymi materiałami. Podstawą realizacji 
są głównie projekty typowe, jednakowe 
w poszczególnych rodzajach zabudowy 
dla całego kraju, a jednocześnie zesta
wione w jednej przestrzeni jako zespół 
wzajemnie nie przystają do siebie i rażą 
dysharmonią.

Program
Wybór ośrodków został dokonany na 
podstawie dwu kryteriów gotowości 
inwestycyjnej (zainteresowane urzędy 
wojewódzkie składały ^wnioski) i odpo
wiednio proporcjonalnego rozmiesz
czenia na terenie całego kraju. Progra
mem prac zostały objęte następujące 
ośrodki gmin: Krokowa (woj. gdańskie), 
Miłakowo (woj. olsztyńskie), Nowe 
Miasteczko (woj. zielonogórskie), Opi
nogóra (woj. ciechanowskie), Pępowo 
(woj. leszczyńskie), Skierbieszów (woj. 
zamojskie), Sulmierzyce (woj. piotrkow
skie), Widawa (woj. sieradzkie) i Wodzi
sław (woj. kieleckie), a także Srokowo 
(woj. olsztyńskie) i Sosnowica (woj. 
chełmskie) prace związane z dwoma 
ostatnimi ośrodkami prowadzone są 
w innym układzie organizacyjnym. Nie
które z omawianych ośrodków (Miłako
wo. Nowe Miasteczko osiedle o pra
wach miejskich. Widawa i Wodzisław, 
a także Srokowo) są przykładami osiedli 
o wytworzonych historycznie funkcjach 
usługowych i o odpowiadających tym 
funkcjom układach przestrzennych ty
pu miejskiego z centralnym czworo
kątnym rynkiem. Pozostałe ośrodki na
leżą do typu osiedli genetycznie rolni
czych, o charakterystycznych układach 
liniowych, w których funkcje usługowe 
wykształciły się później. Wśród nich 
Krokowa, Opinogóra i Pępowo mają po
nadto specyficzne cechy wsi uzależnio
nych w przeszłości od gospodarstw ob- 
szarniczych (dwór-zamek, folwark). 
Programy inwestycyjne przewidują wie
lorodzinną i intensywną jednorodzinną 
zabudowę mieszkaniową realizowaną 
ze środków spółdzielczości mieszka
niowej oraz ze środków państwowych 
gospodarstw rolnych. Zakres progra
mów i etapowanie zabudowy mieszka
niowej jest zależne od rozwoju i naras
tania potrzeb w czasie. W zakresie urzą
dzeń usługowych programy ośrodków 
mają w zasadzie charakter docelowy, 
ponieważ zaludnienie poszczególnych 
gmin, będące podstawą programów, 
nie ulega na ogół w perspektywie (z 
małymi wyjątkami) istotnym zmianom. 
Programami budownictwa usługowego 
objęte są następujące inwestycje (zróż
nicowane w poszczególnych ośrodkach 
w zależności od potrzeb):

w zakresie urządzeń usługowych: 
urzędy gminne (z urzędami stanu cywil
nego oraz organizacjami społeczno-po
litycznymi), posterunki MO, urzędy po
cztowe, banki gospodarki żywnościo
wej, gminne szkoły zbiorcze, gminne 
domy kultury i ośrodki zdrowia, tereny 
sportowe, urządzenia handlu (domy to
warowe, sklepy spożywcze i specjalisty
czne) i gastronomii (gospody-restaura- 
cje, kawiarnie, bary), usługi rzemieślni
cze, pokoje hotelowo-gościnne (na 
dgół przy gospodach), pralnie i łaźnie, 
ustępy publiczne;

w zakresie infrastruktury technicznej: 
ujęcia wody (rozbudowa lub nowe), 
oczyszczalnie ścieków (na ogół typu 
„bioblok” ), kotłownie centralne, głów
ne punkty zasilające (elektroenergety-

architecture is not satisfactory either; it 
is based on the standard, formalistic 
idea of boxes madę of „concrete, glass 
and Steel” most often not in conformity 
with its function and materials applied. 
Typical designs are generally the base 
for realization works; they are the same 
for the whole country but at the same 
time when composed in a compłex - 
they appear incongruous.

Program
The choice of the centres was madę on 
the basis of two criteria -  investment 
readiness (the interested provincial of
fices applied) and relatively proportion- 
al distribution on the territory of the 
country. The program includes thefol- 
łowing communes: Krokowa (Province 
of Gdańsk), Miłakowo (Province of 
Olsztyn), Nowe Miasteczko (Province of 
Zielona Góra), Opinogóra (Provice of 
Ciechanów), Pępowo (Province of Lesz
no), Skierbieszów (Province of 
Zamość), Sulmierzyce (Province of 
Piotrków), Widawa (Province of 
Sieradz), and Wodzisław (Province of 
Kielce) also Srokowo (Province of 
Olsztyn) and Sosnowica (Province of 
Chełm) works in these two come un- 
der different organizational system. 
Some of the discussed centres 
(Miłakowo. Nowe Miasteczko -  a village 
having civic rights, Widawa and Wo
dzisław also Srokowo) have service 
functions historically developed and 
their spatial arrangement has been re- 
spectively formed like that of a town 
with a ąuadrangular market-square. 
The other centres belong to the geneti- 
cally agricultural * ones having 
a characteristic linear arrangement; ser- 
vice functions were developed later in 
these villages. Among them Krokowa, 
Opinogóra and Pępowo bear specific 
features of villages once subjected to 
landed properties (manor-castle, farm). 
Investment programs include many- 
family and intensive single-family hous- 
ing realized from the funds of the hous- 
ing co-operative organization and from 
the funds of State farms (PGR). The 
rangę of the program and staging of the 
dwelling-houses building depend on 
development and needs inereasing in 
time. As far as services centres are con- 
cerned the program has a definite 
character for density of population in 
particular communes does not consid- 
erably change in prospect (with few 
exceptions). The service building in- 
cłudes the following investments dif- 
ferentiated in particular centres accord- 
ing to their needs:
-  services; communal offices (with Re
gistry Offices, and social-political or- 
ganizations), Civic Militia Stations, 
post-offices, banks of food economy, 
communal comprehensive schools, 
communal houses of culture and heal- 
th-service centres, sports grounds, 
trade centres (generał Stores, groceries 
and specialized shops), catering busi
ness (inns-restaurants, caffes, bars), 
craft services, hotel and guest rooms at 
the inns, laundries and baths, public- 
toilets;

technical infrastructure: water-in- 
takes (development or new ones), 
sewage-treatment plants (mainly of the 
„bioblok” type), central boiler houses, 
main power supply, and water main 
pipes, sewers, caliducts, electric power 
conduits, telephone wiring; also com- 
munication -  bus stops of the Polish 
Motor Transport (PKS), modernization 
of central road arrangement, car-parks 
and (in paritcuiar cases) stretches of 
dual carriage-way:



czne) oraz przewody magistralne wodo
ciągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, 
elektroenergetyczne, telefoniczne, 
a także w zakresie komunikacji -  przy
stanki PKS, uzupełniające elementy 
i modernizacja wewnętrznych układów 
drogowych, place postojowe oraz (w 
szczególnie koniecznych wypadkach) -  
odcinki dróg odciążających;
-  w zakresie wyposażenia uzupełniają
cego: zieleń, nawierzchnie placów
i przejść, oświetlenie, elementy tzw. 
„małej architektury” .
Realizacja całego zamierzenia projek
towego i badawczego według przyję
tych założeń wymaga przeprowadzenia 
różnego rodzaju wstępnych prac bada
wczych i studialno-projektowych za
równo o charakterze ogólnometodycz- 
nym, jak i w odniesieniu do poszczegól
nych gmin. Ze środków PR-5, oprócz 
zadań ogólnometodycznych, wykony
wane są następujące prace:
-  prace uzupełniające dotyczące pro
blemów ogólnogospodarczych oraz is
totnych dla tematu cech istniejącego 
zagospodarowania ośrodków gmin
nych i całych gmin, a także socjologicz
ne badania potrzeb i postaw miejscowej 
społeczności;
-  opracowania koncepcyjne związane 
z kierunkami przestrzennego zagospo
darowania gmin i ośrodków gminnych 
w skali planów miejscowych wraz ze 
szczegółowymi planami ośrodków mie- 
szkalno-usługowych;
-  studia projektowe zabudowy miesz- 
kaniowo-usługowej oraz wyposażenia 
(„umeblowania” ) publicznej przestrze
ni ośrodków, projekty domów jednoro
dzinnych, a w niektórych ośrodkach 
także studia rewaloryzacji istniejących 
centrów;
-  obserwacja i analiza procesów i wyni
ków realizacji z dokumentacyjnym 
opracowaniem procesów wraz z wnio
skami.

-  complementary furnishings: greens, 
pavement of sąuares and passages, 
iighting, elements of the so called 
„smali architecture” .
The realization process of the whole 
designing and research undertakingac- 
cording to the accepted assumptions 
reąuires various initial research works. 
studies and designs of both the generał 
methodic character and with reference 
to particułar communes. From the 
funds of PR-5 apart from general- 
methodic tasks, the following works are 
performed:
-  complementary works on ąuestions 
comprising all the aspects of economy 
and features of the existing develop- 
ment of communal centres and the 
whole commune which is of a great 
importance to the subject; also 
sociological studies on needs and at- 
titudes of local communities;
-  conceptional works connected with 
trends of spatial development of com
munes and communal centres in the 
scalę of local plans together with de- 
tailed plans of residential and services 
centres;
-  designing studies on residential and 
services building and „furnishing” of 
the public space in the centres, single- 
family house designs and in some 
centres also studies on rehąbilitation of 
the existing centres;
-  observation and analysis of the pro- 
cesses and results of realization with 
the documentation and suggestions.

1. Miłakowo, woj. olsztyńskie

Autorzy / Authors: plan realizacyjny 
ośrodka usługowego -  arch. Kazimierz 
Frankowski; wariantowe koncepcje pla
nu szczegółowego obszarów otaczają
cych centrum usługowe -  arch. Andrzej 
Baranowski z zespołem; plan ogólny 
i plan szczegółowy wsi -  arch. arch. Ewa 
Piekarska, Jan Patalas, dr Józef Pleban.

Ludność gminy obecnie 5900 mieszkańców, 
w przyszłości około 6500 mieszkańców, wieś 

obecnie około 1900 mieszkańców, w przy
szłości 5000 mieszkańców. Silny udział rolnic
twa Państwowych Gospodarstw Rolnych, 
w przyszłości przewidywane całkowite upań-

1. Miłakowo in Olsztyn Province

stwowienie. Układ przestrzenny wsi charakte
rystyczny dla zakładanych osiedli usługo
wych, o regularnym, prostokątnym planie 
głównej staromiejskiej części z rynkiem oraz 
liniowych, genetycznie rolniczych formach 
zabudowy obszarów zewnętrznych. Zabudo
wa części staromiejskiej prawie w całości 
zniszczona w czasie wojny -  pozostał zabyt
kowy kościół i dwie zabytkowe kamienice 
mieszczańskie, resztki nowszej zabudowy, 
a także fragmenty zamku, pozostałości mu
rów obronnych i fosy. W pobliżu murów -  
zabytkowy młyn. Zabudowa obszaru zewnę
trznego o średnich standardach i dużym 
stopniu zużycia, z czytelnymi elementami tra
dycyjnych cech kulturowych. Zgodnie z kon-

Population of commune -  5,900 now, poss- 
ible growth to 6,500 in the futurę, villagers -  
1.900 persons now, about 5,000 persons in 
the futurę. Considerable contribution of State 
Farms production to husbandry: complete 
nationaiization to be done in the futurę. Spa
tial organization of the village characteristic 
of designed service centres, regular rectan- 
gular plan of old-city part inclusive of the 
market, linear architectural forms of sur- 
rounding areas. The old-city buiłdings were 
almost totally destroyed during the war; what 
remained is monumental church, two monu- 
mental apartment-houses, a few pre-war 
buiłdings, as well as a part of a castle, remains

2. Nowe Miasteczko, woj. zielonogórskie

Założenia
Podstawową zasadą kształtowania 
ośrodków mieszkalno-usługowych na 
wsi jest przestrzenna koncentracja wie
lorodzinnej zabudowy mieszkaniowej 
i zabudowy usługowej przeznaczonej 
do obsługi całego obszaru gminy. Zasa
da ta, zapewniająca warunki dla ekono
miki inwestowania i wygody użytkowa
nia, umożliwia ponadto wytworzenie 
centrów społecznego współżycia mie
szkańców gminy -  oraz oddziaływania 
cywilizacyjnego -  stwarza warunki do 
pełnienia przez ośrodki ich wyższych 
funkcji społecznych. Realizacja ośrod
ków o wielkiej -  w stosunku do miejsco
wości gminnych -  skali inwestycji staje 
się ważnym dla gminy wydarzeniem 
zmieniającym w sposób zasadniczy 
miejscowe stosunki społeczno-cywili- 
zacyjne. Wiąże się z tym poważny pro
blem rzeczywistej, czynnej społecznej 
akceptacji proponowanych rozwiązań. 
We wszystkich omawianych miejsco
wościach kształtowanie ośrodków mie
szkalno-usługowych odbywać się bę
dzie w warunkach istniejącego zago
spodarowania i funkcjonowania. We 
wszystkich tych miejscowościach są 
już ukształtowane funkcje usługowe 
i odpowiadające im, choć o różnym za
kresie i wyrazistości, formy przestrzen
ne będące miejscem kontaktów społe
czności gminy. W tych istniejących, róż
norodnych układach przestrzennych 
nowo projektowane ośrodki powinny 
tworzyć nowe wartości w symbiozie z is
tniejącymi wartościami przestrzennymi 
i funkcjonalnymi. Szczególnej uwagi 
wymagają trudno wymierne, a jedno
cześnie ostro się rysujące, problemy 

20 kształtowania form środowiska prze-

Assumptions
The main linę in shaping residential and 
services centres in villages is the spatial 
concentration of many-family housing 
and services for the commune. The 
principle ensures possibilities for 
economy of investments and comfort- 
able usage. Besides, it allows creation 
of community life -  and civilizing influ
ence -  thus the centres can fulfil their 
higher social functions. Building of the 
centres in the great scalę of investments 
(as compared to communal vi!lages) be- 
comes a very important event consider- 
ably changing local social and civiliza-' 
tion relations. A serious problem of real, 
active social acceptance of proposed 
innovations appears.
Forming of residential and services 
centres in all discussed villages will take 
place within the existing development 
and functioning. In all these villages 
services functions have been formed; 
the respective spatial forms being the 
place for community meetings have 
been outlined, too. In various spatial 
arrangements the newly projected 
centres should create new values in 
symbiosis with the existing functional 
and spatial ones. Spacial attention 
should be paid to the sharpły outlined 
problems of forming the spatial envi- 
ronment from the point of view of their 
emotionally-cultural influence and 
especially the relation between the no- 
tions of progress and tradition in space 
development.
It is characteristic for the attitudes of 
country people that traditional forms 
and patterns are rejected, even despite 
their obvious emotionai and useful val- 
ues, and „progressive” though really 
out-of-date town „villas” and „blocks” 
are accepted. „Town” is the pattern, an 
expression of social rise, morę emotion- 
al than economic. The background for 
such opinions is most often a .higher 
technical and usable standard iden- 
tified with „town” building and some- 
times contrasted with the Iow standard 
of old structures in villages. At the same 
time however, community habits and

Autorzy / Authors: plan szczegółowy 
j realizacyjny części usługowej -  arch. 
Artur Słabiak z zespołem; plan szczegó
łowy miasta -  arch. Tadeusz Biestekier- 
ski z zespołem; plan ogólny i plan gminy 
-  dr Tadeusz Kotula z zespołem oraz 
arch. Tadeusz Biesiekierski z zespołem.

Nowe Miasteczko, jako jedyne w zespole 
ośrodków gminnych objętych tematem, ma 
prawa miejskie. Ludność gminy około 5500 
mieszkańców, ludność miasta obecnie oko
ło 2500 mieszkańców, w przyszłości 3000 
mieszkańców. Rolnictwo indywidualne, kółka

2. Nowe Miasteczko in Zielona Góra 
Province

Among commune centres meńtioned in the 
PR-5 Programme, only Nowe Miasteczko has 
civic rights Popuiation of commune -  5.500;

rolnicze i Państwowe Gospodarstwa Rolne 
Układ przestrzenny miasta charakterystyczny 
dla zakładanych osiedli usługowych, o regu
larnym, prostokątnym planie z centralnym 
rynkiem. Zabudowa o średnich i dobrych 
standardach technicznych i użytkowych two
rzy czytelnie ukształtowany zespół o boga
tych, uznanych formalnie za zabytkowe war
tościach kulturowych całości układu i po
szczególnych obiektów. Koncepcja ośrodka 
mieszkalno-usługowego zarysowana w stu
dium ogólnego planu miasta obejmuje 3 róż
ne części powiązane funkcjonalnie i prze
strzennie: istniejącą część staromiejską
z usługami w parterach pozarynkowej zabu-

population of the town -  2,500, expected 
increase to about 3,000 in the futurę. individu- 
al farms, agricultural co-operatives, State 
Farms. Spatial arrangement of the* town 
characteristic for designed service centres; 
rectangular plan with a market in the central 
part. Fairiy good and good technical and 
utility standards of some buiłdings which 
form a whole of considerable, officiałly ac
cepted as historical cultural values. The con- 
cept of housing and service centre drawn up 
in the town generał plan deals with three 
different parts functionally and spatially con
nected, i.e. the old-town district, service 
workshops on first floors of dwelling houses

cepcją zatwierdzonego planu ogólnego 
i szczegółowego podstawowa grupa urzą
dzeń usługowych mieści się na obszarze 
części staromiejskiej, pozostałe urządzenia 
(ośrodek kultury, ośrodek zdrowia, bar, sklep 
spożywczy, dworzec PKS) zostały umieszczo
ne poza nią, na styku z zespołem nowej (głów
nie wielorodzinnej) zabudowy mieszkanio
wej, po stronie północno-wschodniej od ob
szaru staromiejskiego. Za słuszną uznawana 
jest -  jak dotąd - koncepcja układu w części 
staromiejskiej. Obecnie prowadzi się warian
towe poszukiwania kształtu układu na obsza
rze położonym po stronie wschodniej i połud
niowo-wschodniej, zwłaszcza na styku z ukła
dem staromiejskim.

of city walłs and of a moat. There is a monu
mental mili near the moat. Fairiy good stan
dard of surrounding areas building with ap- 
parent elements of regionał culture. 
According to the generał and detailed plan. 
mam service workshops are situated in the 
old-city area: others, such as cultural centre, 
health service centre, a bar, a grocer’s shop, 
Polish Motor Transport station are situated 
on the border of old part with new housing 
estate, north-east of old-city area. The con- 
cept of old-city building is vaiid. A!ternative 
Solutions of spatial arrangement of the east 
and south-east area, and especially the reg- 
'on bordering with old-city district elabo- 
rated.

owy mieszkaniowej (z przewidywaną rewa- 
oryzacją istniejącej zabudowy), nowy zespół 

ośrodka usługowego po wschodniej stronie 
układu staromiejskiego skupiający większość 
zaplanowanych urządzeń usługowych i część 
nowej zabudowy mieszkaniowej oraz główny 
zespół wielorodzinnej zabudowy mieszkanio
wej po południowej stronie starego miasta 

ołożenie nowej części centrum (w bezpo
średnim styku z układem staromiejskim od 
strony drogi tranzytowej Zielona Góra Wroc
ław) zapewnia dogodne warunki do organicz- 
nego powiązania jej zarówno z istniejącym 
zespołem rynku, jak i z zewnętrznym układem 
Komunikacyjnym.

on the market (revaiorization of old build- 
J«gs); new service centre east of old town.

e.re most of service shops and some new 
snNtSh Sfa?  grouped; housing estate to the 
t_ / h ° f 0 d town New distn'cts adjoining old 
Hn \A/anCl 3 transit highway from Zielona Góra 
mari, r?cław form an organie whole with the 

arket and with communication lines. The 
cept 0f new districts spatial arrangement 
* f6rred do the e*tent of and functional 

riaiineCt,unS With the environment and espe- 
iaiiy with the arrangement of old-town area

sinn J "Słop <Po!ish Motor Transport) is de
signed to be buiłt, but it still reąuires morę 
precise plans.

3. Opinogóra. woF ciechanowskie

Autorzy / Authors: plan szczegółowy 
i realizacyjny ośrodka -  arch. arch. Ta
deusz Kobylański i Jadwiga Grębecka 
z zespołem; plan ogólny wsi -  arch. Ma
rek Biskot

Ludność gminy: obecnie ok. 6800 mieszkań
ców, w przyszłości około 2000 mieszkańców, 
rolnictwo indywidualne i Państwowe Gospo-

3. Opinogóra in Ciechanów Province

darstwa Rolne. Przestrzenny układ wsi 
ukształtowany przez liniowe ciągi zabudowy 
genetycznie rolniczej (wsie Opinogóra Górna 
i Dolna oraz Zygmuntów), z częścią centralną 
ukształtowaną przez elementy zabudowy sie
dziby i folwarku dawnego majątku Krasiń
skich. W części tej istnieją zabytkowe obiekty: 
zamek (projekt E. Violłet-le~Duca, obecnie 
muzeum Romantyzmu), park, kościół (projekt 
Ch. P. Aignera) i administracyjny budynek 
PGR (projekt J. Heuricha młodszego).
W rejonie projektowanego centrum znajdują 
się elementy słabo wykształconego ośrodka 
usługowo-handlowego, istniejąca i projekto
wana zabudowa mieszkaniowa oraz baza te
chniczna PGR. Wśród istniejącej zabudowy

Popuiation of the village -  6,800, possibie 
increase to about 2.0000. Private farms and 
State Farms. Spatial arrangement is deter- 
mined by linear architectural form of building 
which is geneticalły agricultural (Opinogóra 
Górna, Opinogóra Dolna, Zygmuntów vil- 
lages); the central part shaped by remaining 
buiłdings of the seat and grange of the late 
Krasinskis' estate. There are some monu- 
ments. such as a castle (designed by Violet-le- 
Duc, now Museum of Romanticism), a park. 
a church (designed by Aginer), and an ad- 
ministrative building (now State Farms ad- 
ministration building) designed by J 
Heurich. Junior. Some elements of poorly

wiejsk|ej o niskich i średnich standardach 
* ^Pui^ (nieliczne) elementy o wyraźnych 

ościach kulturowych. Centralne usytuo- 
n,e projektowanej części ośrodka na ob- 
,ze 0 c,akawym otoczeniu stwarza możli- 

rałr?1 organiczne) integracji przestrzennej 
z J;xsc,,zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
nvmyrQaznie wykształconym placem publicz- 
y • ozczegolną wartością koncepcji są ska- 

snn£r°?0rĈa pr°łekt°wanego układu w sto- 
wph a 0 boczenia (zwłaszcza góry zamko- 
rhr*L- t9kZe W re,aciach wewnętrznych. Uru- 
chom,en,e nowego odcinka drogi przeloto- 
n ' - ~ °  zachowanie charakterystycz- 
drzewientu U ^  iStnieiącei' 0 bo9atym za-

and6toPhd SerV'Ce and ,rac*e centre, houses 
within th n,Cal base State Farms situated 
inoct r f i 6 area °f p,anned centre. Rural build- 
inn oi °W 8nd fair,V 9ood standard, present- 
Thank<fremS °f apparent cultural value. 
d is tr io t ° ^ entral localization of the planned 
tin n  of i f 1nd nch  environment, spatial integra- 
II ousing and service areas with a pub- 
anHSC*Uare *S poss'ble- Wall designed extent 
p m /r°POrtions of the centre in relation to the 

rT ment (especiaHy to castle mountain), 
well as good proportions of buiłdings are 

a main vałue of the concept. New stretch of 
ransit road allowed to preserve the old road 

well planted with trees on both sides.



strzennego z punktu widzenia ich od
działywania emocjonalno-kulturowego, 
a zwłaszcza relacja między pojęciami 
postępu i tradycji w kształtowaniu prze
strzeni.
Postawy społeczności wiejskich i mało
miasteczkowych cechuje na ogół od
rzucanie wzorców i form tradycyjnych, 
nawet mimo ich niekiedy oczywistych 
wartości użytkowych i emocjonalnych, 
na rzecz „postępowych” , a w rzeczywis
tości przebrzmiałych, form miejskich 
„w illi” i „bloków” . „Miasto” jest wzor
cem, wyrazem awansu dla wsi czy mias
teczka, awansu społecznego, emocjo
nalnego raczej niż ekonomicznego. 
Podstawą tych preferencji jest zresztą 
często -  lub w decydującym stopniu, 
wyższy standard techniczny i użytkowy 
identyfikowany z wzorcami owej „miej
skiej” zabudowy, a przeciwstawiany ni
skiemu standardowi starej zabudowy 
wsi i miasteczek. Jednocześnie jednak 
środowiskowe przyzwyczajenia i po
czucie wartości stają w wyraźnej kolizji 
z nowymi „ideałami” i wzorcami, powo
dują niepokój i brak identyfikacji z no
wym, obcym środowiskiem. Istnieje 
więc ważny problem prezentacji społe
cznościom gminnym wzorców, które 
mogłyby być przez nie akceptowane 
z punktu widzenia potrzeby awansu, po
stępu i atrakcyjności otoczenia, a jed
nocześnie odpowiadałyby potrzebie 
swojskości, warunkującej identyfikację 
z nowo tworzonym środowiskiem. Jest 
to problem trudnej syntezy tych dwu 
sprzecznych potrzeb, osiągalnej tylko 
poprzez twórczą interpretację zasady 
kulturowej ciągłości rozwoju w kształ
towaniu przestrzeni. Jest to również 
problem indywidualizacji wyrazu archi
tektonicznego w kształtowaniu ośrod
ków przy wykorzystaniu wartości regio
nalnych tradycji budownictwa wiej
skiego.
Istnieją oczywiste trudności bezpośred
niego zastosowania tych ogólnych za
sad w praktyce. Trudności te wynikają 
oprócz Oddziaływania podstawowych 
przecież, zasadniczo zmieniających się 
funkcjonalnych i techniczno-ekonomi
cznych czynników kształtowania współ
czesnego środowiska człowieka -  rów
nież stąd, że w praktyce projektowania 
zabudowy wsi i małych miast, w prakty
ce kształtowania przestrzennych form 
i architektury osadnictwa, nastąpiła 
gwałtowna, długotrwała przerwa, na
stąpiło brutalne niszczenie i zarzucanie 
zasady organicznego rozwoju form. 
Trudności pogłębia brak odpowiednie- 

' go nastawienia w kształceniu architek
tów. Nie są publikowane materiały zani
kającej architektury dawnej wsi, nawet 
jeśli prowadzone są jej obserwacje i za
pisy w niektórych ośrodkach uczelnia
nych. Nie występują na wydziałach ar
chitektury żadne związki między nauką 
dawnej architektury a nauką projekto
wania: po „odfajkowaniu” historii wra
ca się do „współczesności” jako poję
cia całkowicie wyizolowanego z powią
zań z rodzimymi tradycjami kulturowy
mi, ale za to obezwładnionej fascynacją 
formami importowanymi, niezależnie 
od ich genezy. Spowodowało to znane 
negatywne skutki, budzące coraz silnie
jszy niepokój i sprzeciw społeczny. 
Przywrócenie zasady organicznego 
rozwoju i kulturowej ciągłości w kształ
towaniu przestrzeni jest warunkiem 
i powinno być traktowane jako podsta
wa poszukiwań projektowych. Nie może 
to jednak oznaczać hasła odtwarzania 
lub mechanicznego powtarzania trady
cyjnych form. Byłoby to niedopuszczal
ne z punktu widzenia samej zasady cią
głości rozwoju (a nie jego zatrzymania), 

22 niezależnie od innych podstawowych

a sense of va!ue are in obvious collision 
with new „ideals” and patterns; they 
cause anxiety and a lack of identifica- 
tion with the new, strange environment. 
There is a serious problem, how to pre- 
sent new patterns to village com- 
munities so as to have them accepted 
from the point of view of the needs of 
social rise, progress and attractiveness 
and at the same time have them meeting 
the need of homeliness which condi- 
tions the identification with the newly 
created environment. The difficult 
synthesis of the two mutually contradic- 
tory needs is obtainable only through 
a creative interpretation of the priniciple 
of cultural continuity of deve!opment in 
space shaping. It is also the problem of 
individualization of architectural image 
of the centres while making use of the 
values of regional traditions in village 
building.
Obviously, there are difficulties in indi- 
rect application of those generał lines in 
practice. The difficulties result from -  an 
influence of the basie and changing 
functional and technically-economic 
factors in forming the contemporaryen- 
yironment of man also from the fact 
that in the practice of designing build- 
ings for villages and smali towns, in the 
practice of shaping spatial forms and 
architecture of settlement movement 
a long-lasting break happened and the 
principle of organie development of 
forms was brutally destroyed and for- 
gotten. The difficulties become great 
because of the lack of the idea in the 
instruction of architects. Materials on 
declining architecture of old vitlages are 
not published, even if observations and 
recordings are madę in some univer- 
sities. Departments of architecture do 
not point at connections between the 
old architecture and designing. After 
the history łectures have been „ticked 
off” the program comes back to „the 
present time” as to a notion entireiy 
isolated from any connections with cul- 
turai traditions but overpowered by fas- 
cination with imported forms, no matter 
what their origins are. This brought the 
known negative effects arousing an- 
xieties and social objections.
Reversion back to the principle of or
ganie development and cultural con
tinuity in space shaping should be 
treated as the base for the designing 
research work. However it cannot be 
a signal for mechanical reproduction of 
traditional forms. It would be inadmiss- 
ible from the very point of the principle 
of development continuity (and not its 
stop), apart from the other functional 
and technical reasons. Besides, there 
are home and foreign experiences and 
examples of studies aiming at connec 
tions with tradition through its artistic 
transformation (according to decora 
tive functions of architecture but meet 
ing the contemporary technical and us 
able demands). At the same time for 
malistic play of artistic elements making 
forms look „strange” should be 
avoided.

4. Pępowo, woj. leszczyńskie

Autorzy /  Authors: plan szczegółowy 
centralnej części wsi -  arch. arch. Witold 
Thumenas i Zygmunt Hoffman z zespo
łem; ośrodek usługowy -  arch. arch. Ste
fan Bajer i Jan Kopydłowski z zespołem.

4. Pępowo in Leszno Province

Ludność gminy: obecnie około 5800 miesz
kańców, w przyszłości około 5300 mieszkań
ców, ludność wsi: obecnie około 1200 miesz
kańców, przewidywany wzrost do 2500 mie
szkańców. Rolnictwo indywidualne z silnym 
udziałem rolnictwa uspołecznionego (stadni
na koni, kółka rolnicze). Przestrzenny, liniowy 
układ wsi charakterystyczny dla genetycznie 
rolniczych wsi nieusługowych z wytworzo
nym później liniowym układem centrum usłu
gowego. Silna dominanta zabytkowego koś
cioła. Poza układem wsi zabytkowej osiowo 
ukształtowany zespół pałacu ‘ (siedliska 
przedsiębiorstwa PGR Państwowej Stadni
ny Koni) z zabudową czworaków. Obok czwo
raków zrealizowano w ostatnich latach 
oderwany od wsi zespół mieszkaniowej zabu-

Population of commune 5,800, planned to 
inerease to about 5,300, village population -  
1,200, expected to grow to about 2,500. Pri- 
vate farms and col!ective farm ing (stud-farm, 
agricułtural co-operatives).
Linear spatial arrangement of the village 
characteristic of genetically agricułtural vil- 
lages with a linear plan of service centre 
formed at a later time. The dominant feature is 
provided by a monumental church. Pałace 
and farm-hands’ living ąuarters adjoining the 
vil!age are composed axially (now the State 
Stud-Farm administrative building). Near old

5. Skierbieszów, woj. zamojskie

Autorzy /  Authors: arch. Maria Gładysz; 
studium planu ogólnego i planu gminy -  
doc. dr Bolesław Król.

Realization
So far initial works and plannistic eon 
cepts in the scalę of local plans together 
with detailed plans for all the centres 
have been completed. Studies and de 
signing works on residential and ser 
vices structures are in progress. The 
centres in Miłakowo and Pępowo have 
technical and economic assumptions 
ready and sanctioned (they are now 
being completed or corrected). For the 
rest of the centres concepts of detailed 
plans were accepted by provincial au- 
thorities as the base for technical

5. Skierbieszów in Zamość Province

Ludność gminy około 7500 mieszkańców, 
ludność wsi: obecnie około 1200 mieszkań
ców, w przyszłości około 2000 mieszkańców. 
Rolnictwo w przeważającym stopniu indywi
dualne. Układ przestrzenny wsi charakterys
tyczny dla genetycznie rolniczych liniowych 
form wsi nieusługowych ze słabo zarysowa
nymi elementami kształtujących się później 
funkcji usługowych. Zabudowa o niskich na 
ogół standardach technicznych i użytkowych, 
z pewną liczbą nowych budynków o wysokich 
standardach głównie w centralnej części wsi 
(w tym dom towarowy oraz urząd gminny 
oddane do użytku w ubiegłym roku). Cechy 
kulturowe zarysowane względnie wyraźnie

Population of commune: 7,500, population of 
the village 1,200, estimated growth to about 
2,000. Agriculture: private farms dominating. 
Spatial arrangement of the village typical of 
genetically agricułtural linear architectural 
forms. poorly developed and very rare ele
ments of service system built at a later time 
Low technical standard and limited useful- 
ness of majority of buildings, in the centre of 
the village some high-standard buildings (e g. 
a department storę put to use last year, local 
administration of commune council building 
etc ). Regional cułture traits found in the 
architecture of farm łog-houses.

Sulmierzyce, woj. piotrkowskie

Autorzy / Authors: arch. Marian Mag- 
dział z zespołem.

6, Sulmierzyce in Piotrków Province

Ludność gminy: obecnie około 600 miesz
kańców, przewidziany wzrost do ok. 16000 
mieszkańców (w wyniku rozszerzenia granic 
administracyjnych), ludność wsi. obecnie 
około 1300 mieszkańców, przewidywany 
wzrost do 6000 mieszkańców (w związku z za
trudnieniem mieszkańców w Bełchatowskim 
Okręgu Przemysłowym). Rolnictwo w prze
ważającym stopniu indywidualne, kółka rolni
cze, działalność produkcyjna, PGR. Prze
strzenny. liniowy układ wsi charakterystyczny 
dla genetycznie rolniczych wsi nieusługo
wych z ukształtowanym wtórnie centrum 
usługowym w postaci podłużnej formy placo
wej (obecnie silnie zadrzewionej) wzdłuż 
głównej drogi. Dominantę plastyczną stanowi 
bryła kościoła. Istniejącą zabudowę cechują

Population of the commune about 6,000 
now, estimated growth to about 16,000 (also 
because of change of administrative bor- 
ders). population of the village about 1,300, 
possible inerease to about 6.000 (gained from 
migration because of greater employment of f 
people in Bełchatów Industrial District) j 
Dominating form in agriculture private 
farms. but also agricułtural co-operatives and 
State Farms.
Spatial arrangement of the village typical ot 
genetically agricułtural linear architectural 
forms with service centre on oblong site weil 
planted with trees along the main road The

dowy PGR o typowym układzie „bloków” . 
Istniejąca zabudowa wsi o średnich i dobrych 
standardach użytkowych, charakterystyczna 
dla obszaru Wielkopolski, o wyraźnie zaryso
wanych cechach kulturowych.
Koncepcja planu szczegółowego została na
stawiona na wytworzenie zintegrowanego 
układu wsi, łączącego we właściwy sposób 
jego nowe elementy -  centrum usługowe 
i mieszkaniową zabudowę PGR z częścią ist
niejącą w organiczną całość. Czytelnie 
ukształtowano relacje przestrzenne nowego 
centrum z dawnym. Korzystnie usytuowano 
tereny sportowe (bardzo dobre powiązanie 
z centrum). Układ zabudowy mieszkaniowej 
charakteryzuje dobra skala wnętrz mieszkal
nych i dogodny układ funkcjonalny.

farm-hands’ living ąuarters, a housingdistrict 
for State Farms workers with typical blocks of 
flats. Vilłage buildings are of fairly good and 
good utility standards, characteristic for Wiel
kopolska, representing some cultural value. 
The detailed plan concept assumes an integ- 
ration of new elements -  Service centre and 
State Farms buildings -  with the ołd part into 
one organie whole. Very well chosen localiza- 
tion of sports fields alłow for quick transport 
to the centre. Well proportioned flats, good 
functional arrangement of rooms.

w drewnianej zabudowie zagrodowej. Kon- 
cepcja ukształtowania ośrodka harmonijnie 
rozwija i przekształca zarysowany już obecnie 

. tmowy ciąg centrum wzdłuż istniejącej głów
nej drogi wiejskiej. Szczęśliwie, a jednocześ
nie realistycznie rozwiązano trudności reałi- 

P^yfetej zasady w warunkach istniejącej 
zabudowy. Koncepcję cechuje kameralny 
cnarakter i dobra skala układu centrum, 
o zróżnicowanym kształcie kolejnych wnętrz, 
a akże dogodną z punktu widzenia realiza
cyjnego elastyczność układu. Pożądane jest 
jeszcze uczytelnienie powiązań ośrodka z te
renami sportowymi i z rzeką oraz przestudio- 
wame sposobu ukształtowania otoczenia 
kościoła.

The concept of the whole village assumes 
aevelopment and modification of linear ar
rangement of the centre along the main road. 
AU difficulties to bring into effect the ac
cepted plan, with the existing buildings left, 

ave been theoretically solved in a realistic 
way. Atmosphere of privacy, well designed 
x ant of the centre, and varied shape of inte- 

n°rs, as well as elasticity of the plan are main 
ąuahties of this concept. Detailed plans to 
connect the centre with sports fields and the 
nver, and to shape the church environment 
are still to be elaborated.

średnie i niskie standardy techniczno-użytko- 
^ e’ z zachowanymi elementami wartości kul
turowych.
Koncepcja  o środka  śc iś le  pow iązana z is tn ie - 
ącym i e lem entam i uk ładu  d otychczasow ego  
entrr-m  zosta ła  opa rta  na krzyżu kom pozy- 

u tw or2 °n y m  przez czte ry zespo ły
funkcjonalno-przestrzenne: w części za- 

o niej istniejący układ handlowo-usługo- 
1IQ. m,eszaną zabudową mieszkaniowo- 
nn-n°Ŵ  us*u9i w parterach, w części pół- 

" el ~ n°wy zespół handlowo-gastronomi- 
trarv!/iW Czgsci wschodniej - zespół adminis- 
rainn W Części P°łudr)iowej~zespółkultu-
w iia n n ^ 'at0Wy- Z układem ściśle PO- 

°  o w ą w ,e lo ro d z in ną zabudow ę m ie-

i wschodni^ C2ęŚCi P°łudni°wo-zachodniej

churełf m art,S.tlc feature is provided by the
utilitvstanHSS J~°W 3nd falr,y 900d technicał 
Archit^rt 9|rdS °f bui,dln9s of cultural value. 
conslderat- ° f the vil,age takes into
the old nn n* lnKage between new part and 
formed ** ’S Lased on the Pian of a cross 
tradp a *  ° Ur SP ancł functional units 
hn, d service Jhtre in the west, dwełling 
fi t f|S Wltb ser j l  workshops placed on 
tron ° rS; in th^ rth new trade and gas- 
t ł J *  'C Centre; ‘̂ rn is t ra t io n  buildings in 

e cast, and educa% na| and culturaj centre
bp irft sc\uth' ^ ew ma,y'-famiły houses are to
South r tCl / nt°  thls comP°sition the soutn-west and east partś



powodów funkcjonalnych i technicz
nych. Istnieją zresztą krajowe i zagrani
czne doświadczenia i przykłady poszu
kiwań nastawionych na powiązania 
z tradycją poprzez jej artystyczne prze
tworzenia, zgodnie z dekoratywnymi 
funkcjami architektury, ale z zachowa
niem współczesnych wymagań użytko
wych i technicznych. Jednocześnie is
totnym warunkiem jest uniknięcie nie
bezpieczeństwa formalistycznej gry ele
mentów plastycznych, „udziwniania” 
form.

Realizacja
Dotychczas zostały w zasadzie zakoń
czone wstępne^prace badawcze oraz 
koncepcje planistyczne w skali planów 
m iejscowych wraz z planam i szczegóło
wymi dla wszystkich ośrodków. W toku 
są prace studialno-projektowe zabudo- 

• wy mieszkaniowo-usługowej. Dla 
ośrodków w Miłakowie i Pępowie zosta
ły opracowane i zatwierdzone założenia 
techniczno-ekonomiczne (obecnie 
uzupełniane lub korygowane). Dla po
zostałych ośrodków zostały formalnie 
przyjęte przez władze wojewódzkie 
koncepcje planów szczegółowych jako 
podstawa założeń techniczno-ekono
micznych. Opracowanie założeń tech
niczno-ekonomicznych jest w toku lub 
obecnie rozpoczyna się; zakłada się za
kończenie ich w terminie umożliwiają
cym włączenie do planów inwestycyj
nych. Aby spełnić podstawowe cele PR- 
5, należałoby w zasadzie zrealizować 
pełny program ośrodków w części usłu
gowej i pierwszy etap programu miesz
kaniowego wraz z infrastrukturą w okre
sie bieżącego planu pięcioletniego. 
W istniejących warunkach inwestowa
nia okazało się to nierealne, dlatego 
uznano za konieczne odpowiednie eta
powanie całości zamierzeń z częścio
wym przesunięciem na następną pię
ciolatkę. Odpowiednio do tego przyjęto 
następujące ogólne założenia etapowa
nia realizacji:

realizacja infrastruktury technicznej 
w okresie 1978-1980;
-  realizacja zasadnicznej części obiek
tów usługowych kubaturowych w latach 
1979-1980 i -  w drugim etapie - w latach 
1981-1983;
-  realizacja wyposażenia uzupełniają
cego w latach'1980-1983.
Etapowanie zabudowy mieszkaniowej 
jest dostosowane do potrzeb inwesto
rów państwowych gospodarstw rol
nych i spółdzielczości mieszkaniowej.
W niektórych ośrodkach występują lub 
wystąpią modyfikacje terminów realiza
cji. W Krokowej i Miłakowie już rozpo
częto realizację gminnych szkół zbior
czych, w Skierbieszewie zrealizowano 
dom towarowy, w Miłakowie rozpoczęto 
realizację infrastruktury technicznej. 
Ponadto przewiduje się: w Opinogórze 
i Skierbieszewie rozpoczęcie budowy 
mieszkań w 1978 roku.
W toku dotychczasowych prac ujawniły 
się trudności, które m o g ą  spowodować 
istotne zniekształcenie przyjętych za
mierzeń:

ograniczone nakłady inwestycyjne na 
urządzenia usługowe,

brak środków na infrastrukturę tech
niczną,

trudności uzgodnienia wykonaw
stwa.
Trudności związane z uzyskaniem środ
ków inwestycyjnych na urządzenia 
usługowe dotyczą głównie koncentracji 
ich w określonym czasie. Jest to w zasa
dzie sprawa polityki resortowej władz 
centralnych lub wojewódzkich. Urzędy 
wojewódzkie usiłują wprawdzie kon
centrować środki, ale ich możliwości są 

24 ograniczone. •

economic assumptions. Work on tech- 
nical and economic assumptions has 
been in progress., or has just been 
started; they are to be compieted in time 
to be included in investment plans. In 
order to fulfil basie objectives of PR-5 
the whole program of the services 
centres and the first stage of the resi- 
dential program together with the in- 
frastructure should be realized in this 
five-year pian. This proved unrealizable 
in the present investment conditions, so 
it was necessary to stage the realization 
works partly transfering them to the 
next five~year plan. Duły to this the fol- 
lowing technicai assumptions of the 
realization works have been accepted:
-  realization of technicai infrastructure 
in 1978- 1980,
-  realization of the main part of the
services cubature in 1979 -  1980, and -  
in the second stage -  in 1981 1983,
-  complementary furnishing in 1980 
1983.
Staging of the residential buildings is 
proportioned to the investors’ needs ~ 
State farms and housing co-operative 
organizations.
In some centres there are or are ex 
pected changes in realizational dates. In 
Krokowa and Miłakowo building of 
communa! comprehensive schools has 
been already started, in Skierbieszewo 
a generał storę has been built, in 
Miłakowo the building of technicai in
frastructure has been started. Besides: 
in Opinogóra and Skierbieszewo blocks 
of flats are planned to be started in 1978. 
in the course of works that have been 
madę difficuities have appeared; they 
may cause considerable deformations 
of the projects:
-  limited investment expenditures for 
services centres,
-  Jack of funds for technicai infrastruc
ture,
-  difficuities in execution.
Problems with investment means for 
services centres are connected with the 
necessity of concentrating them in de- 
finite time. This comes under the de- 
partmental policy of the centra! or pro- 
vincia! authorities. Provincial officestry 
to concentrate money but they have 
limited possibilities •

7. Widawa, woj. sieradzkie

Autorzy / Authors: plan szczegółowy 
i realizacyjny oraz studium planu ogól
nego - arch. arch. Miriam Wiśniewska 
i Anna Sikorska; studium planu gminy -  
arch. arch. Jerzy Wiśniewski i Jerzy Ma- 
tykiewicz.

Ludność gminy -  około 11000 mieszkańców, 
ludność wsi: obecnie około 2000 mieszkań
ców, przewidywany wzrost do 3000 miesz
kańców. Rolnictwo indywidualne, kółka rolni
cze. Przestrzenny układ wsi charakterystycz
ny dla genetycznie miejskiego typu miejsco
wości usługowej o założonym, regularnym 
planie z dwoma prostokątnymi rynkami: przy 
rynkach dwa zabytkowe kościoły. Zabudowa 
osiedla o zróżnicowanym stanie technicz
nym, charakterystyczna dla tej części kraju -
0 niskich na ogół standardach użytkowych
1 technicznych, z ograniczonymi elementami 
cech kulturowych. Koncepcja ośrodka nasta
wiona jest na wytworzenie nowego ciągu 
usługowego między rynkiem głównym i grupą 
urządzeń usługowych (bar, sklepy) położoną

7. Widawa in Sieradz Province

8. Wodzisław, woj. kieleckie

Autorzy / Authors: arch. Józef Matwiejuk 
z zespołem.

Ludność gminy około 9000 mieszkańców, 
w przyszłości około 7000 mieszkańców, lud
ność wsi obecnie około 1700 mieszkańców, 
w przyszłości około 3000 mieszkańców. Rol
nictwo w przeważającym stopniu indywidual
ne, kółka rolnicze. Przestrzenny układ wsi 
o regularnym, prostokątnym planie części 
centralnej z rynkiem i genetycznie rolniczymi, 
liniowymi formami zabudowy zewnętrznej.

8. Wodzisław in Kielce Province

Population of commune about 7.000, poss- 
ible inerease to about 9.000, population of the 
yillage about 1,700 now, possible growth to 
about 3,000
Private farms dominating, also agricultura! 
co-operatives. Spatial arrangement charac- 
teristic of service estates (Wodzisław had 
civic rights in the past), rectangular plan of

Population of commune -  about 11,000, 
population of village about 2,000 now, poss
ible inerease to about 3,000 Private farms, 
agricultural co-operatives.
Spatial arrangement of the vi!lage typical of 
genetically urban type of a service place, 
Complex reguiar plan with two rectangular 
markets and two monumental churches on 
the markets. The State of buildings is varied; 
Iow technicai and utility standards, which is 
characteristic of this part of the country; not 
great cultural va!ues. The concept of the vil- 
lage presents creation of new service centre 
bordering with the main market and some

Zabudowa o średnich i niskich standardach 
technicznych i użytkowych, z elementami tra
dycyjnych cech kulturowych, z zabytkowymi 
obiektami kościoła i byłego zboru. Koncepcja 
ośrodka stanowiąca rozwinięcie założeń pra
cy konkursowej wyróżnionej I nagrodą na 
konkursie TUP w 1975 r. oparta została na 
krzyżowym układzie dwu głównych kierun
ków; w zasadzie usługowego kierunku pół
noc-południe wzdłuż istniejącej drogi Kielce 
Kraków oraz w zasadzie mieszkaniowego ist
niejącego kierunku wschód-zachód, wzdłuż 
wyniesionego grzbietu terenowego. Główną 
część ośrodka usytuowano w południowej 
części osi północ -południe, w rejonie istnie
jących nowych obiektów urzędu gminnego

the central part, a market and genetically 
agricultural linear forms of surrounding 
building. Fairly good and Iow technicai and 
utility standards, some traits of regional cul- 
ture, monumental church and a Protestant 
chapel. The concept of village is a thorough 
elaboration of assumptions of a project 
awarded first prize in competition held in 
1975. It is based on two main directions: the 
north-southward localization of service 
centre along the highway from Kielce to 
Gracow, and the west-eastward localization 
of housing areas situated on higher ground. 
The central part of the village is placed in the 
Southern part of the south-north axis, near

9. Krokowa, woj. gdańskie patrz: str. 26 -  37

9. Krokowa in Gdańsk Province see: page 26 -  37
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w części południowo-zachodniej, przy zało
żeniu ścisłego powiązania z istniejącym ukła 
dem. Część usług znajdzie się w zabudowie 
pozarynkowej, w parterach zabudowy miesz
kaniowej. Nową zabudowę mieszkaniową 
umiejętnie włączono w układ zabudowy ist
niejącej. Dobra sytuacja terenu sportowego 
zapewnia dogodne powiązania funkcjonalne 
i przestrzenne z centrum. Mimo słuszności 
Prcyjętej koncepcji zarysowuje się jednak po
trzeba przestudiowania niektórych szczegó
łów rozwiązań -  sytuacji i ukształtowania ze
społu ośrodka kultury (w kierunku większej 
koncentracji i zbliżenia do całości układu), 
przekroju pasażu, ukształtowania przestrzeni 
przed domem towarowym, rejonu ośrodka 
zdrowia.

bujidmgs of service character (bars, shops) in 
the south-west: it is to be organicałiy con
nected with the existing composition. Some 
serv,ce workshops will be placed on the mar
ket and in dweiling houseson firstfloors. Wel! 
chosen localization of sports fields allows for 
unctional and spatial connection with the 

centre. Considering this concept proper, 
there is a need to describe some details of 
architectural solution, to design cultural 
centre (concentration of the whole composi- 
t'on) and a covered way, and to shape the area 
m front of a department storę and near health 
service centre.

