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Z aproszeniem do Meksyku na Kongres Ul A otwieramy ten numer „Architektury”. Znak kongresu będzie 
towarzyszył, podobnie jak i odpowiednia tematyka, każdemu z kolejnych numerów aż do daty tej 

ważnej imprezy architektonicznej. Przed końcem roku zmienimy jednak miejsce zaproszenia i symbol 
graficzny -  rozpoczną się przecież bezpośrednie prace przygotowawcze do Kongresu UIA w Warszawie. 
Organizatorzy polscy już rozpoczęli działania wstępne, w SARP pracuje biuro kongresowe. Przyjęto 
bowiem założenie, że spotkanie architektów z całego świata jest jedynie momentem kulminacyjnym całego 
okresu międzykongresowego, że kongresy są wyznacznikami ćiągłego procesu, permanentnej pracy Unii. 
„Architektura włącza się bezpośrednio, w miarę swych możliwości, do tej wielkiej pracy i będzie 
odpowiednio dobierać tematykę publikacji. Polecając lekturę tego numeru zwracamy uwagę na relację 
z Warszawskich Konfrontacji. Jest to, naszym zdaniem, inicjatywa Oddziału Warszawskiego SARP 
zasługująca na szczególne zainteresowanie. Konfrontacje stały się przecież w ciągu zaledwie kilku lat 
autentycznym międzynarodowym forum dyskusji nad ważnymi architektonicznymi problemami współczes
ności. W kontekście idei Unii jest to, jak sądzimy, forma działania niezwykle efektywna0
T i7  e begin this issue of „Architektura" with an invitation to Mexico for the U IA . Congress. Each of the 
w W fołlowing issues, just as the respective materiał inside, right up to the opening datę of this important 

architectural function, w ill be accompanied by the emblem of the Congress. Before the end of the yearr 
howeverr we w ill be changing the emblem and the place where you w ill be invited to — direct preparatory 
wor^ be started after all for the UIA Congress -  Warsaw. The organisers, Poles, have already begun 
initial operations, in SARP -  the Congress Office is at work. The assumption has been taken up that a meeting 
of architects from all over the world is nothing short of a culmination point of the entire inter-congress 
period, that congresses are determinants of a steady process -  the permanent work of the Union. 
„Architektura" is joining in directly, as much as possible, with this great work and w ill be appropriately 
chosing subject matter for publication. Recommending the reading matter of this edition, we would like to 
draw your attention to relations from the Warsaw Confrontation 77. I t  is, in our opinion, the initiative of the 
Warsaw Chapter of SARP which merits particular attention. The Confrontations have become, when all is 
said and done, in the course of only a few years an authentic forum for the discussion of contemporary 
Architectural problems. In  the context of the ideals of the Union, it is, we think a form of action unusually 
effective 0
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HoKa3aiibi npoćKTbi coopy>KeuHM b 
IO/khom AMepwKe, pa3pa6oTaniibie 
b apxwTeKTypuoM MaTepcKow IIIm- 
\iancKM ou,n IIlMMancKM M3 rop. ra - 
jiMcJjaKca b K a n a le  (78 — 82), a 
m Men ho: npoeKT jkmjiofo pa ho na b 
Kmto (cTOJinpa 3 KBa;jiopa) M3 980 
KBapTMp noBbimeuiioro tcxunnec- 
Koro CTaii^apTa. Ha AByx boimojk- 
iibix nJiaiiMpoBOK, to eeTb: ycTano- 
BKH Jia nJlOCKOM XOJlMe BblCOTllblX 
3^anHM, HJ1M 3aCTpOMKM CKJIOHOB 
xojm a TeppacaMM, no 3KOiiOMHiiec- 
kum h cjDynKHMonajibnbiM coo6pa- 
jKenwflM 6biJi H36pan nocAeAnnn M3 
!imx. OcnoBnaa TpancnopTiian wa- 
rMCTpajib panona. npoAOJKennaH no 
nepuinne xojiMa aacTpoena Mara3n- 
naMM, npe/j,npHHTHHMH o6mecTBen- 
uoro nHTanMH, ycjiyr h T.n. B uy-

« A p x h t c k  r y p a »  —  noJibCKHM a p -  
\H x e K  r y p u b iii  m y p a n ,  h o c b h -
lUCHHblH
— ooweny iBopuecKMM ontiTOM 

H HfleHMM B o6jiacTH apxn- 
reKTypbi,

__ noKa3y flo^THHieiiHif nojib*
CKOIl H MMPOBOH apXHTCKTy- 
Pbl,

— uiMpoKOH nponaraHfle apxw- 
TeKTypHoro wcnyccTBa,

bm xoaht  ywe HenpepbiBno 
ipMAuaTb ner. «ApXHTeKTy- 
pa» —  neMaTaer KpHTHłiecKwe 
cTaTbii no apxHTeKType, Teope- 
TMnecKwe rpyflbi, flHCKyccHH w 
noJieiwiiKu MełK^y apxwTeKTopa> 
mm, 3aMeHanifH npeACTaBMTeJieii 
o6mecTBeHHOCTH Ha Teiny 06 ap- 
xwTeKType, HHcnHpwpyeT tbop- 
necKyio TeMaTMKy h noompaer 
HHTaTejicii k BbiCTymieHHHM na 
CTpatiifnax Htypnana;