. StaUraci ' Nowa CZ($ść w ie lo ro d z in n e j i in - 
ied no ro d z in n e j zabudow y m iesz- 

iow e j naw iązuje  do  zabudow y now o  zrea- 
zow ane j w  re jon ie  szko ły. W skazane jest 

S 2e rozw ażen ie  i u śc iś len ie  rozw iązań 
llk  ° ? ch C em en tów , a zw łaszcza sposobu  
n . ał*0w an ia  now e j części oś rod ka  w  k ie - 

u w ytw orzen ia  w yraźne j p rzestrzen i pu~ 
cznej oraz zm n ie jszen ia  ska li jeg o  zabudo - 

^ J a ś n ie n ia  sp raw y p laców  posto jow ych , 
’ef r a w yb ija jące j się obecn ie  osi 

s c n o d -z a c h ó d  w  now ej zabudow ie  miesz.- 
low ej (przy p rzekonyw ające j zasadzie 
zenia  kam era lnych  w nętrz), a także za-

a ł ! w f n,a d ągU  Piesz°- je z d n e g o  i części 
9 ow ne j osi us ługow e j.

bSfHinadm'nłStrat*on of commune council 
mam/ a?d 9 restaurant. Building of new 
houil!amJ V dwe,lin9 houses and detached 
CnnciH re*ers t0 the new school building. 
able tdenng this conception good, it is advis- 
solntirk re~consider and specify architectural 
cre . 05 °* some e,ements, especially to 
of h, , l PUbl.ic s9uare and dicrease the scalę 
stonJ lng Up’ t0 settle the problem of 
south ng~p,aces< t0 break the northern- 
linn h r?J*X,S of housin9 estate by new dwel- 
atrrL Uł'dln9s’ to creąte interiors of private 
traTf?/!Pbere! and t0 deve,°P foot-path and 
in thQ arteryaswe,las a Part ofservice system 

e region of the church.
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Gmina Krokowa jest położona w pół
nocno-zachodniej części wojewó

dztwa gdańskiego. Jej powierzchnia 
wynosi ogółem 21 085 ha. powierzchnia 
użytków rolnych 11 620 ha, lasy zaj
mują 6596 ha. W skład gminy wchodzą 
22 wsie liczące 8181 mieszkańców (stan 
z 1976 r.). Układ komunikacyjny tworzą 
drogi IV i V klasy technicznej oraz linia 
kolejowa wąskotorowa Krokowa Swa
rzewo. Sieć dróg zapewnia dobre po
wiązania zewnętrzne oraz łączy siedzi
bę gminy z pozostałymi wsiami.
Warunki przyrodnicze są zróżnicowane, 
bowiem w granicach gminy znajdująsię 
4 mikrojednostki fizyczno-geograficz
ne, o odmiennych walorach klimatycz
nych i swoistym sposobie zagospodaro
wania:

mierzeja nadmorska: charakteryzuje 
się pasmowym układem plaż, wydm 
nadmorskich oraz lasów, rozszerzają
cych się w południowej części wsi Bia
łogóra w zwarty kompleks. Tereny nad
morskie o wybitnych walorach rekrea
cyjnych są przeznaczone do obsługi 
ruchu krajowego. Na Mierzei usytuowa
ne są dwie wsie letniskowe, Białogóra 
i Dąbki. Obecne użytkowanie rekreacyj
ne (sezonowe ośrodki wczasowo-turys
tyczne i prywatne pensjonaty) ma cha
rakter ekstensywny,

równina Błot Przymorskich: teren ba
gien i torfowisk, poprzecinanych siecią 
licznych rowów odwadniających: użyt
kowany rolniczo (łąki i pastwiska), z nie
liczną zabudową rolniczą, usytuowaną 
wyspowo. Jest to obszar o możliwoś
ciach intensyfikacji produkcji roślinnej 
(baza paśzowa dla hodowli zwierząt), 

wysoczyzny morenowe Pobrzeża Ka
szubskiego: teren falisty ze wzniesie
niami dochodzącymi do 120 m n.p.m. 
We wschodniej części gminy rozciąga 
się las stanowiący pozostałości Puszczy 
Darżłubskiej. Obszar o względnej przy
datności rolniczej: tu występuje obec
nie największe zgrupowanie osadnic
twa wiejskiego, .
-  rynna jez. Żarnowieckiego otoczona 
wysokimi kępami; różnica wysokości 
między brzegami jeziora a wysoko za
wieszonymi krawędziami kęp dochodzi 
do 100 m.
Oprócz urozmaiconej rzeźby terenu 
i bogatej szaty roślinnej (z rezerwatami 
roślinności nadmorskiej) krajobraz 
wzbogacają liczne zabytki kultury mate
rialnej, z których ważniejsze to: zespół 
klasztoru cystersek w Żarnowcu i zespół 
pałacowo-dworski w Krokowej. Zabyt
kowe zespoły ruralistyczne in situ we 
wsiach: Karwieńskie Błota, Żarnowiec, 
Karlikowo, Tyłowo, Białogóra oraz poje
dyncze obiekty budownictwa regional
nego w pozostałych wsiach, obiekty ar
cheologiczne: grodziska i kurhany. 
Główną funkcją gminy jest obecnie rol
nictwo mające korzystne warunki roz- 

28 woju -  wartościowe gleby o przewadze

K rokowa Commune is situated m the 
North-Western part of Gdańsk pro- 

vince. łts total area amounts to 21 085 
hectares, the area of arabie land 11 620 
hectares, forests 6 596 hectares. 
Twenty-two villages numbering 8 181 
inhabitants enter into the composition 
of the Commune (numbers from 1976). 
The system of communication is formed 
by the roads of 4th and 5th technicał 
class as weil as narrow-gauge railway 
linę of Krokowa-Swarzewo. Highway 
network secures good outer connec- 
tions and connects the seat of the Com
mune with the other villages.
Natural conditions are differenciated 
beause of four physical and geographi- 
cal microunits with various climatic vai~ 
ues and specific way of development 
occuring in the area of the Commune: 

seaside spit: is characterized by the 
straked system of beaches, seaside 
sand-dnfts and forests widening in the 
Southern part of Białogóra village into 
a coherent complex. The seaside areas 
of distinguished recreational values are 
assigned for domestic traffic service. 
Two summer-resortviłlages Białogóra 
and Dębki are situated on the spit. 
Present recreational exploitation (sea- 
sonal holiday and touristic centres and 
private pensions) is of extensive 
character.

plain of Littoral Swamp: the area of 
swamps and peatbogs crossed by the 
system of numerous drainage ditches; 
being used for farming purposes 
(meadows and pastures), with rare 
farming devolopment situated in insular 
way. It is the area of the possibilities of 
vegetable production intensification 
(fodder supply for animal breeding).
-  morainal uplands of the Kashubian 
Sea-Coast: undulating area with emi- 
nences amounting to 120 metresabove 
sea level. The forest being the remain- 
der of the Darżlubsko Primaeval Forest 
spread in the Eastern part of the Com
mune. It is the area of tołerable agricul- 
tural usefulness; with the biggest con- 
centration of rural settlement.

gully of Żarnowiec Lakę surrounded 
by high hillocks; the height difference 
between the banks and highly hung 
hillocks edges runs up to 100 metres. 
Beside the diversified sculpture of the 
earth’s surface and rich plant cover 
(with the sanctuaries of seaside vegeta- 
tion) the landscape is enriched by 
numerous relics of materiał culture, 
such as: the nunnery compłex of Cyster- 
cian nuns in Żarnowiec and palatial and 
manorial complex in Krokowo. Monu- 
mental realistic complexes in situ in the 
fołlowing villages: Karwieńskie Błota, 
Żarnowiec, Karlikowo, ' Tyłowo, 
Białogóra and single objects of rgional 
building in the other villaces, ar- 
cheological objects: ruins of rnedieval 
castles and grave~mounds.

kias iii i IV oraz dogodne warunki klima
tyczne Gmina charakteryzuje się mie
szaną strukturą agrarną, przy czym 
uspołecznienie użytków rolnych sięga 
40%. Sektor gospodarki państwowej re
prezentowany jest przez dwa przedsię
biorstwa rolne o specjalistycznych kie
runkach produkcji: Państwowy Ośro
dek Hodowli Zarodowej z główną bazą 
w Prusiewie i Stacja Hodowli Roślin 
z siedzibą w Krokowej. Przedsiębiors
twa te oraz SHR Lebcz (gmina Puck) 
mają dwanaście baz produkcyjnych 
w gminie Krokowa. Zespół szkół rolni
czych w Kłaninie prowadzi gospodars
two przyszkolne o powierzchni 300 ha. 
Rolnictwo uspołecznione (Rolnicze 
Spółdzielnie Produkcyjne) ma dwie ba
zy gospodarcze w Jeldzinie i Białogórze 
(ta ostatnia w budowie). Spółdzielnia 
Kółek Rolniczych w Minkowicach użyt
kuje 330 ha użytków rolnych i przystę
puje do budowy samodzielnej bazy pro
dukcyjnej. Ponadto jest tam 798 gospo
darstw indywidualnych, w tym 279 o po
wierzchni przekraczającej 10 ha.
Sieć osadnicza gminy obejmuje 22 wsie, 
przy czym faktyczne rozdrobnienie 
osadnictwa jest większe z uwagi na wy
stępowanie zabudowy mieszkaniowej 
gospodarstw PQHZ, SHR przy bazach 
produkcyjnych oraz rozproszenie sku
pisk rolniczej zabudowy indywidualnej. 
W istniejącym układzie osadniczym do
minują dwa skupiska ludności: wieś 
Wierzchucino licząca 1181 mieszkań
ców i zespół osadniczy Goszczyno 
Krokowa -  Minkowice 1757 mieszkań
ców. Pozostałe wsie liczą od 100 do 600 
osób.
Zasięg obecnej gminy Krokowa ukształ
tował się stosunkowo niedawno w lip- 
cu' 1976 r., w wyniku połączenia gmin 
Wierzchucino i Krokowa. Konsekwen
cją takiego stanu rzeczy jest zdublowa
nie urządzeń usługowych dla ludności 
i obsługi rolnictwa, skoncentrowanych 
w dwóch wsiach: Wierzchucino i Kroko
wa. Wyróżniające się ponadto pod 
względem wyposażenia usługowego 
wsie to: Żarnowiec, Karlikowo, Sławo- 
szyno: w pozostałych wsiach występują 
usługi elementarne typu: sklep spożyw
czo-przemysłowy, świetlica, klub, remi
za OSP itp. Stan techniczny budownic
twa mieszkaniowego jest na ogół dobry 
lub co najmniej średni. Zabudowa wie
lorodzinna blokowa występuje wyłącz
nie w bazach gospodarstw POHZ i SHR. 
Zabudowa mieszkaniowa wsi indywidu
alnych ma w zasadzie charakter jedno
rodzinny, zbliżony do zabudowy zagro
dowej. Rozwój nierolniczego budownic
twa jednorodzinnego obserwuje się do
piero w ostatnich latach, w niewielkim 
jeszcze zakresie. Wodociągi wiejskie is
tnieją w 14 wsiach, państwowe gospo
darstwa rolne mają wodociągi zakłado
we. Nie ma kanalizacji, a gospodarka 
ściekowa wymaga uporządkowania. 
Przemysł na terenie gminy reprezentują 
niewielkie zakłady przetwórstwa spo
żywczego: masarnia, piekarnia, tartak, 
gorzelnia itp. Na niewielką skalę prowa
dzi się również eksploatację kruszców 
naturalnych i torfu. Rybołówstwo we 
wsiach nadmorskich nie jest rozwinięte. 
W uspołecznionej gospodarce leśnej 
pracuje około 100 osób •

Agnculture with profitable conditions of 
development is the main function in the 
commune fertile soils with the advan- 
tage of the 3rd and 4th classes and good 
climatic conditions. The commune is 
characterized by miscellaneous agra- 
rian structure; the nationalization of ar
abie land amounts to 40 per cent. The 
sector of national economy is rep- 
resented by two agricultural holdings 
with specialistic directions of produc
tion: The State Centre of Pedigree 
Breeding with the main seat in Prusiew 
and the Station of Plant Raising with the 
seat in Krokowa. Those agricultural 
holdings as well as the Station of Plant 
Raising in Łebcz (Puck commune) have 
12 co~operative bases in Krokowa com
mune A group of agricultural schools 
hołds a school farm with an area of 300 
hectares. nationalized agriculture 
(Farm Co-operatives) has two farm 
bases in Jeldzin and Białogóra (the last- 
mentioned is in course of building). The 
Co-operative of Agricultural Associa- 
tions in Minkowice utilizes 330 hectares 
of arabie land it is setting about building 
individual production base. Besides 
there are 798 individual farms including 
279 ones with an area of over 10 hec
tares.
The commune network of settlement 
includes 22 villageś and the actual split- 
ting up of settlements is bigger consid- 
ering the occurence of the farms build
ing, close to the production bases, as 
well as the splitting up of the concen- 
trations of individual agricultural build
ing. Two concentrations of people 
Wierzchucino village numbering 1181 
inhabitants and the group of settie- 
ments Goszczyno Krokowa Minko
wice with 1757 inhabitants dominate in 
the present system of settlement. The> 
other villages number from 100 to 600 
inhabitans.
The rangę of present Krokowa commu-, 
ne was formed not long ago - in Juty 
1976 asaresultofjoiningtogethertwo 
communes Wierzchucino and Krokowa 
The duplication of service eęuipment 
for the inhabitants and agriculture ser- , 
łviceconcetrated in two villages: Wierz' 
chucino and Krokowa is the conseąue- , 
nce of such a State of affairs. The folio' ( 
wingviłlages.Żarnowiec, Karlikowoand , 
Sławoszyno also distmguish them-  ̂
selves in respect of service equipment; ( 
elementar services, such as: grocers - 
and industrial shop, day-room, cłub. ( 
fire-station of the Vołuntary Fire t 
Brigade, etc. occur in the other villages  ̂
The technicał State of residential eon' v 
struction is good in generał or at leasł 
average. Many-family błock building t 
occur in the bases of iandholdings ot p 
the State Centre of Pedigree Breeding c 
and The Station of Plant Raising. The f 
residential construction of indwidua1 j( 
villages in principle characterizes itselł c 
by one-family building similar to fartf y 
building. The development of non-aęr r 
ricultural one-family building has beef1 z 
observed only for the last few years, and r 
still on a limited scalę. Waterworks oC' r 
cur in 14 villages; State farms have in' 
stitutional waterworks. There is no sevtf' z 
age system there and sewer econom) n 
calls for arrangement. s
łndustry in the area of the c o mm u n i t y g 
represented by smali plant of food-pro' 
cessing: pork-butcher’  ̂ shop, bakery n 
sawmill, alcohol distśłlery, etc. The e*' g 
ploitation of naturai ores and peat ' 
also kept in a smal1 way. Fishery in tM ^ 
seaside villages if notdeveloped. AboiJ1 ^ 
a hundred persons are employed  ̂ n, 
nationalized 'mrestry •
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Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa 

The design of spatial development of Krokowa commune

Autorzy/Authors: arch. Krystyna Pieniążczak -  główny projektant, mgr Grażyna Włoda
rczyk, mgr Irena Stankowska-Mueiler, inż. Urszula Frąckowicz, inż. Ryszard Ryczek, inż. 
Tadeusz Rączka. Plan został opracowany w Biurze Planowania Przestrzennego nr 1 
w Gdańsku. Opracowanie było konsultowane przez arch. A. Walickiego, a także arch. T. 
Kachniarza, koordynujących program PR-5 w zakresie przykładowych ośrodków gmin
nych z ramienia Instytutu Kształtowania Środowiska w Warszawie.

Podstawowe materiały wyjściowe, jakie 
służyły do opracowania planu gminy, to: 
wytyczne planu zagospodarowania 
przestrzennego woj. gdańskiego, wyty
czne rolnicze opracowane przez Woje
wódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rol
nych w Gdańsku, opinia fizjograficzna 
opracowana przez Studenckie Koło 
Naukowe Geografów Uniwersytetu 
Gdańskiego, „Ekspertyza warunków 
środowiska przyrodniczego i tworzone
go rejonu miejscowości nadmorskiej 
Dębki" (praca zespołowa IKŚ), koncep- 

I cia . architektoniczno-urbanistyczna 
gminnego ośrodka usługowo-mieszka- 
niowego, opracowana przez „Miasto- 

[ Projekt” w Gdańsku.
Celem planu było określenie kierunków 
i zasad rozwoju układu funkcjonalnego 
' przestrzennego gminy do 1980 roku na 

s Podstawie przesłanek, wynikających 
z rozwoju funkcji głównych: rolnictwa,

I- rekreacji i przemysłu, stosownie do 
5 wielkości przyjętych dla tych funkcji 
1 w pianie wyższego rzędu.
>- Rozwój funkcji przemysłowej w gminie 
y Kr°kowa jest uzależniony od budowy 
n 2esP°*u energetycznego „Żarnowiec”

° zatrudnieniu docelowym 1500 osób. 
>0 WpłVw przemysłu na zagospodarowa

nie gminy znajdzie swój wyraz w zmia- 
y  nie charakteru użytkowania otoczenia 
ly jez. Żarnowieckiego. Decyzja o iokaliza- 
<o cj*. os,edla dla pracowników w pobli- 
a sk,m Wejherowie, podjęta w planie wy- 
nt 2S2eg° rzędu, ogranicza oddziaływanie 
y  przemysłu do roli funkcji zewnętrznych. 
v  rug3 fur,kcją istotnąz punktu widzenia 
e- zasad kształtowania układu funkcjonał
em no-przestrzennego gminy jest rekrea- 
id Kompleksowe zagospodarowanie 
ir  ^kreacyjne terenów nadmorskich prze- 
^ widuje się dopiero po 1990 roku. Tym- 
r»5 czasam od kilku lat obserwuje się duże 
^  zainteresowanie społeczne terenami 
re ^admorskimi, które przyjmuje niekon- 
jS. rol°wane formy, wyrażające się m. in. 

 ̂ w dzikim budownictwie letniskowym 
lSt ** rejonie Dąbek. Jest to poważny pro- 
nęj em społeczny, do którego musieli się 
0f ^stosunkować autorzy planu gminy. 
ng owym i ważnym elementem zagospo- 
ê arowanla obszaru gminy będzie rów- 

jal nie2 t2w- nadmorska trasa turystyczna; 
e|l Przebieg i okres realizacji nie są 
rr* uL0statec2nSe uściślone.
1(y zakresie rolnictwa plan zagospoda- 
>efi ° ^ ania przestrzennego województwa 
' zakłada wzrost uspołecznienia użytków 

roinych w gminie do około 76% w 1990 
ifr r  1 zmniejszenie zatrudnienia w rolnic- 

z 2400 do 2000 osób. Wiąże się to 
my * pr° cesem przejmowania indywidual- 

ych gospodarstw rolnych za rentę, 
y is s*°Pn,owym powiększaniem areałów 
,r0' gosPodarstw państwowych i spółdziel- 
sry Cẑ * ’ koncentracją zadań inwestycyj- 
Qt‘ w zakresie szeroko pojętego za- 
t i$ p,ecza obsługi rol|Vctwa. Gmina Kroko- 

Wa stan*e się w najbiuTszych latach du- 
|0ljl zvrn ośrodkiem Prac sc aleniowych i wy- 
j ii1 ^'sny g r u n t ó w  pomięo y  poszczegól

nymi pionam i własnością vymi rolnic
twa. Przewiduje się generalne intensyfi
kację produkcji rolnej; utrzylTiana zo_

The initial materials which served forthe 
preparation of the commune design are 
as follows: directives for the design of 
spatial development of Gdańsk provin- 
ce, agricultural directives worked out 
by the Province Office of Geodesy and 
Agricultural Lands in Gdańsk, the phy- 
siographic opinion worked out by the 
Students’ Scientific Society of Geogra- 
phers of the Gdańsk University, ,,Theex- 
pert appraisement of the conditions of 
natural environment and of the regio- 
na! of a seaside village Dębki” (collec- 
tive work of the Institute of Environment 
Formation), architectural and town-pla- 
nning conception of a communal ser- 
vice and residential centre worked out 
by ..Miastoprojekt” in Gdańsk.
The design aimed atthe designation of 
the directions and principles of the de- 
velopment of the commune functional 
and spatial system till 1980 basing on 
the circumstances resulting form the 
development of main functions: ag- 
riculture, reereation, and industry ac- 
cording to the values assepted forthose 
functions in the design of higher order. 
The development of the industrial func- 
tion in Krokowa commune is subjected 
to the construction of energetic com- 
plex „Żarnowiec” with the employment 
of destination of 1 500 persons. Industry 
effect on the commune development 
will be expressed in the change of ex- 
ploitation character of Żarnowiec Lakę. 
The decision of the localization of an 
estate for workers in nearby 
Wejherowo, suggested in the design of 
higher order, limits industry influence to 
the part of outer functions.
Reereation is the second important 
function from the poin of view of the 
principles of forming the commune 
functional and spatial system. The com- 
plex recreational development of the 
seaside areas is provided for only after 
1980. Meanwhiie, a vivid sociał interest 
in seaside areas has been observed re- 
cently, which cannot be controlled and 
which is expressed among other things 
in wild summer building in the region of 
Dębki. It is a prime social problem to- 
wards which the authors of the design 
had to assume their attitude.
Also a so-called seaside tourist motor- 
way will be the new and important ele
ment of the commune spatial develop- 
ment; its route and realization period 
have not been stated, yet.
As far as agriculture is concerned the 
design of the province spatial devolop- 
ment provides for the inerease of the 
nationalization of arabie land in the 
commune to about 76 per cent in 1990 
and the reduction of the employment in 
agriculture -  from 2 400 to 2 000 per
sons. It is connected with the process of 
taking over individual farm instead of 
a pension, gradual enlargement of ac- 
reages of State and co-operative farms, 
concentration of investment tasks in the 
field of widely understood source of 
materials of agriculture service. In a few 
years' time Krokowa commune will be-
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stanie hodowla ziemniaka, chów bydła, 
uprawa roślin oleistych, intensywne za
gospodarowanie łąk nadmorskich. Pla
nuje się ponadto wzrost powierzchni 
uprawy warzyw. Określenie zasad właś
ciwej organizacji przestrzennej rolnic
twa i pożądanych kierunków przekształ
ceń osadnictwa staje się naczelnym za
daniem planu perspektywicznego 
gminy.
Specyficzny wielofunkcyjny charakter 
gminy znalazł swoje odbicie w studiach 
problemowych, wyprzedzających za
sadnicze prace projektowe nad jej pla
nem. Stwierdzono potrzebę wykonania 
studium możliwości rozwojowych, 
w którym na podstawie znajomości wa
lorów środowiska przyrodniczego i za
mierzeń gospodarczych wydzielono ob
szary potencjalnego rozwoju funkcji 
produkcyjnych, a w szczególności:
-  tereny uciążliwego przemysłu ze stre
fą ochronną,
-  tereny penetracji i zagospodarowa
nia rekreacyjnego,‘tereny intensywnej 
produkcji rolnej z predyspozycjami do 
rozwoju produkcji roślinnej i zwie
rzęcej.
Rozwój głównych funkcji powoduje 
pewne kolizje, jak np.:
-  rozwój przemysłu ograniczający re
kreacyjne użytkowanie jez. Żarnowiec
kiego i penetrację Puszczy Darżlubskiej 
dla celów rekreacyjnych,

przebieg trasy nadmorskiej w I wa
riancie (maksymalne zbliżenie do mo
rza) kolidujący z wymogami ochrony 
środowiska przyrodniczego,
- przebieg trasy nadmorskiej w II wa
riancie (odsunięcie trasy od morza), po
wodujący zatracenie jej ściśle turystycz
nego charakteru i kolizję z rolniczym 
zagospodarowaniem łąk nadmorskich,

intensyfik acja zagospodarowania łąk 
nadmorskie i kolidująca z wymogami

come a big centre of merging works and 
the exchange of farm land between 
separate private sections of agriculture.
A widespread intensification of agricul- 
tural production isstipulatedfor; potato 
raising will be maintained as well as 
cattle breeding, intensive develo- 
pment of seaside meadows. Besides the 
enlargement of the area of vegetable 
raising is also intended The ąualifica- 
tion of the principles of proper spatial 
organization of agriculture and desir- 
able directions of settlement modifica- 
tions becomes a generał task of pers- 
pective design of the community.
The specific multifunctional character 
of the community was expressed in the 
problem research being ahead of the 
designing works on its design. The need 
for preparing the study of development 
possibilities in which, knowing the val- 
ues of natural environment and 
economic programme, the areas of po- 
tential development of production func
tions wereeliminated, and in particular:
-  the areas of burdensome industry 
with a protective zonę
-  the areas of penetration and recrea
tional development
-  The areas of intensive agricultural 
production with the predispositions to 
the development of plant and animal 
production.
The development of the main functions 
causes certain conflicts, for example:

the development of industry limiting 
recreational exploitation of Żarnowiec 
Lakę and penetration of Darż-lub Forest 
to recreational purposes,
-  the route of the seaside motorway in 
its first variant (very close to the sea) 
interfering with the demands of natural 
environment preservation,

the route of the seadide motorway in 
its second variant (too far away from the 29



zachowania w naturalnym stanie rezer- sea) causing the lost ot its strictly touris- 
watów roślinności nadmorskiej. tic character and the collision with ag-
Odrębnych studiów problemowych wy- ricultural deve!opment of seaside 
magało również zagadnienie przes- meadows,
trzennej organizacji rolnictwa. Na ob- -  the intensification of seaside mea- 
szarze gminy wydzielono 6 jednostek dows development interfering with the 
strukturalnych, o zróżnicowanym cha- demands of preserving the sanctuaries 
rakterze zagospodarowania rolniczego, of seaside vegetation in its natural State, 
wiążąc je z silnymi przyszłościowymi The problem of agriculture spatial or- 
centrami dyspozycyjno-gospodarczymi ganization also demanded a separate 
rolnictwa uspołecznionego: problem studies. Six structural units
Jednostka I-o  powierzchni ca3000ha- with differentiated character of agricul- 
obejmująca pas nadmorski od Karwi do tural development have been separated 
Białogóry, przeznaczona na zagospo- in the community area, connecting 
darowanie turystyczno-wypoczynkowe, them with strong futurę discretionary 
Jednostka II -  o powierzchni 600 ha - and economical centres of nationalized 
kompleks Łąk Wierzchucińskich jako agriculture:
zaplecze bazy hodowlanej Rolniczej lstUnit-coveringanareaof about3 000 
Spółdzielni Produkcyjnej w Białogórze, hectares -  including a seaside linę from 
Jednostka III -  o powierzchni 4000 ha -  Karwia to Białogóra, devoted to tourist 
zintegrowana przestrzennie kooperacja and rest development.

.Państwowego Ośrodka Hodowli Zaro- llnd Unit -  covering an area of 600 
dowej z bazą główną w Prusiewie i baza- hectares -  the complex of Wierzchucin 
mi GHZ w Prusiewie, Brzynie, Wierzchu- meadows as the base of livestock pro- 
cinie i Żarnowcu. Planuje się włączenie duction of the AgriculturalCo-operative 
do obszaru działalności przedsiębiors- Productive Society in Białogóra, 
twa użytków zielonych w północnej lllrd Unit -  covering an area of 4 000 
części jednostki -  tzw. Wierzchuciń- hectares -  spatially integrated co-oper- 
skich i Żarnowieckich Łąk. Nowe inwes- ation of the State Centre of Pedigree 
tycje dla rolnictwa to suszarnia zielonek Breeding with a base in Prusiewo and 
i ferma trzody chlewnej. bases of the Communal Pedigree
Jednostka IV -  powierzchnia 6000 ha -  Breeding in Prusiewo, Brzyna, 
objęta działalnością przedsiębiorstwa Wierzchucin and Żarnowiec. The inc 
Stacji Hodowli Roślin, z bazą główną lusion of green land into the sphere of 
w Krokowej i bazami pomocniczymi the enterprise activity in the Northern 
w Odarcjowie, Szarym Dworze Łętowi- part of the unit-so-called Wierzchucin 
cach, Swiecinie, Połchówku, Sulici- and Żarnowiec Meadows -  is also plan- 
cach, Lisewie. Postuluje się wymianę ned. The drying house of green forages 
gruntów pomiędzy przedsiębiorstwem and a swine farm are the new invest- 
SHR a Spółdzielnią Kółek Rolniczych ments for agriculture. 
w celu włączenia kompleksu Karwień- Unit IV -  area 6000 ha -  covered by the 
skich Błot do jednego przedsiębior- activity of the Horticultural Station en- 
stwa. terprise, with the headąuartes in Kroko-
Jednostka V -  powierzchnia 4400 ha -  wa, and complementary bases in 
rejon dużych przemian struktury agrar- Odargów, Szary Dwór, Łętowice, Świ- 
nej. Elementami zagospodarowania tej ęcin, Pólchówek, Sulicice and Lisewo, 
jednostki są: Rolnicza Spółdzielnia Pro- An exchange of land between the Hor- 
dukcyjna z bazą w Jeldzinie, Spółdziel- ticultural Station enterprise and Far- 
nia Kółek Rolniczych z bazą w Luboci- mers’ Cooperative was suggested in 
nie i Zakładem Usług Mechanizacyj- order to include the Karwieńskie Błota 
nych, tereny gospodarki indywidualnej complex in one enterprise. 
we wsiach Lubocino, Karlikowe, So- Unit V -  area 4400 ha -  a region of vast 
bieńczyce, Jeldzino. Kompleks przy- changes of agricultural structure. The 
szłościowej samodzielnej jednostki elements of making this unit productive 
organizacyjnej przewidziany do zago- are: the Farmers’ Production Coópera- 
spodarowania w pionie SKR, z główny- tive with a base in Jeldzin, Farmers’ 
mi bazami produkcyjnymi w Jeldzinie Coóperative with abasein Lubocin, and 
i Lubocinie oraz bazą mieszkaniową a Mechanica! Services Workshop, the 
w Karlikowje. areas of individual farming in the Lubo-
Jednostka VI ~ powierzchnia 3700 ha -  cin, Karlikowo, Sobieńczyce, Jeldzino. 
obszar o podobnych cechach jak jedno- The complex of the futurę independent 
stkaV, przewidziany do uspołecznienia. organisational unit is to be madę pro- 
Główna baza wielofunkcyjna Spółdziel- ductive within the Farmers’ Coóperative 
ni Kółek Rolniczych w Minkowicach, section with main production bases in 
baza hodowlana w Karwieńskich Bło- Jeldzin, Lubowin and a housing base in 
tach z Zakładem Usług Mechanizacyj- Karlikowo.
nych. Zagospodarowanie uzupełnia su- Unit VI area 3700 ha area of features 
szarnia zielonek, której budowę zapro- similar to Unit V, to be socialised. Mul- 
jektowano w Karwieńskich Błotach. tifunctional headąuarters of Farmers' 
Powyższa przyszłościowa organizacja Cooperatives in Minkowice, a breeding 
przestrzenna rolnictwa stwarza podsta- base in Karwieńskie Błota with 
wę do wytypowania trwałych ośrodków a Mechanical Service Workshop. This 
produkcji rolnej wszystkich pionów production management is completed 
własnościowych rolnictwa (POHZ, SHR, by a green fodder drying room, which is 
SKR, RSP), umożliwia dogodne rozmie- planned to be built in Karwieńskie Błota, 
szczenię nowo projektowanych ferm The above mentioned spatial organisa- 
hodowlanych, zaplecza mechanizacji tion of farming, forms a basis for typ ify - 
rolnictwa, suszarni zielonek, mieszalni ing permanent centres of agricultural 
pasz itp. We wszystkich jednostkach production within all property sec- 
strukturalnych dopuszcza się uzupeł- tions of farming (POHZ, SHR, SKR, 
nianie i odtwarzanie zabudowy na ist- RSP), it allows a convenient arrange- 
niejących siedliskach rolniczych. Inte- ment of newly projected oreeding 
gracja rolnicza państwowego, spółdzie- farms, the background for the mechan- 
Iczego i indywidualnego winna odby- isation of farming, of green fodder dry- 
wać się przez różne formy kooperacji ing room and feed mixers, etc. All struć- 
w zakresie produkcji i usług. tural units allow supplementing and re-
Zagadnienie osadnictwa rozpatrywano ccnstructing of buildings cr already ex- 
w kontekście przyszłościowego rozwo- isting farming sites. The integration of 
ju funkcji głównych, ze szczególnym state, cooperative and indwidual farm- 
uwzględnieniem organizacji prze- ing must occur from d iffem t forms of

strzennej produkcji rolne). Należy tu cooperaion in production and services. 
nadmienić, że zasada koncentracji mie- The problem of settlement was consi- 
szkalnictwa dla pracowników państwo- dered in the context of the futurę devel- 
wych gospodarstw rolnych w powiążą- opment of main functions, with special 
niu z trwałymi ogniwami osadnictwa, emphasis on the spatial organisation of 
powszechnie przyjęta w opracowaniach agricultural production. It must be men- 
wiejskich, stosowana była w wypadku tioned that the basis of housing con- 
gminy Krokowa w sposób umiarkowa- centration for the employees of state 
ny. Socjalistyczny charakter produkcji farmsteads, in connection with the per- 
zwierzęcej w jednostkach struktural- manent settlement links, has been mod
nych II i III wymaga pozostawienia częś- erately adopted by the Krokowa com- 
ci mieszkalnictwa przy bazach produk- munity. The socialist character of lives- 
cyjnych. tock production within the II and III
Przeciwwskazań do koncentracji zabu- structural units, demands that part of 
dowy mieszkaniowej nie stwierdzono the housing is left in the vicinity of 
w odniesieniu do przedsiębiorstwa SHR production bases. 
czy też jednostek spółdzielczości rolnej. There were no counter indications to 
Wypada tu jedynie odnotować, iż o ile the idea of housing concentration, as 
przedsiębiorstwa państwowe podcho- regards the Horticultural Station enter- 
dzą do zagadnienia koncentracji z peł- prises or units of farming cooperatives. 
nym zrozumieniem, chętnie partycypu- However, it must be checked off, that as 
jąc w kosztach uzbrojenia terenu czy much as state enterprises approach the 
usług, to zupełnie odmienne stanowi- problem of concentration with fuli un- 
sko reprezentują Rolnicze Spółdzielnie derstanding, willingly participating in 
Produkcyjne i Spółdzielnie Kółek Rolni- the expenses of territorial deveiopment, 
czych. Działalność inwestycyjna tych or sen/ices, the standpoint. of Farmers’ 
ostatnich zaczyna się z reguły od budo- Production Cooperatives and Farmes’ 
wy obiektów inwentarskich i gospodar- Cooperatives is completely different. 
czych, które stają się koronnym argu- Their Capital construction activities be- 
mentem w sporze o lokalizację sektora gin usually with building constructions 
mieszkaniowego. form livestock and farming purposes,
W odniesieniu do gminy Krokowa wyty- which become the chief argument in the 
powano 4 miejscowości: wieś gminna, dispute concerning the localisation of 
Żarnowiec, Wierzchucino i Karlikowo the housing sector. 
jako trwałe ogniwa sieci osadniczej, As for the Krokowa community, four 
przewidziane do koncentracji mieszkał- localities were typified: the community 
nictwa dla wszystkich grup zawodo- village, Żarnowiec, Wierzchucino and 
wych ludności. Przy ogólnym zaludnię- Karlikowo, as permanent links of the 
niu gminy 8600 osób w 1990 roku w wy- settlement network, which are 
żej wymienionych wsiach mieszkać bę- scheduled for housing concentration 
dzie 71% całej ludności (obecnie 46%). for all proffesional groups of the popu- 
W pozostałych skupiskach osadniczych lation.
utrzyma się zaludnienie adekwatne do Out of the generał community popula- 
chłonności istniejących zasobów mie- tion of 8600 persons in 1990,71 per cent , 
szkaniowych powiększonych o 2-5 of the entire population (presently 46 
działek zabudowy uzupełniającej w celu per cent) will be living in the above 
zaspokojenia ewentualnych potrzeb mentioned villages. Other settlement 
w zakresie budownictwa indywidualne- concentrations will maintain the popu- 
go (z wyjątkiem wsi Kartoszyno prze- lation adeąuateiy to the existing recep- 
znaczonej do likwidacji z uwagi na roz- tive housing resources, enlarged by two 
wój przemysłu). to five parcels of supplementary build-
Problem wyposażenia usługowego jest ings in order to meet the demand for 
pochodną rozmieszczenia osadnictwa. individual building (excluding the Kar- 
Obok gminnego ośrodka usługowego toszyno viłlage intended for liquidation, 
funkcjonować będą tzw. uzupełniające for industria! purposes). 
ośrodki usług podstawowych we Thó problem of service is a derivative of 
wsiach: Wierzchucino, Żarnowiec, Kar- the settlement disposal. Next to the 
likowo i Białogóra. Przyznanie Białogó- community service centre, there will be 
rze rangi ośrodka usług podstawowych the so called supplementary basie 
wiąże się z pełnioną przez nią już obec- centres in the villages of Wierzchucino, 
nie funkcją obsługi rekreacji nadmor- Żarnowiec, Karlikowo and Białogóra- 
skiej. Pozostałe wsie zachowują usługi The rant of a basie service centre as- 
elementarne, w zależności od potrzeb, signed to Białogóra with the function 
W zakresie zagospodarowania rekrea- the village fulfills presently, i.e. servic- 
cyjnego plan, wychodząc naprzeciw za- ing seaside reereation. Other villages 
potrzebowaniu społecznemu, przewi- maintain elementary services, accord' 
duje lokalizację 3 zespołów budownic- ing to local demands. 
twa letniskowego (po 30-35 domków), As regards the reereationa! plan, and 
w pobliżu kompleksów leśnych, w odle- meeting the social demands, there is 
głości 2-3 km od morza. Jednocześnie a project to build three units of Summer 
postuluje się wykorzystanie na cele let- architecture (thirty tothirty five Summer 
niskowe opuszczonych zagród wiej- lodges), near the forests, within the dis' 
skich na obszarze całej gminy (ze tance of two to three kilometers frorn 
względu na jej walory krajobrazowe), the sea. At the same time it was 
szczególnie zaś we wsiach o zabytko- suggested that deserted village build' 
wym układzie ruralistycznym, np. Kar- ings should be used for Summer lodg' 
wieńskich Błotach. Dla obsługi ruchu ing, mostly in villages of historical rura! 
turystycznego wyznaczono tereny pod design, such as: Karwieńskie Błota-aM 
budowę campingów w Widowie i Ża- because of the ąualities of the land' 
rnowcu. Wyznaczono trasy szlaków tu- scape. For tourist purposes certaif1 
rystycznych pieszych i wodnych. areas had been designed for building
(ikted komunikacyjny gminy został camping centres in W>dów and Żai" 
wzbogacony o nową drogę oznaczeniu nowiec. Also, tourist outes for excui" 
regionalnym, tzw. nadmorską trasę tu- sionson land and o  ̂ jy water have bee^l 
rystyczną, oraz o jej drogowe połączę- marked out.
nie z Wejherowem. W ten sposób dla The design of transportation of th<j| 
obsługi ruchu turystycznego stworzono community waL- enriched by a new roadj 
układ niezależny od sieci drogowej, of regional ir-‘Portance, i.e. the seasid ;̂ 
związanej z obsługą funkcji gospodar- tourist rou e anQ its connection by xo&®\ 
czych gminy. Zarezerwowano możli- with We,lerowo- Thus tourist has fe'



2. Schemat planu ogólnego gminy Krokowa:
1 -  tereny przemysłu uciążliwego ze strefą 
ochronną, 2 -  tereny przypuszczalnego roz
woju rekreacji, 3 -  urządzenia rekreacyjnej 
pierwszy wariant przebiegu trasy nadmor
skiej, 5 -  drugi wariant przebiegu trasy nad
morskiej, 6 -  ośrodki produkcji rolnej, 7 -  
gminny ośrodek usługowy, 8 -  uzupełniające 
ośrodki usług podstawowych, 9 -  lasy, 10 -  
zabudowa mieszkaniowo-usługowa wsi roz
wojowych

2. Scheme ot generral plan of the Krokowa 
community: 1 -  areas of onerous śndustry 
with protection zonę, 2 -  areas of planned 
recreational development, 3 -  recreational 
facilities, 4 - firstvariantof the Coastal route, 5 J '  
~ second variant of the Coastal route, 6 V  
farming centres, 7 — community service 
centre, 8 -  complementary centres of basie 
services, 9 — forests, 10 — housing and service 
buildings of villages to be developed
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3* Sieć osadnicza: 1 -  gminny ośrodek usłu
gowy, 2 -w sie z uzupełniającymi usługami, 3 
~ wsie produkcyjne, 4 -  funkcja turystyczna, 5 
-  funkcja przemysłowa, 6 -  koncentracja mie
szkalnictwa, 7 -  kierunki koncentracji miesz- 
ałnictwa. 8 -  główny układ komunikacyjny 

4. Struktura przestrzennej organizacji rolnic
twa: 1 -  jednostki strukturalne o dominującej 
unkcji: I -  turystyczna, II -  rolnicza uspołecz

niona, III -  Państwowy Ośrodek Hodowli Za
rodowej, IV -  Stacja Hodowli Roślin, V i VI — 
rolnictwo indywidualne, Spółdzielnia Kółek 
Rolniczych i RSP, 2 -  centralne ośrodki dys- 
P°zycji produkcyjno-technicznej. 3 -ośrodki 
produkcji zwierzęcej i polowej, 4 -  główna 
óaza techniczna Spółdzielni Kółek Rolnt- 
C2ych: 5 -  zakłady usług mechanicznych, 6 - 
ustugi zootechniczne
5- Walory krajobrazowe i kulturowe: 1 -  re
zerwaty przyrody, 2 -  las przymorski o funkcji 
rekreacyjnej, 3 -  las nadmorski chroniony, 4 -  
pierwsza strefa koncentracji wypoczynku 
nadmorskiego, 5 -  druga strefa wypoczynku 
nadmorskiego, 6 -  obszary chronionego kra
jobrazu, 7 -  obiekty zabytkowe, 8 -  tereny 

raj obrazowego rezerwatu kulturowego

3. Settlement network: 1 -  community service 
centre, 2 -  villages with complementary ser- 
vices. 3 -  production villages, 4 -  tourist 
function, 5 -  industrial function, 6 -  concen- 
tration of housing, 7 -  direction of housing 
concentration, 8 -  main transportation 
design
4. Structure of agriculturał-spatial organisa- 
tion: 1 -  structural units of dominating func- 
tions: I -tourism , ll-socialisedagriculture, III
-  State Breeding Centre, IV -  Horticultural 
Station, V and VI -  individual agriculture, 
Farmers’ Coóperative and RSP; 2 -  main 
production and technical dispositional 
centres, 3 -  centres of livestock and agricul- 
tural production, 4 -  main base of Farmers’ 
Coóperative, 5 -  mechanical service work- 
shops, 6 -  animal husbandry service
5. Landscape and cultural ąualities: 1 -  natur- 
al reservations, 2 -  Coastal forest of recrea
tional function, 3 -  protected Coastal forest, 4
-  first zonę of concentrated seaside rest, 5 -  
se^ ^nd zonę of concentrated seaside rest, 6 -  
areas of protected landscape, 7 -  historical 
relics, 8 - areas of cultured landscape reser- 
vation
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wości drogowych obejść wsi Krokowa, 
Żarnowiec i Wierzchucino na trasie dro
gi IV klasy kierunku Puck-Wicko. Upo
rządkowano sieć dróg rolniczych i go
spodarczych; polegało to na wyborze 
najdogodniejszych połączeń baz go
spodarstw rolnych z ich areałami. Jako 
obowiązującą zasadę przyjęto maksy
malne wyeliminowanie ruchu kołowego 
ciężkim transportem rolniczym z dróg 
o znaczeniu regionalnym. Dla obsługi 
przewozów towarowych w gminie po
zostawia się lokalną linię kolejową Kro- 
kowa-Swarzewo. Przewozy pasażer
skie obsługiwać będzie tak jak dotych
czas komunikacja autobusowa PKS.
Z zagadnień infrasktruktury technicznej 
plan rozwiązuje problem gospodarki 
wodno-ściekowej i zaopatrzenia 
w energię elektryczną. Udokumentowa
ne zasoby wód podziemnych oraz wy
dajność studni wierconych gwarantują 

* uzyskanie wymaganej ilości wody 
w okresie perspektywy. Zakłada się suk
cesywną budowę wodociągów wiej
skich, w pierwszej kolejności we wsiach 
Białogóra i Żarnowiec, oraz wodociągu 
grupowego w zespole Goszczyno -  Kro
kowa -  Minkowice. Gospodarka ścieko
wa wymaga dużych nakładów inwesty
cyjnych na jej uporządkowanie. System 
kanalizacji wiejskiej trzeba zbudować 
również w Żarnowcu i Wierzchucinie. 
W pozostałych wsiach przewidziano lo
kalne układy kanalizacji z odprowadze
niem ścieków do gruntu lub do zbiorni
ków szczelnych z rolniczym wykorzys
taniem ścieków. Szczególnej uwagi wy
maga gospodarka ściekowa w fermach 
tuczu trzody chlewnej o hodowli ruszto
wej. Gospodarka wodno-ściekowa sta
nowi czynnik ograniczający zagospo
darowanie rekreacyjne pasa nadmor
skiego.
Plan gminy uwzględnia również zagad
nienie ochrony i kształtowania środowi
ska przyrodniczego. Wymagania w za
kresie ochrony użytków rolnych o wyso
kiej wartości produkcyjnej zmusiły do 
ograniczenia rozwoju wsi: Sławoszyno, 
Jeldzino i Sulicice. Ponadto plan ustala 
doraźne zasady ochrony środowiska 
przez: wydzielenie stref ochronnych 
przy uciążliwych obiektach, wydzielenie 
obiektów chronionych zabytków i ze
społów zabytkowych, rezerwatów przy
rody, obiektów archeologicznych, sta
rodrzewów. alei przydrożnych o szcze
gólnej atrakcyjności itp., oraz wskaza
nie gruntów przewidzianych do rekulty
wacji.
Charakter nowej zabudowy będzie dla 
kształtowania krajobrazu ważnym ele
mentem zagospodarowania. Pożądana 
byłaby realizacja zabudowy według do
kumentacji indywidualnej (na wzór kon
cepcji architektonicznej ośrodka gmin
nego, opracowanej przez „Miastopro- 
jekt” w Gdańsku. Wymaganie to staje 
się obowiązującym rygorem dla budow
nictwa letniskowego oraz w stosunku 
do niektórych wsi zabytkowych, np. 
Żarnowca lub Karwieńskich Błot.
Plan gminy sporządzono na podkła
dach mapowych sytuacyjno-wysokoś- 
ciowych w skali 1:10 000, przy czym 
studia problemowe opracowano w skali 
1:25 000. Na planszy podstawowej wyo
drębniono tereny zainwestowania wsi 
rozwojowych i obszarów koncentracji 
inwestycji, wymagających szczegóło
wych opracowań planistycznych, oraz 
tereny o wyróżnionym charakterze użyt
kowania. dla których trzeba sporządzić 
odrębne opracowania specjalistyczne 
(rejony rekreacyjne). Elementy zago
spodarowania obszaru mające charak- 

x ter hipotetyczny, np. przebieg nadmor
skiej trasy turystycznej, przedstawiono 

32 w ujęciu wariantowym. Zaproponowa

ceived a network of routes independent 
from the road network, connected with 
the maintenance of the community and 
agricultural functions.
A possibility of building detour roads for 
village$ Krokowa, Żarnowiec and 
Wierzchucino, has been reserved on 
class IV roads between Puck and Wicko.
A network of farmers’ and public roads 
was adjusted. It meant that the most 
suitable connections by-passing farms 
had to be chosen. To exclude the traffic 
of heavy farming vehicles was the prin- 
ciple generally adopted.
A local route Krokowa -  Swarzewo was 
left to service tranportation of goods 
within the village community. Pas- 
senger transport wili be serviced as pre- 
sently by bus (PKS) transportation.
The plan solves the problem of water- 
sewage economy, and the supply of 
electric energy, out of a number of other 
subjects of technical infrastructure. The 
subsoil water resources and the pro- 
ductivity of sink wells guarantee that the 
demanded ąuantity of water will be 
achieved.
Successive constructions of village wa
ter conduits are studied; first in the 
villages of Białogóra and Żarnowiec, 
and the group water conduit in the 
Goszczyno -  Krokowa -  Minkowice 
group. The gutter economy demands 
expensive Capital expenditure to put it 
in order. The vil!age sewage system 
must be also buiit in Żarnowiec and 
Wierzchucin. The remaining vilłages 
will be supplied by local sewage Sys
tems with the sewage leading to.the 
ground and water tight tanks which will 
be exploited for agricultural purposes. 
The sewage economy is of principal 
importance in the pig fattening farms of 
grate breeding.
Water-sewage economy constitutes an 
element limiting recreational pos- 
sibiłities of the seaside belt. Also, the 
ąuestion of designing the environment 
has been included in the community 
plan. The demands, as regards the pre- 
servations of arabie land of high botanic 
qualities, had iimited the development 
of Sławeszyno, Jeldzino and Sulicice 
viliages. Additionaliy, the plan deter- 
mines the immediate principles of envi- 
ronment preservation by means of; de 
taching protection zones near to oner- 
ous objects, detaching protected ob 
jects historicai relics or groups of 
relics, natural reservations,archeoloqi- 
cai objects, forests of oid trees, near-to 
road avenues of esthetic va!ues. etc, as 
weli as futurę use of soils to be reculti 
vated.
The character of new architecture will 
be an important element for adapting 
the landscape. It would be necessary 
though, to compiete the architecture 
according to individual documentation 
according to architectural concepts of 
a community centre worked out by 
..Miastoprojekt” in Gdańsk. This de 
mand has become a principle for Sum 
mer architecture, and for some histori 

cal vil!ages such as: Żarnowiec or Kar 
wieńskie Błota.
The community plans have been given 
shape to on the basis of situationa! 
maps of a 1:10000 scalę. The problem 
studies were elaborated on the 
1:250000 scalę. On the basie piąte, vil 
lages to be supported by Capital expen 
diture and regions of Capital concentra 
tion which reąuire detailed planistic 
studies were separated, as weli as areas 
of different use, for which separate 
specialist studies must be worked ouc 
(recreational regions). Elements of an 
area of hypothetical character, such as 
route of Coastal tourist path. for which

no korektę granic administracyjnych 
w południowej i wschodniej części gmi
ny. Z uwagi na wyjątkową sytuację gmi
ny oraz zakres przeobrażeń struktury 
funkcjonalno-przestrzennej przepro
wadzono wielostronne konsultacje 

ludnością i władzami gminnymi oraz 
jednostkami administracji na temat pro
jektu planu.

different variations were presented.
A correction of administrative borders 
was suggested in the Southern and east- 
ern parts of the community. Because of 
the exceptional situation of the com
munity and the scope of changes of the 
functional-spatia! structure, the local 
population and community govern- 
ment, as weli as administrative units 
were consulted as to the subject of the 
plan.

Szczegółowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi: Gosz
czyno -  Krokowa -  Minkowice

A detailed local plan 
Minkowice villages

of spatial adaptation of Goszczyno -  Krokowa -
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Opracowaniem objęto tereny zainwes
towania wiejskiego wsi Goszczyno -  
Krokowa Minkowice, tworzących już 
obecnie wspólny organizm. Zadaniem 
zespołu autorskiego było sporządzenie 
koncepcji programowo-przestrzennej 
gminnego ośrodka usługowo-mieszka- 
niowego, z określeniem czasu realizacji 
inwestycji. Podstawowy materiał wyj
ściowy do planu, zastępujący tzw. wyty
czne z planu wyższego rzędu, stanowił 

Program społeczno-gospodarczego 
rozwoju gminy Krokowa do 1980 roku” , 
opracowany w WPPR w Gdańsku.
W planie ustalono zaludnienie zespołu

The study covers the area of village 
Capital etfpediture of Goszczyno- 
Krokowa-Minkowice, which already 
form a unit. The task assigned to the 
team was to prepare a programme-spa- 
tial concept of a service-housing com
munity centre, and to determine the 
element of time necessary for its com- 
pletion. The materiał which formed 
a basis for the plan which could substi- 
tute the so called plan of higher rank, 
formed the ,,Socio-economical prog- 
ramme for the deve!opment of the 
Krokowa community until 1990” , work
ed out by the WPPR in Gdańsk.

osadniczego w 1990 roku na 3300 osób According to the plan, the population of
the settlement assembly in 1990 was 
established for 3300 persons, for whom 
1450 work places will be madę ready. 
The size of the service facilities prog- 
ramme was adapted to service the 
Krokowa village in its then existing bor
ders. At the same time certain additional 
elements of some of the facilities (edu- 
cation, medical aid, specialised trade 
and service of agriculture) which relate 
to the area of the Wierzchucino com
munity in its nearest vicinity, which 
formed a separate administrative unit 
then.
The main function of the community 
centre, apart from service functions, will 
be the concęntration of housing for the 
non-agricultural population and the 
employees of the Horticultural Station 
agricultural enterprise, on the commun
ity scalę.
The analysis of the existing service 
equipment madę it obvious that 
a number of facilities were not needed, 
and non-functional for the new pur
poses. Thus a necessity to build new 
objects out of which -  a community 
offices seat, a police station, post office

oraz przewidziano dla nich 1450 miejsc 
pracy. Wielkość programu urządzeń 
usługowych dostosowano do obsługi 
gminy Krokowa w jej ówczesnych grani
cach: przyjęto jednocześnie narzuty 
w zakresie niektórych urządzeń (np. 
oświaty, ochrony zdrowia, handlu wy
specjalizowanego, obsługi rolnictwa) 
w odniesieniu do obszaru sąsiedniej 
gminy Wierzchucino, która w tym okre
sie stanowiła samodzielną jednostkę 
administracyjną.
Przyjęto, że główną funkcją ośrodka 
gminnego -  oprócz funkcji usługowych 
- będzie koncentracja mieszkań dla lud
ności nierolniczej oraz dla pracov,.v,- 
ków przedsiębiorstwa SHR w skali 
gminy.
Analiza istniejącego wypos iżenia usłu
gowego ujawniła nieprzydatność i nie- 
funkcyjność szeregu ur ądzeń do reali
zacji nowych celów. Stąd konieczność 
budowy nowych obiektów, z których 
ważniejsze to: siedziba Urzędu Gminy 
i USC, pos*' r" rjtokMO, Urząd Pocztowy 
z centralą telefoniczną, szkoła o 33 po
mieszczeniach do nauki (dostosowana 
do programu szkoły 10-letniej), przed
szkole o 120 miejscach, Wiejski Dom with a telephone exchange, a school of 
Towarowy, pawilon handlowo-usługo- 33 rooms (adapted for the programme 
wy, remiza OSP. Lokalizację tych urzą- of a V)-year school), a nursery for 120 
dzeń, tworzących zasadnicze centrum children,village shopping centre, trade 
usługowe, zaplanowano we wsi Kroko- and serviceDavilion, afireengine house
wa, między drogą państwową IV klasy 
technicznej Puck -Wicko a linią kole
jową.
Aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe, 
trzeba było zbudować 1900 nowych izb 
.w zabudowie wielorodzinnej do 3 kon
dygnacji oraz 350 izb na terenach bu
downictwa jednorodzinnego. Przyjęcie 
takiej struktury zabudowy podyktowane 
było ograniczoną dostępnością tere
nów budowlanych (wysoki poziom wód

are the most important ones. These 
objects were panned to be buiit in 
the Krokowa villag=., between the State 
class IV road Pucv Wicko, and 
a railroad.
To fulfill the demands of th&population, 
1900 new apartments, of houses up to 
three storeys, had to be buiit, aswel! as 
350 apartments in the area for detached 
houses. The structure of architecture 
was limitedby the fact that the sites wê
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6. Schemat szczegółowego planu zagospo 
darowania przestrzennego wsi gminnej Kro- 
owa: 1 usługi skoncentrowane, 2 usługi 

z zielenią towarzyszącą, 3 obiekty zabytko
we, 4 tereny mieszkalnictwa wielorodzinne
go, 5 tereny mieszkalnictwa jednorodzinne
go, 6 Baza Stacji Hodowli Roślin,. 7 

oncentracja usług dla rolnictwa, 8 obiekty 
infrastruktury, 9 ~ ciągi zielone, 10 tereny 
upraw potowych, 11 ogródki działkowe, 12 
wody otwarte, 13 główny układ komunika- 
cyjny, 14 kolej, 15 -  granica opracowania

6. Scheme of detailed plan for spatiai adapta- 
tion of the Krokowa community village: 1 
concentrated services, 2 -  services with ac- 
companying greenery, 3 historical relics, 4 
multifamily housing areas, 5 detached 
housing areas. 6 base of Horticulturai Sta- 
t,on*7 ~ service concentration for agricultural 
Purposes, 8 -  infrastructural objects. 9 
green belts, 10 farming areas, 11 garden 
pfots, 12 open waters, 13 main communi- 
cation network, 14 railroad, 15 border of 
studied area

10 2*0

9funtowych). Tereny przydatne do c 
0w budowlanych między stacją PI 

! w krokowej a istniejącą zwartą zabud 
|^ą wsi Goszczyno mają wysoką warto 
bonitacyjną (gleby klasy III i IV). Zinte 

( sy"kowanie programu mieszkaniowe' 
pozwoliło na zmniejszenie terenu p 

3 2aPu,dow -̂ W sąsiedztwie terenów m
3 sz alnictwa intensywnego zlokalizow
1 7 °h°?irÓCl̂  działkowe z dopuszczenia 
' ^budowy gospodarczej.

o alizację ośrodkatechniczno-gosp 
6 ra f ĥ 6^° Ws' Przew*dziano w Minko\ 
f  d7e P°nieważ były tam już takie un
' wa r'q or^, i baza magazynowo-sklac 

nw , z wytwórnią wód gazov\
m d7 i i i ba2a techn‘czna SKR, Bank Sp 
1 h,,H C2y Dodatk°wo zaprojektowa 
' f w t piekanU masarni, przychoc 

m,tnrynaryineT zakładu gospodarki ł< 
n Wp « ° ra2 rozbud°wę bazy SKR. 

" tprpnSI Mlnkowice wyznaczono równi
 ̂ np ,y p° d budownictwo jednorodz

3 istnie,8 °^oło 350 osób, w sąsiedztv 
% wsj zabddowy mieszkaniov

^eA him'Rny oarodek sportu i rekreacji u< 
n W8?° W po ûdniowej części wsi Ki

u a’ ł^ ząc go ciągiem zieleni z zab 
>n, >m zespołem pałacowo-parkowy
to an Pfzewidywał przeznaczenie pała 
as na cele kulturalne. 
ed Wprowadzenie nowego programu rc 
jre o owy ośrodka gminnego wyma 
ve-

re hardly accessible (high level of sub- 
soil waters), which influenced such 
structure.
The areas which will be used as con- 
struction sites, between the railway sta- 
tion in Krokowa, and the existing tihgt 
formation of architecture of the 
Goszczyno village, are of high botanic 
ąuality (soils of III and IV category).
The intensification of the housing prog- 
ramme allowed to limit the area for 
construction sites. In the vicinity of in- 
tensive housing areas. an area for indi- 
vidual garden plots was localised, al- 
lowing smali buildings for household 
work.
The technical and household village 
centre was intended to be founded in 
Minkowice. as it already contains such 
facilities as: a storage base of the com
munity coóperative, a SCH with a fac- 
tory of gaseous water, Farmers' 
cooperative technical base, Coopera- 
tive Bank. Additionaly there was a plan 
to build a bakery, butcher’s shop, vet- 
erinary ambulatory, communal 
economy plant, as well as the develop- 
ment of the Farmers’ Coóperative base 
In the Minkowice village, areas for de
tached housing for appoximateiy 350 
persons, were appointed in the vicinity 
of the existing housing terrains of the 
village.
The community centre of sport and re-

usprawmenia układu komunikacyjne
go. Jest to zagadnienie szczególnie is
totne w wypadku Krokowej, gdzie skrzy
żowanie dróg klasy IV i V, ścieśnione 
między zabytkowym kościołem i pała
cem, stanowi newralgiczny punkt ukła
du. W planie szczegółowym wsi wpro
wadzono zmiany obejmujące korektę 
przebiegu drogi klasy IV z Pucka i prze
budowę skrzyżowania. Takie rozwiąza
nie pozwoliłoby na zwiększenie bezpie
czeństwa i poprawę warunków ruchu 
.kołowego na trasach dróg głównych. 
Ponadto zarezerwowano teren dla 
obejścia drogowego wsi trasądrogi kla
sy IV Puck-Wicko, po stronie północnej 
zespołu osadniczego G-K-M (realizacja 
po 1990 r,). W zakresie wyposażenia 
inżynierskiego pian przewiduje stwo
rzenie grupowego wodociągu wiejskie
go z wyzyskaniem istniejącego ujęcia 
wody, budowę systemu kanalizacji wraz 
z dwustopniową mechaniczno-biologi
czną oczyszczalnią ścieków, budowę 
scentralizowanego systemu ogrze
wania •

creation is situated m the Southern part 
of Krokowa, and it will be connected by 
a linę of greenery with the historical 
park and pałace unit. According to the 
plan, the pałace will be used for cultural 
purposes. Introducing a new program- 
me of community centre development, 
reąuires an improvement of the trans- 
portation structure. It is of great impor- 
tance for Krokowa, as the road junctions 
of class IV and V, within the historical 
church and pałace area, is a problema- 
tic part of the plan. In the detailed 
plan of the vil!age, several changes 
were introduced, including the im- 
provement of the route of the class 
IV road from Puck, and the redesigning 
of the junction. Such a solution would 
allow increase of safety and improve 
conditions of road traffic on the main 
routes Also, a detour area of the village, 
along the Puck Wicko road of class IV. 
in the northern part of the G-K-M sett- 
lement unit. As for the technical com- 
pletion of the plan, a joint village water 
conduits will be formed to expand the 
already existing water intake, a const
ruction of a sewage system with a me- 
chanical and biological sewage purifi- 
cation, and the construction of a central 
heating system •
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Wieś Krokowa z przyległymi wsiami 
Minkowice i Goszczno tworzy je

den rozległy układ osadniczy, którego 
zabudowania ciągną się wzdłuż szosy, 
na odcinku około 2,5 km. Centrum tego 
układu przewidziane pod lokalizację 
ośrodka usługowego to tereny wsi 
Krokowa.
Jej układ oparty na genetycznie rolni-

Krokowa village and two neighbour- 
ing villages, Minkowice and 

Goszczno from a large settlement com- 
plex along 2.5 km of a road. Krokowa 
village is in the middle of the complex 
designed for the location of the services 
centre.
The arrangement of Krokowa village is 
based on geneticałly agricultural linear

go. Zmiany miały na celu wyeliminowa
nie ruchu przelotowego z centrum oraz 
nawiązanie do istniejących walorów 
stanu istniejącego, a szczególnie do za
budowy istniejącego zamku i kościoła. 
W związku z różnicą zdań nastąpiły 
trudności z uzyskaniem obowiązują
cych zatwierdzeń projektu.
Sytuacja taka wskazuje na poważne wa
dy, jakie występują wówczas, gdy plany 
zagospodarowania sporządzane w skali 
1:2000 nie są dostatecznie podbudowa
ne projektami przestrzennymi i studiami 
architektonicznymi. Może nastąpić wó
wczas zdominiowanie racji funkcjonal- 
no-kompozycyjnych przez układy infra
struktury technicznej.
Dalsze trudności to brak odpowiednio 
przygotowanego wykonawcy. Moim 
zdaniem, prace projektowe i studialne 
dla wzorcowych ośrodków usługowych 
na wsi nie dadzą dobrych rezultatów 
końcowych, jeżeli nie stworzy się właś
ciwego zaplecza materiałowego. Doty
czy to nie tylko zabudowy usługowej -  
szczególne trudności występują przy 
stosowaniu technologii wielkopłytowej 
dla 1-3-kondygnacyjnego budownic- 
twa mieszkaniowego. Projektowanie 
budynków o drobnej skali z uskokami 
w pionie i poziomie stwarza duże trud
ności przy technologiach wielkopłyto
wych. Dotyczy to również sprzętu -  np. 
dla realizacji budownictwa mieszkanio
wego w Krokowej wykonawca oferuje 
żurawie wieżowe.
Względy te wymagają szukania innych 
rozwiązań technologicznych. Do reali
zacji zabudowy w Krokowej sugerujemy 
wyposażenie wykonawcy w szalunki 
uniwersalne i zastosowanie technologii 
monolitycznej.

czvch formach liniowych ma słabo żary- forms with weakly outlined elements of Aby uzyskać właściwe skutki społeczne realization 
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meni radicał corrections of the arrange
ment of main arterial roads and detailed 
location of the services centre were 
necessary. The changes aimed at mov- 
ing the transit traffic out of the centre, 
and continuing the existing type of ar- 
chitectural values, especially those of 
the church and the castle. Dissent 
arouse and the design was sanctioned 
with objections.
The situation reveals serious problems 
arising when development plans pre- 
pared in the scalę 1:2000 are not suffi- 
ciently backed with spatial projects and 
architectural studies.
Further considerable difficulty is the 
lack of a well equiped executor of the 
design as far as the technological and 
materiał bases are concerned. In my 
opinion studies and designing works for 
standard services centres in the country 
wili not give effects unless a proper 
material-realizational base is ensured. 
This concerns not oniy services build- 
ing particularly serious problems arise 
when big slab technology is applied to 
1-3-storeyed dwelling houses. Smali 
buildings designs with offsets in the 
vertical and horizontal presents difficul- 
ties when big slab technology is ap- 
piied. It also concerns the building 
equipment -  e g. for the realization of 
dwelling-houses in Krokowa village to- 
wer cranes were offered. The problems 
suggest necessity of finding some other 
technica! Solutions. For the construc- 
tion in Krokowa village we suggest the 
executor applied universal shuttering 
and monolitical technology.
In order to obtain proper social effects 
through the realization of services 
centres in viłlages, particularly careful 

and high standard of the

sowane elementy centrum na zbiegu 
trzech dróg. W miejscu tym zlokalizo
wano ścisłe centrum usługowe wsi wią
żące się z istniejącym kościołem i pała
cem Krokowskich. Taka sytuacja za
pewnia dobre warunki funkcjonalno- 
-przestrzennej integracji wsi.
Centrum zaplanowane jest jako układ 
kilku brył, tworzących wnętrze urbanis
tyczne o kameralnej skali. W sposobie 
ukształtowania wielorodzinnej i inten
sywnej wielorodzinnej zabudowy mie
szkaniowej zwraca uwagę wytworzenie 
kameralnych wnętrz oraz troska o właś
ciwy, nawiązujący do tradycji regionu, 
wystrój architektoniczny.
Projekt centrum dotyczy obiektów 
i urządzeń takich, jak: Zbiorcza Szkoła 
Gminna (w realizacji), Urząd Gminny, 
Posterunek Milicji Obywatelskiej, Po
czta, Bank Rolny, Administracja Gospo
darcza, Dom Towarowy, usługi handlu 
i rzemiosła oraz gastronomia. Oprócz 
tego planuje się budowę Domu Kultury 
i urządzeń sportowych. W zakresie in
frastruktury technicznej mają powstać: 
oczyszczalnia ścieków (typu Bioblok), 
kotłownia, główne ciągi magistralne 
oraz droga północna, przejmująca ruch 
tranzytowy przechodzący obecnie 
przez środek przyszłego centrum.

★  ★  ★
Projektowanie i realizacja budownictwa 
usługowego na wsi jest -  wbrew pozo
rom -przedsięwzięciem trudnym. Prze
szkody wynikają zarówno z działań ad
ministracyjnych, jak i technicznych. 
Przy projektowaniu centrum wsi Kroko
wa trudności powstały już dość wcześ
nie -  np. przez dłuższy czas nie można 
było doprowadzić do zgodności z pla
nem ogólnym. Zdaniem zespołu autor
skiego planu i zespołu konsultacyjnego 
Instytutu Kształtowania Środowiska, 
należało wprowadzić istotne korekty 
w układzie dróg przelotowych i szcze- 

34 gółowej lokalizacji centrum usługowe

a centre at the crossroads of three 
routes. In this place services centre is 
located; it has connections with the 
existing church and the Krokowskich 
Pałace. The situation creates good con- 
ditions for functionally spatial integra- 
tion of the village.
The shape of the centre is composed of 
some masses forming an interior of 
a ciosed-circle scalę. The arrangement 
of many-family and singie-family build
ing has been designed so as to create 
ciosed-circle interiors with special at- 
tention paid to architectural image re- 
sponding to the regional traditions.
The program of the centre containsthe 
foilowing structures and institutions: 
Comprehensive Ćommunal School (be- 
ing built), Ćommunal Office, Civic 
Militia Station, Post Office, Agricultural 
Bank, Deveiopment Administration, 
Generał Storę, trade and craft services 
and the catering business. Besides, 
a Mouse of Culture and sports grounds 
have been designed. As far as the tech- 
nical infrastructure is concerned: 
sewage-treatment plant (Biolblok type), 
boiler house, main arterial roads and 
realization of north way taking over the 
transit traffic which now goes right 
through the futurę centre.

★  ★  ★
j>

Designing and realization of services 
building in the country is a difficult 
undertaking aithough its scalę suggests 
a reverse situation. Objections appear 
within the sphere of administrative and 
technical activities. In the course of de
signing of the centre of Krokowa viilage 
difficulties appeared quite early -  e.g. 
for quite a long time the design was not 
in conformity with the generał (Dian. Ac- 
cording to the opinion of the authors 
co!lective body and the consulting body 
of the Institute of Environment Develop-

poprzez realizację zespołów usługo- building are required. This is the matter 
wych na wsiach, trzeba wykonać je of great concern. 
szczególnie starannie i zapewnić wyso- Remembering this we tried to consider 
ki standard obiektów. Jest to sprawa two aspects in our design: to keep its 
zasadniczej wagi. architecture in the tradition of the reg~
Mając to na uwadze, staraliśmy się, aby ion’s culture (interiors madę of proper 
projekt utrzymał architekturę w tradycji 
kultury regionu (wnętrza wykonane 
z właściwych materiałów), ponadto 
opracowaliśmy starannie tzw. małą ar
chitekturę -  elementy „umeblowania” 
przestrzeni między budynkami. Do dal
szych prac projektowych włączymy 
plastyków •

materials), and to carefully work out the 
so calied „smali architecture” -  ele~ 
ments .„furnishing” spaces between 
buildings. For this purpose artists will 
be employed in further designing 
works •

1. Plan ogólny zagopodarowania terenu cen
trum usługowo-mieszkalnego na wsi 
Krokowa
2. Plan centrum handlowo-usługowego oraz 
wstępne rozwiązania architektury budynków 
(plan i elewacje)
3. Studia form zabudowy mieszkaniowe); 
plany, typy mieszkań, rozwiązania elewacji

1. General plan of the development of
residential and services centre in KrokoW^ 
village •
2. Plan of the trade and services centre an  ̂
preliminary treatment of the architecture °i 
the buildings (plans and elevations)
3. Studies of forms of residential building 
plans, types of flats, treatment of elevationS
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Od redakcji:
Niewątpliwie łatwiej jest zbudować rzecz jednostkową, choćby bar
dzo skomplikowaną niż podejmować się nawet prostszych, lecz 
masowych działań w skali całego kraju. Przykładem słuszności takiej 
tezy mogą być podejmowane przez niektóre państwa tzw. rozwijające 
się uwieńczone powodzeniem eksperymenty nuklearne (ktoś powie
dział na ten temat, iż łatwiej zbudować elektrownię atomową niż 
upowszechnić w całym kraju pastę do zębów).
Podjęta u nas działalność nad przekształceniem przestrzennym gmin 
jest więc niewątpliwie zadaniem bardzo trudnym i długofalowym. 
W aspekcie architektonicznym, projektowym, jest to również zadanie 
poważne.
Przedstawione powyżej prace trzeba niewątpliwie oceniać propor
cjonalnie do trudności tematu, do złożoności problemów i skali 
całego przedsięwzięcia. Są to wprawdzie opracowania dla przepro
wadzenia wielkiego doświadczenia (inwestycyjnego i społecznego!), 
lecz biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju Polski, doświadczenia, na 
którego zakończenie nie wszędzie będzie się czekać. We wszystkich 
gminach kraju podejmowane są przecież działania inwestycyjne, 
życie toczy się normalnym torem. Biorąc to pod uwagę należy więc 
oceniać prezentowane projekty i pod innym kątem -  zawarte w nich 
myśli architektoniczne będą najprawdopodobniej źródłem inspiracji 
dla innych opracowań, zanim doświadczenie dobiegnie końca. 
Naszym zdaniem, mimo starań autorów i wielkiego wysiłku koordyna
tora programu, żaden z projektów nie odpowiada jeszcze na pytanie 
zasadnicze: Jakim to tworem architektoniczym jest osiedle o skali 
gminy. W Polsce wobec wypracowanego w ostatnim dziesięcioleciu 
zapewnienia rezerwy miejsc pracy, można dokonywać wyboru miej
sca osiedlenia. Wybór taki następuje zazwyczaj z całą świadomością 
wszystkich konsekwencji przestrzennych, jakie z tego faktu mogą 
wynikać. W prezentowanych projektach nie dopatrzyliśmy się „za
chęt przestrzennych" mogących ważyć istotnie na decyzjach wybo
ru. Naszym zdaniem, żaden z układów urbanistycznych „nie konkuru
je" z przeciętnym osiedlem wielkomiejskim. A przecież to, co możliwe 
jest do uzyskania w skali gminy, wykluczone jest w dużym mieście. 
Wydobycie i „wygranie" różnic uważamy za rzecz najistotniejszą 
w całym temacie, najistotniejszą z architektonicznego punktu widze
nia. Gdyby bowiem zrezygnować z elementów przestrzennych, jako 
jednego z czynników decydujących o wyborze miejsca osiedlenia, 
warunków zamieszkiwania niezależnie od skali miasta, to, znów 
naszym zdaniem, architektura przegrałaby tu swoją rację. Rzecz 
jednak pozostawiamy ostatecznie osądowi czytelników0

From the Editor:
It is undoubtedly much easier to build one even very complicated 
structure than undertake simple but comprehensive activities. This 
statement can be best proved by an example of developing countries 
which conduct their own nuclear experiments. (It is said that it is 
easier to build a nuclear power plant than popularize use of tooth- 
pastę in the whole country.)
Hence it fołlows that an attempt at spatial transformation of village 
communities is a difficult and long-term task. It is a serious task both 
in architectonic and designing aspects.
The presented above designs should be judged taking all the difficul- 
ties into consideration and bearing in mind the complexity and scalę 
of the whole enterprise. The designs are to serve in a great experi- 
ment (both from social point ofsiiew and as an investmentrisk) but our 
country develops so guickly that in some parts waiting for the 
outcome of the experiment may not be possible. In all the village 
communities investments are undertaken so that life can go on. The 
presented designs should therefore be appraised also from a diffe- 
rent point of view, namely that the architectonic school of thought 
theyrepresentwill be probablyfollowed before the experiment ends. 
We think that despite the visible efforts of the authors and the 
coordinator nonę of the designs answers the basie ąuestion: what 
kind of architectonic enterprise is a village community? In Poland, 
there is a possibility ofchoosing one’s place ofresidence asjobs are 
everywhere plentiful. Such a choice is usually conditioned by the 
awareness of all the spatial conseąuences. In the presented designs 
we could not find any ,,spatial incentives” which would influence the 
decision. Nonę of the presented patterns can compete or tries to 
compete with an average urban settlement. And yet, things can be 
offered by life in a viltage community that cannot be found in a city. 
These things should be stressed, the advantages madę morę obvi- 
ous -  this problem is, in our opinion, the most essential one from the 
architectonic point of viewin the whole program. If we were to neglect 
spatial elements while choosing our place of residence and housing 
conditions in cities of all size, it would mean that architecture is once 
morę a loser. However, it is up to you, our readers, to judge for 
yourselves •
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Ursynów P ó łn o c n y  -  o s ie d le  J e ry  P ó łn o c n e  

“Ursynów Północny” (N o r th  U rs y n ó w ) -  J a ry  P ó łn o c n e  H o u s in g  E S ta te
Autorzy /  Authors: arch. arch. Marek Budzyński (generalny projektant Ursynowa Pn), Andrzej 
Szkop (główny projektant osiedla Jary Północne) z zespołem

Powierzchnia działki -  50 ha, powierzchnia użytkowa zabudowy mieszkaniowej -170 0 0 0  m2 

powierzchnia użytkowa zabudowy towarzyszącej - 30 000 m2 liczba mieszkańców - 12 000. 
Konstrukcja -  zmodyfikowana technologia szczecińska, system SBO, stalowe struktury dla 
budownictwa ogólnego. Projekt opracowano w Biurze Projektów KBM Południe. Na tegoro
cznym salonie osiedle Jary Północne otrzymało honorowe wyróżnienie Prezydenta M.St 
Warszawy.
Jary Północne to pierwsze zrealizowane osiedle z czterech jednostek wchodzących w skład 
Ursynowa Północnego. W ubiegłych latach prezentowaliśmy projekty tych osiedli, tym razem 
chcemy pokazać rezultaty realizacji.
Building site area -  50 ha. Usable building area -  170 000 m2, usable accompanied building 
area -  30000 m2, the number of tenants -  12000. Construction -  modifield technology of 
Szczecin, system SBO, Steel Structures for generał building. The design has been worked 
out in the Designing Office of the House-Building Plant -  Południe. Jary Północne housing 
estate has been awarded with honour by the Mayor of Capital city of Warsaw at this year’s 
exhibition,
Jary Północne housing estate is the first realized housing estate out of four units entering 
into the composition of North Ursynów. The designs of those housing estate have already 
been presented in our magazine and this time we want to present the results of their 
realization.

Ursynów Południowy -  przedsięwzięcie V
„Ursynów Południowy” (South Ursynów) -  Undertaking V
Autorzy /  Authors: arch. arch. Andrzej Fabierkiewicz -  główny projektant dzielnicy, Zbigniew 
Detyniecki, Andrzej Zdrodowski, Stanisław Stefanowicz, Katarzyna Zwerko

Liczba mieszkańców -  4260, liczba mieszkań -  1229. pow. użytkowa mieszkań -  63 665 m ; 
budynek ADM -  pow. użytkowa 3200 m2. Konstrukcja -  technologia ,.Ż” ; szkoła onw. 
użytkowa -  3385 m2, liczba uczniów -  180 w szkole i 240 w przedszkolu, konstrukcja -  SBO 
,,Ursynów Północny” . Projekt wykonano w Stołecznej Dyrekcji Inwestycji Spółdzielczych.
W programie budowy osiedla przewidziano wzniesienie 18 budynków mieszkalnych wieloro
dzinnych, podstawowych i uzupełniających ośrodków usługowo-handlowych, szkoły ele
mentarnej wraz z przedszkolem oraz bazy ADM.

Number of inhabitants -  4260, number of flats -1229, usable f loor area of the f lats -  63,665 m2, 
usable floor area of the administration building -  3200 m2, construction -  „Z ” school 
technology; school -  usable floor area -  3385 m2, number of pupils - 180 at school and 240 in 
the kindergarten, construction -  SBO „Ursynów Północny” (North Ursynów). The design has 
been prepered in the Capital Head Office for Co-Operative lnvestments.
The program includes: 18 many-family dwelling-houses, services and trading basie and 
compiementary centres, primary school with kindergarten and administration base.

Ursynów Południowy -  tereny nadskarpowe
„Ursynów Południowy” (South Ursynów) -  Grounds over the Escarp
Autorzy / Authors: Wersja A -  arch. arch. Andrzej Fabierkiewicz -  główny projektant dzielnicy, 
Ewa Gofron, Stanisław Stefanowicz, Witold Orzechowski; Wersja B -  arch. arch. Andrzej 
Zdrodowski, Kazimierz Kostrzewski, Andrzej Fabierkiewicz -  główny projektant dzielnicy

Projekt opracowano w Stołecznej Dyrekcji Inwestycji Spółdzielczych.
Teren objęty opracowaniem zajmuje 80 ha. Projekt przewiduje wzniesienie osiedla mieszka
niowego dla 4 tys. mieszkańców (zabudowa wielorodzinna), międzyszkolnego ośrodka 
sportowego ze stadionem, basenem otwartym i krytym, zespołem sal treningowych; zespołu 
zabudowy jednorodzinnej obejmującego adaptację starej wsi Wolica, domu rencisty, domu 
dziecka, szkoły elementarnej, liceum ogólnokształcącego, szkoły aktywu FZSMP, ośrodka 
jeździeckiego. Tereny podskarpowe tworzą duży park z komponowanym ciągiem wodnym, 
połączony z terenami sportowymi ośrodka międzyszkolnego.

The terrain takes 80 ha. Its program comprises: housing estate for 4 thousand inhabitants 
(many-family building), interschool sports park with stadium, open and roofed swimming- 
pools and training halls complex; single-family building complex includingadaptationof an 
old village -  Wolica, retirement home, children’s home, primary school, secondary grammar 
school, school for active members of Federative Association of Socialist Polish Youth, riding 
centre. The grounds below the escarp form a big park with water-way, connected with the 
sports grounds of the interschool centre.



Construction -  „Ż ” technology.
The design has been worked out in the designing Office of General Building.
Better utilization of urban deve!opment of building site in Targówek demands the demolition 
of the present one-family housing building of little value. being mostly accidentallysituated. 
Instead of it the authors suggest an Intensified housing building though mostly composed of 
Iow buildings (3- to 5-storeyed ones).

Przekształcenie osiedli Targówka mieszkaniowego 
The Transformation of Targówek Housing Estates
Autorzy / Authors: arch. arch. Halina Fronkowicz. Małgorzata Handzelewicz-Wacławek. 
Zbigniew Wacławek

Konstrukcja -  technologia „Ż ” . Projekt opracowano w Biurze Projektów Budownictwa 
Ogólnego.
Lepsze wyzyskanie miejskich terenów uzbrojonych na Targówku wymaga wyburzenia istnie
jącej, małowartościowej i przeważnie przypadkowo usytuowanej zabudowy jednorodzinnej. 
W jej miejsce autorzy proponują intensywną zabudowę mieszkaniową, choć w większości 
niską.(3 do 5 kondygnacji).

Osiedle mieszkaniowe Wilanów III 
Wilanów III Housing Estate
Autorzy /  Authors: arch. arch. Urszula Tomaszewska-Piziorska, Wacław Piziorski, Maria 
Zamoyska

Kubatura 163 150 nrv\ powierzchnia terenu -  11,4 ha. powierzchnia użytkowa mieszkań -  
37 166 m2. Konstrukcja -  technologia wielkoblokowa .,Ż” . Projekt opracowano w Biurze 
Projektów Budownictwa ,.War-Cent” .
Koncepcja przestrzenna osiedla wynika z jego usytuowania -  zaprojektowano je jako łącznik 
pomiędzy terenem zabytkowym Pałacu Wilanowskiego i terenem nowej zabudowy osiedlowej 
o dużej intensywności . Osiedle stanow i,,przejście przestrzenne” między tymi dwoma grupa
mi urbanistycznymi. Wysokość jego zabudowy obniża się stopniowo w kierunku ulicy 
Wilanowskiej (najwyższy budynek mieszkalny ma dziewięć kondygnacji, najniższy dwie). 
Cubature -  163 150 m3, ground area -11 ,4  ha, usable floor area -  37 166 m2. Construction -  
technology of large boards „Ż ” . The design has been worked out in the Designing Office of 
,,War-Cent” Building.
The housing estate spatial conception results from its localization -  it has been designed as 
a link between the antique groups of Wilanów Pałace and the groups of a new housing estate 
of high intensity. The housing estate composes ,,a spatial transition” between those two 
town-planning groups. The height of the buildings gradually lowers towards Wilanowska 
Street (the highest building -  nine-storeyed, the iowest -  two-storeyed).

a r t s n n e n i u r t t  r r  o
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Osiedle Wilanów II 
„Wilanów II” Housing Estate
Autor / Author: arch. Jolanta Lipińska
Kubatura -  320 798 mJ, powierzchnia użytkowa 63 403 m2. Konstrukcja -  technologia 
wielkopłytowa .,J” . Projekt wykonano w Stołecznej Dyrekcji Inwestycji Spółdzielczych. 
Nowe osiedle składa się z 8 budynków o wysokości od pięciu do trzynastu kondygnacji. 
Zamieszka w nim ok. 4 tysięcy osób. Program osiedla obejmuje również budowę szkoły 
środowiskowej z przedszkolem, przedszkola, pawilonu handlowego oraz niewielkiej liczby 
domków jednorodzinnych.

Cubature -  320,798 m3, Usable floor area 63,403 m2. Construction -  ,,J” big slab technology. 
The design has been prepared in the Capital Head Office of Co-Operative lnvestments.
The new estate is composed of 8 buildings from V do XIII storey ones. It will accommodate 4 
thousand people. The program also comprises the building of an environmental school with 
a kindergarten, kindergarten, trading pavillion, and some single-family houses.
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Osiedle Wawrzyszew II 
Wawrzyszew II Housing Estate
Autorzy / Authors: arch. arch. Bogusław Chyliński, Zbigniew Detyniecki, Konstanty Kokozow, 
Jerzy Skrzypczak. J. Staniszewski, Stanisław Steller, Ryszard Tomicki, inż. B. Tucholska oraz 
autorzy zamiennego projektu koncepcyjnego z roku 1977 -  arch. Ryszard Tomicki 
(generalny projektant), inż. inż. Barbara Tucholska. Aniela Kościńska
Kubatura budynków mieszkalnych -  700 000 m \ użyteczności publicznej -  315 000 m3. 
Kontrukcja -  technologia wielkopłytowa w systemie ,,J”  i Wk-70 (budynki XII-, XVI- i XXIV- 
kondygnacyjne). Projekt opracowano w Centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowym Bu
downictwa Ogólnego.
Osiedle Wawrzyszew dla 22 tysięcy mieszkańców (6100 mieszkań) usytuowane zostało 
w zachodniej części Bielan w pobliżu Huty ..Warszawa". W osiedlu projektuje się zbudowanie 
pięciu przedszkoli, trzech szkół podstawowych, żłobka, trzech zespołów handlowo-usługo
wych, przychodni zdrowia oraz jednego ośrodka handlowo-usługowego pierwszego stopnia.

The cubature of dwelling-houses: 700 000 m3; of public services: 31500 m3. The technology of 
large boards following a system „J " and ,,WK-70’712-, 16-, and 24-storeyed buildings.
The design has been worked out in the Central Research and Designing Office of General 
Building.
Wawrzyszew li housing- estate for 22 thousand people is situated in the western part of 
Bielany nearby the iron-works ,.Warszawa". The programme of the housing estate provides 
for the building of five nursery schools. three elementary shools, an infants’ nursery, three 
groups of shopping and service pavillions a poiyciinic.

Osiedle Służew nad Dolinką II 
Służew by Dolinka II Housing Estate
Autorzy / Authors: arch. arch. Janusz Kazubiński (główny projektant) i Maryna Zalewska

Kubatura -  150 500 powierzchnia użytkowa 50 0 0 0  m f Konstrukcja -  technologia Ż" (7 
budynków), rama H (2 budynki). Projekt opracowano w Biurze Projektów KBM Śródmieście. 
Osiedle dla ponad 3300 mieszkańców zlokalizowane jest na spadzistym terenie Dolinki 
Służewieckiej. Dlatego też autorzy, podkreślając specyficzne warunki lokalizacji, usytuowali 
najwyższe budynki nad spadkiem, a następnie zabudowa opada stopniowo do najniższego 
punktu terenu (powstanie tam zabudowa jednorodzinna).

Cubature -  150 500 m3, usable area -  50 000 m2. Construction -  technology „Ż ” (7 buildings), 
frame H (2 buildings). The design has been worked out in the Designing Office of the 
Residential Construction Plant -  Śródmieście.
The housing estate for over 3 300 people is situated on a steep ground of Doi inka Służewiecka. 
The authors. therefore. stressing the specific conditions of that localization have situated the 
highest buildings by the slope. and then the bufilding development gradually slopes to the 
lowest point of the ground (one-family building will be built there).
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Osiedle „Białostocka”
„Białostocka” Housing Estate
Autorzy / Authors: arch. arch. Bogusław Chyliński, Małgorzata Ciołek-Chwaścińska, Zbi
gniew Czternastek, Włodzimierz Jastrzębski, Adam Horodyski. Marek Młodocki, Michał 
Sondij, Janusz Szweycer

Kubatura -  312 500 m3, powierzchnia użytkowa -  100 000 m2. Konstrukcja -  piwnice i parter 
betonowe wylewane, wyżej technologia „Ż ” . Projekt opracowano w Biurze Projektów 
Budownictwa ,,War-Cent",
Osiedle Białostocka" powstanie pomiędzy ulicami: Al. Świerczewskiego, Białostocką i Mar
kowską na Pradze. W osiedlu zamieszka około 4 tysięcy mieszkańców. Projekt dotyczy 
fragmentu większego zamierzenia Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej we Wschodnim 
Rejonie Centrum Warszawy

Cubature -  312 500 m3, usabłe area -  100 000 m2. Construction -  concrete basements and 
ground floor, other floors -  technology ,,Ż". The design has been worked out in the Desig- 
ning Office of „War-Cent" Building.
„Białostocka" housing estate wiii be build among the streets: Świerczewski Avenue, Białos
tocka and Markowska in Praga district. Four thousand people will inhabit the housing estate. 
The design deals with the fragment of a bigger project of central Housing Ouarter in the 
Eastern Part of the Centre of Warsaw.

Osiedle Górczewska III 
„Górczewska III” Housing Estate
Autorzy/Authors: arch. arch. Krzysztof Tauszyński -  główny projektant. Maria Wyszkowska

Kubatura -  budynki mieszkalne 458987 m3, pawilon 13212 m2, szkoła -  34700 m2, dwa 
przedszkola po 3850 m3. Powierzchnia -  budynki mieszkalne 95780 m2, pawilon 2680 m2, 
szkoła 7910 m2. 2 przedszkola po 1033 m2. Konstrukcja -  technologia wielkopłytowa „J" 
Wz-75; pawilon -  lekka konstrukcja stalowa ZLS, szkoła i przedszkola cegła żerańska 
(elementy szkolne). Projekt wykonano w Stołecznej Dyrekcji Inwestycji Spółdzielczych.
W programie zagospodarowania osiedla przewidziano ponadto budowę dwóch przedszkoli, 
szkoły środowiskowej oraz zespołu usługowo-handlowego usytuowanego przy przecinają
cym osiedle pasie zieleni. Parkingi powstaną na zewnątrz terenu zabudowanego.

Cubature -  dwelling-houses -  458 987 m3, paviilion -  13 212 m3, school -  34 700 m3, two 
nursery shools -  3 850 m3 each. Area -  dwelling-houses -  95 780 m2; pavilion -  2 680 m2; 
school -  7910 m2; two nursery schools -  1033 m2 each. Construction technology of large 
boards „J ” Wz-75, pavillion -  light Steel construction ZLS. the school and nursery shools -  
Żerań brick (school elements). The design has been worked out in the Capital Head Office of 
Co-operative Inwestments

* 4 The programme of the housing estate provides for the building of two nursery shools, 
| |  an environmental schools as well as a shopping and service set of buildings situated near the 
■  green linę placed across the housing estate. Car parks will be built outside the built-up plot.
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Osiedle domków jednorodzinnych w Wiązowej 
Residential Ouarter in Wiązowna

Autorzy/Authors: arch. arch. Stefania Radzikowska, Alicja Tyszka, Bogna Nowosielska, 
Bożena Szulkowska

Powierzchnia terenu -  7,3 ha, powierzchnia zieleni -  2,5 ha. Konstrukcja -  wielka płyta system 
WB 70jb. Projekt wykonano w Zakładzie Projektowania i Usług Inwestycyjnych CZSBM 
Jnwestprojekt” .
Osiedle składa się z 50 domków jednorodzinnych usytuowanych w zabudowie wolno stojącej, 
bliźniaczej i szeregowej. Powierzchnia domków: 110 i 140 m2. W osiedlu przewiduje się 
również budowę pawilonu handlowego o powierzchni 2 0 0  m2.

Surface of the ground -  7.3 ha, surface ot the greens -  2.5 ha. Construction -  big slab, WB70b 
system. The design has been prepared in the Institute for Designing and lnvestment Services 
CZSBM „Inwest-projekt” .
The quarter is composed of 50singie~family houses, detached, semi-detached and arranged 
in rows. Usable floor area of the houses: 110 and 140 m2. A 200 m2trade pavillion has also been 
planned for the guarter.

Kwartał zabudowy mieszkaniowo-usługowej na Pradze 
The Ouarter of Dweiling and Service Building in Praga

Autorzy/Authors: arch. arch. Bogdan Gmewiewski (główny projektant), Zofia Borkowska, 
Marta Kopańska. Elżbieta Latek-Lechowska
Powierzchnia użytkowa -  39 000 m2, w tym nowe budynki 12 000 m2, budynki adaptowane: 
27 000 m2. Projekt opracowano w Biurze Projektów Budownictwa „War-Cent” .
Lokalizacja pomiędzy ulicami Targową, Kępną, Jagiellońską i Okrzei. Rozwiązanie urbanisty
czne zabudową obrzeżną, charakterystyczną dla dziewiętnastowiecznej Warszawy. Zachowa
ne zostały wszystkie budynki wartościowe pod względem architektonicznym i technicznym, 
nie kolidujące z nowym układem komunikacyjnym. W środku kwartału zabudowy powstanie 
przedszkole dla 300 dzieci.

Total usable area-39  000 m2, dwelling-houses -12  000 m2, adapted build ings- 27 000 m2. The 
design has been worked out in the Designing Office of ,,War-Cent” Building.
Localization -  among Targowa, Kępna, Jagiellońska and Okrzeja streets. Its town-planning 
realization is a bordering building development characteristicfor 19th century Warsaw. Ali the 
buildings valuable as regards architecture and techniąue which are not in collision to the lines 
of communication. have been left. A nursery school for 300 children will be built in the middle 
of the guarter.

Osiedle mieszkaniowe na placu Krasińskich 
The Housing Estate in Krasińskich Circle
Autorzy/Authors: arch. arch. Wojciech Kowalczyk. K. Dyga, A. Ustian

Kubatura -  60160 m3. Konstrukcja -  technologia ,,Ż” , parter i piwnica - szkielet żelbetowy 
prefabrykowany. Projekt opracowano w Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego. 
Lokalizacja na terenie między ulicami Bonifraterską, Franciszkańską, Nowiniarskąi Świętoje- 
rską. Trzy budynki mieszkalne -  dwa 5-kondygnacyjne i jeden 9 -kondygnacyjny -  łącznie 94 
mieszkania. W parterach budynków zlokalizowane są sklepy oraz w budynku środkowym 
podziemny garaż na 50 samochodów.

Cubature -  60160 m3. Construction -  technology ,,Ż” . ground floor and basement -  
prefabricated framework of reinforced concrete. The design has been worked out in the 
Designing Office of General Building.
Localization -  among Bonifraterska, Franciszkańska, Nowiniarska and Świętojerska 
streets. Three dwelling-houses (2 five-storeyed and 1 nine-storeyed), 94flats in all. There are 
shops on the ground floors and there is an underground garage for 50 cars in a central 
building.



Pasmo Osi Saskiej 
The Saska Axis Linę
Autorzy/Authors: arch. arch. Andrzej Skopiński (główny projektant), Anna Chmura. Krzysztof 
Kubicki, Stanisław Sołtyk
Projekt opracowano w Biurze Projektów KBM Śródmieście.
Rozwój centrum Woli stwarza konieczność wyraźnego urbanistycznie połączenia tej części 
miasta z okolicą Żelaznej Bramy i Traktu Królewskiego. Pasmo Osi Saskiej mogłoby więc 
odegrać taką rolę jako atrakcyjny ciąg pieszy. Koncepcja przebudowy Hal Mirowskich zakłada 
zmianę hali Gwardii na rodzaj „term” otwartych dla publiczności -  z saunami, basenem itp. 
Druga halś uległaby modernizacji usprawniającej jej funkcje handlowe. Według założeń 
projektu zmodernizowane zostaną partery ulicy Chłodnej na odcinku od Marchlewskiego do 
Żelaznej.
The design has been worked out in the Designing Office of the Residential Construction Plant 
-  Śródmieście.
The development of the centre of Wola District necessitates linking this part of the city with the 
area of Żelazna Brama and the Royal Highway in order to make it elear in respect of 
town-planning. The Saska Axis Linę could play an important part becoming an attractive 
foot-path. The conception of rebuilding the Mirowska halls provides for the replacement of 
Gwardia hall into a kind of „hot springs” opened for the audience- with sauna baths, 
swimming-poois, etc. The second hall will be subjeetto modernization transforming in into 
a shopping pavillion. According to the design, the ground floors of Chłodna Street in the 
stretch from Marchlewski and Żelazna streets will be modernized.

Projekt modernizacji ulicy Targowej 
Project of Modernization of Targowa Street

Autorzy/Authors: arch. Bogusław Chyliński -  generalny projektant całego wschodniego 
rejonu centrum Warszawy, arch. arch. Zofia Borkowska, Bogdan Gniewiewski, Adam Horody- 
ski. Ryszard Kufel, Marta Kopańska, Elżbieta Latek-Lechowska, Włodzimierz Ławrynowicz, 
Krystyna Medalis, Marek Młodecki, Stefan Stellerz; program -  Michał Moniuszko, Sławomir 
Więzek; komunikacja -  inż. Barbara Sterna

Projekt opracowano w Biurze Projektów Budownictwa ,,War-Cent” .
Ulica Targowa jest historycznym głównym ciągiem handlowo-usługowym Pragi. Projekt 
utrzymuje ten charakter ulicy pozostawiając ją jako ciąg pieszy z poważnym ograniczeniem 
ruchu kołowego, czemu sprzyja zachowana i odtworzona zabudowa z przełomu XIX i XX 
wieku.

The design has been prepared in the Designing Office of „War-Cent” Building.
Targowa Street is the historie main trade and services route of Praga. District. The design 
preserves the character of the Street leaving it a pedestrians’ way and considerably limiting 
vehic!e traffic. The character of the Street will be emphasized by reconstructed buildings from 
the tum of the nineteenth century.
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Ośrodek handlowo-usługowy na Stegnach 
Shopping and Service Centre in Stegny

Autor / Author: arch. Jan Szpakowicz

Kubatura -  220000 m3, powierzchnia użytkowa -  45952 m2. Konstrukcja -  system ZLS oraz 
prefabrykowana, żelbetowa w części technicznej. Projekt opracowano w Biurze Projektów 
KBM Południe.
Lokalizacja na rogu ulic Sobieskiego i Bonifacego. W ośmiu pawilonach połączonych 
w dwóch poziomach pasażami znajdą się punkty usługowo-handlowe, gastronomia, osiedlo
we obiekty kulturalne oraz pomieszczenia biurowe.
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Cubature -  System ZLS and prefabricated construction, in its technical part -  reinforced 
concrete. The design has been worked out in the Designing Office of Residential Construction 
-  Południe.
Locałization -  at the Crossing of Sobieski and Bonifacy streets. Service workshop and 
shopping stations, catering, culturai objects and Office accomodations of a housing estate 
will be built in eight pavillions connected by two covered ways in two stories. * i

Ośrodek usługowy przy ul. Broniewskiego 
Services Centre at Broniewskiego Street

Autorzy/Authors: arch. Andrzej Kiciński -  główny projektant, arch. arch. E. Bolesta, A. 
Krzanowska. R Seńczuk B Wrzosek-Kaszvńska. V Popieł-Machnicka

Kubatura -  51723 m3. pow. zabudowy -  8065 m2. pow. użytkowa -  10448 m2. Konstrukcja 
-  szkielet stalowy. Projekt opracowano w Biurze Projektów KBM Śródmieście.
W podziemiach pawilonu mieszczą się: garaż halowy, kryty parking oraz miejsce dla 
zaopatrzenia handlu. Na parterze w pasażach dom handlowy oraz usługi, na piętrze biblioteka 
i pomieszczenia administracyjne

Cubature -  51,723 m3, built-up area -  865 m2, usable floor area -  10,448 m2. Construction -  
Steel framework. The design has been prepared in KBM „Śródmieście” Designing Office.
In the basement of the pavilłion there are hall garage, roofed car-park and delivery space for 
the shops. On the ground floor along covered ways there are generał Stores and services, on 
the first floor -  library and administration rooms.

Ośrodek usługowy w Osiedlu Chomiczówka III 
Centre in „Chomiczówka III” Housing Estate
Autorzy/Authors: arch. Jan Szmidt przy współpracy arch. arch. Haliny Drzewiczewskiej
i Danuty Małkowskiej
Kubatura -  pawilon A -  15 800 m3, B -  11 500 m3, C -  11 500 m3; powierzchnia użytkowa -  
pawilon A -  2650 m2, B -  2200 m2, C -  2350 m2. Konstrukcja -  lekki szkielet stalowy, system LS; 
ściany osłonowe -  lekka obudowa z blachy fałdowanej lakierowanej i szkło hartowane 
kolorowe. Projekt wykonano w Biurze Projektów KBM Północ.
Usługi i handel zostały zgrupowane wokół niewielkiego forum z fontanną i wysoką zielenią. 
Drogi dojazdowe zostały tak poprowadzone, aby zaopatrzenie nie wywoływało kolizji z ru
chem pieszym. W piętrowym pawilonie A są zlokalizowane usługi rzemieślnicze. W pawilonie 
B (parterowy) mieści'się biblioteka, apteka, poczta i księgarnia, w pawilonie C (parterowy) 
delikatesy, sklep rybny, kwiaciarnia i bary.
Cubature: paviilion A -  15800 m3, B -  11500 m3. C -  11 500 m3. Usable floor area -  pavillion 
A -  2650 mz, B -  2200 m2, c -  2350 m2. Construction -  light Steel framework, LS system, 
shielding walls -  light casing of lacquered corrugated piąte and coloured chilled glass. 
The design has been prepared in KBM Północ Designing Office.
Services and trade have been grouped round a smali forum wrth a fountain and high 
greens. Access routes have been planned so as not to collide with pedestrians traffic. 
In 2-storied pavillion A craft services have been located. In 1 -storied pavillion B there are 
library, pharmacy, post-office and bookshop. in 1-storied pavillion C-delicatessen, fish shop. 
fło rists shop and bars.
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Płac Powstańców Warszawy 
Warsaw łnsurgents’ Square

Autorzy/Authors: arch. arch. Leszek Łoziński. Leszek Piskowski 
Projekt opracowano w Biurze Projektów Budownictwa w ,.War-Cent’\
W projekcie nowej organizacji przestrzennej placu komunikacja jest przepuszczona pod ulicą 
Świętokrzyską i nową płytą placu podniesioną o 1.5 m w stosunku do obecnego poziomu. Pod 
płytą placu i wlotami sąsiednich ulic powstanie kilkupoziomowy parking na 1500 samocho
dów. Za istniejącym już budynkiem MHWiU proponuje się wybudowanie stałego budynku 
teatru RTV. a na wyłączonej z ruchu kołowego płycie placu utworzenie estrady, na której 
będą się odbywały monumentalne widowiska Teatru TV. Część podestów i siedzisk skompo
nowana jest tak, aby wykształcić układ amfiteatralny. Plac Powstańców Warszawy włączony 
będzie do projektowanego w śródmieściu stolicy ciągu rekreacyjnego.
The project was elaborated in the Designing Office of ,,War-Cent” . Building 
According to the plan of new spatial organization of the square, traffic moves under 
Świętokrzyska Street and a new place of the square place 1,5 m higher than now. Several- 
storeyed car park for 1500 cars will be buiłt under the new piąte of the square and junctions of 
neighbouring streets. Beyond the building of the Ministry of Internal Trade and Seryices, 
a theatre of the Radio and Television will be built, and the piąte of the square will be used for 
monumental performances of the TV Theatre. The composition of podia and seats is 
amphitheatrical. The Warsaw łnsurgents’ Square will belong to recreational grounds planned 
in the centre of the Capital.

Biblioteka Narodowa w Warszawie 
National Library in Warsaw

Autor/Author: arch Stanisław Fijałkowski

Kubatura -  190852 m3, powierzchnia użytkowa -  49250 m2. Konstrukcja -  szkieletowa żelbe
towa w znacznej części prefabrykowana na modularnej siatce 6x6 ,6x9 ,6x12 ,6x24 ; stropy 
prefabrykowane żelbetowo-ceramiczne gęsto żebrowane. Projekt opracowano w Biurze 
Projektów Budownictwa Ogólnego.
Gmach Biblioteki Narodowej powstaje na Polu Mokotowskim. Po realizacji pierwszego etapu 
budowy będzie zdolny pomieścić 5 min woluminów, a docelowo 10 min. W czytelniach będzie 
900 miejsc dla czytelników, a w całym gmachu około 1000 stanowisk pracy dla obsługi 
i pracowników placówek naukowych. W Bibliotece zastosowane zostaną najnowocześniejsze 
systemy magazynowania i szybkiego transportu książek.

Cubature -  190852 m3, usable floor area -  49250 m2. Construction -  ferroconcrete framing 
partly prefabricated. modular grid 6 x 6 . 6x9, 6x12; prefabricted ferroconcrete -  ceramic 
rib-and-slab floors. The project was elaborated in the Design Office of Public Building.
The National Library Building is being built on Mokotowski Square. After the first stage of 
effectuation is finished, it will hołd 5.000.000 volumes, and the whole Library is planned to hołd 
10.000.000 volumes. There will be 900 seats in reading rooms, and 1.000 postsfor the Staff and 
workers of research iństitutes. The Library will appiy the latest methods of storage and fast
transport of books. Ir
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Dworzec wodny w Warszawie 
Water Station in Warsaw
Autorzy/Authors: arch. arch. Zbigniew Pawelski (generalny projektant). Jakub Wacławek 
Kubatura -  18 000 m3, powierzchnia całkowita -  3800 m2

Konstrukcja -  trzony konstrukcyjne żelbetowe wylewane o rozpiętości 18 m; stropy żel betowe 
na konstrukcji stalowej. Projekt opracowano w Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego 
w Warszawie.
Lokalizacja na Wybrzeżu Kościuszkowskim w sąsiedztwie Mostu Poniatowskiego. Na pozio
mie nadrzecznego bulwaru oprócz wejścia głównego znajduje się jedynie niewielka ilość 
pomieszczeń technicznych, co zapewnia swobodny ruch pasażerów. Zasadnicze pomiesz
czenia dworca mieszczą się na drugiej kondygnacji na poziomie Wisłostrady. Na trzeciej 
kondygnacji zaprojektowane są ogólnodostępne lokale gastronomiczne, a na czwartej znajdą 
się biura Żeglugi Warszawskiej.
Cubature -  18,000 m3, total area -  3,800 m2. Construction -  cast reinforced concrete 
construction stems -1 8  m span; reinforced concrete floors on Steel construction. The design 
has been prepared in the Designing Office of Public Buiiding in Warsaw.
Location at Wybrzeże Kościuszkowskie, in the neighbourhood of PoniatowskPa Bridge. At the 
level of riverside bou!evard, apartfrom the main entrance, only fewtechnical rooms have been 
placed which allows for comfortabie passengers' traffic. Basic station rooms have been 
planned on the second storey, at the level of Wisłostrada (Vistula Route). On the third storey 
public restaurants have been situated and offices of Warsaw Shipping Company -  on the 
fourth one.

Trasa Toruńska
Toruńska Route (Trasa Toruńska)

Autorzy/Authors: mgr inż. Zbigniew Pląskowski -  generalny projektant, inż. Józef Lipiński -  
z-ca generalnego projektanta, inż. Wiesław Rososiński -  główny projektant odcinka 
lewobrzeżnego, mgr inż. Krzysztof Łubieński i Stanisław Ławecki -  główni projektanci 

odcinka prawobrzeżnego, mgr inż. Witold Witkowski -  główny projektant mostu.
Projekt opracowano w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego,.Stolica” (biuro kieru
jące) przy współpracy kilku biur specjalistycznych.
Długość -  12 km, przepustowość -  1500-2000 pojazdów na godzinę w jednym kierunku, 3 
pasy jezdne w każdym kierunku oraz pas awaryjny, szerokość pasa ruchu 3 , 5  m, długość 
mostu -  640 m, szerokość mostu -4 0  m, most stalowy o konstrukcji podwieszonej. Na Trasie 
i.T” zaprojektowano ponad 90 obiektów inżynieryjnych -  mostów, tuneli kołowych i pieszych, 
wiaduktów, estakad i kładek dla pieszych.

The project has been prepared ni the Designing Office of Communal Buildnig „Stolica” 
(the managing office) in co-operation with sevezal specialized offices.
Length -  12 km, traffic capacity -  1,500 -  2,000 vehicles per hour in one direction, 3 lines in 
each direction, width of a linę -  3,5 m. length of the bridge -  640 m, width of the bridge-4 0  m, 
Steel bridge of suspended construction; at the ,,T” Route over 90 engineeringstructures have 
been designed -  bridges, traffic tunnels. pedestrians viaducts, f!y-overs and pedestrians 
foot-bridges.

Budynek Powszechnej Kasy Oszczędności 
The Buiiding of the National Saving$ Bank

Autorzy/Authors: arch. arch. Andrzej Skopiński (główny projektant), Anna Chmura, Krzysztof
Kubicki, Stanisław Sołtyk

Kubatura -  13 305 m3, powierzchnia całkowita -  3100 m2. Projekt opracowano w Biurze 
Projektów KBM Śródmieście.
Lokalizacja w centrum Śródmieścia Warszawy u zbiegu ulic Próżnej i Zielnej na parceli 
przylegającej do budynku dawnej PASTY. Na parterze sala operacyjna, na trzech piętrach 
biura PKO. W podziemiach oprócz magazynów będzie skarbiec sejfowy.

Cubature -  13305 m3, total area -3100  m2. The design has been worked out in the Designing 
Office of Residential Construction Plant ~ Śródmieście.
Localization -  in the centre of Warsaw down town, at the Crossing of Próżna and Zielna streets, 
in the plot adjoining the buiiding of the former Polish Stock Company of Telegraphic Services. 
An operational room will be placed on the ground floor, and National Savings Bank offices -  
on the 1st, 2nd, and 3rd floors. Beside storerooms there will be a safe treasury in the 
basements of the buiiding.
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Perspektywiczny plan zagospodarowania terenów SGGW-AR na Ursynowie 
The Plan of Futurę Deve!opment of the Areas of the Main School of Farming -  
Academy of Agriculture in Ursynów

Autorzy/Authors: arch. arch. Roman Dutkiewicz, Roman Szymborski, Jacek Zieliński, Ewa 
Ciborowska, T. Bursze

Kubatura -  590000 m3, powierzchnia terenu -  75 ha. Projekt opracowano w Biurze Studiów 
i Projektów Szkół Wyższych i Zakładów Naukowych ,,Bepron'\
W projekcie nowego zespołu SGGW-AR na Ursynowie przewidziano budowę wydziałów: 
Leśnego, Gospodarstwa Wiejskiego. Żywienia Człowieka: Ośrodka Izotopowego, Instytutu 
Zastosowania Matematyki, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Wojskowego, 
Ośrodka Jeździeckiego, obiektów wystawowych, domów i stołówek studenckich, ośrodka 
zdrowia oraz osiedla mieszkaniowego.

Cubature: 590000 m3; building area: 75 ha. The design has been worked out in the Designing 
Office of Higher Schools and Educational Establishments ,,Bepron” .
Building of the following faculties: of Forestry, of Rural Economy, of Man’s Nourishment were 
included in the programme of the new set of buildings of the Main School of Farming -  
Academy of Agriculture in Ursynów as well as the łsotopic Centre, the Institute of Mathematics 
Application, College of Physical Training, College of Military Service, Horse-Riding Centre, 
exhibition pavillions. hostels and dining-rooms. health service centres and a housing estate.

Instytut Chorób Zakaźnych Wydziału Weterynarii SGGW
Institute of Infectious Diseases of the Faculty of Veterinary Medicine of the Main
School of Farming
Autor/Author: arch. Roman Dutkiewicz

Kubatura -  43 000 m3, powierzchnia użytkowa -  11 000 m2. Projekt opracowano w Biurze 
Studiów i Projektów Szkół Wyższych i Zakładów Naukowych ,,Bepron” .
Lokalizacja na terenie projektowanego miasteczka akademickiego SGGW na Ursynowie. 
Instytut składa się z dwóch podłużnych budynków połączonych trzema krótkimi skrzydłami 
tworzącymi wewnętrzne patia.

Cubature -  43.000 m3, usable floor area -11.000 m2. The project was elaborated in the Design 
and Research Office of Higher Schools and Scientific Institutes „Bepron” .
Locaiization within planned university town of the Main School of Farming in Ursynów. The 
Institute is assigned two buildings linked by three walls which constitute the patio.



Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej 
Facułty of Civil Engineeńng ofthe Warsaw Technical University

Autorzy/Authors: arch. arch. Adriana Kłosińska, Wiesława Stopnicka (wnętrza)

Kubatura -  68000 m3, powierzchnia użytkowa -  15800 m2. Konstrukcja -  prefabrykat indy
widualny (słupy żelbetowe) stropy bezpodciągowe. kasetonowe. Projekt opracowano w Biu
rze Projektów Budownictwa Ogólnego.
Lokalizacja przy Trasie Łazienkowskiej naprzeciw Pola Mokotowskiego. Jest to siedziba 
czterech instytutów wydziału. Dwupoziomowy hall główny spełnia również funkcję auli. Na 
sześciu piętrach od strony północnej są zlokalizowane kreślamie. sale ćwiczeń i laboratoria 
dla 1600 studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, od strony południowej 
znajdują się pokoje pracowników naukowych.

Cubature -  68.000 m3, usable floor area -  15.800 m2, construction -  prefabricated products 
(ferroconcrete posts), coffered ceilings. The project was elaborated in the Design Office of 
Public Building.
Localization near Łazienkowska Highway, vis-ś-vis Mokotowskie Field. Four institutes of the 
faculty of civi! engineering will be assigned room there. 2 -storeyed main hall may also be used 
as an aula. Drafting rooms, auditoria, and laboratories for 1.600 students attending full-time, 
part-time and extramural studies are situated in 6 -storeyes in the Southern part of the 
building.

Ośrodek Badawczy SEP w Chyliczkach
Research Centre of the Association of Polish Eiectrical Engineers in Chyiiczki

Autorzy/Authors: arch. arch. Leszek Kołacz Andrzej Pecherski.

Kubatura -  25500 m3, powierzchnia zabudowy -  3120 m2, powierzchnia całkowita -  6094 m2. 
Konstrukca -  żelbetowa wylewana, elewacje z cegły. Projekt opracowano w Biurze Projektów 
Budownictwa Ogólnego.
Ośrodek badawczy do spraw jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich składa się z dwóch 
części -  laboratoryjno-badawczej z zapleczem i dydaktyczno-administracyjnej (w tej części 
znajdą się również pomieszczenia hotelowe). Hall główny usytuowany centralnie jest elemen
tem łączącym obie części. Ze względu na malowniczy pejzaż podmiejski i wartościową zieleń 
autorzy postanowili nie przekraczać wysokości trzech kondygnacji.

Cubature -  25.500 m3, built-up area -  3.120 m2, total area -  6.094 m2. Construction -  cast 
ferroconcrete, brick facade. The project was elaborated in the Design Office of Public 
Building.
Building of the research centre ofthe Association of Polish Eiectrical Engineers isdiyided into 
laboratory-research part including a base, and didactic-administrative part inclusive of hotel 
rooms. The main hall designed in the central part o fthe building links both parts. Because of 
a picturesque environment and rich greens, the authors decided to design not higher than 
a 3-storeyed building.

Domy studenckie Politechniki Warszawskiej
The Students’ Hostełs of the Engineering College of Warsaw
Autor/Author: arch. Lech Sulikowski

Kubatura -  39 884 m3, pow. działki -  5241 m2, pow. zabudowy -  1513 m2, pow. użytkowa -  
11 168 m2. Projekt opracowano w Biurze Projektów Szkół Wyższych i Zakładów Naukowych 
.,Bepron” .
Lokalizacja przy ulicy Chodkiewicza. Będą to dwa domy akademickie, pawilon usługowy oraz 
stołówka. Część mieszkalna ma 696 miejsc sypialnych. W pawilonie usytuowanym pomiędzy 
akademikami mieszczą się: klub, biblioteka i kreślamie.

Cubature- 39884 nT buildina site area-5241 nT. building a re a -1513 nT. usable a re a -11168 
m2. The design has been worked out in the Designing Office of Higher Schools and Educatio- 
nal Establishments ,,Beprom” .
Localization -  in Chodkiewicz Street. There will be two hostels, a service pavillion, and 
a dining-room. The habitable part is meant for 696 beds. The pavillion situated between those 
two hostels includes a club, a library, and drafting rooms.
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Międzyuczelniany ośrodek sportowy AZS
Intercollegiate Sports Centre of the University Sports Association of Poland

Autorzy/Authors: arch. arch. J. Kwieciński. J. Mariański

Kubatura -  100 545 m3, powierzchnia użytkowa -  13 234 m2, powierzchnia zabudowy -  9970 
m2, powierzchnia parkingów -  3500 m2. Projekt opracowano w Biurze Projektów Budownic
twa Ogólnego.
Ośrodek sportowy AZS jest jednym z fragmentów zagospodarowania Pola Mokotowskiego, 
które w przyszłości ma stać się centrum rekreacyjnym lewobrzeżnej Warszawy. Dlatego też 
przy układaniu programu użytkowania ośrodka przewiduje się, że ok. 2 0  proc. dziennego 
czasu jego eksploatacji będzie związane z ogólnodostępną masową rekreacją. W ośrodku 
znajdą się wszystkie urządzenia przewidziane programem studium WF (hala sportowa, 
stadion, basen kryty, hotel sportowy itp.) oraz ogólnodostępne kąpielisko.

Cubature -  100.545 m3, usabie floor area -13.234 m2, buiit-up area -9.970 m2, parking a rea- 
-3500 m2. The project was elaborated in the Design Office of Public Building.
Sports centre of the University Sports Association of Poland will be situated on Mokotowskie 
Field, which is planned to become a recreational centre in Warsaw in the futurę. It is assumed 
that 20 per cent of its daily exploitation time will be connected with mass recreation. The 
centre will be equipped with all objects required in the Physical Education curriculum (gym 
hall, stadium, indoor swimming pool, hotel, etc.) and a swimming pool for the townsfolk.

Koncepcja zagospodarowania narożnika ulic Marchlewskiego i Prostej 
A Concept of Deve!opment of the Corner of Marchlewskiego and Prosta Streets

Autor/Author: arch. Wacław Eytner

Projekt opracowano w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa ,,Miastoprojekt Mazo
wsze” .
Projekt przewiduje rozbudowę istniejącego budynku CZSBM, wyburzenie części starych 
budynków znajdujących się na zapleczu oraz stworzenie na jego tyłach ciągu pieszego. Od 
strony ulicy Pańskiej zaprojektowano siedemnastokondygnacyjny Dom Pracownika Rolnego 
zawierający hotel z zapleczem dydaktyczno-rekreacyjnym oraz biura.

The design has been prepared in the Research-Designing Office of „Miastoprojekt Mazow
sze” Building.
The design plans devełopment of the existing building of CZSBM, destruction of some old 
houses situated at its back and building pedestrians’ way in their place. From Pańska Street 
17-storied Agricultural Worker’s house has been designed. It will contain a hotel with didactic 
and recreational space and offices.
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Budynek Usług Technicznych „Telkom-ZWUT”
Technical $ervice Building „Telkom -ZWUT”
Autor/Author. arch Władysław Pluta

Kubatura -  79 842 n r , powierzchnia zabudowy - 1837 m2, powierzchniacałkowita-18 466 m2 

Konstrukcja -  szkielet stalowy, ściany osłonowe ALSO warstwowe. Projekt opracowano 
w Biurze Studiów i Projektów Łączności.
Lokalizacja na rogu ulic Chodakowskiej i Żupniczej na Pradze. W budynku znajdą się 
laboratoria, pracownie technologiczne i konstrukcyjne, ośrodek badawczo-rozwojowy Zakła
dów Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych oraz centrala telefoniczna o pojemności 10 tys. 
numerów dla Pragi-Południe, Plan typowego piętra oraz układ instalacji umożliwia dowolne 
urządzanie wnętrz.

Cubature -  79.842 m3, built-up area -  1.837 m2, total area -  18.466 m2. Construction: Steel 
framework, shield bedded walls ALSO The project was elaborated in the Research and Design 
Office of Communication.
Localization -  at the cross-roads of Chodakowska and Żupnicza Streets, in Praga District. The 
building will consist of laboratories, design workshops, research and deveiopment centre of 
the Factory of Telephone Devices, andateiephoneexchangefor10.000telephonesubscribes 
in Praga-Południe (South Praga). Typical plan of a storey and of furnishings allow for 
unrestricted interior decoration.

Biuro Projektów „Prochem”
„Prochem” Designing Office
Autor/Author: arch. Marek Wajzner

Kubatura -  25 000 m", powierzchnia zabudowy -  1100 nr, powierzchnia użytkowa brutto -  
6300 m2

Konstrukcja stalowo-ramowa, stropy z płyt żelbetowych, ściany aluminiowe.
Budynek biura projektów przy ulicy Wspólnej przeznaczony jest dla 500 osób. Od strony 
południowej i zachodniej rozwiązany jest w formie uskakujących tarasów. Górne kondygna
cje zostały nadwieszone nad parterem i antresolą, aby nie zawęzić przebiegającego w tym 
miejscu pasażu.

Cubature -  25,000 m5, built-up area -  1,100 m2, usable floor area -  6,300 m2. Construction -  
Steel framework, reinforced concrete slab floors, aluminium walls.
The building of the Designing Office at Wspólna Street has been planned for 500 people. From 
the west it adheres an endwall of a dwelling-house. From the south and west it has a form of 
offset terraces. Upper storeys have been suspended over the ground floor and entresol so as 
not to narrow the covered way going along the building.

Biura PSM „Hartwig”
PSM „Hartwig” Offices
Autorzy/Authors: arch. arch. Wojciech Grzybowicz, Jerzy Skrzypczak, Halina Świergocka-Ka- 
im. Jerzy Jańczak

Kubatura -  110000 m3, powierzchnia użytkowa -  26000 m2. Projekt zrealizowano w Biurze 
Projektów Budownictwa ,,War-Cent’.
Lokalizacja na narożniku Al. Jerozolimskich i ul. Chałubińskiego. Analizując warunki sytuacji 
-  bezpośrednie sąsiedztwo Zachodniego Rejonu Centrum Warszawy -  podzielono funkcję na 
trzy główne części: biura, galerię handlową i wielopoziomowy parking. Galeria handlowa 
połączona jest z istniejącym pod rondem ciągiem pieszym. Nad galerią mieści sięwielopozio- 
mowy parking z wjazdem od strony ul. Nowogrodzkiej. Część biurowa została zaprojektowana 
nad wejściem do galerii i spina zabudowę Al. Jerozolimskich z ul. Chałubińskiego.

Cubature -  110,000 m3, usable floor area - 26.000 m2. The design has been realized in the 
Designing Office of ,.War-Cent” Building.
Location at the corner of Jerozolimskie Avenue and Chałubińskiego Street. Analyzing the 
situation, the close neighbourhood of the West Part of Warsaw Centre has been designed to 
fulfil three main functions: offices, trade gallery and multi-storied car-park. Thetrade gallery 
is connected with the existing pedestrians’ subway under the roundabout. Over the gallery 
there is the multi-storied car-park with the entrance from Nowogrodzka Street. The offices 
have been designed over the entrance to the gallery and it links the building of Jerozolimskie 
Avenue with that of Chałubińskiego Street.
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Ośrodek reklamowo-szkoleniowy Autoexportu 
Advertising-Schootlng Centre of Autoexport
Autorzy/Authors: arch. arch. Marian Kuźniar. Hanna Lewicka
Kubatura -  38860 m3. powierzchnia użytkowa -  6859 m2. Konstrukcja -  szkielet wylewany 
w systemie SBM, hala -  konstrukcja stalowa. Projekt opracowano w Biurze Projektów 
Budownictwa Ogólnego.
Ośrodek składa się z trzykondygnacyjnego budynku administracyjno-szkoieniowego z salą 
ekspozycyjną i audytoriami oraz dwóch hal krytych stalową strukturą. W jednej hali będą się 
odbywały większe ekspozycje, w drugiej umieszczone zostaną magazyny i garaże. Wszystkie 
budynki połączone są łącznikami w poziomie parteru.

Cubature -  38.860 m3. usable floor area -  6.859 m2. Construction -  framing cast in SBM 
system, hall -  Steel construcion. The project was eiaborated in the Design Office of Public 
Building.
3 -storeyed administration-schooling building, inclusive of exhibition halls and auditoria, and 
two halls (Steel construction of roofs) form the centre. Great exhibitłons will be organized in 
one hall; storę and garages will be in the other hall. There are roofed passages between the 
three buildings on the first floor levei.

Ośrodek reklamowo-szkoleniowy „StankoimportiT
Advertising-Scholing Centre of „Stankoimport”
Autorzy/Authors: arch. arch. Marian Kuźniar. Hanna Lewicka

Kubatura -  48706 m3, powierzchnia użytkowa -  6243 m2. Konstrukcja -  szkielet wylewany 
w systemie SBM, hala ekspozycyjna -  konstrukcja stalowa. Projekt opracowano w Biurze 
Projektów Budownictwa Ogólnego w Warszawie.
Lokalizacja przy ulicy Ostrobramskiej. Budynek składa się z hali oraz trzykondygnacyjnej 
części administracyjno-dydaktycznej. W części halowej przewiduje się ekspozycję stałą 
i demonstrację pojazdów w czasie pracy. Hala połączona jest z warsztatami oraz pomieszcze
niami socjalnymi i technicznymi.

Cubature: 48,706 m3, usabie floor area -  6,243 m2. Construction -  cast framework in SBM 
system, Steel construction in the exibition hall. The design has been prepared in the Designing 
Office of Public Buildings in Warsaw.
Location at Ostrobramska Street. The building is composed of a hall and 3-storied administ- 
rative and didactic part. In the hall a permanent exibition and demonstrations of vehicles at 
work are to be held. The hall is connected with workshops and social and technical 
rooms.
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Ośrodek leczniczo-rehabilitacyjny Instytutu Reumatologicznego w Konstan
cinie
Health Centre of Rheumatologicai fnstitute in Konstancin
Autor/Author: arch. Mieczysław Gliszczyński

Kubatura -  88733 m3, powierzchnia całkowita -  16587 m2. Konstrukcja -  szkielet systemu 
SBM. Projekt opracowano w Biurze Projektów i Usług Technicznych Branży Uzdrowiskowej 
,,Balneoprojekt” .
Ośrodek zaprojektowany jest na 300 miejsc, część zabiegowa na 2600 zabiegów dziennie. 
Przewidywana jest działalność rehabilitacyjna dwóch rodzajów: rehabilitacja ruchowa (dwa 
kryte baseny lecznicze) -  jeden otwarty, sala gimnastyczna oraz wodolecznictwo.

architektura 1-2/70

Cubature -  88,733 m3, total a re a -16,587 m2. Construction-fram ing madę in SBM system. The 
project was prepared in Design and Technical Services Office for Health Resorts „Balneopro- 
jekt” .
The centre is designed to lodge 300 patients, and to keep 2,600 patients under medication 
a day. The treatment will be of two kinds: motorial (two medicinal indoor swimming pools, one 
open swimming pool, a gym hall), and hydrotherapeutic treatment.
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Hotel Centralny w Zachodnim Rejonie Centrum Warszawy 
Central Hotel in the West Part of Warsaw Centre
Autorzy/Authors: arch. arch. Jerzy Skrzypczak -  generalny projektant ZRCW, Jacek Jedynak, 
Andrzej Masławski, Marek Wojciechowski, Jan Grochowski, Anna Kapitaniak, Tadeusz Le
chowski przy współpracy arch. arch. Juliana Łukasiewicza, Witolda Wiśniewskiego

Kubatura -  380000 m3, pow. użytkowa -  102000 m2. Konstrukcja części wysokiej hotelu 
żelbetowa, części niskiej szkielet stalowy. Projekt opracowano w Biurze Projektów Budow
nictwa ,,War-Cent” .
Lokalizacja pomiędzy ulicami Emilii Plater, Złotą, Marchlewskiego i północną jezdnią parkin
gu Dworca Centralnego. Budynek ten zapoczątkowuje przyszły kryty pasaż centrum. 45-kon- 
dygnacyjny hotel ma 2014 miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych. Cały program 
usługowy hotelu powiązany jest pasażem z Zespołem Rozrywki, w którym powstanie sala 
widowiskowa na 1 0 0 0  miejsc.
Cubature -  380,000 m3, usable floor area -  102, 000 m2. Construction of the high part of the 
hotel is of reinforced concrete, of the Iow part has Steel framework. The design has been 
prepared in the Designing Office of ,,War-Cent”  Building.
Location within Emilii Plater Street, Złota Street, Marchlewskiego Street and the north linę of 
the car-park of Central Railway Station. The building begins the futurę covered way in the 
centre. 45-storied hotel can accommodate 2,014 people in single- and double bedrooms. 
Entire seryices program of the hotel has a covered way connection with Entertainment 
Complex in which show room for 1,000 places will be built.

Motel turystyczny „Beton-Stal”
„Beton-Stal” Tourists Hotel
Autorzy/Authors: arch. arch. Janusz Roszak, Witold Piasecki

Kubatura -  50654 m3, powierzchnia terenu -  1,1 ha, powierzchnia użytkowa -  12980 m2. 
Konstrukcja -  budynek prefabrykowany żelbetowy z ram H. Projekt opracowano w Biurze 
Projektów Budownictwa „W ar-C enf.
Lokalizacja na Woli przy trasie wylotowej z miasta w bezpośrednim sąsiedztwie projektowa
nego ośrodka campingowego z motelem oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Po
czątkowo będzie to hotel robotniczy. W tej wersji może pomieścić prawie 800 osób. 
W przyszłości będzie zamieniony na motel dla ponad 500 osób. Zaprojektowano również 
kawiarnie, restauracje i bary szybkiej obsługi na 420 miejsc. Kino Non-Stop pomieści 200 
widzów.

Cubature -  50,654 m3, surface of the ground -  1,1 ha, usable floor area -  12,980 m2. 
Construction -  prefabricated building of reinforced concrete H frames. The design has been 
prepared in the Designing Office of ,.War-Cent”  Building.
Location in Wola District, at the route from the town. in close neighourhood of 
a camping site with a motel and recreational grounds. At the beginning the hotel will be used 
by workers and it can accommodate 800 of them. In futurę it will become a hotel for over 500 
people. Caffes, restaurants and self-service bars have been planned for 420 people. A non- 
stop cinema has been designed for 2 0 0  spectators.
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Zajazd turystyczny w Piaskach Królewskich 
The Tourist Inn in Piaski Królewskie
Autorzy/Authors: arch. arch. M. Męclewski (główny projektant), Barbara Jabłońska-Charyto- 
nik, Zdzisław Zawadzki; wnętrza arch. arch. Stanisław Grzelachowski. Rajmund Andrzejew
ski.
Kubatura -  19800 m3, pow. działki -  3,8 ha. pow. zabudowy -  2600 m3. Konstrukcja: szkielet 
stalowy wypełniony gazobetonem, częściowo cegła żerańska. Więźba dachowa drewniana. 
Projekt opracowano w Biurze Projektów Budownictwa ..Wart-Cent” .
Lokalizacja na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. W zajeździe hotel na 80 miejsc 
(pokoje 2- i 4-osobowe), restauracja (60 miejsc stałych i 60 sezonowych) oraz bar szybkiej 
obsługi (40 miejsc stałych i 40 sezonowych). Obok zajazdu zaprojektowane jest pole 
namiotowe na 1CM3 stanowisk.

Cubature -  19 800 m3, building site area -  3,8 ha, building ground area -  2 600 m2. 
Construction -  Steel framework filled with gas concrete, partly Żerań bricks. Wooden roof 
rafter framing. The design has been worked out in the Designing Office of ,,War-Cent” 
Building.
Localization -  Kampinos National Park. There is a hotel for 80 beds in the inn (rooms for 2 and 
4 persons), a restaurant (60 steady seats and 60 seasonal seats) and a quick-service bar (40 
steady seats and 40 seasonal ones). There will also be a camping site for 100 stands besidethe 
passage.

Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego energetyków w Jachrance 
Extension of Power Engineers’ Recreational Centre in Jachranka
Autor/Author: arch. Krystyna Rybicka

Kubatura budynku hotelowego -  50000 m3, powierzchnia użytkowa - 12268 m2. Konstrukcja 
tradycyjna z elementami prefabrykowanymi. Projekt opracowano w Biurze Projektów 
Budownictwa .,War-Cent” .
Ośrodek o powierzchni 16 ha położony jest nad Zalewem Zegrzyńskim. Program rozbudowy 
ośrodka przewiduje budowę kilku obiektów -  Jacht-Cłubu, hangarów, przystani campingu na 
400 osób, oraz hotelu na 250 miejsc. W budynku hotelowym przewidziane są lokale 
gastronomiczne, dwa baseny kąpielowe, sale sportowe oraz pomieszczenia konferencyjne 
i dydaktyczne.

Cubature of the hotel -50,000 m3, usable floor area -  12,286 m2. Traditional construction, 
usage of prefabricted elements. The project was elaborated in the Designing Office ,,War- 
Cent” of Building.
The site (16 hectares) is situated near Zegrzyński Bay. Yacht-club, hangars, boat-house, 
camping for 400 persons, and a hotel which can lodge 250 persons are planned to be built. 
There will be restaurants, two swimming pools, gym hails, conference halls. and didactic 
rooms in the hotel building.
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Baseny przy ulicy Namysłowskiej 
Swimming-pools at Namysłowska Street
Autor/Author: arch. Danuta Bredy-Brzuchowska
Kubatura - 14270 m3, powierzchnia użytkowa 1992 m2. Konstrukcja -  rurowe wiązary stalo
we; basen z blach aluminiowych. Projekt opracowano w Biurze Projektów Budownictwa 
Ogólnego.
Jest to drugi etap budowy Ośrodka Kąpielowo-Wypoczynkowego na Pradze-Północ. W no
wym obiekcie mieszczą się baseny o wymiarach 25 x 12,5 m i 12,5 x 7,2 m (dla dzieci) 
przedzielone szklaną ścianą. Hale basenów łączą się z tarasami i basenem otwartym 
(przesuwane szklane ściany).

Cubature -  14,270 m3, usable floor area -  1,992 m2. Construction -  tubular Steel principals; 
swimming-pool of aluminium sheets. The design has been prepared in the Designing Office of 
Public Building.
This is the second building stage of the Recreational Centre at Praga-Północ District. The new 
constrruction includes: swimming-pools (25 x 12,5 m and 12,5 x 7,2mforchildren)separated 
with a glass wali. Swimming-pool halls are connected with terraces and an open swimming- 
pool (movable glass walls).

Elementy wyposażenia szlaków turystycznych w Puszczy Kampinoskiej 
Furnishings of Touristic Routes in Ksfmpinos Forest
Autorzy/Authors: arch. arch. A. Haber, A. Ryba. Z. Hadała

Projekt opracowany w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego ,,Stolica” .
Zestaw elementów małej architektury przeznaczony do wyposażenia obozowisk, biwaków, 
miejsc wypoczynkowych i parkingów w Puszczy. Podstawowym założeniem było zastosowa
nie tradycyjnych form i materiałów. Uproszczona forma elementów nawiązuje sposobem 
wykonania do ciesiołki ludowej i tradycyjnej inżynierii leśnej. Prostota konstrukcji oraz 
zastosowanie materiałów łatwo dostępnych dla inwestora zapewniają niski koszt realizacji.

The project was elaborated in the Design Office of Municipal Building ,,Stolica” .
Some elements of smali architecture designed for camp sites, recreational grounds and 
parkings in the Forest. Traditional forms and materials are used. Simplified form of elements 
resembles country carpentry and traditional timber engineering as far as production is 
concerned. Low costs thanks to simplicity of construction and usage of easily available 
building materials.



Architektura: W historii swojej twór
czości dwa razy znalazł się Pan w roli 
współtworzącego brzemienne w efek
tach wzorce. Raz był to MDM, który 
dał -  nazwijmy to tak -  liczne odmiany 
prowincjonalne. Jako jeden z pierw
szych architektów w Polsce realizował 
Pan budynek prefabrykowany. Obecnie 
nie projektuje Pan prefabrykowanej ma
sówki. Tymczasem wyrosły fabryki do
mów i na lata osiemdziesiąte przewiduje 
się około 80 procent wszystkich domów 
mieszkalnych w Polsce z wielkiej płyty. 
Pan tymczasem wciąż ma indywidualne 
realizacje...
Zygmunt Stępiński: Chce mi Pan zasu
gerować nietrzymanie się fair play i kie
rowanie innych do prac, których kiedyś

„Architektura” : Twice in the history of 
your output you were a co-originatorof 
big in conseąuences standards. Once it 
was ,,MDM” which gave, let us cali it~  
numerous ,,provincial variations”. As 
one of the first architects in Polandyou 
realized a „ prefabricated building”. 
Nowadays you do not design prefabri
cated „mass-produćts” . Meanwhile 
factories of houses have sprung up and 
80 per cent of the total number ofdwel- 
ling houses in 1980 are projected to be 
madę of a „ great slab”. But you still 
have individual realizations...
Zygmunt Stępiński: You would like to 
suggest that I am not fair leading others 
to the subjects which I tried once and 
then coming back to my own path.

1. Salon Demonstracyjny Elektrowni War- 1. Exhibition Hall of Warsaw Power-Station 
szawskiej -  1938. Autorzy: arch. arch. Jadwi- 1938. Authors: architects Jadwiga and Janusz 
ga i Janusz Ostrowscy i Zygmunt Stępiński Ostrowscy, and Zygmunt Stępiński

2. Dom w Podkowie Leśnej - 1938 2. A house in Podkowa Leśna -  1938

3. Konspiracyjny konkurs na Dom Kultury 3. A secret contest for House of Culture in 
w małym miasteczku -  1943. Autorzy: arch. a smali village -  1943. Authors: architects

5 g  arch. Tadeusz Miazek i Zygmunt Stępiński Tadeusz Miazek and Zygmunt Stępiński
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próbowałem, po czym znów wracałem 
na swoją prywatną ścieżkę. Otóż po 
pierwsze -  moje pokolenie przeszło 
przez takie meandry dziejów, jakie wy
dają się nieprawdopodobne wżyciu jed
nego człowieka. Na przykład: przed 
wojną pracowaliśmy nad uzdrowieniem 
dziewiętnastowiecznej, zaniedbanej 
straszliwie Warszawy, w czasie wojny 
usiłowaliśmy ratować miasto od całko
witej zagłady, tuż po wojnie odtwarza
liśmy dla przyszłych pokoleń serce i du
cha miasta, starając się jednocześnie 
dać mu szansę na nowoczesny rozwój. 
Później stanęło przed nami zadanie bu
dowy nowoczesnej metropolii. To wszy
stko działo się w ciągu zaledwie półwie
cza. W tym czasie radykalnie zmieniały 

poglądy na architekturę, technika 
budowania i zasady inwestowania. Po 
drugie -  jestem z tej generacji, w sensie 
sposobu myślenia, która dla każdego 
zadania architektonicznego poszukuje 
indywidualnego, jedynego dla konkret- 
nei lokalizacji i zamierzenia kształtu. 
Właśnie trzymając się fair play próbo
wałem -  j to jako jeden z pierwszych -  
każdego narzędzia, jakie proponowano 
architektowL Następnie dokonywałem 
wyboru. Ostatnie dyskusje o architektu
rę , projekty i realizacje powracają 
znów do sposobu myślenia, przy którym 
Pozostałem. To nie są moje prywatne 
etaPy rozwoju, lecz bieg dziejowy archi
tektury. Moja indywidualna ścieżka bie
dnie spokojniej i w pewnych punktach 
jest albo styczna, albo przecina się, albo 
nawet odchodzi od tamtej dużej drogi. 
T° tylko tyle.
Architektura: N iezupełn ie ty lko tyle, ra 
czej aź tyle. Czy znaczy to, że i Pan 
zm ien ia ł się, w sensie twórczym , wraz  
z ga lopu jącym  b ieg iem  h is to rii?  
Zygmunt Stępiński: Moje myślenie ar- 

** cnitektoniczne wiąże się nierozerwalnie 
 ̂ tym rozumieniem projektowania, ja- 
,ago nauczyłem się w Zakładzie Archi- 
ektury Polskiej profesora Oskara Sos

nowskiego, a później w pracowni profe- 
sora Bohdana Pniewskiego. I Sosnow
ski, i Pniewski mówili mi, że jeśli chcę 
yć dobrym architektem, muszę wszyst- 
o rysować. Od lat gimnazjalnych po

znawałem ze szkicownikiem architektu
rę Warszawy. Dlatego po latach tak ła
wo było mi współpracować przy odbu- 
owie Traktu Królewskiego. Projekty 
amieniarki, stolarki, ślusarki wycho- 
ziły wówczas głównie spod mojej ręki. 
a Pnmocą detalu nadawałem kierunek 

Projektowaniu. Stylizacja historyczna 
yja mi zawsze najbliższa. Byłem przez 

całe prawie życie zasypany zamówie
niami. Żeby móc temu podołać, musia- 
em stworzyć sobie własną drogę myśle
nia. Architektura nie istniała dla mnie 
ez warsztatu i bez rzemiosła. Zawsze 

P° przyjęciu zamówienia poświęcałem 
użo czasu na prace przygotowawcze: 

analizę lub wybór lokalizacji, dopaso- 
wanie mojego projektu do budynków

Weil, first -  the stormy history which, 
underwent my generation seems im- 
probable in the life of an individual. For 
example: before the war we were work- 
ing upon reorganization of the 19th cen- 
tury, terribly neglected Warsaw, during 
the war we tried to save the town from 
the total annihilation, immediately after 
the war we were reconstructing ,,the 
heart and soul” of the town for futurę 
generations, trying at the same time to 
give it a chance of modern development 
in futurę. Then we had to face the task of 
raising a modern metropolis. It all hap- 
pened during a quater of a century. At 
that time opinions on architecture, 
building techniques and the principles 
of capital expenditure varied radically. 
Secondly -  in my way of thinking i be- 
long to the generation that seeks for 
each architectural task the one and only 
shape according to the particular 
localization. As I wanted to be fair I tried, 
and as one of the first, each new tool 
proposed for an architecf s workshop. 
Then I madę my choice. The latest dis- 
cussions, design and realizations come 
back again to the way of thinking ac- 
cepted by me. These are not my private 
stages but historical courses of ar
chitecture. My individual path runs 
morę peacefully, sometimes meets, 
sometimes crosses and sometimes is 
tangent to that „great road” , thafs all. 
„Architektura” : Does it mean tha t you  
too changed in yo u r p ro d u c tio n  w ith  
a ga llo p ing  course o f h is to ry?
Zygmunt Stępiński: My architectural 
thinking is indissolubly connected 
with the understanding of designing 
I was taught in professor Oskar Sos
nowski^ studio and later in the studio of 
professor Bohdan Pniewski. Prof. Sos
nowski as well as prof. Pniewski told me 
that if I wanted to be a good architect 
I had to draw everything. Since the years 
spent in grammar school I have been 
getting to know Warsaw with my sketch- 
book in hand. And that is why it was so 
easy for me to co-operate during the 
reconstruction of King’s Road (Trakt 
Królewski) many years later. The de- 
signs of masonry, woodwork, ironwork 
were mainlyof myauthorship. By a sing
le detail I could direct designing work.
I had always very much at heart a his
torie stylization. Nearly all my life I was 
inundated with commissions. To man- 
age them I had to create my own way of 
thinking. For me there was no architec
ture without a workshop and crafts. 
Having accepted a commission I always 
devoted a lot of time to preliminary 
works: analysis and the right choice of 
localization, adjusting of my design to 
the already existing or projected build- 
ings. That was why I was drawing the 
whole frontage of the Street and the 
faęade of the interesting objects nearby 
my building. My rule was to desing 
a building in such a way that it would not

Projekt rekonstrukcji kamienicy Lanciego 4. A project of reconstruction of the Lanci 
na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie — House at Krakowskie Przedmieście in War- 
1 946. Projekt wykonano w Zakładzie Archi- saw -  1946. The design was madę in the 
tektury Polskiej Politechniki Warszawskiej Institute of Polish Architecture at Warsaw

Technical University

•Projekt rekonstrukcji Zamku w Będzinie -  
. i * 7- Autorzy: arch. arch. Bohdan Guerquin 
1 Zygmunt Stępiński

6 - Rekonstrukcja Starej Dziekanki na Krakow
skim Przedmieściu w Warszawie -  1949

7- Trasa W~Z -  1947-1949. Autorzy: arch. 
arch. Jan Knothe, Stanisław Jankowski, Józef 
Sigalin, Zygmunt Stępiński. Wlot trasy do 
tenelu pod zespołem zabytkowym

Osiedle Mariensztat -  1949. Autorzy: arch. 
arch. Jan Knothe, Stanisław Jankowski, Józef 
Sigalin, Zygmunt Stępiński

7. W-Z Route 1947-1949. Authors: ar 
chitects Jan Knothe, Stanisław Jankowski 
Józef Sigalin, Zygmunt Stępiński

8 . Mariensztat housmg estate -  1949. Au 
thors: architects Jan Knothe, Stanisław Jan 
kowski, Józef Sigalin, Zygmunt Stępiński

5. A project of reconstruction of the castle in 
Będzin 1947. Authors: architects Bohdan 
Guerguin and Zygmunt Stępiński

6 . Reconstruction of the Old Dziekanka at 
Krakowskie Przemieście - 1949



istniejących lub projektowanych. Aby to 
osiągnąć, rysowałem rozwinięcia ulic 
i elewacje interesujących obiektów sto
jących w pobliżu budynku projektowa
nego. Zawsze chciałem tak zaprojekto
wać budynek, by nie był agresywny 
w stosunku do otoczenia, by wydawało 
się, że już stał w zespole urbanistycz
nym, dla którego był dopiero projekto
wany.
Przed wojną projektowałem w pracowni 
Pniewskiego. Rzemiosło projektowe 
miało tam swoje przedłużenie w odpo
wiedniej organizacji pracy: do dyspozy
cji architekta był sztab kreślarzy, mode
larz, statyk. Jeszcze przez pewien czas 
miałem podobne możliwości. Bez nich 
byłoby niemożliwe -  jak to było zaraz po 
wojnie -  jednoczesne projektowanie 
w trzech pracowniach. W pierwszej pra
cowni zajmowaliśmy się terenami śród
miejskimi, a w szczególności Traktem 
Królewskim (miałem oficjalny tytuł Go
spodarza Trasy Belweder -  Zamek). 
W drugiej -  projektowaliśmy początko
wo trasę W-Z, potem MDM; oba projek
ty w tym samym zespole: Jankowski, 
Knothe, Sigalin i ja. Trzecia -  to była 
moja ukochana Pracownia Nowy Świat, 
w której projektowałem z zespołem stu
denckim plomby na Nowym Świecie 
i Krakowskim, ulicę Kubusia Puchatka 
i ulicę Gałczyńskiego. W Pracowni No
wy Świat mogłem z przyjemnością hoł
dować moim zamiłowaniom do archi
tektury historycznej, narodowej. 
Architektura: Jest okazja do wspom
nień o sposobie pracy w tamtych fa
tach...
Zygmunt Stępiński: Dobrze Powspo
minajmy. Taka na przykład historia z lat 
pięćdziesiątych -  wykucia starych to
rów tramwajowych z jezdni Nowego 
Światu. Postawiłem taki wniosek w cza
sie wizyty u ówczesnego premiera Cy
rankiewicza, poparł mnie Skibniewski, 
wówczas dyrektor Wydziału Urbanistyki 
BOS-u. Cyrankiewicz zapytał: „lleto bę
dzie kosztować?” . Dowiedział się, ile 
i stwierdził: ,,Są na to pieniądze” . Ja: 
,,To jeszcze trzeba zmienić chodniki” . 
Cyrankiewicz: ,,Ja Pana znam, jak trze
ba zrobić jakąś rzecz, to Pan już chce 
wszystko jednocześnie od Krakowa do 
Gdańska wzdłuż Wisły. Niech Pan uru
chomi przedsiębiorstwa, róbcie Nowy 
Świat” .
Decyzje zapadały wtedy arbitralnie, a ar
chitekt uruchamiał jeszcze dla pojedyn
czych zadań specjalne przedsiębiors
twa. Przecież dopiero około pięćdzie
siątego drugiego roku stworzono biura 
projektów jako system oddzielający 
projektowanie od wykonawstwa. Przed
tem działały tylko pracownie zrzeszone 
w Zjednoczonych Pracowniach Archi
tektonicznych, które były rodzajem 
spółdzielni inżynierów. Kierowała nimi 
koleżanka* Sekrecka, architekt. Kiedy

be aggresive towards its surroundings 
and it would seem to have already ex- 
isted in the town planning complex for 
which it was designed.
Before the war I was designing in prof. 
Pniewski’s studio where the designing 
craft had its continuation in the right 
organization of work: a Staff of
draughtsmen, a modeller and a special- 
ist in matters of statics were at an ar- 
chitecfs disposal. For some time I had 
such facilitations. Otherwise it would 
have been impossible to work simul- 
taneously in three studios as it hap- 
pened just after the war. In the first 
studio we employed ourselves in work- 
ing upon the city centre grounds, and 
precisely upon Trakt Królewski (I had an 
official title of the Manager of the Bel
weder -  the Castle Route). In the second 
studio we designed the East -  West 
Route (Trasa WZ), then a housing estate 
„MDM” , bołh designs in the same team: 
Mr Jankowski, Mr Knothe, Mr Sigalin 
and mę. The third one -  my favourite 
„Nowy Świat” studio was the place 
where I designed „fillings” in Nowy 
Świat and Krakowskie Przedmieście 
streets, Winnie the Pooh’s Street and 
Gałczyńskie Street together with a stu
dent team. In „Nowy Świat” studio 
I could devote myself to my predilec- 
tions to historical and national architec- 
ture.
„Architektura” : You have gotan occa- 
sion to recollections about the way of 
working in those days...
Zygmunt Stępiński: Good, Let us recall 
those years. For example an event of 
1950’s -  hewing out the tram tracks in 
Nowy Świat. During my visit at the then 
prime minister Cyrankiewicz I moved 
that resolution and I was given backing 
by Mr Skibniewski who was the director 
of the town-planning sections of BOS 
(Bureau of the Rebuilding of the Capi
tal). Cyrankiewicz asked: „How much 
will it cost? He got to know how much 
and decided: „There ismoney for that” . 
Me: ,,So we have got to change the 
pavements as well” . Cyrankiewicz: „I 
know you very well. When there is some- 
thing to do, you want everything at once 
from Cracow to Gdańsk along the Vistu- 
la River. So start enterprises. Make 
Nowy Świat!” .
Decisions were taken arbitrary and an 
architect started new enterprises for 
particular tasks. Only about 1952 design 
offices were set up as a system separat- 
ing designing from realization. Earlier 
there were only studios associated in 
United Architectural Studios, some- 
thing like a co-op of engineers. it was 
managed by an architect -  Mrs Sekrec
ka. When you came to her and asked 
about work she informed you what sub- 
jects were being worked up in which 

'studio and she paid money a’conto. It

9. Ulica Gałczyńskiego w Warszawie -  1949

10. Ulica Kubusia Puchatka w Warszawie -  
1952-1953. Autorzy: arch. Zygmunt Stępiński 
z zespołem

1 1 . Rekonstrukcja kamienicy przy ul. Koziej 
w Warszawie -1952

12. Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa 
w Warszawie -  1950-1952. Autorzy: arch. 
arch. Jan Knothe, Stanisław Jankowski, Józef

5 8  Sigalin, Zygmunt Stępiński

9. Gałczyńskiego Street in Warsaw -  1949

10. . Winnie the Pooh s” Street in Warsaw 
1952-1953. Authors: architects Zygmunt 
Stępiński with his group

11. Reconstructions of a building at Kozia 
Street in Warsaw -  1952

12. MDM -  Marszałowska Housing Estate in 
Warsaw -1950-1952. Authors: architects Jan 
Knothe, Stanisław Jankowski, Józef Signalin, 
Zygmunt Stępiński



się przychodziło do niej i pytało o robo
tę, to informowała, w której pracowni 
opracowuje się jakie tematy i wypłacała 
pieniądze a conto. Liczyła się robota. 
Arbitralny mecenas wymagał dwóch 
rzeczy: terminowości i solidnego wyko
nania. Niech Pan spojrzy na nasz ów
czesny rozkład dnia: 8-12 -  praca

* w BOS-ie, 12-14 -  nadzór autorski w te
renie, 14-15,s -  obiad, 1530-17 -  nadzór 
autorski bądź konferencje, 1930 -  22 -  
projektowanie, pisanie artykułów, ob
sługa zebrań. Termin był rzeczą świętą. 
Nikt nie pytał, czy mu zapłacą, tylko -  jak 
było trzeba -  siedział w nocy nad projek
tem. Oczywiście płacono za projekty, 
Jecz odbywało się to na zupełnie innej 
zasadzie niż dziś. Nie było żadnych eta
tów i pensji dla architektów. Były zlece
nia i cennik, według którego określano 
wartość projektu. Dziś nie chce się wie
rzyć, że bez biur projektowych, rad te
chnicznych, a może właśnie dlatego, że 
bez nich, wykonaliśmy taką gigantyczną 
na ówczesne czasy robotę. Trasa W-Z 
łącznie z Mariensztatem, odbudową do
mów na płycie, wyburzeniami i pracami 
Porządkowymi wokół tunelu i od Woli 
niemal do krańców Pragi, była zaprojek
towana i zrealizowana w dwa lata!

lO Przy tym projekcie pracowało zaledwie 
około stu osób i to łącznie z kreślarzami 
i branżystami. Byliśmy zorganizowani 
w trzech pracowniach, całością kiero
wał Sigalin. Pracownię urbanistyczną 
prowadził Jankowski, jedną pracownię 
architektoniczną -  Knothe, drugą -  ja. 
Miałem do pomocy pięciu architektów: 
Thora, Bubićza, Szulecką, Szuleckiego 
i Markiewicza, a każdy z tych architek
tów miał do pomocy jednego lub dwóch 
kreślarzy. Ja byłem postrachem kamie
niarzy na budowie, lecz za to takiej ka- 
mieniarki nigdy już później nie wi-

*  działem.
Żyliśmy wówczas jak w gorączce, jesz
cze nie było rysunków domów na Ma
riensztacie, a już na budowie chodziły 
buldożery. Trzeba było wszystko robić 
Jednocześnie. Projekt był kontrowersyj
ny, ale -  w sposób charakterystyczny 
dla tamtych czasów -  błyskawicznie 
uzgodniono stanowiska.
Pomysł Trasy W-Z powstał jeszcze 
przed wojną; jego autorami byli Sos
nowski i Chmielowski, ale u nich tunel 
przechodził pod placem Zwycięstwa 
•wpadał w Grzybowską. Rzeczą stałą 
ył most Kierbedzia, którego najwię- 
sze możliwe wówczas wsporniki limi

towały szerokość trasy. Najpierw musie- 
tśmy zresztą przekonać drogowców, 
torzy uważali, że to nie jest robota dla 

architektów. Pod koniec realizacji Biuro 
oJityczne podjęło decyzję o przepro

wadzeniu Trasą W-Z linii tramwajowej 
(było za mało autobusów) i dlatego tu- 
ncl jest za wąski. Po ustępstwie, które 
urobiliśmy Zachwatowiczowi: na wyspie

13. Kino „Skarpa” przy ul. Kopernika w War
szawie -  1959-1960

14» Pawilon „Cepelia” na rogu ul. Marszałko- 
wskiej i Al. Jerozolimskich w Warszawie -  
1965

15. Budynek PKO na rogu ul. Nowogrodzkiej 
i ul. Marszałkowskiej w Warszawie -  1966.

\ ^  Autor arch. Zygmunt Stępiński przy współ- 
< pracy arch. Andrzeja Milewskiego

5  16. Pensjonat „Zgoda” na rogu ul. Hibnera 
|Ś i ul. Szpitalnej w Warszawie - 1966. Autor 
£ arch. Zygmunt Stępiński przy współpracy 
*  arch. Andrzeja lleckiego

was work that counted. An arbitrary 
patron demanded twothings: punctual- 
ity and a good piece of work. Look at 
then current daily time-table: 8.000 
12.00 work in BOS, 12.00-14.00 super- 
vision at building-sites, 14.00 -  15.30 
dinner, 15.30 -  17.00 -  supervision or 
conferences, 19.30 -  22.00-designing 
writing articles, service at meetings 
Time-limit was a bounden duty. Nobody 
asked if he would be paid, but if itwas 
necessary he was sitting up till late at 
night working out the design. Of course 
one was paid for designs but there were 
no regular posts and wages for ar- 
chitects. There were commissions and 
the price-list which defined the worth of 
a design. Nowadays it is hardto believe 
that we managed to do this giant work 
without design offices and technicai 
boards. Perhaps it was just why. Trasa 
WZ (East-West Route) together with 
Mariensztat, reconstruction of houses 
over the tunnel, demolitions and clean- 
ing works round the tunnel and at Wola 
District almost up to the confines of 
Praga District were designed and 
realized in two years!
Hardly a hundred people worked upon 
that design, even with draughtmen and 
people of various trades included. We 
were organized in three studios, the 
whole was managed by Mr Sigalin. 
A town-planning studio was directed by 
Mr Jankowski, two architectural studios 
were directed, one by Mr Knothe and the 
other one by me. I was helped by five 
architects: MrThore, Mr Bubicz, Mrand 
Mrs Szulecki and Mr Markiewicz; each 
of them was helped by one or two 
draughtsmen. I was a terror for masons 
at the site but such a masonry I have not 
seen any morę.
We lived at high pressure. The draughts 
were not yet ready and the bulldozers 
already worked at the site. Everything 
was to be done at once. There were 
some serious controversies concerning 
the design but the way and speed in 
which they were met were typical of 
those days.
The idea of WZ route originated before 
the war: Mr Sosnowski and Mr
Chmielewski were its authors, buttheir 
tunnel led under Victory Square (Plac 
Zwycięstwa) and continued to 
Grzybowska Street. Kierbedź Bridge 
was a constant element which deter- 
mined the width of the route. First of all 
we had to convince transport engineers 
who thought that it was not the work for 
architects. When the realization was 
drawing to the end the Political Bureau 
decided to carry a tram-line through WZ 
route (there was not enough buses) and 
that is why the tunnel is too narrow. 
After we met Mr Zachwatowicz half- 
way: we left RadziwiłFs Pałace in the 
middle of the route. we felt released

13. „Skarpa” Cinema at Kopernika Street in 
Warsaw -  1959 1960

14. Pavillion of „Cepelia” at the corner of 
Marszałkowska Street and Jerozolimskie 
Avenue in Warsaw -  1965

15. The building of PKO (National Savings 
Bank) at the corner of Nowogrodzka Street 
and Marszałkowska Street in Warsaw - 1966. 
Author: architect Zygmunt Stępiński in coop- 
eration with architect Andrzej Milewski

16. Pension „Zgoda” at the corner of Hibnera 
Street and Szpitalna Street in Warsaw 1966. 
Author: architect Zygmunt Stępiński in co- 
operation with architect Andrzej llecki
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pośrodku trasy zostawiliśmy pałac Ra
dziwiłłów, czuliśmy się już zwolnieni 
z drobiazgowych uzgodnień konserwa
torskich. Tylko kilka osób wie o tym, że
0 1,5 metra poszerzyłem kamienicę Joh
na, ponieważ inaczej nie mieściłyby się 
w niej schody ruchome. Dodałem po 
kijkadziesiąt centymetrów do osi każde
go otworu. I jakoś do dziś nikt nie wykrył 
mojego fałszerstwa.
Jednocześnie z Trasą W-Z kończyłem 
Dziekankę i zaczynałem budowę do
mów na Nowym Swiecie. Kiedy w ka
mienicy Lanciego zabrakło trzech kolu
mienek żeliwnych i nikt ich nie mógł 
odlać, to wykonaliśmy je ze stali. Pro
gram użytkowy został określony dla ca
łego Nowego Światu w momencie usta
lania gabarytu: miała to być trzykondy
gnacyjna zabudowa: na parterze -  han
del, gastronomia; na pierwszym i dru
gim piętrze -  biura i mieszkania. Robiąc 
kolejny projekt określaliśmy sami 
szczegółowy program, a użytkownik się 
znajdował. Skupiałem się na problema
tyce estetycznej: jak ma wyglądać dom 
stojący vis a vis kamienicy Lanciego, jak 
zmienić dach kamienicy na rogu Koziej
1 Krakowskiego Przedmieścia. W pierw
szym wypadku szukałem trawestacji de
likatnego detalu Lanciego, w drugim -  
żeby zasłonić ślepą ścianę następnej 
kamienicy w widoku w stronę Zamku -  
zmieniłem dwuspadowy dach kryty bla
chą na mansardowy, kryty dachówką. 
Trzymałem się zasady, żeby moja archi
tektura nie wyglądała arogancko. 
Architektura: Wspomniał Pan o arbi
tralnych decyzjach mecenasa. Przypo
mina to wzajemny stosunek architekta 
i zamawiającego budowę, jaki kształto
wał się w czasach historycznych, gdy 
mecenas miał określoną wizję formy ar
chitektonicznej, a architekt wizję tę roz
wijał i realizował.
Zygmunt Stępiński: Ja jestem w tych 
sprawach wciąż staroświecki. Uważam, 
że po drugiej stronie kreślarskiej deski 
architekta powinien być człowiek, a nie 
instytucja bez twarzy. Konieczny jest 
ktoś, kto podejmie globalną decyzję, 
a potem daje architektowi wolną rękę, 
nie wtrącając się w szczegóły. Dziś 
często wymagania zbiurokratyzowane
go mecenasa są absurdalne. Można 
próbować przekonywać, ale... oczywiś
cie, że mecenas w dawnym stylu stawiał 
twarde warunki. Kiedy Pniewski przed 
laty przedstawił w Belwederze Bieruto
wi projekt Teatru Wielkiego, dużo wię
kszego niż ten, który stanął, usłyszał:
, Jo  jest chyba o 1 /3 za duże1’. I nie było 
dyskusji. Ponadto mecenas w dawnym 
stylu systematycznie kontrolował prze
bieg projektowania i prac budowlanych. 
Niekiedy decyzje zapadały już w trakcie 
prac. Na przykład Bierut, osobiście zaj
mujący się odbudową Warszawy 
w pierwszych łatach powojennych, 
oprowadzany przez Sigalina i Jankow
skiego po budowie Trasy W-Z, zapytał 
ich wskazując ruiny barokowej kaplicy 
kościoła Św. Anny: „A co będzie z tą

from the obiigation of detailed co-ordi- 
nations with conservators. Only a few 
people know that I broadened John‘s 
tenement-house about 1,50 meter be- 
cause otherwise I would not be able to 
place escalators there. I added some 
tens centimeters to the axis of each 
opening. Somehow nobody has de~ 
tected my fake so far.
At the same time I finished „Dziekanka1’ 
and started to build houses in Nowy 
Świat. When we were short of three 
cast-iron stanchions in Lanci’s tene
ment-house, and nobody could cast 
them, we madę the stanchions of Steel. 
The program of use was defined for ali 
Nowy Świat just as we decided its gaba- 
rit: the Development was to be three- 
-Stones: on the ground łevel -  shops, 
restaurants, cafes, on the first and 
the second floors -  fiats and offices. 
Working upon a design we specified the 
program and we did not have to lookfor 
users. I concentrated on aesthetic prób- 
lems: How should the house opposite 
LancLs tenement house look like, how 
to change the roof of a tenement-house 
at the corner of Kozia and Krakowskie 
Przedmieście streets. In the first case 
I was trying to travesty the delicate detail 
of Lanci, in the second one I changed 
the sheet iron gable roof of the house 
into the mansard roof covered with tile 
to hide a blank wali of the next 
tenement-house in the view towards the 
Castle. I kept to the principle that my 
architecture cannot look arogant. 
„Architektura” : You mentioned arbit- 
rary decisions of a patron. It reminds of 
mutual relation between an architect 
and a man who commisioned work in 
historical times when a patron had 
a precised vision of architectonic forms 
and an architect just developed and 
realized that vision.
Zygmunt Stępiński: I am still old 
fashioned in those matters. I think that 
at the opposite side of a draughting 
board there should be a man and notan 
impersonal institution. There must be 
someone who decides and then gives 
an architect fuli liberty without intrud- 
ing into details. Nowadays some de- 
mands of a bureaucratic patron are 
quite absurd. One can try to persuade 
but... of course a patron in an old style 
madę hard demands. Years ago when 
prof. Pniewski put a design of Great 
Theatre before Bierut, the design was 
much larger than the present one, he 
heard: ,,l think it is at least 1/3 too big” 
And there was no discussion. Further 
morę the patron in an old style sys- 
tematically controlled designing and 
building operations. Sometimes deci
sions were taken during the operations 
For example Bierut personally emp- 
loyed in reconstructions of Warsaw in 
the first years after the war when guided 
by Mr Sigalin and Mr Jankowski round 
the site of WZ route asked them pointing 
to the ruins of St. Ann’s baroąue chapel: 
„And what about this chapel, do you

17. Willa przy ul. Śmiałej w Warszawie

18. Dom przy ul. Rajców w Warszawie -  
1966-1967

19. Dom Pracy Twórczej Dziennikarzy w Kazi
mierzu nad Wisłą -  1966 20

20. Cmentarz Wojskowy na Powązkach: A 
pomnik-mogiła zbiorowa: B -  nagrobek Ale
ksandra Zawadzkiego: C -  nagrobek Oskara 
Langego

17. A Villa at Śmiała Street in Warsaw

18. A house at Rajców Street in Warsaw 
1966-1967

19. House of Creative Work for Journalists in 
Kazimierz on Vistula 1966

20. Miłitary Cemetery at Powązki A monu
ment -  common grave B tombstone to Alek
sander Zawadzki; C -  tombstone to Oskar 
Lange
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kaplicą, tak ją chcecie zostawić?” . 
2 oczywistych względów nikt z nas się 
nie wyrwał z propozycją odbudowy ka
plicy. Sigalin odpowiedział: „Nie było 
w tej sprawie decyzji” . Bierut: „Me może 
kosztować odbudowa?” . Koledzy poda
li liczbę paru milionów i zapadła decyz
ja: „Skoro robimy już wszystko, to wszy
stko, niezależnie od tego czy to kościół, 
czy coś innego” .
Architektura: P o tra s ie  W - Z  b y ł M D M . 
Zygmunt Stępiński: Kiedy siadaliśmy 
we czwórkę do projektowania MDM-u, 
zadawałem sobie pytanie, skąd czerpać 
inspirację i doszedłem do wniosku, że tu 
akurat trzeba szukać u Heuricha (dom 
” Pod Orłami” i budynek mieszkalny 
Przy placu Małachowskiego -  obecne 
Ministerstwo Łączności). Heurich to 
rzadka u nas monumentalna wielko
miejska architektura. Mogę mieć dziś 
Po siebie pretensje o umieszczone na 
MDM-ie rzeźby, sterczyny, opaski. Ale 
zasada wysokiego parteru z antresolą, 
modnych pionowych podziałów i pod
cieni pozostała słuszna.
^a, jak już mówiłem, od młodości, od 
Przedwojennych i okupacyjnych pro
jektów, miałem inklinacje do stylizacji 
historycznej. Zresztą stylizacja ta czy, 
mówiąc inaczej, inklinacje do stylu na
rodowego nie wzięły się w Polsce 
2 próżni. Zbieg w tym samym czasie tej 
tradycji, dokonanej dopiero co odbudo
wy zespołów zabytkowych i „wymyślo- 
nei" doktryny estetycznej dał doktrynę 
architektoniczną. Dla mnie referaty pro
gramowe nie były więc niczym decydu
jącym. Jak wiemy, nie powstał w końcu 

I nowy styl sztuki zaprogramowany jako 
realizm socjalistyczny. Architekci, któ
rzy myśleli, że tworzą w nowym stylu, 
uzyskali jedynie prowincjonalne odmia- 

£* ny MDM-u i rzeczywiście zabrnęli w śle- 
Py zaułek. Wiemy teraz z tego doświad
czenia, że stylu nie można wymyślić, że 
w sensie formy rodzi się on w procesie 
historycznym. Rzecz została przesadzo
na i później spowodowało to kontrreak- 
cję w drugą, również skrajną stronę. 
Architektura: Pan ró w n ie ż  u c ie k ł w  d ru -  
9 9  s tro n ę ...
Zygmunt Stępiński: Czy uciekłem? Je
szcze przed wojną projektowałem rów
nocześnie: w „stylu dworkowym” do- 
mek dla moich rodziców i Salon Wysta
wowy Elektrowni Warszawskiej w stylu 
międzynarodowym. To nie było rozdwo
jenie jaźni, były tylko różne cele, a więc
1 różne środki formalne. Mecenas Salo
nu, ówczesny minister Kuhn, wyjaśniał 
nam, że w Polsce zużywa się za mało 
Prądu elektrycznego, że większe zuży- 
cie unowocześni naszą gospodarkę.

rzy takim temacie i nastawieniu inwes- 
°ra trudno było zaprojektować wnętrze

2 kominkiem.
Podobnie myślałem np. przy projekto- 
waniu hotelu „Metropol” -  uważałem, 
2e jogo architektura, mimo styku 
2 eklektycznym budynkiem hotelu „Po- 
°nia” , musi jednak grawitować ku ar
chitekturze Ściany Wschodniej. 
Oczywiście, że zmieniło się wówczas

want to leave it like that?” Obviously 
nobody blurted out with the proposal of 
rebuilding the chapel. Mr Sigalin ans- 
wered: „The decision has not been ta- 
ken yet” . Bierut: „Now much may it 
cost?” . My colleagues stated the sum of 
some million zlotys and the decision 
was taken: „As we do alf let us do al! 
irrespective of it being a chapel or not” 
„Architektura”: A fte r  W Z  ro u te  th ere  
w as M D M ...
Zygmunt Stępiński: When we four 
started to design MDM I asked myself 
where to take an inspiration from and 
I decided that in this particułar case 
I should look for it in Heurich’s architec- 
ture (a house under eagles and a dwel- 
ling house at Małachowskie Square. 
now the Ministry of Communication). 
Heurich’s architecture is an examp!e of 
rare in Poland monumental great ar
chitecture. I may have a grievance 
against myself because of statuary, pin- 
nacles and finish casings. But the prin- 
ciple of high ground floor vertical divi- 
sions and arcades is still valid.
As I have already said, sińce my youth 
sińce pre-war and war designs I had 
inclinations to historical stylization. Th- 
ese inclinations to national style did not 
come out of nothing in Poland. Ali to- 
gether, recently completed reconstruc- 
tion of the antique complex and an 
invented aesthetic doctrine gave this 
architecturai doctrine. So programma- 
tic lectures were nothing finał for me. As 
we know the new style, programmed as 
socrealism, did not originate after al! 
The architects who thought that they 
were creating a new style came in an 
impasse creating only „provincial varia- 
tions” of MDM. Now we know that 
a style cannot be invented, that in 
a sense of a form it originates in the 
historical progress. The thing was ex- 
aggerated and turned into contrreac- 
tion.
„Architektura”: Y ou a is o  e s c a p e d  fro m  
th is  d ire c tio n ...
Zygmunt Stępiński: Did I escape? Al
ready before the war I was designing at 
the same time: a house for my parents in 
a „manor-house style” and Exhibition 
Room of Warsaw Power Station in an 
international style. It was not a dissocia- 
tion but just different aims and therefore 
different formal means. The patron of 
the Exhibition Room, the then minister 
Kuhn expłained to us that too little cur- 
rent was used in Poland and that a big- 
ger consumption would modernize our 
economy. With that subject and attitude 
in mind I could not design an interior 
with a fire place. Similarly when I de- 
signed Metropol Hotel I decided that its 
architecture in spite of the neighbour- 
hood of the eclectic building of Polonia 
Hotel should rather approximate the ar
chitecture of the „East Wall” .
Of course, in those days also social 
demands for architecture considerably 
changed. Everybody was fascinated by 
up-to-dateness and wanted to see its 
attributes in architecturai forms. Again it

21. Hotel przy ul. Belwederskiej w Warszawie 21. Hotel at Belwederska Street in Warsaw
-1966-1967 1966-1967

22. Wojskowy Dom Wypoczynkowy „Przy- 22. Military Rest-House „Przyjaźń in
Jaźń w Zakopanem - wraz z adaptacją istnie- Zakopane -  together with adaptation of the 
jącej zabudowy - 1973 existing buildings 1973

23. Hotel „Solec” w Warszawie przy ul. Zagór- 23. „Solec” Hotel in Warsaw at Zagórna
nej -  1974 Street-1974

24. Zachodnia Oś Saska - konkurs SARP. 24. West Saska Axis -  a contest of SARP 
Autorzy: arch. arch. Kazimierz Marczewski, Authors: architects Kazimierz Marczewski 
Zygmunt Stępiński, Stefan Putowski -  II Zygmunt Stępiński, Stefan Putowski -  II Prize 
nagroda



i społeczne zapotrzebowanie na cha
rakter architektury. Wszyscy zafascyno
wani byli nowoczesnością i jej to atrybu
ty chcieli widzieć w formach architekto
nicznych. To znów był proces historycz
ny, który doprowadził do architektury 
dnia dzisiejszego. Powiem jednak 
szczerze, że z przerażeniem patrzę dziś 
na metodę budowania z wielkiej płyty, 
z której robi się małe pudełka, duże 
pudła i wielkie skrzynie. To jest najwyżej 
fabryka domów nr 133, której produkcja 
pozwala mniej lub bardziej wytrenowa- 
nemu architektowi postawić mniej lub 
bardziej prawidłowy budynek, ale to już 
nie jest architektura. Chociaż jako jeden 
z pierwszych postawiłem z prefabryko
wanych płyt Kleyffa budynek na Chmiel
nej, obok kina „Atlantic” , postanowiłem 
po tej przygodzie nie być już tak nowo
czesny. Była to męka. Żerań przysłał 
płyty z gotową okładziną elewacyjną, 
ale każda z nich miała inny odcień. Ma
lowanie ich natryskiem kosztowało wię
cej niż wykonanie elewacji na budowie. 
Po zrealizowaniu osiedli na Powiślu za
cząłem się wycofywać z projektowania 
budownictwa mieszkaniowego: miałem 
dość tych przeklętych norm, normaty
wów, dyskusji na radach technicznych 
i KOPI u inwestora. Sprawy decyzji co
raz bardziej się rozmywały, stałem sam 
naprzeciw instytucji, których nie obcho
dziła architektura. A związki z tradycją? 
Kiedyś czytałem w „Kulturze” świetny 
artykuł „Gdziekolwiek jestem, jestem 
w Koninie” . Ten sam obraz architektury 
jest wszędzie, w całym kraju -  nawet już 
na Równi Krupowej. Całe szczęście, że 
w Warszawie odbudowano Zamek Kró
lewski i nikt już w tym miejscu nie posta
wi wieżowca. A był taki pomysł-projek
towano takie rozwiązanie w specjalnym, 
zamkniętym konkursie. Odbudowa 
Zamku zakończyła ukształtowanie naj
lepszego fragmentu urbanistycznego 
Warszawy. Zakończyła również prze
strzennie rzecz, którą uważam za swą 
najlepszą pracę -  Mariensztat. Bryła Za
mku stworzyła -  zgodnie z projektem -  
czwartą ścianę Rynku Mariensztac
kiego.
Architektura: A co z wielką płytą? 
Zygmunt Stępiński: Proszę nie wyma
gać ode mnie recepty. Gdybym znalazł 
„kamień filozoficzny” ... Jest to przecież 
nie tylko nasz krajowy problem. Widzi
my w Warszawie pewne przesłanki 
zmiany sposobu myślenia i architektów, 
i mecenasów. Myślę, że trzeba przede 
wszystkim dalej odbiurokratyzowywać 
sposób' inwestowania. Powtórzę to, na 
co zawsze sam zwracałem uwagę -  ar
chitekt musi mieć mecenasa, a nie insty
tucję bez twarzy, partnera -  a nie urzęd
nika. Wtedy może twórczo realizować 
konkretne zadanie. Widzi Pan, ja jestem 
starej daty, jestem przede wszystkim 
praktykiem dalekim od mesjanistycz- 
nych wizji zawodu. Sokrates powie
dział, że architekt to ten, który buduje 
domy, i uważam takie zadanie za naj
piękniejsze przesłanie mojej profesji. •

25. Plac Zwycięstwa i Powiśle -  konkurs 
SARP. Autorzy: arch. arch. Kazimierz Mar
czewski, Zygmunt Stępiński -  II nagroda

26. Studium Pokonkursowe placu Zwycięs
twa. Autor: arch. Zygmunt Stępiński (projekt 
opracowano w Biurze Planowania Rozwoju 
Warszawy)

27. Studium Pokonkursowe Powiśla Środko
wego -  1975. Autor arch. Zygmunt Stępiński 
(projekt opracowano w Biurze Planowania 
Rozwoju Warszawy)

was a historieal process which led to 
modern architecture. Frankly speaking 
I look in consternation at the method of 
„great slab building” which produces 
little boxes, big boxes and great chests. 
It is no morę than a house factory 
number 133 which allows morę or less 
educated architect to build a better or 
worse house, but it is not architecture at 
ałł. Although, as one of the first, I built in 
Chmielna Street near Atlantic cinema 
a house of prefabricated slabs pro- 
duced by Kleyff I decided not to be so 
modern after this experience. It was 
a drudgeryl Żerań factory sent slabs 
already with an elevation facing, but 
each one had different shade. Painting 
by spraying cost morę than doing an 
elevation at the site. Having realized 
dwelling estates at Powiśle I started to 
back out of designing housing architec
ture: I had enough of that damned 
norms, standards and discussions dur- 
ing technical meetings. Nobody wanted 
to be ressponsible for decisions, I was 
alone to face institutions which were 
not interested in architecture. Connec- 
tions with the past? Once I read a very 
good article in „Kultura” : „Where ever 
I am, I am at Konin” . The same architec
ture is everywhere in our country even at 
Równia Krupowa. Fortunately, the Roy- 
al Castle was reconstructed in Warsaw 
and nobody wili be able to build a skys- 
craper on that place. And there was 
such an idea in a special closed compet- 
ition. The reconstruction of the Castle 
finished the best fragment of Warsaw 
architecture. It closed as well my best 
work ~ Mariensztat. The mass of the 
castle became according to the design 
the fourth wali of Mariensztat market. 
„Architektura” : What about a „ great 
slab"?
Zygmunt Stępiński: Please, don t make 
me give you a recipe. If I found a philos- 
pher’s śtone... It is not only our Polish 
problem. You can see in Warsaw some 
data of architects’ and patrons’ new way 
of thinking. I assume that it is necessary 
to stop favouring red-tapism in the way 
of Capital expenditure. I repeat that an 
architect must have a patron and not an 
impersonal institution, he must have 
a partner and not an official. Then an 
architect will be able to realize in a crea- 
tive way the task he was given. You 
know, I am old fashioned and as a prac- 
tician l am far from Messianic vision of 
architecture. Socrates said that an ar
chitect was the one who built houses 
and I think it is the most beautiful mes- 
sage of my proffesion #

25. Zwycięstwa Square and Powiśle -  a eon- 
test oł SARP Authors: architects Kazimierz 
Marczewski and Zygmunt Stępiński -  II Prize

26. Post-contest study of Zwycięstwa Square. 
Author: architect Zygmunt Stępiński (the de
sign was prepared in the Office of Warsaw 
Deveiopment Planning)

27. Post-contest study of Middle Powiśle -  
1975. Author: architect Zygmunt Stępiński 
(the design was prepared in the Office of 
Warsaw Development Planning)

6 2  28. Zespół sakralny w Aninie -  1975-1976 28. A sacral comp!ex in Anin -  1975-1976
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Kaf0l Jankowski rozpoczynał działal
ność twórczą na przełomie XIX i XX 

wieku, w czasach decydujących o obli- 
C2U architektury w pierwszej połowie XX 

Architektura straciła właśnie pew
ność siebie, którą w XIX w. czerpała 
* zaufania do niepodważalnego piękna 
'orm stylistycznych przeszłości. Po
wszechne niemal przeświadczenie 
0 Potrzebie architektury nie odtwórczej, 

i lecz twórczej, odpowiedniej do nowych 
Potrzeb i możliwości, ogólny kryzys kry- 
teriów oceny wartości estetycznej no
wej architektury na przełomie stuleci, 
sprzyjały dużym indywidualnościom. 
Wybitny talent, poparty rzetelną wiedzą 
I pracowitością, nieustanne poszukiwa
nie nie tyle może „nowego”, co „lepsze- 
9o” w architekturze, a przy tym ogrom- 

h na uczciwość w stosunku do uprawia- 
3 nej sztuki, wyrażająca się zgodnością 

przekonań i działań, pozwoliły Jankow- 
skiemu osiągnąć znaczną niezależność 

^  °d krótkotrwałych mód, w końcu -  do-
skonałość w sztuce. Chyba właśnie kla

ta*
3^ 1. Dwór w Suchowoli. 1900-1903

Kazimierz Górniczy. Gospoda przy kopalni 
g | .Niemce'’. 1902-1903
5 3. Małkinia -  kościół. 1906-1909

Karol Jankowski started his creative 
activity at the turn of the 19th cent, 

in times which influenced the image of 
architecture in the first half of the 20th 
century. Architecture had just lost its 
self-assurance based on belief in indis- 
putable beauty of the past stylistic 
forms. New times were characterized by 
generał faith in new, creative instead of 
reproductive architecture, adeąuate for 
new requirements and possibilities, and 
crisis in criteria for aesthetic evaluation 
of architecture at the turn of the century. 
These factors promofed inquisitive and 
talented individualities of strong 
character. Times of „great individualists 
generation” were approaching. Out- 
standing talent, profound knowledge 
and real involvement, constant search 
not for „new” but for „better” in ar
chitecture together with honesty in ap- 
proach to his art gave Jankowski possi- 
bility to achieve independence from 
short-lasting fashions and impressive

1 . Manor house in Suchowola, 1900-1903 
2 , Kazimierz Górniczy. Inji-club a t ,,Niemce 
minę. 1902-1903

3. Małkinia -  church, 1906-1909



sa jego dzieł, w nie mniejszym stopniu manifestoes, and eventually led to per- 
niż świeżość i odkrywczość zawartych fection in his art. The class of his works, 
w nich pomysłów, oddziaływała na wyo- together with their freshness and in- 
braźnię twórców współczesnych Janko- geniousness stimulated the invention of 
wskiemu. Prace Jankowskiego, zapro- other creators. Jankowskie works, 
jektowane w większości razem z Franci- which were mostly designed in cooper- 
szkiem Lilpopem, mimo ogromnej nie- ation with Franciszek Lilpop, are extre- 
jednorodności, uzasadnionej przejścio- mely varied, which resulted from trans- 
wym charakterem okresu, noszą piętno itory character of the period; however, 
indywidualności swych twórców, co their evident individuality madę it im- 
sprawia, że te dzieła nie mogą być wzo- possible to treat them as ready patterns. 
rami do bezpośredniego naśladowania. The above statement is only superficial- 
Tylko pozornie przeczy to opinii o zna- ly opposed to the generał beiief in con- 
cznym wpływie Jankowskiego na cha- siderable influence exerted by Jan- 
rakter nowoczesnych przeobrażeń ar- kowski on the modern transformations 
chitektury polskiej na początku XX w. in Polish architecture at the beginning 
i na twórczość młodszego pokolenia of the century and ontheyounggenera- 
architektów. tion of architects. In the 20th century.
Zyskała kontynuatorów postawa i meto- the influence of outstanding artists is 
da twórcza przejawiająca się w dziełach measured no longer by the amount of 
Lilpopa i Jankowskiego, polegająca na replicas of their works; it was replaced 
upraszczaniu dawnych form i oczysz- by a much morę subtle influence, 
czaniu architektury z form nawyko- Creative method of Jankowskie and Lil- 
wych, nie uzasadnionych potrzebami pop’s, consisting in simplifying of old 
XX w., na scaleniu i harmonijnym wywa- forms and stripping architecture of cus- 
żaniu -  widzianych w XIX w. autonomi- tomary, not justified forms, in unifica- 
cznie i nierównorzędnie -  czynników tion and harmony between three main 
kształtowania architektury: funkcjonał- architectonic factors: functional, mate- 
nego, materiałowo-technicznego ieste- rial and technical, and aesthetic-which 
tycznego. Działalność Jankowskiego- were regarded as autonomous and un- 
pedagoga rozszerzyła zasięg idei, które equal in the nineteenth century -  this 
reprezentowała jego twórczość. method found many followers. The ac-
Urodziłsię21 listopada 1868 r. w Zasła- tivity of Jankowski-pedagogue helped 
wiu. Uczył się w szkołach średnich spread his ideas even morę. 
w Równem i Odessie. Wydział Architek- Karol Jankowski was born on November 
tury Politechniki w Rydze ukończył 21, 1868 in Zasław. He was educated in 
w 1899 r., po dziesięcioletnich studiach high schools in Równe and Odessa. He 
łączonych z pracą. Trudna sytuacja ma- graduated from the Department of Ar- 
terialna rodziny i brak w niej tradycji chitecture, Riga Universi|y in 1899,after 
zawodu architekta nie rokowały łatwe- tenyearsof studies, often interrupted by 
go startu. Sobie tylko Jankowski za- work. His family was hard up and there 
wdzięczał, że studia jego nie skończyły were no family traditionsof architecture 
się „malowaniem szyldów w Odessie", which madę his professional start even 
Sukcesy w czasie studiów (III nagroda morę difficult. It was all to his meritthat 
w międzynarodowym konkursie na pro- he did not become a „signboard painter 
jekt muzeum w Rydze, 1898 r.) zwróciły in Odessa". He drew attention to himself 
na niego uwagę środowiska. W 1899 r. by getting the 3rd prize for his design of 
przyjął propozycję pracy w Warszawie, Riga Museum in 1898 when he was stiłl 
w biurze swego kolegi Franciszka Lilpo- a student. In 1899, he accepted the 
pa; od 1903 r. został jego wspólnikiem, proposal of his friend, Franciszek Lil- 
W ramach biura „Franciszek Lilpop, Ka- pop to work in his Office in Warsaw; in 
roi Jankowski architekci” stworzyli obaj 1903 they became partners. Their office 
wiele wspólnych prac i choć w niektó- „Franciszek Lilpop, Karol Jankowski ar- 
rych wypadkach można zauważyć chitects” prospered and though at 
większe zaangażowanie jednego z nich, times their designs show greater influ- 
nie sposób dziś rozdzielić ich zasługi, ence of either of them, their work can- 
Jankowski był gorącym zwolennikiem not reałly be discussed separately. 
konsolidacji środowiska architektów, Jankowski was an advocate of consoli- 
działał w warszawskim Kole Architek- dation of the Warsaw architetonic 
tów, później stał się jednym z założycieli milieu, was an active member of War- 
Towarzystwa Urbanistów Polskich, saw Circle of Architects, later on be- 
w obu pełnił funkcje prezesa. came one of the founding members of
Należał do grona współtwórców Wy- Society of Polish City Planners and was 
działu Architektury Politechniki War- president of both these organizations. 
szawskiej w 1915 r. Następnie -  jako He was also one of the „fathers” of 
profesor -  prowadził katedrę projekto- Department of Architecture at Warsaw 
wania miejskiego. Na wydziale cieszył Technical University in 1915, and be- 
się wielkim autorytetem zawodowym came chairman of city planning insti- 
i moralnym, którym wspierał życzliwie tutę. He became a real morał and pro- 
inicjatywy młodych, m.in. wystąpienie fessional authority and fervent suppor- 
awangardy w połowie lat dwudziestych, ter of young generation and new initia- 
Zmarł 4 stycznia 1928 r. w drodze do tives, like the avant-garde in the mid- 
biura, w Alei Róż w Warszawie, z którą twenties.
związał cały swój najbardziej twórczy He died on January 4, 1928, on his way 
rozdział życia. to his office in Aleja Róż in Warsaw. the
Wczesne prace Jankowskiego i Lilpopa center of all his creative activity. 
wyróżniające się śmiałym podejmowa- The evolution in the work of Jankowski 
niem nowych problemów funkcjonał- and Lilpop is a good ilłustration of the 
nych obracały się jeszcze w kręgu form process which led to modern Polish 
nawiązujących do stylów historycznych architecture in the 20th century. 
(Instytut Higieny Dziecięcej w Warsza
wie 1902-1903, Sanatorium w Rudce

4. Małkinia -  plebania. 1909-1910 4. Małkinia -  vicarage, 1909-1910
5. Warszawa. Dom Zarządu Zakładów Gazo- 5. Warsaw. Gas Works Management Office at
wych przy ul. Kredytowej 3.1905 1907 3 Kredytowa St„ 1905-1907
6 . Warszawa. Plan Biur i Składów Spiessa 6 . Warsaw. Plan of Spiess’Offices and Storę 
przy ul. Daniłłowiczowskiej 18. 1912-1913 houses at 18 Daniłłowiczowska S t , 1912

1913
7 . Warszawa. Dom Towarowy Braci Jabłkow- 7. Warsaw. Jabłkowscy Brothers Department

64 skich przy ul. Brackiej 25. 1913-1914 Storę at 25 Bracka St„ 1913-1914
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pierwszy etap 1902-1908). Interesującą Their early works, though interesting in 
próbę przeniesienia na grunt polski o- their treatment of functional problems, 
siągnięć angielskiego domu wiejskiego, were rooted in forms making use of 
przedstawia wzniesiony między 1900 historical forms like Renaissance and 
a 1903 rokiem dwór w Suchowoli. Wpra- Barócco. (Institute of Infant Hygiene in 
wdzie forma zewnętrzna domu wskazy- Warsaw 1902-1908), Sanatorium in 
wała na znaczny stopień importu, to Rudka, first stage (1902-1908). Manor 
jednak aranżacja wnętrz w „duchu ro- house in Suchowola (1900-1903, com- 

i dzimyrrr, z wyeksponowaniem miej- pletely rebuilt 1959-1961) is an interest- 
scowych materiałów dowodzi twórczej ing example of adaptation of medieval 
interpretacji założeń ruchu odrodzenia traditions of English cottage to Polish 
sztuki i rzemiosł. Lilpop i Jankowski conditions. Its outer form indicated im- 
upatrywali wówczas możliwości odro- port of forms but the innerarrangement 
dzenia polskiej architektury w nawiązy- conformed to Polish tradition and mate- 
waniu do jej narodowych i regionalnych rials used were also typical for Polish 
źródeł. W budynkach socjalnych przy constructions, what was characteristic 
kopalni „Niemce” : w gospodzie (1902- for Lilpop and JankowskLs attempts to 
1903) i ambulatorium (1903-1904) za- revive Polish architecture by golngback 
stosowano formy „zakopiańskie” , to national and regional sources. Moun- 
przedstawiając je w ceglanym materia- tain forms, typical for the region of 
le. We wzniesionych w pierwszych la- Zakopane, were used insocial housesat 
łach XX wieku historyzujących pała- „Niemce” minę: inn-club (1902-1903) 
cach; w Falencicach (1903-1904), Za- and medical care point (1903-1904), but 
borowie (1903-1905), Rakiszkach (prze- they were transformed and brick was 
budowa 1905) Lilpop i Jankowski w róż- used instead of wood. In pseudo-his- 
nV sposób modyfikowali motywy piasty- toric palaces in Falenice (1903-1904). 
czne i rozwiązania przestrzenne poi- Zaborów (1903-1905), Rakiszki (rebuilt 
skiej architektury historycznej, łącząc je 1905), Lilpop and Jankowski modified 
2 nowoczesnym programem i wymogą- plastic motifs and spatial Solutions of 

funkcji. Polish historie architecture, introduc-
Tendencje do upraszczania tradycyj- ing new program and functions. 
nych form, ograniczania dekoracji, eks- Tendencies to simplify the traditional 
ponowania technicznych i estetycznych forms, to limit the ornaments, to expose 
właściwości materiałów budowlanych technical and aesthetic ąualities of 
znalazły pełny wyraz we wczesnomo- building materials were fully expressed 
dernistycznych pracach spółki w Mał- in early modernism of Lilpop and Jan- 
kini: kościele (1906 1909) i plebanii kowskrs works in Małkinia: church (19 
(1909 1910). 06-1909) and vicarage (1909-1910)
2 wielkomiejskich budowli na uwagę Medieval forms of various origins were 
zasługują: dom Towarzystwa Lekar- subject to simplification. 
skiego (1904-1905, obecnie nie istnieje) Among city bulidings, housesod Medi- 
' dom Zarządu Zakładów Gazowych cal Society (1904-1905), not existing 
(1905-1907) w Warszawie. W obu tych any morę) and of Gas Works Manage- 
secesyjnych budowlach większemu niż ment Office (1905-1907) were of par- 

^ przeciętne zastosowaniu żelaza w kon- ticular interest. in both those Art 
strukcji towarzyszyły konsekwencje te- Nouveau buildings, iron in construction 
Qo faktu w opracowaniu fasad: regular- was used on a wide scalę; this fact 
na „siatka” kompozycji i znaczne prze- influenced the faęades, conditioning 
szklenia. Ujawnione tu tendencje stano- use of regular composition net and use 

g wiły zapowiedź prac spółki po 1910 r„ of glass. This trend was characteristic 
w których projektanci osiągnęli odpo- for the company’s works after 1910: 
wiedniość i współzależność żelbetowe- Lilpop and Jankowski managed to 
9o szkieletu, organizacji przestrzeni achieve harmony and co-dependence 
wewnętrznej i formy zewnętrznej. Do tej of skeleton of reinforced concrete, or~ 
grupy prac należały w Warszawie: ganization of space in the building and 
9fflach biur i składów Spiessa przy ul. outer form. To this group of works be~ 
Daniłłowiczowskiej 18 (1912-1913, longed in Warsaw: Spiess* offices and
Przebudowany), dom handlowy przy ul. storehouses at 18 DaniłłowiczowskaSt„ 
Bielańskiej 18 (ok. 1912,obecnie nie is- (1912-1913, rebuilt), department storę 
tnieje) i Dom Towarowy Braci Jabłkow- at 18 Bielańska St„ (about 1912, not 
skich przy ul. Brackiej 25 (1913-1914). existing) and Jabłkowscy Brothers De- 
Ten ostatni został uznany za czołowe partment Storę (1913-1914) at 25 Brac- 
ózieło wczesnego modernizmu w Pol- ka St. The latter is considered as out- 
Sce, o prekursorskim znaczeniu w na- standing work of early modernism in 
S2ej architekturze. Spośród lekko klasy- Poland. Among those buildings, the ele- 
cVzująeych elewacji tych budowli naj- vation of the house in Bielańska St. was 
bardziej konstruktywistyczny i ahistory- most constructivist and ahistoric. 
czny wyraz miała fasada domu handlo- 1910 through 1912, Lilpop and Jan- 
wego przy ul. Bielańskiej. kowski built apartment houses in War-
Ĵ będzy 1910 a 1912 rokiem Lilpop i Jan- saw (35 Wspólna St. 1910-1911, 8 and 
kowski wybudowali w Warszawie domy 10 Aleja Róż, 1911, 8 Al. I Armii WP 
C2ynszowe: ul. Wspólna 35(1910-1911), 1912-1913, 1 Flory St. 1913-1914) that 
al* Róż 8 i 10 (1911), al. I Armii Wojska were characterized by high standard 
Polskiego 8 (1912-1913), ul. Flory 1 and considerable reduction in orna- 
(1913-1914), wyróżniające się wysokim ments in interestingly designed eleva- 
standardem i bardzo znaczną redukcją tions.
bekoracji niebanalnie zaprojektowa- Other works of Lilpop and Jankowski 
nych fasad. comprise a bank, school and factories

Warszawa. Dom handlowy przy ul. Bielan- 8. Warsaw. Department Storę in Bielańska St. 
skiej (nie istnieje) (not existing)
9- Warszawa. Dom czynszowy przy ul. I Armii 9. Warsaw. Tenant building at 8  Al. I Armii 
Wojska Polskiego 8 . 1912-1913 Wojska Polskiego, 1912-1913
10* Warszawa. Domy czynszowe przy Al. Róż 10. Warsaw. Tenant buildings a t8 and 10Aleja 
8 i 10. 1 9 1 1  Róż, 1911
"łl- Warszawa. Dom czynszowy przy ul. 11. Warsaw. Tenant buildings at 35 Wspólna
Wspólnej 3 5 . 1910-1911 St., 1910-1911
J2* Konstancin. Willa przy ul. Jagiellońskiej 12. Konstancin. Vilia at 36 Jagiellońska St 

Przed 1914 r. Before 1914
^3. Konstancin. Willa przy ul. Wierzejewskie- 13. Konstancin. Villaat3 WierzejewskiegoSt.

( 9° 3. Przed 1914 r. Before 1914

^  ------------------
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Różnorodny tematycznie dorobek twór
czy Lilpopa i Jankowskiego przed 1914 
rokiem obejmował jeszcze bank, szkołę 
i fabryki w Warszawie, zamiejskie wille 
w Konstancinie.
W latach wojny 1914-1918 Jankowski 
projektował w ramach akcji Odbudowy 
Kraju m.in. Dom Polski w Błaszkach, 
w formach ponownie bliskich architek
turze historycznej: baroku i klasycyzmu. 
Zwrot ku tradycji, powszechny w pol
skiej architekturze okresu wojny 
i pierwszych lat niepodległości, w pra
cach spółki choć wyraźny, nie sięgnął 
skrajności. Z tego czasu pochodzą m.in. 
dom towarowy Braci Jabłkowskich 
w Wilnie (1921-1923), projekt konkur
sowy gmachu „Chicago Tribune” 
(1922) i wille w Warszawie.
Dzieła ostatnich lat życia Jankowskiego 
ponownie odzyskały inspirującą rangę 
w polskiej architekturze. Kościół, klasz
tor i Zakład Wychowawczy Nazaretanek 
wznoszony od 1924 roku był pierwszym 
w okresie powojennym zespołem w 
Warszawie, w którym zerwano z syme
trią w układzie planu, wprowadzono 
nieklasyczny typ wystroju (formy krysz
tałowe) oraz zastosowano szarą cegłę 
licówkę. Ten rodzaj architektury w twór
czości Lilpopa i Jankowskiego repre
zentowany jeszcze przez: gmach Insty
tutu Aerodynamicznego i willę w War
szawie, budynki fabryki „Ursus” , można 
widzieć jako próbę stworzenia własnej 
odmiany funkcjonalizmu, stanowiącej 
pomost między dotychczasowym do
robkiem spółki i jakąś wyczuwalną, 
choć nieokreśloną rodzimą tradycją 
a międzynarodową architekturą awan
gardy, której idee -  wyjąwszy kosmopo
lityczną koncepcję plastyczną -  Janko
wski akceptował.
Dorobek twórczy Jankowskiego, samo
dzielny i wspólny z Lilpopem, uzupełnia 
dom biurowy spółdzielczości im. Stef- 
czyka w Warszawie przy ul. Wareckiej 11 
(1927-1928) zapowiadający już archi
tekturę lat trzydziestych i osiemnaście 
projektów konkursowych, w większości 
nagrodzonych.
Szukając form nowej architektury Jan
kowski nie odrzucał tradycji, czerpał 
z różnych jej źródeł. Początkowo, wy
raźnie pod wpływem reformatorskich 
idei ruchu odrodzenia sztuk i rzemiosł, 
szukał natchnienia w formach prawdzi
wie lub rzekomo wywiedzionych ze śre
dniowiecza: rodzimych (zakopiańskie, 
gotyk quasi-krzyżacki, rzekomo typowy 
dla północnego Mazowsza) i obcych 
(cottage). Jego prace około 1912 roku 
reprezentują klasycyzującą odmianę 
wczesnego modernizmu, bardziej od
powiednią do regularności konstrukcji 
szkieletowej. Szczególnie żywe treści 
dla obecnego pokolenia architektów 
polskich zawiera próba stworzenia re
gionalnej wersji architektury funkcjona
lizmu w połowie lat dwudziestych, kon
tynuowana m.in. w pracach Romualda 
Gutta.
Różnorodnie określano rolę Jankow
skiego w polskiej architekturze. Widzia
no w nim „pioniera modernizmu” , „pro
motora konstruktywizmu” , sprawcę 
„zamaszystego posiewu sztuki rodzi
mej” . Unikając jednak licznych haseł 
można z pewnością powiedzieć, że wraz 
z Lilpopem był po prostu pionierem no
woczesnej architektury •

in Warsaw, and suburban villas in 
Konstancin.
During the World War 11914-1918, Jan
kowski worked for thę program of Re- 
building the Country and designed, 
among many others, Polish House in 
Błaszki characterized by forms again 
related to historie architecture of baroc- 
co and classicism. Return to tradition 
was quite evident during the war and in 
the first years of independence, but Lil
pop and Jankowski never went to the 
extremes. In those years, they designed 
Jabłkowscy Brothers Department Storę 
in Wilno (1921-1923), prepared design 
for competition for Office building of 
„Chicago Tribune” (1922) and villas in 
Warsaw.
Works of Jankowskie finał years were 
again outstanding. The church, convent 
and boarding school of Nazarene Order 
the construction of which started in 
1924, were the first post-war complex in 
Warsaw in which symmetry of plan was 
neglected and non-classical decoration 
of the interiors was introduced (crystal 
forms) together with use of grey face 
brick. This type of architecture was also 
represented by the building of 
Aerodynamics Institute and a vilia in 
Warsaw buildings of „Ursus” factory; 
they can be regarded as an attempt to 
create an individual brand of functional- 
ism which would breach their achieve- 
ments and a rather vague concept of 
national tradition on one side, and inter- 
national avant-garde architecture on 
the other. Jankowski supported the av- 
ant-garde ideas but not their cos- 
mopolitan plastic concept.
Jankowskie works are complemented 
by Office building of Stefczyke 
cooperative in Warsaw at 11 Warecka 
St. (1927-1928) which already an- 
nounces architectonic trends of the 
thirties, and eighteen competition de- 
signs, most of them awarded.
Seeking for new architecture, Jankows
ki did not reject the tradition but madę 
use of its various sources. Initially he 
was evidently influenced by reformation 
ideas of arts rebirth movement and 
looked for inspiration in forms really or 
apparently derived from the Middle 
Ages: national (Zakopane region, „Vis- 
tula gothic” ) and foreign (cottage). His 
works about 1912 represent classicistic 
version of early modernism which better 
fitted regularskeleton construction. For 
the present generation of Polish ar- 
chitects, his attempt to create regional 
version of functional architecture of the 
mid-twenties is of particular interest. 
This work was continued in work of 
Romuald Gutt.
Jankowskie role in Polish architecture 
was defined in various ways. He was 
regarded as „pioneer of modernism” . 
„sponsor of constructivism” , „driving 
force of national art” . To avoid pomp- 
ous slogans it can be said that he was 
simply one of the first Polish modern 
architects •

14. Warszawa. Kościół, klasztor i Zakład Wy- 14. Warsaw. Church, convent and boarding
chowawczy Nazaretanek przy ul. Czerniako- school of Nazarene Order at 137 Czer- 
wskiej 137. 1924 1930 niakowska St. 1924 1930

15. Warszawa. Instytut Aerodynamiczny Poli- 15. Warsaw. Aerodynamics Institute at War-
techniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej saw Technical University at 24 Nowowiejska 
24.1925-1926 St., 1925-1926 a
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Do redakcji/To the Editor

Szanowna Redakcjo!
W Waszym czasopiśmie poświęcacie wiele 
miejsca budownictwu domów jednorodzin
nych, a w zasadzie stronie architektonicznej 
tego budownictwa, czego przykładem jest 
popularyzacja projektów uznanych za wzoro
we i polecanych do realizacji. Mam również 
w pamięci przykłady prezentowane w nume
rze 9/76, tzw. potworków wśród domów jed
norodzinnych, zaprojektowanych przez oso
by z dyplomem co najmniej inżyniera. Prezen
towane w numerze 9/76 przykłady oraz inne 
artykuły traktujące o społecznej szkodliwości 
zaśmiecania krajobrazu takim budownic
twem skłoniły mnie do zastanowienia się, czy 
ja ~ projektując dla siebie dom ~ nie popełnię 
błędów, w wyniku których może powstać bu
dynek nieudany.
Przyznam się, że sam nie potrafię w pełni 
ocenić własnego projektu, szczególnie pod 
względem architektonicznym. Jestem inży
nierem budownictwa o specjalności: techno
logia prefabrykacji, po studiach wieczoro
wych: pracuję w przedsiębiorstwie budowla
nym. Projektując dom sądziłem, że przy za
twierdzaniu projektu do realizacji przez od
powiedni urząd, zostanie dokonana jakaś je 
go ocena. Otóż urzędnik zatwierdzając pro
jekt prawie nie zajrzał do niego. Ponieważ nie 
znam innych możliwości przedłożenia pro
jektu do fachowej oceny, a mam na uwadze 
między innymi konsekwencje społeczne wy
budowania nieudanego obiektu, zwracam się 
do Was z uprzejmą prośbą o krótką ocenę 
projektu, z ewentualnym wskazaniem możli
wych poprawek, czy też stwierdzenie, że pro
jekt w obecnej postaci nie powinien być reali
zowany.
Dodaję, że dom ma być wybudowany na wsi, 
w strefie podmiejskiej Lublina.

Władysław Mróz

Od redakcji:
Jesteśmy pełni szacunku dła Pana postawy. 
Gdyby podobnie myśleli inni...
Postawa urzędnika jest oczywiście karygod
na a projekt, przykro nam, niestety niedobry. 
Architektura powtarza formy budownictwa 
wielorodzinnego zupełnie bezzasadne przy 
lokalizacji domu na własnej działce. Budując 
dom jednorodzinny ma Pan niepowtarzalną 
szansę włączenia do wnętrz terenu ogrodo
wego. Pana domem może być cała działka -  
pokoje mieszkalne to tylko te miejsca, gdzie 
ze względu na funkcję nakrywa Pan prze
strzeń dachem i osłania ją ścianami (przed 
wpływami klimatu lub penetracją z ze
wnątrz). Mieszkanie z balkonem można mieć 
w domu wielorodzinnym i to bez kłopotów 
płynących z administrowania budynkiem. 
Projekt ma też błędy w rozwiązaniach funkcji 
szczegółowych, jak np. cały węzeł wejścio
wy. Pod względem konstrukcyjnym -  miał 
Pan szansę na użycie jednej rozpiętości 
stropów. Z budowlanego punktu widzenia 
projekt jest oszczędny i racjonalny. Naszym 
zdaniem, niewiele brakowało do interesują
cego rozwiązania. To „niewiele" jednak do
tyczy spraw istotnych.
Przypuszczam, że Pana intencją było przede 
wszystkim danie dobrego przykładu. Zgod
nie z nią publikujemy i list, i na nast. stronie 
projekt, w szkicowej formie, projekt po ko
rektach. Mamy nadzieję, że rozpracuje Pan 
go dalej i wynik tej pracy, wraz ze swymi 
uwagami, prześle nam do redakcji. 
Obiecujemy publikację.

Dear Sirs,
You give much attention to the problem of 
one-family houses building and especially to 
the architectural side of that building, the 
example o f which is the popularization o f the 
designs accepted as exemplary and recom- 
mended for realization. I also remember the 
examples of so called little monsters among 
one-family houses, designed by the persons 
having at least an engineer’s diploma, pre- 
sented in No 3/76. The examples presented in 
No 9/76 and some other articles on the sodaI 
harmfulness caused by the encumbering the 
landscape with such building madę me think 
about the fact whether, while making the 
design o f my futurę house. I do not make any 
mistakes that can resułt in an unsuccessful 
building. I must admit that I am not able to 
estimate my own design especially as far as its 
architectural aspect is concerned. I am an 
engineer with prefabrication technology 
specialization, after evening-studies; I work 
in a building company.
When an adequate department was making 
the aproval o f my design for realization 
I thought I would be given a certain opinion on 
it. An official. while approving o f that design, 
hardly looked at it. As I do not know where 
else I could get a Professional opinion on my 
design, and having regard to the social as- 
pects of building an unsuccessful object, lap- 
ply to you with a reąuest to give me a short 
opinion on my design and to point out poss- 
ible corrections or the statement saying that 
the design should not be realized in its pre- 
sent form.
I would like to add that the house is to be built 
in the suburbs o f Lublin.

Władysław Mróz

From the editor:
Your attitude commends respect. If other 
people thought in the same way...
Of course the officiaTs attitude is unpardon- 
able and the design itself we are very sorry -  
not good. Its architecture repeats the forms 
taken from many-families’ house on one’s 
own parcel. Building a one-family house you 
stand a chance -  impossible elsewhere -  to 
include a garden area in its interiors. The 
whole parcel can compose your house -  
habitable rooms are only the places where, 
because of their function, you cover the 
space with a roof and shelter it with walls 
(from the climat and penetration form out- 
side). One can have an apartment with 
a balcony in a many-families house and 
without any troubles resulted from the ad- 
ministration of a building.The design also 
has some mistakes in the treatment ofindivi- 
dual functions, for example -  the whole ent- 
rance joint. On a constructional score -  you 
had a chance to use one span of ceilings. 
Besides, the design is economica! and sens- 
ible from the building point of view. In our 
opinion, you were not far off an interesting 
realization. That „not far off" concerns es- 
sential matters.
According to your intention to give a good 
example we publish your letter as well as 
the design. Besides -  the corrected design 
in a sketchy form. We hope you will make 
a thorough study of it and furnish us with the 
result of that study together with your 
remarks.
We promise you a publication.
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Droga redakcjo!
Mam zamiar przystąpić do budowy domu jed
norodzinnego. Przeglądałem dość dokładnie 
wszystkie numery,,Architektury ”  od stycznia 
1976 roku, zwracając szczególną uwagę na 
projekty domów jednorodzinnych. Moim ce
lem było wybranie najlepszego projektu, któ
ry byłbym zdecydowany zrealizować. Nie
zmiernie udany wydaje mi się projekt domu 
przedstawiony w numerze z grudnia 1976 
roku. Jego autorem jest architekt Zbigniew 
Piskorski. Projekt ten jest zalecany przez De
partament Urbanistyki, Architektury i Nadzo
ru Budowlanego Ministerstwa Administracji, 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowi
ska. Jestem zdecydowany wystąpić o uzyska
nie zezwolenia na budowę domu według tego 
projektu po otrzymaniu odpowiedzi na nastę
pujące pytania:

Czy w projekcie (ewentualnie na rysunkach 
w ,Architekturze”) są błędy: przedstawienie 
opisów elewacji północnej i zachodniej (na 
str. 48), brak opisu pomieszczenia nr 16 na 
rysunku piwnicy; to nie jest WC, bo powierz
chnia tego pomieszczenia jest wizualnie dużo 
większa niż 1,20 rrf (strona 47).

Chciałbym zwiększyć wymiar na osi 
wschód -- zachód w kierunku zachodnim
0 0,50 m, czyli do 9,50 m, czy jest to możliwe, 
a jeżeli tak, to z jakimi formalnościami jest to 
związane (czy tylko uzgodnienia z autorem 
projektu?).
- Interesuje mnie odprowadzenie wody z po
wierzchni dachu. W jaki sposób autor rozwią
zał ten problem (najbardziej zrozumiały wy
daje się widok z góry).
-  Czy mógłbym otrzymać rysunki piwnic, 
parteru, piętra oraz przekrój poprzeczny 
w skali 1:50, ewentualnie w każdej innej 
mniejszej skali niż 1:100. Chciałbym zobaczyć 
rysunki kanałów wentylacyjnych, gazowych, 
spalinowych i dymowych na rysunkach piw
nic, parteru i piętra. Rysunki w skali 1:50 są 
wystarczająco dokładne.
-  W jakiej literaturze mogę poczytać na temat 
stropu „Fert” ?

Ile szacunkowo może wynosić koszt domu 
w chwili obecnej (orientacyjnie, bez wyposa
żania wnętrz)?

Gdybym na działce budowlanej chciał zbu
dować mały basen o wymiarach 6 x 1,9, to 
jakich przedsięwzięć wymaga to zamie
rzenie?

Czy projekt kominka wymaga uzgodnienia 
z autorem lub władzami terenowymi?
-  Czy zmiany konstrukcyjno-materiałowe po 
uzgodnieniu z władzami terenowymi pocią
gają za sobą koszty -  jakie?
-  Jakie formalności muszę załatwić, aby 
prawnie przystąpić do realizowania projektu? 
Gdyby odpowiedź na którekolwiek z pytań by
ła kłopotliwa, proszę o odesłanie mnie do 
odpowiedniej literatury. Będę niezmiernie 
wdzięczny, gdy uzyskam odpowiedź z pierw
szej ręki.
Przypuszczam, że błędy zauważone przeze 
mnie były wynikiem słabej jakości ilustracji 
(trudno p. Ludomirowi Słupeczańskiemu i p. 
Janinie Wiernickiej w skali 1:100 czy 1:200 
przedstawić projekt w sposób wyraźny
1 w miarę szczegółowy) oraz zbyt krótkim  
czasem do zredagowania miesięcznika. 
Obecnie dwumiesięcznik jest o wiele lepszy 
rysunki aksonometryczne są bardzo pomoc
ne we właściwym odczytaniu projektu, mate
riał ilustracyjny niezmiernie ciekawy, poru
szane problemy bardzo interesujące. Myślę 
jednak, że należy podnieść rangę budownic
twa jednorodzinnego w .Architekturze”. 
„Dom ” powinien stanowić osobny, nieo
dzowny dodatek do czasopisma. Chyba naj
bardziej odpowiednią formą byłaby broszura 
o wymiarach arkusza dwumiesięcznika. Z tak 
wydrukowanego projektu łatwiej się korzysta.

Sławomir Gądek

Od redakcji
Podpisy pod elewacjami są rzeczywiście 
przestawione, podobnie jak oznaczenie po
mieszczenia nr 16 (dotyczy ono WC znajdu
jącego się obok, natomiast pomieszczenie 
oznaczone nr 16 powinno być oznaczone nr 
12). Przepraszamy.
Zmian takich, jak powiększenie budynku

w naszych projektach dokonywać nie wolno. 
Chodzi nie tytko o zmianę proporcji bryły, 
lecz także o naruszenie zalecanej powierz
chni. Projekty mają klauzulę Departamentu 
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budow
lanego MGTiOŚ tylko co do spełnienia wa
runków normatywnych. Na pytania dotyczą
ce zakresu dokumentacji technicznej odpo
wiadamy we wstępie do przeglądu projek
tów. Zainteresowanych techniką budowlaną 
odsyłamy do kilkutomowego „Poradnika in
żyniera i technika budowlanego” (praca 
zbiorowa), wydanego przez „Arkady” pod 
auspicjami Polskiego Związku Inżynierów 
i Techników Budowlanych lub „Poradnika 
majstra budowlanego” tegoż wydawnictwa. 
Mniej dociekliwym polecamy książkę „Chcę 
budować” Lecha Wojciechowskiego -  infor
mator dla budujących indywidualnie, wyda
ny również przy „Arkady”. Są tam przepisy 
prawne. Zasady budowy małych basenów 
omawia wydana przez „Arkady” książka 
Hansa Petera Kapplera „Baseny kąpielo
we” (patrz recenzja w dziale „Informacje”). 
Kominek radzimy budować powierzając to 
zadanie doświadczonemu zdunowi -  prosi
my o przestrzeganie zasad podanych w nr 
5-6/77 „Architektury”. Projekty własne trze
ba uzgodnić z lokalną władzą budowlaną. 
Pytając delikatnie o koszty dokumentacji 
porusza Pan sprawę, nie wiadomo dlaczego 
stawianą u nas drażliwie. Każda praca 
w Polsce jest przecież wynagradzana i te 
same kryteria trzeba odnieść do pracy archi
tekta lub inżyniera budowlanego. Czy szyjąc 
ubranie u krawca chciałby Pan ponosić te 
same koszty, co kupując gotowe, fabrycznie 
ubranie w sklepie?
Przyzwyczailiśmy się od lat do nieomal dar
mowych projektów typowych, Projekty te 
wykonywane były na koszt instytucji pańs
twowych, gdyż chodziło o stymulowanie, 
głównie na wsi, racjonalnego budownictwa. 
Tak też zostały ustanowione cenniki. Prakty
kuje się nadal ten zwyczaj, a kontynuuje go 
i „ArchitekturaPublikujemy „projekty za 
darmo” dla jednorodzinnego budownictwa, 
chcąc stymulować jego rozwój w określo
nym kierunku. Niemniej przypominamy, że 
na całym świecie projekty i dokumentacja 
kosztują około 5% ogólnych kosztów in
westycji. Chcąc budować nie tylko trzeba, 
ale -  naszym zdaniem -  warto wydać pienią
dze na niezbędne przygotowanie dokumen
tacji, gdy odstępuje się od projektu typowe
go. To są przecież pieniądze wydane na 
przygotowanie sprawnej budowy, a więc wy
dane po to, aby później nie wydać więcej. 
Proszę nie brać zbyt osobiście wyrażonych 
iu uwag, ale zaniepokojeni jesteśmy dość 
powszechnym obyczajem unikania kosztów 
ponoszonych za projekt. To chyba mylnie 
pojęta oszczędność. Uruchamiając nasz 
dział „Dom” mieliśmy zamiar nie tyle dawać 
za darmo gotowe projekty, ile pobudzać wy
obraźnię inwestujących i projektantów. Na
szym zdaniem, decyzja budowy indywidual
nego domu to tak, jak szycie ubrania „na 
miarę”, czyli dopasowanie przestrzeni mie
szkalnej do swoich indywidualnych potrzeb 
i obyczajów, do „swoich wymiarów”, do 
wszystkich odchyleń od normy statystycz
nej. Żaden projekt typowy nie jest w stanie 
tego zapewnić w pełni, a „przeróbki” są 
bardzo ograniczone. Za postępowanie „ide
alne” uważamy jedynie wyrobienie sobie 
poglądu na podstawie naszych projektów, 
następnie sprecyzowanie żądań i zamówie
nie na ich podstawie indywidualnego pro
jektu. Poniesione koszty, stosunkowo u nas 
małe w odniesieniu do kosztu budowy, za
mortyzują się szybko ~ dom będzie taki jak 
trzeba, a więc odpowiadający celowi, w ja 
kim został wzniesiony. Właściwie pojęta 
oszczędność to przecież nie tyle wydanie 
mało, co uzyskanie żądanego efektu.
Tak więc, choć opatrujemy nasze projekty 
klauzulą upoważniającą do wystąpienia 
o zezwolenie na budowę, czynimy to na 
rzecz kompromisu z tzw. „samym życiem”. 
Mamy jednak nadzieję, że w miarę jedzenia 
apetyty rozbudzimy.

Dear Sirs,
I intend to build a one-famiły house. I have 
been looking through all the numbers of,.The 
Architecture” sińce January 1976 paying at- 
tention to the designs o f one-family houses. 
My aim was to choose the best design, that 
I would decide to realize. According to me, the 
design o f a house presented in the issue from 
December 1976 is a very good one. The ar- 
chitect Zbigniew Piskorski is the author of 
that design. The above design is recom- 
mended by the Department of Town-Plan- 
ning, Architecture and Building Control o f the 
Ministry o f Administration, Country Economy 
and Environment Preservation. I am bent on 
obtaining the permission to build a house 
according to that design after getting the 
following infprmation:
- Are there śny mistakes in the design (or in 
the outline presented in „ Architektura’ ): 
the displacement of the descriptions of north 
and west elevation; page 48; there is no de- 
scription of a room No 16 in the outline 
showing the basement (that is nota WCas the 
area o f  that room is visually much biggerthan 
1,20 n f, page 47).
-  I would like to enlarge the dimension within 
the axis east-west towards west direction by 
0,50 m, is it possible, and if  so, with what 
formalities it is connected with (is itenough to 
agree the matters with the author o f the de
sign?).
~ I am interested in water diversion from the 
roof. How did the author solve this problem 
(top view seems to be the most elear).
-  Gould I receive the outlines of basements, 
of a ground floor, first floor, and a cross 
section in the scalę 1:50 or in 1:100. I would 
like to sea the outlines of vent, flue, and gas 
duet on the outlines o f basements, a ground 
floor, and the first floor. The outlines in the 
scalę o f 1:50 are readable enough.

Where can I find information on a „Fert” 
ceiling?
. What will be the building estimate at the
moment (approximately without interior fur- 
nishings)?

If I want to build a smali pooi (6x8x1,9) on 
a building lot, what will be the undertakings of 
that intention?
-  Does the design o f a fire-place demand the 
agreement with the author or country au- 
thorities?
-  Do constructional and materiał changes, 
after the agreement with country authorities, 
involve extra expenses and what are they 
like?

What formalities have I to arrange in order 
to begin realizing legałly the design?
If the answer to any of my ąuestions is 
troublesome, please direct me to a proper 
literaturę. I will be very gratefull when I get the 
answer at first hand.
I suppose the mistakes noticed by me were 
caused by the bad quałity ofthe outline (it was 
difficult for Mr. Ludomir Słupeczański and 
Mrs. Janina Wiernicka to present the design 
in the scalę of 1:100 or 1:200 in a elear and 
detailed way) as well as by having litlle time 
for preparing it for a monthly magazine. Now, 
a biomanthly is much better - axonometric 
outlines are very helpful in correct com- 
prehension o f a design, illustration materiał 
and the subject touched in itare very interest- 
ing. I think, however, that you should pay 
morę attention to one-family building in 
, Architektura' It seems to me that booklet o f 
the size of the biomonthły would be the most 
suitabfe form, it is easier to avail oneself ofthe  
design printed in such a way.

Sławomir Gądek
From the editor:
It is true the descriptions under the ełevation 
are displaced, just as the sign ofthe room No 
16 (it refers to WC situated beside, whereas 
the room marked as No 16 should be marked 
as No 12). We are very sorry.
Such changes as the enlargement ofa build
ing area are not allowed in our designs. It is 
not only the problem ofthe change ofa mass 
proportion but also the problem concerned 
with the violation of recommended area. The 
design have the clause of the Department of 
Town-Planning, Architecture and Building

Controł of the Ministry of Country Economy 
and Environment Presen/ation only in the 
face of the situation when the normative 
conditions are satisfied. We write about the 
rangę of technical documentation in the in- 
troduction to the designers’ review. Every- 
body interested in building techniąue can 
read the several volumes „Aids to an En- 
gineer and Building technicians”) collective 
work) edited by Arkady Publishing House 
under the auspices of the Polish Engineers’ 
and Building Technicians’ Union, or „Aids to 
a Building Foreman ” by the same publishing 
house. Lech Wojciechowskiś book „I want 
to build”, a guide book for all those who build 
individuatly, also edited by Arkady can be 
recommended to less inąuiring persons. 
The book includes some legał rules and 
regulations. The principles of building 
a smali pool are presented in Hans Peter 
Kapplers book „The Swimming-pools” 
edited by „Arkady” (see the review in a col- 
umn „information”). As far as a fire-place is 
concerned we advice you to charge an ex- 
perienced tile-$tove maker with his task -  
please remember to abiede by the rules 
presented in „The Architecture” No 5-6/19 
77 and your own designs should be agreed 
with local building authorities.
Inąuiring about the costs of a documenta
tion you touch upon the subject which is, we 
do not know why, regarded as a drastic one. 
After all, every occupation is remunerated in 
Poland and the same criteria should be re- 
fered to an architect s or a building en
gineers work. Would you like to bear the 
same expense ofa ready-made suit youbuy 
in a shop and when you have it sewn by 
a ta Hor. We have accustomed ourselves to 
almost gratuitous standard designs. Those 
designes were madę to expense of State 
institutions because the main thing was to 
stimulate, especially in the country, the ra- 
tional building. In this way the price-lists 
have been fixed. This custom is still being 
practiced and also being continued by „The 
Architecture ”. We publish „free designs ” for 
one-family building as we want to stimulate 
its development in a definite direction. We 
would like to remind you, however, that all 
over the world designs and a documentation 
cost about 5 per cent ofthe total expense of 
an investment Ifone wants to build a house 
one should, and in our opinion it is worth 
while doing it, spend money on necessary 
preparation of a documentation when one 
departs from a standard design. After all this 
is the money spent on the preparation of 
efficient building, that is in order not to 
spend any morę money.
Please, do not take our remarks personally, 
we are upset, however, about the rather 
common avoidance of the expense borne of 
a design. It is a poor economy. Initiating our 
column „a house ” we intend not only to give 
ready designs free but also to rouse the 
imagination of investors and designers. In 
our opinion, the decision to build an indi- 
vidual house is like making a suit to mea- 
sure, that is the adaptation ofliving space to 
one's individual needs and habits, to one’s 
dimensions, to all the deviatons from a static 
norm. Nonę of the standard designs can fully 
secure it and „transformations” are very 
limited. We are of opinion that the „ideał” 
procedurę will be first to form a judgement 
on the ground of our designs, then to State 
your reąuirements and basing on them to 
order an individual design. The borne costs, 
being relatively smali in relation to the cost 
of building, will be amortized very quickly -  
a house will be as it should be. that is 
rational in relation to the aim it was build 
with. Good economy does not only depend 
on saving money but also on getting a re- 
quired effect.
Therefore, although we provide our designs 
with the clause qualifying for building 
a house, we do this for the sake of a com- 
promise with a socaUed „reaUife”. We hope, 
however, that we shall stimulate the appe- 
tites as the morę one gets the morę one 
wants.
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Śmiałe propozycje Jacka Urbańskiego 
Bold Propositions by Jacek Urbański m x irame

ł

Śmiałe propozycje domów jednoro
dzinnych dia ludzi wybrednych projek
tu artysty grafika Jacka Urbańskiego

Bold propositions of singfe-family 
houses for fastidious people by artist 
Jacek Urbański



Przegląd projektów „Architektury” 
Survey of „Architektura” Designs

C odzienne telefony i większość listów, jakie nadchodzą do redak
cji, to pytania o projekty domów jednorodzinnych zamieszcza

nych w „Architekturze”. Gdzie można dostać pełną dokumentację? 
Gdzie kupić „Architekturę”? -  te pytania powtarzają się najczęściej. 
Wyjaśniamy:
Publikowane u nas projekty mają klauzulę Departamentu Urbanistyki, 
Architektury i Nadzoru Budowlanego Ministerstwa Administracji, Go
spodarki Terenowej i Ochrony Środowiska zamieszczaną zawsze 
w tekście. Klauzula ta upoważnia do wystąpienia do właściwej władzy 
terenowej o uzyskanie pozwolenia na budowę według takiego projek
tu. Cała nasza „akcja dom” jest bowiem konsultowana z Ministers
twem GTiOŚ (i w dużej mierze przez nie finansowana). Zakres informa
cji zawartych w rysunkach jest wystarczający dla doświadczonego 
majstra prowadzącego budowę. Zależnie od dysponowanych materia
łów itp. można wykonać dla własnych potrzeb niezbędne szkice robo
cze, zestawienia kosztorysowe czy obliczenia. Proponowane domy są 
przecież niezwykle proste konstrukcyjnie. Zarówno w redakcji, jak  
i w Ministerstwie uważamy, że trzeba ograniczać niepotrzebne rozbu
dowywanie dokumentacji. Niemniej, gdyby ktoś chciał wykonać pełną 
dokumentację techniczną może zlecić takie zadanie Terenowemu 
Zespołowi Usług Projektowych lub uprawnionej osobie prywatnej. 
Zamieszczony w „Architekturze” projekt ma wystarczający zasób 
informacji dla takiego zlecenia.
Gdzie kupić „Architekturę”? Najlepiej prenumerować pismo. Pojedyn
cze egzemplarze sprzedawane są w klubach książki i  prasy „RSW  
Prasa-Książka-Ruch”. Mamy powodzenie, więc rzeczywiście trudno 
o „Architekturę" kupowaną w pojedynczych numerach. Dla tych wszy
stkich, którzy pisali do nas w sprawie numerów archiwalnych zamiesz
czamy (na bis) przegląd projektów dotychczas publikowanych. Prosi
my wybierać 0

£ veryday phone calls and most of letters to the Editor the
designs of single-family houses which are presented in „Archi

tektura”. Where can we get the working plans from? Where can we 
buy „Architektura”? -  these ąuestions occur most freąuently.
We inform you that the projects we publish are authorized by the De
partment of Town Planning, Architecture, and Building Inspection of 
Ministry of Administration, Spatial Economy and Regionai Planning, 
and Presenration of Environment.The authorization is always Included 
in the text. It entitles everybody to make necessary arrangements to 
get a building licence from the local building authorities.
The whole „House Action” is prepared in cooperation with and partly 
financed by the Ministry of Spatial Economy and Presenration of 
Enviroment. The drawings we publish in „Architektura” carry 

sufficient information for an experienced master supen/ising the 
building to make indispensable working drawings and cost calcula- 
tions which depend on building materials being at his disposal. Houses 
we present are of a very simpie constrution. The Editor and the Ministry
believe that there is no need to prepare working plans in detail. 
Nevertheless, if you want to have particulars, you may order the Local 
Planning Office or a ąualified person to elaborate them. The projects 
presented in „Architektura” carry enough information to realize such 
an order.
Where can we buy „The Architecture”? The best way is to subscrlbe to 
it. Successive issues are also sold in the book and press clubs of RSW  
„Prasa-Książka-Ruch". Still, „Architektura” being a success is difficult 
to obtain. As there were many reąuests for archival issues, we present 
a review of projects published so far. The choice is yours 0
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Dom 41976 House 4’1976 Irame
Autor/Author: arch. Jacek Wiśniewski 
Powierzchnia użytkowa -  111,30 powie
rzchnia mieszkalna ~ 73,50 m2, powierzchnia 
całkowita -  184,10 m2, kubatura budynku -  
620 m3.
Dom jednorodzinny, wolno stojący, z podda
szem mieszkalnym, w pełni podpiwniczony. 
Program mieszkania dostosowany został do 
potrzeb rodziny 6-osobowej: 4 pokoje sy
pialne, pokój dzienny z wydzieloną jadalnią 
oraz dodatkowe pomieszczenie dla dzieci 
lub zajęć typu hobby (w podpiwniczeniu). 
Dom ma garaż wbudowany.

Program:
Plan parteru 1:250
1. Pokój dzienny - 22,44 m2
1a. Aneks jadalny - 11,30 m2
2. Sypialna 1-osobowa - 9,20 m2
3. Kuchnia 8,10 m2
4. Hall - 7,10 m2
5. WC 1,60 m2
6. Przedsionek + szatnia - 4,90 m2

Szafy wbudowane _ 1,62 m2
Schody (w 50% rzutu) 1,70 m2

Plan poddasza 1:250
7. Sypialnia 2-osobowa - 12,30 m2
8. Sypialnia 2-osobowa - 11,00 m2
9. Sypialnia 1-osobowa - 7.30 m2

10. Łazienka - 3,70 m2
11. Hall - 8,90 m2
12. WC - 1,20 m2
13. Pomieszczenie garderobiane

(szycie, prasowanie) - 5,40 m2
Szafy wbudowane - 3.81 m2

Plan piwnic 1:250
14 Pomieszczenie

do majsterkowania - 19,20 m2
15. Kotłownia ~ 4,00 m2
16. Skład opału - 6,50 m2
17. Pralnia + suszarnia - 7,70 mz
18. Składzik przedmiotów

różnych - 7,00 m2
19. Składzik warzyw.

owoców, przetworów _ 3,00 nrT
20 Garaż - 18,50 m2

Komunikacja - 7,20 m2

Usable f loor area -111.30 m2, living surf ace -  
73.50 m2, total area -194.10 m2, cubature of 
the house -  620 m3.
Single-famlly detached house with habit- 
able attic and cellar. Its program has been 
designed for the needs of 6-person family: 4 
bedrooms, Hving-room with dining recess 
and extra rooms for chiidren or hobby works 
(In the cellar). The house has buiłt-in garage.

Program:
View of the ground floor 1:250

1. Living-room 
1a. Dining annex
2. Single bedroom
3. Kitchen
4. Hall
5. WC
6. Vestibule and cloak-room 

Built-in cupboards 
Staircase
(50% of the view)

View of the attic 1:250
7. Double bedroom
8. Double bedroom
9. Single bedroom

10. Bathroom
11. Hall
12. WC
13. House-work rooms 

(sewing. ironing)
ł Built-in cupboards 
) View of the cellar 1:250

14. Tinkering room
o 15. Boilerroom

16. Fuel storę
17. Laundry and drying room 

ję 18. Storę
19. Vegetable, fruit and 

preservatives storę
20. Garage 

Communication

-  22.44 m2
-  11.30m2
-  9.20 m2
-  8.10 m2
-  7.10 m2
-  1.60 m2
-  4.90 m2
-  1.62 m2

-  1.70 m2

-  12.30 m2
-  11.00 m2
-  7.30 m2
-  3.70 m2
-  8.90 m2
-  1.20 m2

-  5.40 m2
-  3.81 m2

-  19.20 m2
-  4.00 m2
-  6.50 m2
-  7.70 m2
-  7.70 m2

-  3.00 m2
-  18.50 m2
-  7.20 m2 73
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dom x home
Autor/Author: arch. Zdzisław Jońca 
Powierzchnia użytkowa 128,63 m2, powierz* 
chnia mieszkalna -  77,42 m2, kubatura -  
642,75 m3, powierzchnia zabudowy -  207,34 
m2, wielkość działki ok. 670 m2.
Budynek parterowy powiązany z ogrodze
niem działki (mur wysokości 200 cm z kamie
nia naturalnego). Zwrócony jest stroną fron
tową do wnętrza działki i stąd duże płasz
czyzny przeszklenia jako powiązanie prze
strzeni zamkniętej i otwartej. Od strony ulicy 
górno-boczne oświetlenie pomieszczeń.

Program:
Plan parteru 1:250
1. Przedsionek -  2,25 m2
2. Garderoba -  3,45 m2
3. Spiżarnia -  2,60 m2
4. Kuchnia -  7,80 m2
5. Aneks jadalny -  9,60 m2
6. Pokój dzienny -  26,98 m2
7. Sypialnia 2-osobowa -  10,90 m2
8. Sypialnia 2-osobowa -  15,12 m2
9. Sypialnia 2-osobowa 14.82 m2

10. Łazienka -  7,75 m2
11 WC -  2,50 m2

Komunikacja -  26,00 m2
Szafy -  3,72 m2

12. Pralnia -  6,00 m2
13. Węzeł cieplny

(ewent. kotłownia) -  9,12 m2
14. Przyłącza gazu i wody -  4,32 m2

Komunikacja części
gospodarczej -  5,04 m2

15. Garaż -  16,20 m2

Usabłe floor area -128.63 m2, living surface -  
77.42 m2, cubature -  642.75 m3, built-up area 
-  207,34 m2, dimensions of the slot -  ap. 670 
m .
One-storeyed house connected with the 
wali surrounding the plot (2 m high wali built 
of natural stone). The front of the house 
faces the plot grounds and that is why it has 
large glass surfaces which connect the open 
and the indoor space. Upper-side lighting of 
the rooms comes from the Street side.

Program:
View of the ground floor 1:250

74

1. Vestibule - 2.25 m2
2. Dressing room - 3.45 m2
3. Pantry - 2.60 m2
4. Kitchen - 7.80 m2
5. Dining annex - 9.60 m2
6. Living-room - 26.98 m2
7. Double bedroom _ 10.90 m2
8. Double bedroom - 15.12 m2
9. Double bedroom _ 14.82 m2

10. Bathroom - 7.75 m2
11 WC ~ 2.50 m2

Communication - 26.00 m2
Cupboards - 3.72 m2

12. Laundry - 6.00 m2
13. Thermic knot 

or boiler room 9.12 m2
14. Gas and water connexion - 4.32 m2

House-work part 
communication 5.04 m2

15. Garage - 16.20 m2

. J M m m  i
v | , " Ijpi 1 *

Dom 5’1976 House 5’1976
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dom x Irame
Autor/Author: arch. Antoni Siwiński 
Powierzchnia użytkowa -  105,40 m\  powie
rzchnia mieszkalna -  68,80 m2, powierzchnia 
gospodarcza łącznie z garażem -  32,10 m2, 
powierzchnia całkowita -145,10 m2, kubatu
ra budynku -  658,00 m3.
Dom jednorodzinny, wolno stojący, nie pod
piwniczony, częściowo jedno- i częściowo 
dwukondygnacyjny. Pomieszczenia gospo
darcze i garaż w nadziemiu.

Program:
Plan parteru 1:250
I , 2. Pokój dzienny, z aneksem

jadalnym
3. Pokój do pracy, gabinet 

lub sypialnia t-osobowa
4. Kuchnia
5. Hall
6. Korytarz gospodarczy
7. we
8. Przedsionek
9. Kotłownia i skład opału

10. Skład jarzyn, owoców
i przetworów

I I .  Garaż 
Szafa wbudowana

Plan poddasza 1:25Q
12. Pokój sypialny 2-osobowy
13. Pokój sypialny 1-osobowy
14. Pokój sypialny 2-osobowy
15. Łazienka z urządzeniami do 

prania oraz pomieszczenie 
WC

16. Garderoba, miejsce prasowania
i szycia -

17. Korytarz-galeria . ***
Szafy wbudowane

27,00 m'

-  9,20 m2
-  8,20 m2
-  4,20 m2
-  6,30 m2 
~ 2,20 m2
-  1,30 m2
-  10,90 m2

-  5,00 m2
-  16,20 m2
-  1,08 m2

-  12,30 m2
-  8,00 m2
-  12,30 m2

-  8,10 m2

q

■ a

“ O ,
j j j  l

O O cz

3,00 n r  
7,80 m2 
2,22 m2

*

Usable floor area -105.40 ma, living surface -  
68.80 m2, house-work surface indusive of 
garage -  32.10 m2, total area -  145,10 m2, 
cubature of the house -  658 m3.
Partly 1-storeyed and partly 2-storeyed. 
Single-family, detached house, with no cei- 
lar. House-work rooms and garage in the
above-ground part

Program:
View of the ground floor 1:250 
1, 2. Living room with dining

annex -  27.00 m2
3. Study or single bedroom -  9.20 m2
4. Kitchen -  8.20 m2
5. Hall -  4.20 m2
6. House-work corridor -  6.30 m2
7. WC -  2.20 m2
3- Vestibule -  1.30 m2
9- Boiler room and fuel storę -  10.90 m2

10. Vegetable, fruit and
preservatives storę -  5.00 m2

11 Garage -  16.20 m2
B u ilt- in  cupboard -  1.08 m2

View of the attic 1:250
12. Double bedroom -  12.30 m2
13. Single bedroom -  8.00 m2
14. Double bedroom -  12.30 m2
15. Bathroom with washing equipment

and WC room — 8.10 m^
16. Dressing room with room for 

ironing and sewing
17. Corridor-galiery 

Built-in cupboards

3.00 m2 
7.80 m2 
2.22 m2 75



dom x hnme Dom 10’1976 House 10’1976

Autorzy/Authors: arch. Zbigniew Panek 
i arch. Andrzej Wolski
Powierzchnia użytkowa -  109,90 m2, powie
rzchnia mieszkalna -  81,40 m2, powierzchnia 
gospodarcza -  27,00 m2, garaż -  16,00 m2, 
powierzchnia całkowita -163,00 m2, kubatu
ra budynku -  638 m3.
Dom jednorodzinny, wolno stojący, partero
wy z poddaszem mieszkalnym, częściowo 
podpiwniczony. Program mieszkania dosto
sowany do potrzeb rodziny 5-6-osobowej.

Program:
Plan parteru 1:250 

1. Pokój dzienny łącznie
z częścią jadalną -  36,70 m2

2. Sypialnia rodziców -  14,50 m2
3. Kuchnia -  8,50 m2
4. Łazienka -  4,20 m2
5. Komunikacja:

hall, szatnia oraz korytarz
przy sypialni rodziców -  7,90 m2
Schody (w połowie rzutu) -  2,20 m2
Szafy wbudowane -  1,62 m2

Plan poddasza 1:250
6. Sypialnia 1-osobowa -  9,40 m2
7. Sypialnia 2-osobowa -  10,80 m2
8.10 Powierzchnia dzienna

części dziecięcej łącznie
z komunikacją -  10,00 m2

9. Łazienka -  2,50 m2
Szafy wbudowane -  1,56 m2

Plan piwnic 1:250
11. Komunikacja -  10,10 m2
12. Garaż -  16,00 m2
13. Skład przedmiotów różnych -  3,90 m2
14. Skład jarzyn, owoców.

przetworów -  3,40 m2
15. Kotłownia CO łącznie

ze składem opału -  9,40 m2
16. Pralnia, pomieszczenia

do majsterkowania -  9,00 m2
Szafa gospodarcza w
korytarzu -  1,40 m2

_̂_________  ___ ,
+------- ------2*--------- +------------

Usable floor area -109.90 m2, living surface -  
81.40 m2, house-work surface -  27.00 m2, 
garage -  16.00 m2, total area -  163.00 m2, 
cubature of the house -  638 m3.
1-storeyed, detached, single-family house 
with habitable attic and partly with a cellar. 
Its program has been designed for the 
needs of 5-6-person famiły.

76

Program:
View of the ground floor t :250

1. Living-room with dining
recess

2. Parents ’ bedroom
3. Kitchen
4. Bathroom
5. Communication:

-  36.70 m2
-  14.50 m2
-  8.50 m2
-  4.20 m2

hall, cloak-room and corridor by the 
parents’ bedroom -  7.90 m2
Staircase (50% of the 
view) -  2.20 m2
Built-in cupboards -  1.62 m2
View of the attic 1:250

6. Single bedroom -  9.40 m2
7. Double bedroom -  10.80 m2
8. 10. Living-room of the children’s

pant with communication - 10.00 m2
9. Bathroom - 2.50 m2

b u ilt - in  cupboard - 1.56 m2
View of the cellar 1:250
11. Communication - 10.10 m2
12. Garage - 16.00 m2
13. Storę - 3.90 m2
14 Food. vegetabłe, preservatives

storę _ 3.40 m2
15. Boiler room with fuel

storę - 9.40 m2
16. Laundry, room for 

tinkering
House-work cupboard in the 
corridor

-  9.00 m2

1.40 m:
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>rzy/Authors: arch. arch. Zbigniew Za- ” 
Fodzki i Józef Ząbecki
Wierzchnia użytkowa -110,4 m2, powierz

chnia mieszkalna -  75,5 m2, powierzchnia 
(gospodarcza -  39,6 m2, garaż -  18,8 m2,
I powierzchnia całkowita -178,0 m2.
Dom jednorodzinny, wolno stojący, partero- 
[wy, częściowo podpiwniczony. Program do
stosowano do potrzeb rodziny 4-6-oso- 

>wej: 4 pokoje sypialne, pokój dzienny 
kominkiem. W podpiwniczeniu garaż. Bu- 
rnek przewidziany do usytuowania na 
tiałce o indywidualnym uzbrojeniu (własny 

■  bór wody i unieszkodliwianie ścieków).

■  ogram:
I  an piwnic 1:250 
W  Garaż z miejscem

na warsztat podręczny 
■ 2  Ustęp z umywalnią 
| 3  Składzik warzyw, przetworów, 

środków spożywczych 
Składzik przedmiotów różnych-  
Kotłownia i skład opału 

| . 6  Komora na śmietniki 
Komunikacja 

lan parteru 1:250 
t . Pokój dzienny 

|?. Sypialnia 1-2-osobowa 
lub pokój do pracy 

J. Sypialnia 2-osobowa -
Sypialnia 1-osobowa -
Syp ial n ia 1 -oso bo wa 
Kuchnia 
Hall
Korytarz w części sypialnej 
Łazienka • -
Ustęp z umywalnią 
Pomieszczenie do prac 
domowych (pranie, szycie, 
majsterkowanie) -  -

§2. Przedsionek
Szafy wbudowane 
Schody (50% rzutu)

18,8 m2 
1,5 m2

4.7 m2
8,0 m2

17.6 m2
1.7 m2
8.4 m2

36,0 m2

10.2 m2
12.3 m2
8.5 m2
8.5 m2 
9,2 m2
5.5 m V

10.6 m2o
4.5 m2
1.5 m2

7.8 m
1.8 m2 
3,6 m2 
1,4 m2

f

| Jsabie floor area -110.4 m2, living surface -  
[5.5 m2, house-work surface -  39.6 m2, gar- 

ie -18 .8  m2, total area -178.0 m2. 
j-storeyed. detached, single-family house, 

rtly with a cellar. Its program has been 
signed for a 4-6-person family: 4 bed- 
»ms, living-room with fireplace. Garage in 

cellar. The house should be built on 
slot individually furnished (individual wa- 
r intake and sewage system).

^Program:
View of the cellar 1:250 
0.1 Garage with room for

aworkshop -  18.8 m2
0.2 WC and wash-hand

basin -  1.5 m2
0.3 Food, vegetable, preservatives

storę * -  4.7 m2
0.4 Storę -  8.0 m2
0 5 Boiler room and fuel

storę -  17.6 m2
0-6 Chamber for litter

boxes -  1.7 m2
Communication -  8.4 m2

View of the ground floor 1:250 
1- Living-room -  36.0 m2
2. Single-double bedroom

orstudy -  10.2 m2
3. Double bedroom -  12.3 m2
4. Single bedroom -  8.5 m2
5. Single bedroom -  8.5 m2
6. Kitchen -  9.2 m2
7. Hall -  5.5 m2
8. Corridor in the bedroom

part -  10.6 m2
9. Bathroom -  4.5 m2

10. WC and hand-wash basin -  1.5 m2
11. House-work room (washing, sewing,

tinkering) -  7.8 m2
1̂2. Vestibule -  1.8 m2

Built-in cupboards -  3.6 m2
Staircase (50% of the view) -  1.4 m2

3Q0

I 511 300 ,60i 300—j .50 3
t t T I 1 T

/ ‘

,0 1 2 3 i  5.m

:; W

_KSL_

□  '

U -  1 ? t n

&

j

W.

•I o 5 10 15 20 M

" t |

77



V  : mm

Dom 12’1976 House 12’1976

Autor/Author: areh. Zbigniew Piskorski 
Powierzchnia użytkowa -  104,80 m2, powie
rzchnia mieszkalna -  72,85 m \ powierzchnia 
gospodarcza łącznie z garażem -  45,50 m2, 
powierzchnia całkowita -160,20 m2, kubatu
ra budynku -  536 m3.
Dom jednorodzinny, wolno stojący, dwukon
dygnacyjny, w pełni podpiwniczony. Pro
gram mieszkania dostosowany do potrzeb 
rodziny 5-osobowej: 3 pokoje sypialne, po
kój dzienny z kominkiem i pokój jadalny. 
Pomieszczenia gospodarcze oraz garaż 
w podpiwniczeniu.

Program:
Plan parteru: 1:250

1. Pokój dzienny wielofunkcyjny- 24,10 m2
2. Aneks jadalny -  9,45 m2
3. Kuchnia -  8,20 m2
4. Hall -  5,75 m2
5. Przedsionek -  2,00 m2
6. WC -  1,90 m2
7. Szafy wbudowane -  0,80 m2

Klatka schodowa -  2,25 m2
Plan piętra 1:250

7. Sypialnia 2-osobowa -  14,30 m2
8. Sypialnia 2-osobowa -  15,60 m2
9. Sypialnia 1-osobowa -  9 40m 2

10. Łazienka -  4,60 m2
11. Hall -  5,80 m2

Szafy wbudowane -  2,90 m2
Plan piwnic 1:250
12. Pralnia -  5,00 m2
13. Pomieszczenie na piec CO

oraz opał -  9,00 m2
14. Skład środków spożywczych

i warzyw -  4,50 m2
15. Skład przedmiotów różnych

ew. warsztat podręczny -  9,50 m2
16. WC -  1,20 m2
17. Komunikacja -  7,90 m2
18. Garaż -  16,30 m2

M  i
-ii.

ł  ^
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Usable floor area -104.80 m2, living surf ace -  
72.85 m2, house-work surface inc!usive of 
garage -  45.50 m2, total area -  160.20 m2, 
cubature of the house -  536 m3. 
Two-storeyed, detached, single-family 
house with cellar. Its program has been 
designed for a 5-person famiły: 3 bedrooms, 
living-room with fireplace and dining-room. 
House-work rooms and garage in the cellar.

Program:
View of the ground floor 1:250 

1. Multi-functional
living-room -  24.10 m!

2. Diningannex -  9.45 m!
3. Kitchen -  8.20 m!
4. Hall -  5.75 m:
5. Vestibule -  2.00 m:
6. WC -  190 m;

Built-in cupboards -  0.80 m!
Staircase -  2.25 m!

View of the first floor 1:250
7. Double bedroom -  14.30 m:
8. Double bedroom -  15.60 mj
9. Single bedroom -  9.40 m!

10. Bathroom -  4.60 nV
11. Hall -  5.80 m:

buiłt in cupboards -  2.90
View of the cellar 1:250
12. Laundry -  5.00 m!
13. Central Heating and fuel

room 9.00 nr
14. Food and vegetable
‘ storę -  4.50 m:
15. Storę or ready-to hand

workshop -  9.50 m;
16. WC -  1.20 m:
17. Communication -  7.90 m'

7 0  18. Garage -  16.30 m"
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Autor/Author: arch. Ewa Taras-Żebrowska 
Powierzchnia użytkowa -  109,80 m2, powie
rzchnia mieszkalna -  78,40 m2, powierzchnia 
gospodarcza łącznie z garażem -  52,15 m2, 
powierzchnia całkowita -170,25 m2, kubatu
ra budynku -  890,00 m3.
Dom jednorodzinny, wolno stojący, dwukon
dygnacyjny, częściowo podpiwniczony. 
Przewidziany dia rodziny 5-osobowej: 3 po
koje sypialne, pokój dzienny i wydzielona 
jadalnia z antresolą (kącik hobby). Pomiesz
czenia gospodarcze dla ogrzewania miesz
kania i składowania oraz garaż w podpiwni
czeniu, pomieszczenia dla prac domowych 
(pranie, szycie, majsterkowanie) na parte
rze. Tradycyjna technologia realizacji.

Program:
Plan parteru 1:250
1. Przedsionek
2. Hall
3. Pokój dzienny
4. Jadalnia
5. Kuchnia
6. WC
7. Pomieszczenie dla prac 

domowych 
Szafa
Schody (50% rzutu)

Plan piętra 1:250
8. Sypialnia 2-osobowa
9. Sypialnia 1-osobowa

10. Sypialnia 2-osobowa
11. Łazienka
12. Antresola jadalni 

Przedpokój 
Szafy

Plan piwnicy 1:250
13. Garaż
14. Pomieszczenie na instalację 

CO oraz skład opału
15. Skład środków spożywczych, 

przetworów, różnych przedmiotów 
i warsztat podręczny

1,40 m2
-  4,00 m2
-  20,70 m2
-  14,20 m2
-  7,90 m2
-  1,70 m2

-  7,90 m2
-  0,54 m2
-  2,90 m2

-  11,15 m2
8,10 m2

-  18,70 m2
-  5,80 m2
-  5,60 m2
-  4,70 m2
-  3,89 m2

-  8,00 m

Usabte fłoor area -109.80 m2, living surface 
-  78.40 m2, house-work surface inclusive of 
garage -  52.15 m2, total area -  170.25 m2, 
cubature of the house -  890 m3. 2-storied, 
detached, single-famiły house partly with 
a cellar. It has been designed for a 5-person 
family: 3 bedrooms, łiving-room with dining 
recess and mezzanine (hobby recess). Cent
ral heating, Stores and garage in the cellar, 
house-work rooms (washing, sewing, tinker- 
mg) on the ground floor. Traditional realiza- 
tion technology.

Program:
View of the ground floor 1:250 

1 ■ Vestibule
2. Hall
3. Living-room 
4- Dining room
5. Kitchen
6. WC
7. House-work room 

Cupboard
Staircase (50% Of the view) _

View of the 1sl floor 1:250
8. Double bedroom 
9- Single bedroom

*10. Double bedroom 
1 1 • Bathroom 
**2. Mezzanine of the 

dining room
Anteroom -
Cupboards

View of the cellar 1.250
13. Garage
14. Central heating room 

and fuel storę
15. Food, and, preservatives storę,

1.40 m 
4.00 m: 

20.70 m 
14.20 m:
7.90 m: 
1.70 m:
7.90 m: 
0.54 m:
2.90 m:

5.60 m: 
4.70 m: 
3.89 m:

19.70 m:

11.05 m

8.00 nT



Autor/Author: arch. Piotr Gocławski 
Powierzchnia użytkowa -  107,80 m2, powie
rzchnia mieszkalna -74,30 m2, powierzchnia 
gospodarcza łącznie z garażem -  43,90 m2, 
powierzchnia całkowita -162,30 m2, kubatu
ra budynku -  720,00 m3.
Dom jednorodzinny, wolno stojący, dwukon
dygnacyjny, częściowo podpiwniczony. 
Przewidziany dla rodziny 4-5-osobowej: 3 
pokoje sypialne, pokój dzienny z aneksem 
jadalnym i pokój do pracy (z możliwością 
zmiany na pokój sypialny 1-osobowy). Po
mieszczenia gospodarcze dla ogrzewania 
mieszkania i składowania w podpiwnicze
niu, pomieszczenia dla prac domowych (su
szenie, szycie, majsterkowanie) na piętrze; 
garaż i warsztat podręczny w części powią
zanej dachem z budynkiem mieszkalnym. 
Tradycyjna technologia realizacji.

Program:
Plan parteru 1:250

1. Pokój dzienny -  24,80 m
2. Aneks jadalny -  8,30 m2
3. Pokój do pracy lub sypialnia

1-osobowa -  9,90 m2
4. Kuchnia -  7,90 m2
5. Hall -  6,60 m2
6. Przedsionek -  1,70 m2
7. WC - 1,30 m2
8. Warsztat podręczny i składzik- 5,40 m2
9. Garaż -  16.50 m2

10. Schody (50% rzutu) -  2,70 m2
Plan piętra 1:250
1. Sypialnia 2-osobowa -  15,10 m2
2. Sypialnia 1-osobowa -  8,30 m2
3. Sypialnia 1-osobowa -  7,90 m2
4. Galeria komunikacyjna -  9,47 m2
5. Łazienka -  5,50 m2
6. Pomieszczenie dla prac domo

wych -  5,10 m2
Plan piwnicy 1:250
1. Pomieszczenie na instalację

CO -  6,80 m2
2. Skład opału -  3,30 m2
3. Skład przedmiotów różnych -  4,60 m2
4. Korytarz i schody -  8,20 m2
5. Skład środków spożywczych, 

przetworów, warzyw i owoców -  2,20 m2

Usable floor area -107.80 m2, living surface -  
74.30 m2, house-work surface inclusive ot 
garage -  43.90 m2, total area -  162.30 m \ 
cubature of the house -  720 m3,
2-storied, detached, single-family house, 
partly with a cellar. It has been designed for 
a 4-5-person famiły: 3 bedrooms, living- 
room with dining annex, and study (change 
for a single bedroom possible). Central heat- 
ing room and Stores in the cellar, house- 
work fooms (drying, sewing, tinkering) on 
the first floor; garage and ready-to-hand 
workshop in an annex connected with the 
house with the roof. Traditional realization 
technołogy.

Program:
View of the ground floor 1:250

1. Living-room -  24.80 m2
2. Dining annex -  8.30 m2
3. Study or single bedroom -  9.90 m2
4. Kitchen -  7.90 m2
5. Hall -  6.60 m2
6. Vestibule -  1.70 m2
7. WC -  1.30 m2
8. Ready-to-hand

workshop and storę -  5.40 m2
9. Garage -  16.50 m2

10. Staircase
(50% Of the view) -  2.70 m2

View of the 1st floor 1:250
1. Double bedroom -  15.10 m2
2. Single bedroom -  8.30 m2
3. Single bedroom -  7.90 m2
4. Communication gallery -  9.47 m2
5. Bathroom -  5.50 m2
6. House-work room -  5.10 m2

View of the cellar 1:250
1. Central heating room -  6.80 m2
2. Fuel storę -  3.30 m2
3. Storę -  4.60 m2
4. Corridor and stairs -  8.20 m2
5. Food, preservatives, vegetable

and fruit storę -  2.20 m

t
■
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Dom 4’1977 House 4’1977

Powierzchnia użytkowa -110,0 m2, powierz
chnia mieszkalna -  74,7 m2, powierzchnia 
gospodarcza łącznie z garażem -  50,0 m2, 
powierzchnia całkowita -179,9 m2, kubatura 
budynku -  620,0 m3.
Dom jednorodzinny, wolno stojący, partero
wy, częściowo podpiwniczony. Dom przewi
dziany jest dla rodziny 6-osobowej. Po
mieszczenia gospodarcze do ogrzewania 
mieszkania, składowania oraz pomieszcze
nia do zajęć typu hobby w piwnicy, na parte
rze -  garaż. Dom przewidziany jest do lokali
zowania na terenach o luźnej zabudowie, 
wymaga działki o powierzchni 800-900 m2. 
Tradycyjna technologia realizacji.

Program:
Plan parteru 1:250
1. Pokój dzienny

-  część wypoczynkowa -  17,50 m2
2. Pokój dzienny

-  część przeznaczona na jadal
nię -  11,00 m2

3. Kuchnia -  10,50 m2
4. Sypialnia 2-osobowa -  13,30 m2
5. Sypialnia 1-osobowa -  8,00 m2
6. Sypialnia 2-osobowa -  12,80 m
7. Sypialnia 1-osobowa -  9,60 m2
8. Łazienka -  3,40 m2
9. WC łącznie z szatnią — 3,30 m2

10. Przedsionek -  3,90 m2
11. Komunikacja -  15,60 m2
12. Pomieszczenie do prac domo

wych -  6,60 m2
13. Skład podręczny z miejscem

do napraw i majsterkowania -  8,50 m2
14. Garaż -  15,90 m2

Szafy ubraniowo-bieliźniane -  5,00 m2
Schody do piwnicy -  2,40 m2

Plan piwnicy 1:250
15. Pomieszczenie do CO

oraz składowania -  13,20 m2
16. Skład środków spożywczych

i przetworów -  4,20 m2
17. Pomieszczenie na urządzenia

techniczne -  2,40 m2
18. Skład przedmiotów różnych -  5,80 m2
19. Pomieszczenie do zajęć

typu hobby -  8,90 m2
20. Komunikacja -  6,30 m2

r - ^ - 1

□ i

‘ K

Usable floor area - 110.0 m2, living surface -  
74.7 m2, house-work surface incłusive of 
garage -  50.0 m2, total area -  179.9 m2, 
cubature of the house -  620 m3.
1-storied, detached single-family house, 
partly with a celiar. The house should 
be located on grounds of disperse deve- 
lopment, the plot being not smaller than 
800-900 m2. Individual furnishing of the 
ground.

Program:
View of the ground floor 1:250
1. Living-room -  resting part
2. Living-room -dining part
3. Kitchen
4. Double bedroom -
5. Single bedroom
6. Double bedroom -
7. Single bedroom
8 Bathroom -
9. WC with cloak-room
10. Vestibuie -
11. Communication
12. House-work room
13. Ready-to-hand storę with room 
for repairs and tinkering
14. Garage

Linen and clothes cupboards 
Stairs to the celiar 

View of the celiar 1:250
15. Central heating room and 

fuel storę
16. Food and preservatives 

storę
17. Technical eęuipment storę
18. Storę
19. Hobby works room
20. Communication

17.50 m2 
11.00 m2
10.50 m2 
13.30 m2
8.00 m2 

12.80 m2
9.60 m2
3.40 m2 
3.30 m2 
3.90 m2

15.60 m2
6.60 m2

8.50 m2 
15.90 m2
5.00 m2
2.40 m2

-  13.20 m2

4.20 m' 
2.40 m2 
5.80 m2 
8.90 m2 
6.30 m2.

0 5 10 m
-i--------- 1--------- 1 - ,
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konku rsu  u co m p e titio n s

N owy dział w naszym piśm ie poświęcony publikacji pokłosia krajowych  
konkursów architektonicznych będzie odtąd stałą pozycją. Konkursy są 

przecież jednym  z najważniejszych narzędzi warsztatu twórczego architekta. 
Podejm ując się regularnego publikowania m ateriałów pokonkursowych redak
cja świadomie zaryzykowała formę najbardziej dla siebie niebezpieczną  
publikacji z komentarzem . Spodziewam y się bowiem twórczej dyskusji i dla tej 
dyskusji odpowiednio formułujemy nasze opinie.
Konkursy architektoniczne w Polsce mają długą tradycję i są, w porównaniu 
z innymi krajami, bardzo rozwiniętą formą działania. Można więc mówić o tej 
działalności dobrze, ale nie wolno nie dostrzegać tego, co nie jest dobre. 
Ostatnio pojawiło się zresztą wiele głosow krytycznych, nawet głosów kwestio
nujących w ogolę rację bytu konkursów.
Jesteśm y p rzec iw ni,, wylewaniu dziecka wraz z kąpielą ” i dlatego przyjmujemy 
formę publikacji m ającą pobudzić dyskusję na właściwe twórcze tematy.

★  ★  ★
600 (słownie: szescset!) zorganizowanych po wojnie w Polsce konkursów jest 
liczbą, która skłania do różnych w tym i ponurych refleksji. Rezygnujemy tu 
z łatwego, dem agogicznego przeciwstawiania konkursów i realizacji: zbyt długa 
jes t droga rzem ieślniczego przetworzenia zamysłu w rzeczywistość, by zarzu 
cać wprost projektom konkursowym, że odbiegają od życia, albo żeby zarzucać  
wprost życiu, że okalecza projekty konkursowe. Przedmiotem naszych uwag b ę
dą więc te ogniwa ciągu przyczynowego, które łączą konkursy i architekturę  
powstającą wokół nas, a tkwią w sam ej strukturze organizacji konkursów. 
Pierwszą przyczyną nieporozumień konkursowych są same warunki. Z  reguły 
program konkursów urbanistycznych i architektonicznych jest przesadnie duży , 
zarówno jeśli chodzi o teren, jak i kubaturę.
W konkursach na teatry czy zespoły teatrów program iści zapom inają, że  
zgodnie z formułą Ionesco nie trzeba budować teatrów dla sztuk, których nie 
napisano.
W konkursach na rewaloryzację fragmentów starych m iast okazuje się po 
bliższej analizie warunków, że proporcja nowej architektury do starej zam ienia  
je  w konkursy na likwidację skutków masowych wyburzeń dla nielicznych 
budynków zabytkowych „Zweryfikowany” rozwiązaniam i konkursowymi pro
gram staje się następnie podstawą faktycznych wyburzeń, po czym następuje 
dopiero... bilans rzeczywistych potrzeb i możliwości.
Kolejnym zabiegiem  fałszującym porównywalność rozwiązań projektowych jest 
nieprecyzyjne określanie m aksymalnej kubatury w konkursach na obiekty 
użyteczności publicznej, w wyniku czego niektórzy konkurujący budują m onu
mentalizm swoich projektów z... powietrza, które trzeba potem nie tylko obudo
wać, ale ogrzać i zwentylowac. Wariantem takiej bocznej furtki w sformułowaniu  
warunków jest sytuacja, w której celem  konkursu jest projekt konkretnego 
budynku. ale w skali urbanistycznej konkurujący mogą zaproponować dodatko 
wy program w jego otoczeniu Niektórzy projektanci nie organizują wówczas 
przestrzeni m iejskiej kubaturą taktyczną, lecz są w stanie niwelować nawet 
podstawowe błędy w uformowaniu czy zlokalizowaniu bryły swojego budynku, 
operując kubaturam i fikcyjnymi.
Jak widać, nieprecyzyjność warunków pozbawia projekty konkursowe tych 
nielicznych zobiektywizowanych i w prosty sposób porównywalnych podstaw  
oceny, jak kubatura czy intensywność zabudowy. A zdarza się jeszcze groźniej
sza nieprecyzyjność warunków: określa się zespół mieszkaniowy dla kilkudzie
sięciu tysięcy ludzi jako osiedle, a nie miasto lub dzielnicę. Dokonuje się 
nadużycia intelektualnego o skutkach nie werbalnych, lecz konkretnych  
projektowych, choć nie dających się ująć w żadne liczby.
Drugą sprawą często krytykowaną są same kryteria sądzenia konkursów, 
często formułowane post factum i tak ogólnie, żeby nikt z niczego nie mógł 
zrobić sędziom zarzutu. Służą temu enigmatyczne lub wewnętrznie sprzeczne 
sformułowania opinii w rodzaju:,,niewłaściwy wyraz architektoniczny ,, ,pow ta
rzalny ale urozm aicony”, .totalny \ ale uniemożliwiający etapow anie' etc 
Komplety sędziowskie nie są stałe, a więc usprawiedliwiona jest płynność 
kryteriów Żaden historyk współczesnej architektury obok nazwiska autora nie 
umieszcza nazwisk sędziów, z czasem nikt więc nie pam ięta, kto zadecydował 
o takiej a nie innej koncepcji. Konkurujący grają więc do pustych bramek, co 
nasila jeszcze nieodpow iedzialność:,,M iałem  prawo strzelać mówi projektant 

to nie moja wina. że on nie bronił bram ki”.
Konkursy od lat preferują „wizje . „kreac je”, papierowe szaleństwa, których 
wcieleniem najdoskonalszym były dziesiątki konkursów urbanistycznych na 
centra miast, organizowanych szczególnie często w latach sześćdziesiątych  
Celem organizowania wielu z tych konkursów, ukrytym przed konkurującymi 
była potrzeba uzyskania zgody na lokalizację np. jednego domu towarowego , 
co było niem ożliwe bez przedstawienia władzom koncepcji urbanistycznej
centrum
Coz więc my, prezenterzy i kibice, możemy zaproponować w momencie, gdy 
Panta rhei w arch itekturze?
Chcielibyśmy przedstawiając konkursy zwiększyć porównywalność rozwiązań, 
a zatem ułatwić rewizję i formułowanie kryteriów oceny Będziem y w ięcdokład  
'dej przedstawiać warunki i sytuację: otoczenie, zabudowę istniejącą, zieleń i za 
Pomocą układu graficznego ułatwiać zestawianie prac i opinii o nich 
Ponieważ obserwacje czytelników dowodzą, że przeglądając dokum entację  

P  konkursów z konieczności odczytują oni tylko dwie rzeczy: zespoły projektowe  
i opracowanie graficzne . postaramy się zredukować te ostatnie na rzecz 
większego wyeksponowania idei projektu Nie wyklucza to szczegółowego  
Przedstawiania projektów o wybitnych walorach architektonicznych Na końcu 
każdej prezentacji zgłaszać będziem y pytania i wątpliwości: nasze , czytelników  
lub też relacjonować dyskusję pokonkursową. Po sześciuset konkursach SARP 
widać, jak dalece nie ma sądu ostatecznego w architekturze! Oczekujemy więc 
uwag krytycznych z kolei o naszych propozycjach i prezentujem y 5 konkursów  
z 1977 r 0

4 rticles discussing the effects of architectonic competitons will become 
a perm anent feature in our magazine. They are one of the most im portani 

tools of an arch itec ts  workshop.
We are fully aware that the form chosen for pubtication of post-competition  
materials -  article with com m entary is Mery risky. However, our aim is to 
próMóke creatiMe discussion and thus our opinions are deliberately polemical. 
In Poland architectonic competitions have a long h istoryandare, in comparison  
with other countries, a well-deyeloped form of architectonic activity. They have 
brought about m any interesting effects, but their negative sides should not be 
overlooked. Recently, a lot of criticat opinions h aveb een  voiced, sonie ot them  
ąuestioning the raison d ó tre  o f the competitions.
We are opposed to cutting off an arm because ot a hurting finger and have 
adopted this form of publication hoping to incite discussion on these subjects

600 (say six hundred) contests organizedin Poland after the World W arłłm akes  
a num ber which moves to succes$ive cheerless thoughts . Here, we give up easy  
and dem agogical contrasting of contests and realizations: the way of trans- 
forming a thoughtinto reality is too long to reproach contests with impracticabil- 
ity or to find faults in realizations of contest designs, The subject m atter of our 
discussion will be the links ot industrial process which connect contests and the 
arising architecture and they inhere in the very structure o fthe  organization of 
contests.
The first reason for contest misunderstandings are their very conditions, 
GeneraUy the program of both architectural and town-planning contests is too 
big as far as both the area and the cubature are concerned. In the contests for 
theatres or theatre complexes progammists forget that the opera-house in 
Sydney even for a country-continent like Australia was an economic problem  
and in accordance with Ionesco ’s formuła there is no needo  f  building theatres  
for unwritten plays.
In the contests for rehabilitation of fragments of old towns, after a brief analysis 
of the conditions it becom es elear that they are contests tor tiąuidation ot effects 
of m ass-dem olitions for scarce monum ental buildings. The program „yerified” 
with contest destgns becom es a base for actual demolitions; next a balance of 
real needs and possibillties follows
Another condition falsifying the com parability of contest designs is not well- 
defined maximum cubature for public buildings. As the result competitors build 
m onum ental structures which are next to be lined, heated and ventilated. 
A yariant ot such an escape in contest conditions is the situation when 
competitors are reąuired to design a defintte building butin  the tow nplanning  
they also m ay suggestan extra program in its surroundings. Some designers do 
not organize the town s space with actual cubature but they can correct even  
most serious mistakes in formation or location of the mass ot their building 
operating with fictitious cubatures.
It is well Misible that inaccuracy of conditions depriyes contests designs o fthe  
few objectiye and com parable criteria ot estimation. namely cubature and  
intensity of building. Eyen morę serious inaccuracy happens: a habitable 
complex for seyeral dozen thousand of people is defined as a housing estate  
and n o ta  town or a district. Thus an intelectual abuse is done and its results are  
not yerbal but real although they cannot be specified in num bers.
Another, often criticized m atter are the criteria of judgm ent; they are often 
form ulated post-factum  and in such generał terms that no fault can be found 
with judges Enigmatic and contradictory formulations of the opinions serve this 
purpose , e g. „ improper architectural im age ’ , „ repeatab le , but varied”, „awful, 
but making staging im possible”. etc, Juries are not perm anent so liąuidness ot 
criteria is justified . Nonę ot historians of contem porary architecture places  
nam es of judges with names of authors , so after some time nobody rem em bers  
who decided for that and not other concept. So competitors shoot at empty 
goals which intensifies irresponsibility; ,,lcou ld sho ot”, a designer says, ,,it was 
not my fault that he did not save the g o a l”
For years contests have pretered „ yisions”, ,,creations” paper madness of 
which the most perfect were tens of town planning contests for town centres, 
freguentły organized in the sixties. The secret reason for organization of 
many of them was the need of acceptance of a location ot e.g . one generał 
storę only The acceptance was impossible to obtain unless the authorities 
were presented a town-planning concept of the whole centre  
What can we, who only present and look on. suggest while m architecture  
panta rhei
Presenting contests we would like to inerease com parability of design thus 
making easier the reyision and formulation of the criteria of judgment. We will 
present the conditions and the situation m deta il; the surrounding, the existing  
buildings and greens. Also graphic schem es will help to mutually com pare the 
works and opinions about them
R eaders' obseryations prove that while looking through documentations of 
contests only two things can they clearly read. designing collective bodies 
and., graphic realization We shall try to reduce the latter for the benefit ot 
setting off the idea of the design. This does not etiminate tuli presentation of 
designs of rea l architectural values. At the end of every presentation we shall 
place ąuestions and doubts: ours. our readers or we shall relate the post-con- 
test discussion 600 contests organized by the Association of Architects of 
Polish Republic proved that there has been no Last Judgm ent in architecture! 
We are waiting for your critiąues of our suggestions and propositions and here  
we present 5 contests from 1977 #
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[...] Konkurs ten był w samym założeniu 
konkursem problemowym i zadaniem 
jego było przygotowanie materiałów do 
dalszych faz realizacyjnych centrum, 
które w myśl dotychczasowych ustaleń 
ma pełnić w przyszłości rolę ośrodka 
miejskiego, współpracującego ze śród
mieściem Gdańska w zakresie usług dla 
całej aglomeracji. Teren objęty konkur
sem jest prawie płaski, o nieznacznym 
spadku w kierunku północnym (ok. 16,0 
m ).
Dzielnica mieszkaniowa „Zaspa" reali
zowana obecnie została zaprojektowa
na na terenach dawnego lotniska, samo 
zaś centrum, będące tematem konkur
su, zostało zlokalizowane wzdłuż istnie
jącego pasa startowego tego lotniska. 
Rozciąga się ono od ulicy Grunwaldz
kiej i istniejącego przystanku PKP Za
spa, w kierunku morza do tzw. ..drogi 
zielonej” . Poszczególne jednostki 
mieszkaniowe dzielnicy „Zaspa” ota
czające centrum i realizowane sukcesy
wnie mają pełne uzbrojenie oraz bardzo 
dogodne powiązania z układem komu
nikacyjnym Trójmiasta. Masową obsłu
gę pasażerską: średnicowa linia SKM 
Gdańsk-Gdynia i tzw. „Przymorska” 
SKM Sopot-Port Północny (z dalszymi 
powiązaniami) oraz linie tramwajowo- 
autobusowe planowane na ulicach Ro
kossowskiego i Grunwaldzkiej.
Teren opracowania został podzielony 
na dwa zespoły realizacyjne. Zespół I 
równoznaczny z I etapem realizacji cen
trum -  położony między terenami PKP
1 ul. Rokossowskiego, z przewagą funk
cji handlowo-gastronomicznej i admini
stracyjnej oraz Zespół II -  położony po
między ul. Rokossowskiego i „Drogą 
Zieloną” , z przewagą funkcji kultural- 
no-sportowej.
W zakresie usług wymagania konkurso
we były następujące:
-  handel, rzemiosło, 

gastronomia
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administracja -
hotele
teatr
dramatyczny 
teatr lalek 
2 kina

sala koncertowo-
widowiskowa
kluby
o łącznej liczbie 
sala wystawowa 
biblioteka 
ośrodek sportowy
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60 200 m2 p.u.
31 500 m2 p.u.
16 000 m2 p.u.

700 miejsc 
300 miejsc 
900 miejsc

każde

1 000 miejsc

1 600 miejsc 
1 000 m2 p.u.

1 000 000 tomów 
następującymi 

obiektami: pływalnia kryta, sala sporto
wa, boiska.
[...] Sąd Konkursowy przyjął następują
ce kryteria oceny:
a) walory kompozycyjno-przestrzenne: 
- wkomponywanie centrum w zadany 
układ osiedla „Zaspa” ,

[„.] The competition was, in its very 
assumption, to prepare materials for 
further realization phases of the center 
which, according to the decisions, is to 
play the part of an urban center taking 
over some of Gdańsk downtown duties 
on the scalę of the agglomeration. The 
area to be devełoped is almost fiat, 
slighty sloping toward the north (16.0 
m ) .

The now-built housing development 
„Zaspa” is located in the area formerly 
occupied by an airfield; the center is to 
be located along the still existing run
way. It is to extend from Grunwaldzka 
St. and railway station Zaspa toward the 
sea, to so called „green road” . The 
surrounding housing units, some al- 
ready built, some still in stage of realiza
tion, are on fully developed site and 
have good access to the communica 
tion net of the aggomeration. Mass 
transportation will be assured by Rapid 
Train Linę Gdańsk-Gdynia and 
„Przymorska” („Coastal” ) Rapid Train 
Linę Sopot-Northern Port, as well as 
streetcar and bus lines planned in 
Rokossowskiego and Grunwaldzka 
streets.
The area was divided into two realiza
tion units. Unit I corresponds to the first 
stage of realization of the center and is 
situated between the railway and 
Rokossowskiego St. It will fulfill com- 
mercial, administrative and restaurant 
functions while Unit II (situated between 
Rokossowskiego St. and Green Road) 
will have cultural and sport functions 
Competition reąuirements as regards 
the services were: 

trade, workshops, 
restaurants 60,200 sq.m.
administration 31,500 sq.m

-  hotels 16,000 sq.m.
drama theater 700seats

-  puppet theater 300seats
two movie theaters 900 seats each

-  concert and show
hall 1,000 seats

-  clubs all together 1,600 seats
exposition hall 1,000 sq.m
library 1,000,000 vol
sports center with roofed swimming

pool, sports hall, sport fields.'

[...] The following points were assumed 
as criteria of opinions:
a) composition and spatial values:
-  situating the center in Zaspa housing 
development,
-  preserving of the perspective from 
boulder hills toward the sea,
-  Ievel of architectonic Solutions, 

use of green areas;
b) program and usefulness: 

elear division of functions, 
right disposition and zoning of the

program.

-  zachowanie ciągu widokowego 
wzgórza morenowe -  morze,
-  poziom rozwiązań architektury,
-  stosunek do zieleni;
b) walory programowo-użytkowe:
-  czytelność rozmieszczenia funkcji,
-  właściwa dyspozycja i strefowanie 
programu,
-  przyjęte rozwiązania techniczne i 
realność konstrukcji,

możliwość swobodnego etapowania 
realizacji;
c) względy komunikacyjne: 

dostępność kołowa dla użytkowni
ków i dostawców,

warunki postojowe dla pojazdów, 
swoboda ruchu pieszego, 
nieuciążliwość rozwiązań komunika

cyjnych dla otoczenia [...].
Sąd Konkursowy przyznał dwie równo
rzędne drugie nagrody dla prac nr 5 i nr 
8 oraz jedną trzecią nagrodę dla pracy 
nr 2. Sąd Konkursowy zalecił ponadto 
przeprowadzenie drugiego etapu kon
kursu w formie konkursu uproszczone
go ograniczonego do dwóch zespołów 
nagrodzonych drugimi nagrodami. 
Sekretarz organ izacy jny  -  arch. Jerzy

P oklew ski
Wytyczne i wnioski pokonkursowe
Czas, który upłynął od ustalenia założo
nego programu funkcjonalnego, nie 
spotykanego dotąd w planowaniu prze
strzennym i funkcjonalnym aglomeracji 
gdańskiej, do rozstrzygnięcia konkursu 
na ośrodek dzielnicy „Zaspa” , opartego 
na tym programie i nadal otwartej dys
kusji nad- kształtem i funkcją takiego 
ośrodka, nie pozwolił Sądowi Konkur
sowemu na podjęcie jednoznacznej de
cyzji o wyborze określonego kierunku 
rozwiązania powyższego tematu. 
Przyznanie dwóch równorzędnych dru
gich nagród w rozstrzygnięciu konkur
su Sąd Konkursowy traktuje jako możli
wość i dalszą potrzebę kontynuacji tego 
tematu.
Na podstawie powyższej decyzji i dys
kusji przeprowadzonej w trakcie prze
wodu sądowego Sąd Konkursowy wy
sunął następujące wnioski, które winny 
być przedmiotem analizy projektowej 
w toku dalszej pracy nad przedstawio
nym zagadnieniem:
1) Projektowanie odpowiednio wypo
sażonego ośrodka dzielnicy o posze
rzonym zakresie oddziaływania wyma
ga sprawdzenia możliwości korekty linii 
zabudowy projektowanych zespołów 
zabudowy mieszkalnej jednostek „B ” 
i „C” dzielnicy „Zaspa” przez odsunię
cie jej od projektowanego ośrodka w ta
ki sposób, aby równocześnie z projekto
wanym ośrodkiem było możliwe uzy
skanie pasa zieleni otwartego widoko
wo na morze o szerokości 60-80 m. 
Umożliwiłoby to lepszą izolację osiedla 
od ośrodka i pozwoliło na uformowanie 
wyraźnej osi kompozycyjnej tego zało
żenia;
2) Rozwiązanie przestrzenne projekto
wanego osiedla winno uwzględniać 
możliwość otwarcia wewnątrz ośrodka 
na walory przestrzenne otoczenia, 
a w szczególności na morze i zieleń 
wzgórz morenowych [...];
5) Naturalne uwarunkowania rozwoju 
społeczno-gospodarczego aglomeracji 
gdańskiej wymagają umożliwienia eta
powej realizacji ośrodka, co winno zna
leźć wyraz w projekcie przez zapewnie
nie dla każdego etapu skończonych 
efektów, skomponowanych docelowo 
przestrzennie [...].
Sąd Konkursowy uważa ponadto, że 
propozycja zabudowy przedstawiona 
w materiałach konkursowych, jako 
przyjęta do realizacji w jednostce „D” 
osiedla „Zaspa” , wymaga przeprojekto
wania.

-  technological Solutions and reality of 
construction,
-  possibility of free division into build- 
ing stages;
c) transportation
-  easy access of delivery trucks and 
private cars,
-  parking lots,
-  safe pedestrian traffic,
-  transportation not offensive to the 
environment [...].
The Jury awarded designs no. 5 and no. 
8 second prizes of equal rank and third 
prize to the design no. 2. The Jury also 
advised to organize second stage of the 
competition in which only two awarded 
workgroups would take part. 
O rgan iza tiona f secre ta ry  -  arch Jerzy  
Poklew ski

Guideiines and post-competition con- 
clusions
The lapse of time between defining of 
the functional program the scalę of 
which is qtiite exceptional in Gdańsk 
spatial planning and reaching the finał 
verdict by the Jury madę a univocal 
decision impossible as far as one direc- 
tion of further development is con- 
cerned. The discussion about Zaspa 
center has not yet finished and award- 
ing two second prizes of equal rank is 
intended as a stimulus for further dis
cussion.
On the basis of the above decision and 
discussion, the Jury suggests that fol
lowing points should be taken into ac- 
count in further designs of the center:
1) Center of Zaspa housing develop- 
ment should be clearly separated from 
B and C housing units by a green belt 
60-80 m. wide, open toward the sea and 
constituting a composition axis of the 
development. Therefore it is necessary 
to investigate the possibilities of correc- 
tion of B and C units location in Zaspa 
development;
2) Spatial pattern of the center should 
make possible „opening” of the center 
interior with views to the seaand greens 
on the boulder hills [...];
5) Conditions of socio-economic de- 
velopment of Gdańsk aggomeration 
necessitate stagial realization of the 
center. Therefore each stage should be 
treated as a finished whole fully devel- 
oped spatially and functionally [...].
The Jury also advises the designers to 
change the design of D housing unit in 
Zaspa housing development.

Skład Sądu Konkursowego / Members 
of the Jury:
Przewodniczący /  Chairman -  arch. Da
niel Olędzki (SARP „Wybrzeże”)
Sędzia referent /  Referent -  arch. Zbi
gniew Czekanowski (SARP „Wybrzeże”) 
Sędziowie /  Jurors: arch. Konrad Pła- 
wiński (Architekt Wojewódzki / Voivods- 
hip Architect), mgr Kazimierz Rynkowski 
(Wiceprezydent Miasta Gdańska /  Vice 
City Mayor), arch. Marian Wszelaki (Ar
chitekt Miejski /  City Architect), mgr Ta
deusz Zamościński (przedstawiciel 
władz lokalnych /  representative of local 
authorities), arch. Jerzy Buszkiewicz 
(SARP Poznań), arch. Zbigniew Bać 
(SARP Wrocław), arch. Wacław Rembi- 
szewski (SARP „Wybrzeże”)
Sekretarz organizacyjny / Organizatio- 
nal secretary -  arch. Jerzy Poklewski 
(SARP „Wybrzeże”)
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Druga nagroda równorzędna / 2nd pri-
ze of equal rank
Praca nr 5/ Design no. 5

Autorzy /  Authors: arch. Wojciech Dwor
ski, arch. Marek Olas, arch. Antoni Wo- 
lański; współpraca /  cooperation: inż. 
Bogdan Dmochowski, inż. Zygmunt Wy- 
bierzyński, inż. Elwira Ryńczuch, Krzysz
tof Hubeny

Opinia Sądu Konkursowego:
-  właściwe wkomponowanie centrum 
w układ dzielnicy,
-  wytworzenie w centrum właściwej 
skali urozmaiconych zespołów zrela
cjonowanych przestrzeni otwartych 
i zamkniętych, stwarzającej kameralny 
nastrój całości,
-  dostępność wewnętrzna i zewnętrzna 
centrum, zarówno w relacji użytkowni
ków pieszych, jak i zmotoryzowanych, 
oraz realność rozwiązań konstrukcyj
nych umożliwiających etapowanie wy
konania przez tworzenie niezależnych 
gniazd realizacyjnych tworzących sa
modzielne całości,
-  właściwe rozmieszczenie grup pro
gramowych w układzie centrum.

Opinion of the Jury:
-  correct composition of the center in 
the pattern of the development,
-  right scalę of varied units of open and 
closed space creating right atmosphere 
in the center,
-  accessibility of the center from the 
inside and from the outside for both 
pedestrians and automobiles, and reali- 
ty of construction permitting to realize 
the center in stages
-  correct disposition of program 
groups in the center.

Druga nagroda równorzędna / 2nd pri-
ze of equal rank
Praca nr 8 / Design no. 8

Autorzy / Authors: arch. Szczepan Baum 
(SARP), arch. Adam Matoń (SARP), arch. 
Hieronim Chodkiewicz (SARP), arch. Da
nuta Dzierżanowska (SARP), arch. An
drzej Kwieciński; współpraca / coopera
tion: arch. Małgorzata Chodkiewicz, inż. 
Włodzimierz Warszawski (PZiTB), inż. 
Zenon Kujawa, mgr inż. Jerzy Sieczkow
ski (PZiTB)

Opinia Sądu Konkursowego:
-  właściwe wkomponowanie centrum 
w układ dzielnicy, przyjmujące za oś 
założenia poziomą dominantę dawnego 
pasa startowego wg ciągu widokowego 
wzgórza -  morze,
-  jednoznaczna, totalna kompozycja 
centrum, atrakcyjna architektonicznie, 
lecz trudna do etapowania,
~ dostępność komunikacyjna dla użyt
kowników zmotoryzowanych.

* Opinion of the Jury:
-  correct composition of the center in 
the pattern of the development, based 
on horizontal domination of former run
way going from the boulder hills to the
sea,
-  elear total composition of the center, 
architectonically attractive but difficult 
to build in stages,

easy access for the vehic!e traffic



Nagroda trzecia /  3nd prize 
Praca nr 2 / Design no. 2

Autorzy /  Authors. arch. Andrzej Prusie- 
wlcz (SARP), arch. Narcyz Sienkiewicz 
(SARP), arch. Adam Walczyk (SARP); 
współpraca / cooperatłon: inż. Dariusz 
Bartoszewicz, inż. Zbigniew Dezor, inż. 
Jacek Kossowski

Opinia Sądu Konkursowego:
-  dobre wkomponowanie centrum 
w układ przestrzenny osiedla,
-  zachowanie ciągu widokowego 
wzgórza - morze,
-  wytworzenie urozmaiconych prze
strzeni w różnej skali w ramach cen
trum, stwarzających urozmaicenie 
kompozycji, z wyłączeniem roli domi
nant pionowych,
-  prostotę rozwiązań komunikacyjnych 
decydujących o dostępności obszaru,
-  wytworzenie warunków realizacyj
nych umożliwiających proste etapo
wanie,
-  prosty układ konstrukcyjny wykazu
jący dużą realność.

Opinien of the Jury:
-  correct composition of the center in 
the pattern of the development,
-  preserving of the view linę from the 
hills toward the sea,
-  varied scalę of space inside the cent
er serying to make the composition 
morę attractive but without vertical 
domination,
~ simplicity of communication pattern 
permitting easy accessibility of the 
center,
-  possibility of easy division of eon- 
struction into stages
-  simple and realistic construction 
pattern.

Praca nr 1 /  Design no. 1 Praca nr 3 / Design no. 3

Autorzy /  Authors: arch. Wiesław Anders 
(SARP, TUP), arch. Mirosław Bartosze
wicz (SARP), arch. Maciej Chojnacki 
(SARP, TUP), arch. Jerzy Kaczorowski 
(SARP), arch. Zbigniew Pomaz (SARP), 
arch. Hanna Sienkowska (SARP, TUP)

Autor / Author: arch. Janusz Kowalski 
(SARP);
współpraca / cooperatłon: arch. Andrzej 
Waldemar Dezor (SARP), arch. Marek 
Nowakowski (SARP), mgr inż. Sylwester 
Kalinowski (PZiTB), mgr inż. Zbigniew 
Lelicki, mgr inż. Piotr Dzwonkowski

Praca nr 7 / Design no. 7

Autorzy / Authors: arch. Stefan Grocho
wski (SARP), arch. Roman Hordyński 
(SARP), Paweł Władysław Kowalski (PG 
-  KSA); współpraca / cooperatłon: Wie
sław Ochoclński (PG -  KSA), Włodzi
mierz Rąbalski (PG -  KSA), Marla Kuczy
ńska (ZPAP), Aniela Butowska, Alicja 
Rossa, Tadeusz Adamowicz (PZiTB), 
Wiesław Kledzik (PZiTB), Roman Stefa- 
nicki (PZiTB), Jerzy Witkowski (PZiTB)
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Grupa „N” /  Group „N” 
Praca nr 4 / Design no. 4

Autor /  Author: arch. Jerzy Piaseczny 
(SARP)

Praca nr 6/ Design no. 6

Autorzy /  Authors: arch. Ryszard Semka 
(SARP), arch. Wojciech Mokwlński 
(SARP), Andrzej Pniewski (ZPAP); 
współpraca / cooperation: mgr ini. Jerzy 
Jamroź

Naszym zdaniem 
Jałowość zamierzeń konkurso 
wych tego typu można ohser- 
wować od lat Rodzą się one 
z paradoksu znanego także nie 
od dziś w naszym środowisku, 
że im mniej możemy zrealizo 
wać. tym ambitniejsze tworzy
my projekty. Konkurs ten jak 
dziesiątki innych science fic 
tion o centrach usługowych 
należałoby przedstawić jako 
rysunek bez podpisu, by bar
dziej inspirował do krytycznej 
refleksji. I stałoby się tak, gdy
by nie potrzeba skwitowania 
jednego sukcesu w wyniku te
go konkursu zakwestionowano 
linie zabudowy dwóch zespo
łów mieszkaniowych dzielnicy 
..Zaspa" oraz projekt realiza
cyjny trzeciego zespołu. Skłoni 
to może projektantów dzielnicy 
..Zaspa " do porzucenia w przy
szłości funkcjonalistycznych 
mrzonek o monokulturze mie
szkaniowej (upstrzonej tu i ów
dzie centrami usługowymi któ
regoś tam stopnia) jako rozwią 
za ni u. które ma zastąpić nam 
miasto.
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Skład Sadu Konkursowego /  Members 
of the Jury:
Przewodniczący /  Chairman -  arch. Ry
szard Semka (SARP „Wybrzeże”) 
Sędzia referent /  Referent -  arch. Lech 
Sternai (SARP Poznań)
Sędziowie /  Jurors: arch. Jerzy Buszkie- 
wic2 (SARP Poznań), arch. Jan Dudek- 
Kornecki (SARP Poznań), arch. Jan 
Wellenger (SARP Poznań), arch. Janusz 
Wyżnikiewicz (SARP Łódź), arch. Włodzi
mierz Cofta (TUP Poznań), płk. mgr Sta
nisław Konieczny (przedstawiciel inwes
tora /  representative of the inyestor), łnż. 
Konrad Kazimierski (przedstawiciel in
westora /  representattye of the inyestor) 
Sekretarz Organizacyjny /  Organizatio- 
nal Secretary -  arch. Włodzimierz Piątek

In our opinion
This competition proves only 
the futility of similar enter- 
prises. They result from a well- 
known phenomenon: the less 
can be realized. the morę am- 
bitious are the designs. The 
outcome of the competition be- 
longs to the science-fiction 
group and should be published 
without commentary in order to 
inspire critical reflections. We 
would have done so but for one 
thing: the competition helped 
to question construction pat- 
tern of two housing units in Zas
pa development and working 
design of a thirdone. Perhaps it 
will make Zaspa designers 
forget about their functionalist 
dreams about housing mono- 
culture (with seryice centers 
here and there) as a substitute 
for a real town.

Nagroda / Prize

Autorzy /  Authors: arch. Ewa Krasińska 
(SARP Warszawa), arch. Maciej Krasiń
ski (SARP Warszawa), arch. Jacek Mi
chalski (SARP Warszawa), arch. Andrzej 
Pazdej (SARP Warszawa), Inż. Andrzej 
Źórawski (PZITB Warszawa)

N a s z y m  z d a n i e m  

P u b l i k u j ą c  p r a c ę  n a g r o d z o n a ,  
c h c i e l i b y ś m y  z a d a ć  l a u r e a t o m  

j e d n o  p y t a n i e :  d l a c z e g o  o s r o  

d e k  G K S  , . O l i m p i a  w  P o z n a n i u  

m a  b y c  w  s w e j  a r c h i t e k t u r z e  

b l i ź n i a c z o  p o d o b n y  d o  h a l i  

s p o r t o w e j  W K S  . . L e g i a '  w  W a r  

s z a  w i e ?

I n  o u r  o p i n i o n

T h e r e  is  j u s t  o n e  q u e s t i o n  to  b e  

a s k e d  w h y  is  G K S  . . O l i m p i a  ” 
c e n t e r  in  P o z n a n  a  t w i n  o f  W K S  

. . L e g i a ’ s p o r t s  h a l l  in  W a r s a  w ?

87



m

IpRZEKBO) TOPR8ECZW EŁEMWkCJ* PWUOMCM* EUEWOfc WSCHOOWk

PRZEKRÓJ A-A

88



coo<o

N
U)
flj
J* >* 
>  O
Ł! c
O. -Q

S  No  >  

£  *

O.
CC
<co
>»
c

N
(0

O

Teren opracowania znajduje się w cen
trum Trzebnicy. Ograniczony jest ulicą 
Mielicką, Wolności i Henryka Brodatego 
oraz projektowaną trasą przelotową 
Poznań-Wrocław. W bezpośrednim są
siedztwie terenu konkursu, przy ulicy 
Henryka Brodatego, znajduje się zabyt
kowy kościół i klasztor cystersek [...] 
Powierzchnia terenu opracowania -  
około 6,5 ha. Teren spada w kierunku 
północno-wschodnim (ca 4,5%) [...] 
Teren objęty był wieloma opracowania
mi projektowymi, które nie dały jednak 
dotychczas zadowalających rezultatów, 
pozwoliły jednak na sprecyzowanie na
stępujących wniosków:
-  skala i gabaryty oraz wyraz architek
toniczny projektowanej zabudowy po
winny uwzględniać sąsiedztwo zabyt
kowych obiektów -  kościoła i klasztoru;
-  charakter i wielkość urządzeń usłu
gowych powinny odpowiadać ich roli 
wynikającej z centralnego położenia 
w mieście;
~ komunikacja kołowa na ulicy Henry
ka Brodatego powinna być ograni
czona.
Zadaniem uczestników konkursu było 
zlokalizowanie na terenie przyklasztor
nym wielorodzinnego budownictwa 
mieszkaniowego [...]

Zalecenia pokonkursowe
Biorąc pod uwagę możliwość dalszego 
rozwoju nagrodzonej pracy konkurso
wej w toku przygotowania procesu rea
kcy jnego  Sąd Konkursowy zaleca au
torom, aby w dalszych opracowaniach 
zwrócili szczególną uwagę na następu
jące problemy.

>>1. Zrewidowanie programu usług 
°gólnomiejskich w kierunku ich zmniej
szenia i wydzielenia pierwszego etapu 
realizacji w rozmiarach dostosowanych 
do możliwości grzewczych kotłowni.

2. Sąd zwraca uwagę na potrzebę do
stosowania szerokości przejść pieszych 
do spodziewanego natężenia ruchu, 
szczególnie na kierunku ul. Henryka 
Brodatego oraz od strony ul. Wolności. 
Pożądane byłoby utworzenie w tym 
miejscu dodatkowych zatok postojo
wych oraz zaniechanie projektowania 
górnego przejścia pieszego.

3. Sąd Konkursowy zaleca silniejszą in
gerencję w ukształtowanie formy archi
tektonicznej pawilonu gastronomiczne
go i dostosowanie jej do charakteru 
Projektowanej zabudowy.
Sąd zaleca uwzględnienie w dalszych 
Pracach uwag zawartych w ocenie pra
cy i utrzymanie w toku realizacji nie 
zmienionej zasady koncepcji architek
tonicznej” .
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The discussed area is located in the very 
center of Trzebnica. It is limited by the 
streets Milicka, Wolności, Henryka 
Brodatego and planned Poznań 
Wrocław highway. In direct proximity to 
the area. in Henryka Brodatego Street, 
a church and Cistercian convent are 
situated, both monuments of the 
history [...]
Surface of the area -  abgut 6.5 hectares 
The area slopes down toward north- 
east (about 4.5 per cent). [...] A number 
of designs of the area development have 
already been prepared, nonę of them 
satisfactory. However, they łet draw 
a number of conclusions:
-  scalę, dimensions and architectonic 
image of the designed buildings should 
take into account the historical charac- 
ter of the neighboring buildings -  the 
church and convent;
-  character and size of the service 
facilities should correspond to their role 
resulting from central situation in the 
town;
-  vehicle traffic in Henryka Brodatego 
Street should be limited.
The main task of the competitors con- 
sisted in designing multi-family houses 
in the area adjoining the convent.

Post-competition remarks
The Jury foresees the possibility of in- 
troducing some changes in the awarded 
design while preparing the working 
plan. The Jury advises the authors of the 
awarded design to pay special attention 

.to the following problems:
1. Limiting the program of services and 
describing the first stage of realization 
in the size corresponding to the produc- 
tivity of the boiler plant.

2. The necessity of adapting the width 
of pedestrian crossings to the foreseen 
intensity of traffic toward Henryka 
Brodatego and Wolności Streets. It 
would be advisab!e to design additional 
pull-offs and not to built a pedestrian 
overpass.

3. The Jury advises to further change 
the architectonic form of the pavillion 
and adapt it to the generał character of 
the designed buildings.
The Jury advises to take the .above re
marks into account and to preserve the 
architectonic concept of the design.

Skład Sądu Konkursowego/Members of 
the Jury:
Przewodniczący/Chairman -  arch. Ta
deusz Brzoza
Sędzia Referent/Referent -  arch. Kazi
mierz Bieńkowski
Sędziowie/Jurors: arch. Olgierd Czer- 
ner, arch. Julian Łowiński, arch. Mieczy
sław Sowa
Sekretarz organizacyjny/Organizational 
Secretary -  arch. Zygmunt Dmowski

Wyróżnienie/Mention 
Praca nr 4/Design no. 4

Nagroda/Prize 
Praca nr 3/Design no. 3

- ..  t

BUD BLOKU A

ItoKJ I
LOM USŁUGOWO HANDLOWE

cocjah ,'AP a ts iso
UM2.0 POCZTOWO T&EKOMUMK 
MOI E l OOMtOSC/ GASTRONOMA 
0r$*8TE«A SALON 0€R AUTOMAT 
PUNK 0P*g» NAO OBGCMi BfcWilON Ĉm0N0MC2Nrmt&m*
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Praca nr 2/Design no. 2

Praca nr 1 /  Design no. 1

Nagroda/Prize 
Praca nr 3/Design no. 3

Autorzy/Authors: arch. Wojciech Brzo
zowski (SARP Wrocław), arch. Stanisław 
Modeksza (SARP Wrocław), arch. Ernest 
Niemczyk (SARP Wrocław), arch. Krzy
sztof Wiśniowski (SARP Wrocław)

Opinia Sądu Konkursowego:
Nagrodę przyznano za:
-  trafną dyspozycję przestrzenną i inte
resującą kompozycję architektoniczną 
zharmonizowaną z zabytkowym otocze
niem,
-  trafną propozycję ukształtowania te
renu wprowadzającą właściwy podział 
na część kameralną, mieszkaniową 
i część otwartą ogólnie dostępną,
-  odpowiednią lokalizację usług ogól- 
nomiejskich i podstawowych,
-  ogólną kulturę architektoniczną.

Opinion of the Jury:
Justificatibn of the award:
-  for right spatial disposition and inter- 
esting architectonic composition har- 
monized with the historical surround-
ings,
-  for right proposal of the area develop- 
ment introducing the division into pri- 
vate, living and generally accessible 
parts,
-  for adeąuate location of the generał 
and basie services,
-  for generał architectonic culture.

Praca nr 4/Design no. 4

Autorzy/Authors: arch. Romuald Źmi- 
dziński (SARP Wrocław), arch. Aleksan
der Waremczuk (SARP Wrocław); współ- 
praca/cooperation: arch. Urszula Sawa 
Borysławska (SARP Wrocław), tech. Ewa 
Jaworska

Opinia Sądu Konkursowego
Wyróżnienie przyznano za:

-  właściwą dyspozycję zabudowy,
-  interesujący i czytelny układ komuni
kacji kołowej i rozwiązanie zaplecza 
parkingowo-garażowego,
-  trafne w znakomitej większości 
ukształtowania sylwety architektonicz
nej o właściwej skali i gabarytach zhar
monizowanych z otoczeniem,
-  udaną próbę zaadaptowania rażącej 
architektonicznie bryły pawilonu gas
tronomicznego.

Opinion of the Jury:
Justification of the mention:
-  for right disposition of the buildings, 

for interesting and elear partem of
vehicle traffic and parkings and 
garages,
-  for mostly appropriate shaping of the 
architectonic outline, preserving right 
scalę and dimensions of the surround- 
ings,
-  for succesful attempt to adapt the 
gross shape of the pavillion.

Praca nr 2/Design no. 2

Autorzy/Authors: arch. Jadwiga Hawry- 
lakowa (SARP Wrocław), arch. Katarzy
na Hawrylakówna (SARP Wrocław), 
arch. Maciej Hawrylak (SARP Wrocław)

Praca nr 1/Design no. 1

Autorzy/Authors: arch. Józef Korniak 
(SARP Wrocław), arch. Tadeusz Hardt 
(SARP Wrocław)

N a s z y m  z d a n i e m  

N a  m a r g i n e s i e  w a r t o  z a u w a 

ż y ć ,  j a k  b a r d z o  z a  w i ę z i ł y  s i ę  

m o ż l i w o ś c i  r o z w i ą z a ń  a r c h i t e k  

t o n i c z n y c h  n a w e t  t a m ,  g d z i e  

k o n k u r u j ą c y  m a j ą  p e ł n ą  s w o 

b o d ę  ( t e c h n o l o g i a  t r a d y c y j n a ) .  

K a ż d a  z  p r a c  p r o p o n u f e  r z e c z y 

w i ś c i e  r ó ż n e  r o z w i ą z a n i e  u r b a  

n i s t y c z n e  i z  w y j ą t k i e m  b a n a ł  

n e g o  o s i e d l a  w  p r a c y  n r  1 s ą  

to  r o z w i ą z a n i a  h o n o r u j ą c e  r o z 

d z i a ł  p r z e s t r z e n i  p o ł p r y w a t n e j  

m i e s z k a ń c ó w  i p r z e s t r z e n i  p u  

b ł i c z n e j  p l a c u  p r z e d  k o ś c i o ł e m .  

N a t o m i a s t  s p o s o b  r o z u m i e n i a  

a r c h i t e k t u r y  z h a r m o n i z o w a n e j  

z  z a b y t k o w y m  o t o c z e n i e m  b u 

d z i  n i e p o k ó j .  K o n k u r u j ą c y  

w  m o m e n c i e ,  w  k t ó r y m  z a p r o 

p o n u j ą  j u z  d a c h  s k o s n y  z a 

m i a s t  p ł a s k i e g o , c z u j ą  s i ę  

u w o l n i e n i  o d  d a l s z y c h  r o z w a 

ż a ń  e s t e t y c z n y c h .  P r o p o r c j a  

d a c h u  d o  ś c i a n y ,  o t w o r o w  

d z i e n n y c h  d o  m u r u ,  p o d z i a ł ó w  

p i o n o w y c h  i p o z i o m y c h  ś w i a d 

c z y  o  z u p e ł n y m  b r a k u  k r y t e r i ó w  

k  s z t a  ł t o  w  a  n i a  a  r c h  i t e k  tu  r y

W a r t o  s i ę  w i ę c  c h w i l ę  z a s t a n o 

w i ć  n a d  u w a g ą  s ą d u  o  , , o g o l n e j  

k u l t u r z e  a r c h i t e k t o n i c z n e j  

p r a c y  n a g r o d z o n e j  N i e  c h o d z i  

o  p r a c ę  n a g r o d z o n ą .  C h o d z i  

o  o g o l n ą  k u l t u r ę  a r c h i t e k t o n i 

c z n ą .

In our opinion
It is worth while to notice ho w 
limited the architectonic a lter- 
natives have become even it 
the competitors are not limited 
in any way (traditional technol- 
ogy) It is true that every design 
presents a different city plan- 
ning solution and except 
a banał de\/elopment in design 
no. 1 these Solutions preserve  
the separation of semi private 
areas andpublic square in front 
of the church. Still, Solutions of 
the problem of harmonizing the 
new architecture to historical 
surroundings are disturbing. 
The competitors seem to feel 
that designing a ridge roof in- 
stead ot a fiat one is quite 
enough as far as aesthetics  
goes Proportions of roof and 
wali, Windows and wali, vertical 
and horizontal divisions prove 
ignorance of architectonic 
criteria. Let us then think for 
a while about the ,,generał ar 
chitectonic culture ”  remark of 
the jury about the awarded d e
sign It is not a question of the 
awarded design. It is a question 
of generał architectonic 
culture.
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[•••] Przedmiotem konkursu była moder
nizacja i adaptacja budynku przy ul. 
Wielopole 1 w Krakowie dia funkcji no
woczesnego, wielofunkcyjnego księga
rskiego domu handlowego, o wielkości 
* asortymencie największym w kraju. 
Celem było uzyskanie optymalnego roz
wiązania programowego, funkcjonal
no-przestrzennego, technicznego 
1 ekonomicznego, uwzględniającego 
najnowsze światowe osiągnięcia w za
kresie techniki sprzedaży, informacji, 
obsługi klienta i technologii tego typu 
placówek [...] Konkurujących obowiązy
wało w zasadzie zachowanie istniejącej 
kubatury (ok. 24 000 m3) i powierzchni 
(ok. 5100 m2) obiektu. Budynek obec
nych Prasowych Zakładów Graficznych 
przy ul. Wielopole 1 w Krakowie został 
wzniesiony w latach 1920-1922 według 
Projektu arch. Franciszka Mączyńskie- 
90 z przeznaczeniem na dom towarowy 
~ bazar. Niedługo potem, po kolejnych 
drobnych zmianach adaptacyjnych, zo
stał przejęty na ośrodek koncernu pra
sowego IKC i pałac prasy, obecnie na 
Prasowe Zakłady Graficzne. Budynek 
wzniesiony w stylu modernistycznym, 
będący jednym z najnowocześniejszych 
1 najlepszych na owe czasy przykładów 
konstrukcji żelbetowych w Polsce, zo
stał uznany za zabytkowy [...] Zadaniem 
uczestników było utrzymanie bryły, ga
barytu i obecnego kształtu architektoni
cznego budynku z wszystkimi elemen
tami wyposażenia zewnętrznego, za
chowanie wielokondygnacyjnego hallu 
z klatką schodową, windami i elementa- 
mi wyposażenia oraz widocznego ra
mowego szkieletu żelbetowego [...].

1 I Praca nagrodzona spełniła wyma
gania inwestora, a dzięki inwencji auto
rów wzbogaciła wartości architektoni
czne i wyeksponowała atrakcyjność lo- 

H?Cyiną °biektu. Autorzy podpo
rządkowali koncepcję funkcjonalną ge- 
eralnej zasadzie maksymalnego zwol- 

menia powierzchni w istniejącym bu- 
ynku na cele handlowe oraz wzboga

cenia tej funkcji o działalność kultural- 
3 i reklamową, mającą na celu propa

gowanie czytelnictwa i społeczno-wy- 
c owawczej roli książki, sztuk pięknych 
1 muzyki.
dziaÛ aCte*e funkcjonalnym przewi-

usytuowanie zespołu wielofunkcyj- 
. 9°> tj. sali projekcyjno-odczytowej 

wystawowej w podziemiu zbudowa
nym pod placem przedwejściowym. co 
możliwia prowadzenie działalności te- 

9c zespołu poza godzinami otwarcia 
mu handlowego i pozwala na wzbo

gacenie organizacji przestrzeni otacza- 
3cej o elementy światła i ruchomego 

razu w poziomie placu, 
wyzyskanie istniejącej kondygnacji
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[...] The competitors were to design 
modernizing and adaptation of the 
building at 1 Wielopole St. in Cracowfor 
the purposes of a modern, multi-pur- 
pose bookstore, the biggest one in Po- 
iand. The best possible program, func- 
tion, spatial Solutions, technology and 
economic factors were to take into ac- 
count the latest world aćhievements in 
techniques of selling, information and 
service [...] The competitors were to 
preserve the cubature (about 24,000 
cubic m.) and surface (about 5,100 
sq.m.) of the building. The building now 
belongs to Press Printing Bureau and 
was built in the years 1920-1922; de- 
signed by architect Franciszek Mą- 
czyński was to serve as a department 
storę „Bazar” . Shortly after it was 
adapted for the needs of press company 
„IKC” and now houses Press Printing 
Bureau. The building is an example of 
modernism and its construction of rein- 
forced concrete is one of the most mod
ern and best in those times examples in 
Poland; it is considered historical [...] 
The competitors were to preserve the 
mass, dimension and architectonic 
shape of the building together with all 
the elements of the exterior, multi-story 
hall with staircase, eievators, furnish- 
ings and visible skeleton of reinforced 
concrete [...].
[...] The awarded design fulfills all the 
conditions imposed by the investor, ad- 
ditionally enriching it thanks to the au- 
thors! invention. The architectonic val- 
ues and attractive łocation were under- 
lined. The authors assumed the princi
pia of the greatest possible surface for 
commercial purposes and com- 
plemented this principle by cultural ac- 
tivities and cultural propaganda of read- 
ing and educational va!ues of books, 
beaux arts and musie.
Functional pattern assumed;
-  locating of a multi-purpose unit con- 
sisting of a conference room (which can 
double as a smali movie theater) and an 
exhibition hall under the square in front 
of the building; in this way, the unit can 
be open even when the bookstore is 
closed and the square madę morę at- 
tractive by lights, sound and movement.
-  adapting the existing basement for 
sale of records and tapes, and for 
sound-proof cabins,
- locating an art shop and sale of repro- 
ductions on the first floor,
- locating the bookstore on the sec- 
ond, third and fourth floors, collective 
selling department and shipping de
partment on the fifth floor,
-  locating the administration and can- 
teen for the personnel on the sixth floor,
-  locating a generally accessible cafe 
on the seventh floor and replacing 
a glass ridge roof by a fiat glass

podziemnej m. in. na salon sprzedaży 
płyt i nagrań z kabinami przesłuchań,
-  przeznaczenie parteru obiektu na sa
lon sprzedaży dzieł sztuki i reprodukcji, 
~ usytuowanie działów sprzedaży ksią
żek na pierwszym, drugim i trzecim pię
trze, a działów sprzedaży odbiorcom 
zbiorowym i sprzedaży wysyłkowej na 
piętrze czwartym,

umieszczenie zespołu administracji 
i stołówki pracowniczej typu zależnego 
na piątym piętrze,

zaprojektowanie ogólnodostępnej 
kawiarni na tarasie szóstego piętra 
z zapewnieniem pełnego panoramicz
nego widoku na Kraków i szczególnie 
bliskie Stare Miasto.
W programie działalności handlowej 
i technologii handlu przewidziano róż
ne formy sprzedaży: obsługową, samo
obsługową i wysyłkową z umożliwie
niem maksymalnego kontaktu klienta 
z książką. Ze względu na rozmiary Salo
nu zaproponowano system informacji 
z takimi elementami, jak:
-  punkt informacji umieszczony w hal
lu parteru, powiązany z systemem bi- 
bliofonów przekazujących informacje 
katalogowe,
-  sieć wewnętrznej informacji telewi
zyjnej,
- informacja audiowizualna we wszyst
kich działach (projektory, rzutniki, pro
jekcja holograficzna i inne),
-  zespół wielofunkcyjny z salą projek- 
cyjno-odczytową i filmowo-informacyj- 
ną „non-stop” .
Dla maksymalnego zwiększenia po
wierzchni sprzedaży przewidziano 
wprowadzenie zespołów do magazy
nowania zwartego. Praca nagrodzona 
podporządkowała koncepcję tworzenia 
wnętrz wymogom funkcjonalnym i wy
maganiom wynikającym z wartości za
bytkowej obiektu. Zastosowano tu zasa
dę oddzielenia wyposażenia wnętrz od 
konstrukcji budynku, co ułatwia doko
nywanie zmian funkcjonalnych dosto
sowanych do aktualnych potrzeb użyt
kownika, zapewnia pozostawienie 
w niezmienionej postaci podstawowej 
struktury budowlanej obiektu oraz za
chowuje jej wartości zabytkowe. Pod
stawą systemu wyposażenia meblowe
go uczyniono zespoły rurowe będące 
elementem plastycznym i konstrukcyj
nym do mocowania stelaży i mebli, ele
mentów oświetlenia i informacji, prze
prowadzenia instalacji elektrycznych 
i łącznościowych. Dobór wielkości mo
dularnych tych elementów pozwala na 
uprzemysłowione wykonanie wyposa
żenia, stwarza jednolity charakter róż
nych wnętrz i przestrzeni. Jednocześnie 
ich układ pozwala na harmonijne wpro
wadzenie współczesnych rozwiązań 
materiałowo-przestrzennych do zabyt
kowej struktury, z wykorzystaniem ist
niejącego układu okien, słupów i wielo
kondygnacyjnego hallu.
Wyniki i wnioski pokonkursowe 
Cel konkursu został osiągnięty zarówno 
poprzez uzyskanie wyniku bezpośred
niego i przeznaczonego do realiza
cji projektu, jak i wyników pośrednich 

porównania wielostronnego spojrze
nia na program i funkcje zamierzenia 
bezprecedensowego w kraju, różnego 
podejścia do zagadnienia rewaloryza- 
cyjno-konserwatorskiego obiektu zaby
tkowego wybudowanego w XX wieku 
sprowadzenia idei jednoczesnego pro
jektowania i konkurencyjnego progra
mowania szczegółowego, udowodnie
nia celowości konkursowego rozwiązy
wania zadań architektoniczno-adapta- 
cyjnych obiektów o określonej wartości 
architektonicznej.

Sędzia referent arch Jan Rączy

geodesic dome permitting a panoramie 
view of Cracow with the Old Town.
The selling and technology of the trade 
program foresees three types of cus- 
tomer service: traditional, seifservice 
and by shipment. The customers are 
encouraged to have the greatest poss
ible contact with books. Because óf size 
of the storę, an information system was 
designed:
-  information point in the hall on the 
first floor operating through a system of 
phones connected with catalog infor
mation,
-  interna! TV net,

audiovisual information in all the de- 
partments (picture projectors, films. 
holographs etc.),

multi-purpose unit with conference 
room (which can be used as a movie 
theater) with non-stop movie informa
tion.
To make selling easier, space for com
pact storage of books was desiged in 
both traditional sale departments and 
storerooms. The awarded design con- 
forms to both functional requirements 
and requirements resulting from histor- 
ical value of the building. Interior deco- 
ration was designed as separate from 
the building construction which prom- 
oted flexibility of arrangement, possibil- 
ity of introducing functional changes 
depending on the needs, and does not 
destroy the basie structure of the build
ing, preserving its historical va!ue. Fur- 
niture is madę primarily of pipes which 
constitute artistic and constructive ele
ments for assembling frames, furniture, 
lighting and information, electricai and 
communication installation. Modular 
dimensions of the elements make it 
possible to produce them by industriai 
methods and create homogenous at- 
mosphere in various interiors; the sets 
are modern in their materia! and shape 
but make use of the existing pattern of 
Windows, columns and the multi-story 
hall.
Results and post-compelifion concłu- 
sions
The competition had a twofold result: 
a direct one, i.e. the awarded designs, 
and an indirect one; comparing of diffe- 
rent approaches to the program and 
function of a project quite exceptional 
in its scalę and quality in Poland, to 
revaluation and preservation of a build
ing already historical though built inthe 
twentieth century, to idea of simultene- 
ous designing and detailed program- 
ming, and validity of soiving architec
tonic and adaptation probłems con
nected with buildings of a certain value 
in the way of a competition.

Referent -  arch. Jan Rączy

Skład Sądu Konkursowego/Members of 
the Jury:
Przewodniczący/Chairman -  arch. Wi
told Korski (SARP Kraków)

Sędzia referent/Referent- arch. Jan Rą
czy (SARP Kraków)
Sędziowie/Jurors: mgr Leopold Pędzia
łek (ZPAP), Zdzisław Arct (SARP), arch. 
Danuta Mieszkowska (SARP), mgr Józef 
Mąka (Ministerstwo Kultury i Sztuki/Mi- 
nistry of Culture and Arts), mgr Kazi
mierz Majerowicz(przedstawiciei inwes- 
tora/representative of the investor), mgr 
Jan Migdalski (przedstawiciel inwesto- 
ra/representative of the investor), Fran
ciszek Dąbrowski (przedstawiciel władz 
lokainych/representative of local autho- 
rities)

Sekretarz organizacyjna/Organizational 
secretary -  arch. Jerzy Piechnik (SARP 
Kraków) 91



Nagroda/Prize
Praca nr 04/Design no. 04

Autorzy/Authors: arch. Romuald Loe- 
gler (SARP Kraków), arch. Jacek Czekaj 
(SARP Kraków), arch. Piotr Drozd (SARP 
Kraków), arch. Marek Nestor-Piotrowski 
(SARP Kraków)

Opinia Sądu Konkursowego:
Praca spełnia wszystkie wymagania 
programowo-powierzchniowe [...] i kon
serwatorskie. Proponuje interesujące 
rozwiązanie placu przed wejściem, pre
cyzyjnie rozwiązuje wszystkie zagad
nienia funkcjonalne. Propozycja roz
wiązania organizacji przestrzeni znako
mita, uwzględniająca wartości adapto
wanego obiektu i wnosząca nowator
skie koncepcje.
Praca uzyskuje nagrodę za:
-  ogólną inwencję twórczą w projekcie,
-  dużą dyscyplinę, kulturę i konsek
wencje decyzji projektowych wprowa
dzających wybitne wartości ważne dla 
przyszłego użytkowania obiektu [...].

Opinion of the Jury:
The design fulfills all the program and 
surface reąuirements [...] as well as 
maintenance program reąuirements. It 
proposes an interesting architectonic 
solution of the front square, and all the 
functional problems are worked out in 
great detail. Perfect use of space, intro- 
duction of new ideas while preserving 
historical value of the building.
The design is awarded for:
-  generał creative invention,
-  discipline, culture and consistency in 
design decisions taking into accound 
long-term use of the building [...].

Wyróżnienie równorzędne/Mention of 
equal rank
Praca nr 01/Design no. 01

Autorzy/Authors: arch. arch. Zofia i Wie
sław Nowakowscy (SARP Kraków); 
współpraca/cooperation: arch. Piotr Sa
gan (SARP Kraków), Kazimierz Korbiel 
(WA PK), arch. Marta Napierała, Ta
deusz Wątorek, mgr Józef Mielecki 
(PZiTB Kraków)

Opinia Sądu Konkursowego:
Praca rozwiązuje otoczenie obiektu 
w wystarczającym zakresie. Wprowadza 
zmianę struktury budowlanej przez roz
budowę architektury ostatniej kondy
gnacji w sposób nie kolidujący z cha
rakterem obiektu, właściwie rozwiązuje 
hall, pozostawia elementy wystroju, 
klatkę schodową i dźwigi osobowe. 
Wątpliwości budzi umieszczenie scho
dów ruchomych oraz niewłaściwy układ 
funkcjonalny sal sprzedaży i stołówki. 
Praca uzyskuje wyróżnienie za ogólną 
dyspozycję funkcjonalną i właściwe 

- spełnienie wymagań konserwatorskich.

Opinion of the Jury:
The design solves the problem of the 
building surroundings in sufficient de- 
gree. The construction is slightly 
changed by the extension of the last 
floor, although it does not affect he 
character of the building. The hall, stair- 
caśe and elevators are preserved. 
Location of moving stairs and function
al pattern of sale rooms and the canteen 
is not designed properly.
The design is awarded for generał func
tional pattern and fulfilling of the 

92 maintenance reguirements.
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Wyróżnienie równorzędne/Mention of 
equał rank
Praca nr 06/Design no. 06

Autorzy/Authors: arch. Krzysztof Boja- 
nowski (SARP Kraków), arch. Dariusz 
Kozłowski (SARP Kraków); współpraca/ 
cooperation: mgr Stanisław Kaczmar
czyk (PZiTB Kraków)

Opinia Sądu Konkursowego:
Praca proponuje zmiany w architektu
rze obiektu przez cofnięcie elewacji 
parteru i rozbudowę szóstego piętra. 
Niewłaściwie rozwiązuje przestrzeń hal
lu wielokondygnacyjnego, m. in. przez 
wprowadzenie schodów ruchomych, 
ogranicza powierzchnię, techniczną do 
26 m2, błędnie proponuje użytkowanie 
pomieszczenia kawiarni jako stołówki. 
Wyróżnienie za interesującą próbę roz
wiązania parteru.

Opinion of the Jury:
The design introduces changes in the 
architecture of the building, retracting 
the first floor and deve!oping the 
seventh floor.
The mufti-story hall space is not madę 
proper use of: the introduction of mov- 
•ng stairs limits the utility surface to 26 
sq.m., the cafe is designed to double as 
a canteen.
The mention is awarded for an interest- 
*n9 attempt to solve the problem of the 
first floor arrangement.

Wyróżnienie równorzędne/Mention of 
equal rank
Praca nr 02/Design no. 02

Autorzy/Authors: arch. Zdzisław Banaś 
(SARP Kraków), mgr Tadeusz Kwak 
(ZPAP Kraków), mgr Leszek Wajda

Opinia Sądu Konkursowego:
Projekt wykazuje dążenie do uzyskania 
maksymalnej pojemności dla działu 
sprzedaży i magazynowania książek, co 
spowodowało jednak ograniczenie po
wierzchni pozostałych działów.
Projekt wprowadza wadliwe zmiany 
w architekturze obiektu przez dużą roz
budowę ostatniej kondygnacji, wpro
wadzenie rur transporterów w elewa
cjach bocznych.
Praca uzyskuje wyróżnienie za właści
we rozwiązanie składowania książek 
1 rozwiązanie handlowej części parteru.

Opinion of the Jury:
The design is an attempt to gain as 
much space as possible for the selling 
departments and storage, what re- 

> sfricted the surface of other depart
ments.

”  The design introduces changes in the 
Z building structure, developing the last 
5  story and locating pipes of transporters 
|  w laterai elevation.
|  The design is awarded for good pattern 
|  °f storage space and selling department 
* on the first floor.



Naszym zdaniem
Zorganizowano wspaniały konkurs, konkurs jakich nam wciąż bra
kuje. Dopiero trudne, narzucające mnóstwo ograniczeń warunki 
wyzwoliły wyobraźnię plastyczną i narzuciły jednocześnie koniecz
ną dyscyplinę formy. Laureaci dali dowód wyobraźni i dyscypliny 
pomysłem -  zdawałoby się ekstrawaganckim -  zwieńczenia szklaną 
kopułą geodezyjną w stylu expo ,,modernistycznej bryły budynku 
Mączyńskiego. Decyzja umieszczenia sali wielofunkcyjnej pod pla
cykiem -  cyplem, leżącym u zbiegu dwóch ulic dowodzi jeszcze raz, 
jak ograniczenie w architekturze -  wyzwala.
Miejmy nadzieję, że ten konkurs będzie dla Polski signo temporis 
takim, jakim dla Europy był międzynarodowy konkurs na rozbudowę 
budynku biurowego przy Ballhausplatz-Minoritenplatz w Wiedniu. 
(Nieprzypadkowo prace polskie odpadły w przedbiegach). I miejmy 
nadzieję, że rozstrzygnięcie konkursu na projekt Salonu ,,Domu 
Książki" w Krakowie przekona wreszcie „architektów-wyburzaczy 
i same władze, że opłaca się pod względem ekonomicznym i kultu
rowym adaptować stare budynki. Jest to tym istotniejsze, że -  
sądząc z publikowanych w tym numerze pozostałych konkursów -  
nikt w najbliższym czasie nie zbuduje nic lepszego na miejscu 
wyburzanych budynków. Jakich? Na przykład takich, jak secesyjna 
kamienica, która stała naprzeciwko warszawskiego Wydziału Archi
tektury i którą rok temu wyburzono wbrew protestom profesorów 
i studentów.
Na tle kierunku myślenia prezentowanego w pracy nagrodzonej 
wyróżnienie dla pracy nr 02, w której proponowano przeprowadze
nie rur transporterów w poprzek wielkiego porządku bocznych 
elewacji, możemy traktować jako przykład stosowania przez sąd 
zasady ,,Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek". Ale nie narzekajmy: 
zwykle w naszych konkursach to Apollo dostaje ogarek.

In our opinion
A most interesting contest, one of the type we still lack was 
organized. Only difficult conditions and strict limitations released 
the creative invention of the authors, atthe same time forcing a very 
disciplined form.
The authors of the awarded design proved their imagination by 
seemingly extravagant idea of introducing a modern geodesic 
dome in tradition of „expo" to a modernist building of Mączyński. 
Location of the multi-purpose unitunder the frontsquare situatedat 
the intersection of two streets proves that limitations -  release the 
imagination.
We hope that this competition becomes for Poland what the iInterna
tional competition for Office building in Ballhausplatz-Minoritenp
latz in Vienna became for Europę -  signum temporis. (No wonder, 
that in the Vienna competition Pofish designs were rejected in the 
very first stage). And we also hope that the „Dom Książki" book- 
store competition will finally persuade the lobby of ..pullers-down" 
and the authorities that adaptation ofoldbuildings is both economi- 
cal and profitable culturally. It is important as there are grounds for 
our opinion that nobody is going to build anything better than the old 
masters did. atleastnotforsom e time. Andyet. such buildings as an 
Art Nouveau house opposite the Department of Architecture in 
Warsaw were pulled down, despite numerous protests of profes- 
sors and students.
Against the background of the way of thinking presented in the 
awarded design, honorable mention for the design no. 02 which 
suggested introduction of transporters across the order of lateral 
elevations means only ,,some to the God, some to the devil". 
However, let us notcomplain: usualfy, itis Apollon who gets a kick in 
the pants.
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[...] Nowo powstające pasmo południo- [...] The now-built Warsaw Southern belt 
we Warszawy Ursynów-Natoiin tworzyć Ursynów-Natolin will consist of 
będzie zespół osiedli mieszkaniowych a number of housing developments for 
dla około 135 tys. mieszkańców [...] about 135,000 inhabitants [...].
W środku ciężkości pasma, przy skrzy- The area for a third degree service cent- 
żowaniu głównej osi komunikacyjnej -  er is situated in the very middle of the 
ul. Komisji Edukacji Narodowej (pod belt, at the intersection of Komisji 
którą biegnie w tunelu linia metra) z u l Edukacji Narodowej St. (and a subway 
Filipiny Płaskowieckiej (powiązanie linę in tunnel underneath) and Filipiny 
górnego tarasu z dolnym) został zare- Płaskowickiej St. (connecting upper 
zerwowany teren na utworzenie dzielni- and lower terraces). 
cowego ośrodka usług III stopnia. The competition was organized to find 
Celem konkursu było uzyskanie najlep- the best program idea and spatial pat- 
szej koncepcji programowej i prze- tern for the center and check whether 
strzennej tego ośrodka, a zadanie kon- the assumed and suggested program, 
kursu polegało na sprawdzeniu słusz- investment and spatial proposals were 
ności przyjętych i zaproponowanych adeąuate to the described area [...]. 
propozycji programowych, inwestycyj
nych i przestrzennych na podanym tere- P o s t-c o m p e tit io n  c o n c lu s io n s  o f th e  
nie [...] J u ry

The outcome of the competition con- 
W n io s k i p o k o n k u rs o w e  S ą d u  firmed the assumptions of the detailed
Wynik konkursu potwierdził założenia plan concerning size of the program 
planu szczegółowego dotyczące glo- and possibilities of situating it in the 
balnej wielkości założonego programu given area. Solution of the problem in 
i możliwości jego usytuowania na zada- the awarded design is based on inner 
nym terenie w sposób rozwiązania te- pedestrian passageand wasconsidered 
matu w pracy nagrodzonej, oparty na best under the given circumstances. In 
wewnętrznym ciągu komunikacji pie- the center, the priorityof the pedestrian 
szej, uznany został za właściwy. Cen- trafficshouldbemaintained,butvehicle 
trum, zapewniając możliwość dojazdów access for delivery purposes or rep- 
kołowych, zarówno obsługujących, jak resentation (theater, City Hall) has to be 
i mających reprezentacyjny charakter assured. The traffic capacity of the area 
(teatr, ratusz), winno zachować ruch can be increased by building under- 
pieszy jako podstawowy. Sąd zwrócił ground parkings (e.g. design no. 7). It is 
uwagę na możliwość zwiększenia not necessary to group multi-story 
chłonności terenu przez umieszczenie houses in the center. It would be best to 
miejsc parkingowych pod terenem build the center in one stage, howeverit 
(przykład pracy nr 7). W wyniku konkur- will probably be necessary to plan for 
su stwierdzono zbyteczność grupowa- long-term realization [...]. 
nia w centrum budynków o wielkiej licz
bie kondygnacji. Najwłaściwsze byłoby 
realizowanie ośrodka w jednym etapie, 
niemniej należy liczyć się ze stopniową 
realizacją, rozłożoną na lata. Sąd stwie
rdza więc we wnioskach, że niezbędne 
jest określenie generalnego szkieletu 
przestrzennego kompozycji centrum, 
warunków rozbudowy uwzględniają
cych zasady ruchu pieszego, podjaz
dów i zaopatrzenia, a także „modułu 
przestrzennego” dla zabudowanych 
kolejno działek. [...] Skład Sądu Konkursowego / Members 

of the Jury:
Przewodniczący /  Chairman -  arch. Ja
cek Nowicki
Sędzia referent /  Referent -  arch. Grze
gorz Chruścielewski 
Sędziowie /  Jurors: arch. Wacław Eytner 
(SARP), arch. Jan Dobrowolski (SARP), 
arch. Zbigniew Parandowski (SARP), 
arch. Roman Szymborski, arch. Janusz 
Matyjszkiewicz (przedstawiciel inwesto
ra /  representative of the investor), arch. 
Tadeusz Szumielewicz (przedstawiciel 
inwestora / representative of the in- 
vestor)
Sekretarz organizacyjny / Organizatio- 
nal secretary -  arch. Dagna Ostrowska
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Opinia Sądu Konkursowego:

[*•*] Ruch pieszy wewnątrz zespołu za
budowy przebiega wzdłuż kierunku N-S 
łącząc w sposób prawidłowy poprzez 
układ kolejnych wewnętrznych placów 
i rozgałęzień wnętrze ośrodka z główny
mi punktami masowego ruchu pieszego 
(stacja metro, przystanek autobusowy 
przy północnym węźle) oraz z osiedlem 
sąsiadującym od wschodu. Promieniste 
rozprowadzenie ruchu pieszego z wnę
trza ośrodka przez park korzystnie wią
że istniejącą zieleń z ośrodkiem. Całość 
układu przestrzennego jest czytelna za
równo z dalszych widoków, jak i z pozio
mu wzroku człowieka przebywającego 
w centrum. Poprzez stworzenie różno
rodnego kształtowania wnętrz uzyska
no interesującą propozycję przestrzen
ną całego ośrodka [...]
Praca nagrodzona za ogólną właściwą 
dyspozycję przestrzenną, układ wnętrz 

^  i odpowiednią gradację skali zabudowy.

Opinion of the Jury:
[...] Pedestrian traffic inside the unit 
goes along the N-S axis, correctly join- 
ing the interior of the center with main 
points of pedestrian traffic (subway sta- 
tion, bus stop at northern terminal) and 
the development situated to the east by 
a net of sąuares and Street forks. Distir- 
bution of pedestrian traffic through 
star-shaped net of streóts and across 
the park connected favorably the green 
area and the center. The whole of the 
spatial pattern is elear both from a dis- 
tance and from the inside of the center. 
Varied structure of the interiors is an 
interesting spatial proposal for the 
whole center [...]
The design was awarded for generał 
correct spatial disposition, pattern of 
the interiors and gradation of building 
scalę.

Opinia Sądu Konkursowego:
7 !dea duszna, ale jej rozwiązanie w pro
jekcie wręcz naiwne
-  Ośrodek jest swobodnie powiązany 
2 otoczeniem zarówno pod względem 
trafności propozycji bryłowo-przes- 
trzennej, jak i funkcjonalnym. [...]
-  Przykłady rozwiązania architektoni
cznego nie wykazują jakichkolwiek 
trudności realizacyjnych. Przyjęty dzie- 
sięciostopniowy schemat etapowania 
jest nieporozumieniem [...].
-  Płaska zabudowa centrum będzie ra- 

f  C2eJ kontrastowała z otoczeniem wyż- 
' szych budynków niż eksponowała włas

ne dominanty. [...]
~ Propozycja bryłowa -  dobrej, kame
ralnej skali. Wielopoziomowe parkingi 
Po obu stronach dawnej ul. Migdałowej 
bardzo niekorzystnie zakłócają ogólną 
harmonię zespołu. Praca nagrodzona 
za gżenie do stworzenia właściwego 
nastroju i skali wnętrz.

Opinion of the Jury:
-  Good idea but naively designed [...]
-  The center is loosely connected with 
the surroundings both in its spatial pat
tern and function.
-  Pedestrian traffic along NS axis and 
star-shaped net of streets inside the 
center.
-  Examples of architectonic Solutions 
are not difficult in realization. Ten-stage 
scheme of deveiopment is a misunder- 
standing [...].
-  Fiat buildings in the center will con- 
trast with the high rise surroundings 
rather then expose their own [...].
-  Building masses in good, intimate 
scalę. Multi-!eve! parkings on both sides 
of the former Migdałowa St. disruptthe 
generał harmony of the development. 
The design was awarded for attempt at 
creating the right atmosphere and scalę 
of the interiors.

Nagroda druga / 2nd prize 
Praca nr 6 / Design no. 6

Autorzy /  Authors: arch. Zbigniew  Paw e- 
Iski (SARP W arszaw a), arch. Monika Tro- 
chym -Cynke (SARP W arszaw a), arch. 
Krystyna Kaszuba-W acław ek (SARP  
W arszaw a), arch. Jakub W acław ek  
(SARP W arszaw a), arch. Andrzej W ojto
wicz: współpraca /  cooperation: Krysty
na P ietraszkiew icz (W A PW), Danuta  
Rzewuska (W A PW), arch. Feliks Ben- 
darski (SARP W arszaw a)

Nagroda trzecia równorzędna / 3rd 
prize of equal rank 
Praca nr 2 / Design no. 2

Autorzy/Authors: arch. Danuta Jurkow
ska (SARP W arszaw a), arch. Anna Ko- 
ziołkiewicz (SARP W arszaw a), arch. Elż
bieta Zawistowska (SARP W arszaw a), 
arch. Zbigniew  Zawistowski (SARP W ar
szawa)



Nagroda trzecia równorzędna /3rd pri-
ze of equai rank
Praca nr 5 / Design no. 5

Autorzy/Authors: arch. A leksander Chy- 
iak (SARP W arszaw a), arch. Andrzej 
Krzesiński (SARP W arszawa); współpra- 
ca/cooperation: inż. Jerzy Chylak, B oże
na Kosińska (WA PW), Elżbieta Krzesiń- 
ska (W A PW)

i
Opinia Sądu Konkursowego:
~ [...] Główna oś wzdłużna ciągu pie
szego z aneksami i placykami ma za 
dużą różnicę poziomów 
[...] Powiązanie piesze z najbliższym 
otoczeniem w zasadzie prawidłowe.
-  Założone siatka i modularność ukła
du konstrukcyjnego -  odpowiednio nie 
budzą wątpliwości realizacyjnych [...].
-  Układ pionowy zaproponowany jako 
zwarty zespół o wyrównanych gabary
tach nie stwarza wyraźnego akcentu 
z dalekich widoków
-  Zasada maksymalnej atrakcyjności 
ciągu, zmienności wrażeń na stosunko
wo krótkim odcinku stwarza możliwość 
odczucia przesytu i niepokoju.
Zasada skali przestrzennej odpowiada
jącej człowiekowi wskazana w opraco
waniu jest elementem pozytywnym. 
Praca nagrodzona za dążenie do stwo
rzenia właściwego nastroju i skali 
wnętrz.

Opinion of the Jury:
-  [...] The main axis running along the 
pedestrian Street is too sloped and the 
difference in levels is too big [...].
-  The assumed net and module of the 
construction pattern are correct and 
should not pose any difficulties in reali- 
zation [...].
-  Vertical pattern composed by the 
compact unit consisting of buildings of 
equal dimensions is not elear enough 
from a distance
-  The principle of the greatest possible 
variety and attract«veness of the pedest
rian Street can be annoying and is over- 
done.
Spatial scalę corresponding with popu
lar feeling is a favorable element.
The design was awarded for an attempt 
to create right atmosphere and scalę of 
the interiors.

Wyróżnienie I stopnia / Mention of the 
first grade
Praca nr 7 /  Design no. 7

Autorzy/Authors: arch. Jacek Chyrosz 
(SARP W arszaw a), arch. Janusz Jaw or
ski (SARP W arszaw a), arch. Tadeusz Je - 
łowicki (SARP W arszaw a); w spółpraca/ 
cooperation: techn. Teresa Świderska, 
techn. Renata W erner, M aria  i Jerzy W a
lentynowicz

Opinia Sądu Konkursowego:
-  Walorem pracy jest przyjęta zasada 
rozmieszczenia parkingów [...].
-  Techniczne możliwości realizacji nie 
nasuwają szczególnych trudności.
-  Zieleń ul. Migdałowej została wyzy
skana w bardzo małym stopniu (w zasa
dzie sprawa ogranicza się do zachowa
nia kilku drzew).
-  Linie widokowe zostały przyjęte przez 
projekt dwóch wysokich biurowców.
-  Stwierdzono zmniejszenie liczby 
miejsc parkingowych: nowych propozy
cji programowych nie stwierdzono.
-  Przestrzeń została zagospodarowana 
bardzo sucho, brak kameralności. 
Stanowczo za dużo przestrzeni nie za
gospodarowanych na płycie przykrywa
jącej podpiwniczenie. Za korzystne na
leży uznać rozwiązanie wyjścia z metra. 
Praca wyróżniona za prawidłową ogól
ną dyspozycję zagospodarowania tere
nu i zasadę rozwiązania parkowania

9 5  i ruchu.

Opinion of the Jury:
-  The principle of locating the parkings 
is the greatest asset of the design [...).
-  Technical conditions of realization 
should not be paricularly difficult.
-  Old trees along Migdałowa St. were 
not used correctly; only a few of them 
would be preserved.
-  Two high rise Office buildings would 
serve as view points
-  The number of parking places is 
smałler than in the program. This is the 
only change in the program.
-  The area was developed very „stern- 
ly” , without any tracę of intimacy.
Too many not developed areas on the 
center floor. Correct solution of subway 
exits.
The design awarded special mention for 
generał plan of the area development 
and solution of parking and traffic prob- 
lems.
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Opinia Sądu Konkursowego:
[••*] Wprowadzona w obszar obwodnica 
zapewnia właściwą i równomierną ob
sługę, dając możliwość dojazdu z każ
dej strony
Układ przestrzenny ukształtowano 
w sposób czytelny, gdyż stworzono 
użytkownikom centrum możliwość ła
twej orientacji. Bryły poziome budyn
ków o różnej funkcji stanowią obramo
wanie wnętrz i placów kształtowanych 
w sposób różnorodny, nadający po
szczególnym wnętrzom indywidualny 
charakter. [...]
Dążenie do zaakcentowania z dalekich 
widoków lokalizacji ośrodka przez za
stosowanie akcentów wysokich, teore
tycznie słuszne, zostało przeprowadzo
ne w pracy w sposób brutalny, dewalu
ując w istotnym stopniu wartość kom
pozycji [...]
Praca wyróżniona za interesujący układ 

m ciągów pieszych i zabudowy usługowej.

Opinion of the Jury:
[...] The designed belt thoroughfare en- 
sures correct and easy access to the 
center from all directions [...].
Number of parkings on the surface too 
smali in comparison to generał amount 
of parkings (15 per cent). Clear spatial 
pattern permits easy orientation in the 
center.
Horizontal building masses which sur- 
round the interiors and squares are var- 
ied and introduce individual character 
to the interiors.
[...] The authors attempted to mark the 
location of the center from a distance by 
introducing high rise buildings; the as- 
sumption was basicalły correct but its 
realization in the design depreciated it 
considerably. Plans of buildings are un- 
acceptable [...].
The design awarded special mention for 
interesting pattern of pedestrian streets 
and service buildings.

Opinia Sądu Konkursowego:
[...] -  Możliwość realizacji partii niskich 
nie budzi wątpliwości. Propozycje reali
zacyjne elementów wysokich dyskusyj
ne [...).
-  Układ brył wysokich, przypadkowo 
się nakładający z dalekich widoków, 
może nie spełnić zamierzonych efektów 
autora pracy [...].
-  Kompozycja układu przestrzennego 
czytelna [...].
Propozycje tworzywa architektury po
ziomej i wysokich elementów nie posia
dają wspólnego wątku kompozycyj
nego.
Praca wyróżniona za próbę powiązania 
z otoczeniem i rozwiązanie ruchu pie
szego.

Opinion of the Jury:
[...] Realization possibilities of Iow rise 
parts are not complicated. Realization 
proposals of high rise elements are dis- 
cutable [...]
-  Pattern of high rise masses makes 
from a distance a haphazard impression 
and does not fulfill the authors’ plans
[...].
-  Composition of the spatial pattern is 
elear in its plan [...].
Horizontal architectonic elements and 
high buildings do not have any common 
traces.
The design awarded special mention for 
attempt to link the center with its sur- 
roundings and pattern of pedestrian 
passages.

Wyróżnienie II stopnia równorzędne / 
Mention of the second grade, of equai 
rank
Praca nr 3 /  Design no. 3

Autorzy/Authors: arch. Piotr Jankowski 
(SARP W arszaw a), arch. W itold O rze
chowski (SARP W Arszawa), arch. An
drzej Zdrodowski (SARP W arszaw a), 
arch. Andrzej Fabierkiew icz (SARP W ar
szawa)

Wyróżnienie II stopnia równorzędne / 
Mention of the second grade, of equal 
rank
Praca nr 1 /  Design no. 1

Autorzy/Authors: arch. Stanisław  B ień- 
kuński (SARP W arszaw a), arch. Jadwiga  
Guzicka (SARP W arszaw a); współpra- 
ca/cooperation: inż. Tom asz M alinowski 
(S ITKO M )



Wyróżnienie specjalne /  Special 
mention
Praca nr 9 /  Design no. 9

Autorzy/Authors: arch. Kam ila Staszko  
(SARP W arszaw a), arch. Jerzy Szczepa- 
nlk-Dzikowski (SARP W arszaw a), arch. 
Piotr W icha (SARP W arszawa); współ- 
praca/cooperation: Jan Brudziński (W A  
PW)

Opinia Sądu Konkursowego:
Przedstawione w tej pracy rozumowa
nie jest inspirujące i zawiera wiele ele
mentów słusznych. Zamiar określenia 
„siatki modularnej” dla zespołów usłu
gowych dopuszczającej różnorodność 
i zmienność funkcji i technologii jest 
zamiarem ambitnym -  niemniej zda
niem Sądu proponowane rozwiązanie 
nie stanowi właściwej realizacji tego za
miaru, który w rezultacie pozostaje je
dynie nie spełnioną zapowiedzą, 
z dwóch powodów, a mianowicie:
1. Przyjęty „moduł” to znaczy wielkość 
parceli nie wydaje się właściwy [...].
2. W ukształtowaniu całości ośrodka 
usługowego trudno jest dostrzec gene
ralny szkielet kompozycji wnętrz [...]. 
Mimo tych mankamentów Sąd uznał za 
właściwe przyznanie pracy nr 9 wyróż
nienia specjalnego jako wyraz uznania 
dla śmiałego i czytelnego postawienia 
tezy, której dalsze opracowanie może 
stać się pożyteczne przy programowa
niu podobnych tematów.

Opinion of the Jury:
The presented design is inspiring and 
features a.number of correct and inter- 
esting elements. An attempt to define 
,,a modular net” for service centres, pro- 
viding for flexibility of functions and 
technologies is ambitious; however,the 
Jury finds that the design does not fit the 
definition because of two reasons:
1. The assumed module, i.e. the size of 
the lot is not appropriate [...].
2. Looking at the whole of the service 
center, it is difficult to see any generał 
skeleton of the interior composition [...]. 
Despite these deficiencies, the Jury de- 
cided to award the design no. 9 special 
honorabie mention for elear and 
straightforward proposal further devel- 
opment of which can become useful for 
programming and designing of similar 
centers.

i

Naszym zdaniem
„Słuszne ’,„budzi wątpliwości”, „trafione”, „nieprawidłowe”, „właściwy nastrój”, „nie stwierdzono”, „próba powiązania”, „brakmożliwoś
ci”... Dawno już nie czytaliśmy opinii sądu, których sprzeczności dawały równie humorystyczne efekty. Z przemieszanych zdań oznajmują- 
cych i oceniających nie sposób wyłowić ani tego, czy sąd odczytał koncepcję projektu, ani jak ją ocenił. Projekt zły czy dobry jest pewną 
decyzją, a więc kompromisem, tymczasem sąd w swoich opiniach rozdziela włos na czworo i oddziela skutek od przyczyny.
Chwali więc np. prace nr 7 za podziemne parkingi pod całym terenem centrum i gani ją jednocześnie za likwidację starodrzewu ul. 
Migdałowej.
Krytyczna opinia o pracy nr 9, na tle powstałych opinii będących rejestrem wad i zalet omawianych projektów, jest hołdem nieświadomie 
złożonym autorom. Jako jedyni postawili oni jasną tezę, więc także zmusili sąd do jasnego sformułowania oceny. Nie kryjemy, że uważamy tę 
ocenę za konserwatywną i tendencyjną. Pewne cząstkowe wady pracy nr 9 (których nie brak przecież i pracy zwycięskiej) nie powinny 
deprecjonować idei projektu, o którą w konkursie na koncepcję programowo-przestrzenną przede wszystkim chyba chodzi. Danie tej pracy 
tylko wyróżnienia honorowego oznacza chęć uniknięcia konfrontacji dwóch radykalnie różnych sposobów myślenia urbanistycznego 
(„przecież doceniliśmy jako sąd ich nowatorstwo”).
Dlaczego krytykujemy sąd, a nie prace konkursowe ? Możemy przyjąć hipotetycznie punkt widzenia sądu: nie może on odpowiadać za fakt, że 
projektanci nie za bardzo wiedzą, do czego zmierzają, tak głęboki jest bowiem impas w urbanistyce. Jednak przyjęcie tego punktu widzenia 
oznaczałoby zgodę na kwadraturę koła.

In our opinion
Decisions of the Jury are so contradictory that they really humorous effeets. „ Right”, „correct”, „discutable”, „deficiencies”, „attempt 
at connecting”, „lack of possibilities”... It is not possible either to find whether the Jury understood the idea, or what is the finał verdict. 
Saying „good’ ’ or„bad” reąuires a decision, while it is much easier to discuss everything separately and sępa ratę the result and the reason. 
Design no. 7 is therefore praised for underground parkings under the entire center but criticized for removing old trees in Migdałowa St. in the 
process.
Critical opinion of the design no. 9 is an unintentional homage paid to the authors, especially against the back-ground of other opinions which 
just list assets and deficiencies of the designs. The authors of design no. 9 were the only ones to make a elear proposal thus forcing the Jury 
to State the verdict clearly. We consider this opinion to be conservative and tendentious. Some partial deficiencies (which can be foundalso 
in the awarded design) should not depreciate the idea ofthe design which is what it is allaboutin a competition for program idea andspatial 
pattern. Awarding the design special honorabie mention seems an attempt to avoid confrontatión of two radically different ways of 
architectonic thinking („As a Jury, we appreciated their innovations”).
Why do we criticize the Jury and not the designs ? Hipotetically, we can accept the Jury’s point of view: it can not be held responsible for the 
fact that the designers themselves do not know what they really want, that city planning is in an impasse. However, acceptance ofthis point of 
view would mean sguaring the circle.
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