<cApxHTeKTypa» —  nenaTaeT 
cnpaBOHHbie MaTepnanw o npo- 
c k t h i»ix  u CTpoHTeJibiibix pa6o- 
Tax b n o jib m e  M 3a py6emaM,
UIHPOKO 3HaKOMHT 'IMTaTCJieif 2 
HHTepecHeHiueMH apxH TeK Typ- 
HblMH npOH3BeACHIiHMM;

«ApxwTeKTypa» —  cTpeMHTCH k 
Towy, HTo6bi TCMbi cepbe3Horo 
conepatainia lonaraJincb HCHbiM 
h AociynHbiM H3biK0M, crapaeT- 
ca 3aHiiTepecoBaTb o6mecTBeH- 
nocTb apxwTeKrypHbiMM npoó- 
jieMaMH;

«ApxwTeKTypa» — 0Tpaa«aeT 
TBOpneeKwe noucKH b ffene 4>op- 
jiobhhx couHaJiM3TH»ieeKoro 06- 
inecTBa h 3naK0MHT HHTaTenew 
mmpoBaiiMH npocrpaiiCTBa b yc- 
CO B3rJIHAaMM M CBepmeilMflMM B 
3TOM odJiaCTH B IlOJlbUie H BO 
BOOM MHpe.

«ApxMTeKTypa» —  b 1978 rony 
BbiifAeT 6 HOMepoB HtypaaJia no 
100 CTpaHMn b KancAOM. Co- 
BpeMeiiHoe nonwrpacłmHecKoe 
o4>opMJieHMe o6ecne»iHBaeT xo- 
pornee KanecTBo penponyKuHfi 
MaTepnaJiOB. T ckct nenaTaeTCH 
na noJibCKOM h aHmuMCKOM 
H3bIKaX, COKpaiUeilHblH TCKCT —  
Ha pyC2KOM H3bIKe. rtOAIIHCKa 
na łKypiiaji rapaiiTwpyeT ero 
nenpepbiBHoe nonyneHHe.

/Kypaaji Cołoja no;ibCKiix apxi 
ieK iopoB —  C A P I1  
5-6 (367— 368)
M A  W —  l l IO H b  
r o j \  XXXI

BfiiiMaimio MHTarejieH 78 — 90

«3aMeTKn» XenpMKa #>KeBenKoro 
noMemeiibi b KanecTBe nojieMMKH 
e yTBepHCAeiiMHMM CTaTbM HecAaBa 
BejiepKoro «IIpeeMCTBennocTb b 
apxwTeKType». noMemeimoH b No 
3-4-1978 r. (31— 32)

IlpoOJieMbi 34 —  77

Cbcachma o «Konc|)ponTaaHHX 
BapmaBCKMX« — 78. T.e, 06 ynn- 
KajibnoM MeponpwHTMM, opraiiH3ye~ 
mom pa3 b Tpn ro,na BapmaecKMM 
oT^ejienweM CAPIT, JD̂ jin ynacTMH

B liOMepe 7 —  33

B MexHKO, b oKT«6pe T.r, cocto- 
htch X III Konrpecc Mcjk Aynapoa~
noro coio3a apxHTeKTOpOB. B CTaTbe 
«npMrjiauienMe b MeKCHKy», Ta- 
Aeyrn BopypKHH paccKa3biBaeT 06 
apxMTeKType otom cTpanbi (7 — 11).
— PenopTa?K c 06m ero cbe3Aa 
CoK)3a noJibCKMx apxnTeKTopoB 
(C APn) (12— 13)
— M3 nojibCKMx npoeKTOB h toto- 
Bbix coopy^enMM noKa3anbi (14 — 
21):

— XChjiom aom na yji. Kaponon 
b BapiuaBe
— >Khjioh aom b ajuiee Co6ec- 
Koro b BapiuaBe
--- AAMHUMCTpaTMBUbie 3AailHH B
3anaAHOw nacTM neiiTpajibuoro 
panona BapiuaBbi
— nepecTpOMKa h pacniwpenne 
rjiaBBOH 6M6jiMOTeKH BapiuaB- 
ckoVo nojłHTexnwtiecKoro mucth- 
TyTa
— Hwa<uecHjie3eKaH onepeTTa 
bo BpopjiaBe
— BoccTauOBJieiiMe «Boauom Ko 
Mopbi» b BapiuaBe
— BapiuaBCKan CTyAMH <J)a6y 
JIHpilbIX (pHJlbMOB
— 3^eKTpocTauiiMH «/lojibna- 
-C>Apa» (Hmjkumm OAep)

PenopTam AuAJKea BpymeBCKoro
0 cTapHuiiOH apxwTeKType Monro- 
jimh (22 — 23) nocTaBjieu b uanaJie 
naiuwx cooGuieuMM H3-3a py6ex?a. 
BejieA 3a penopTajKeM noMemenbi 
coo6menHH:

— 3ApaBiiMiibi na o3epe Hccbik- 
-Kyjib b KMprw3CKOH CCP
— npoMbiuiJieiiHbie npeAnpMH- 
thh b Baxy A3ep6. CCP
— 3Aaune BneiniieToproBoro 
oe^eAMiieiiHH KOOCnOJI b n p a -  
re. HCCP
— IlepecTpoHKa h paciuMpenne

1 FapBapACKoro yHMBepcMTeTa b 
KeM6pwAJKe, CIIIA
— riOJIHTexnMHeCKHH MUCTMTyT 
lOrO-BOCTOHUOM ‘laCTM III TH TH

1 Maccanyce-rc, CLII A
— HeKpoJior naMHTH apxMTex- 
Topa nenrepCKoro poMauTH3Ma 
KopoAH Koca (1883 — 1977)

r p u r o p o achom r p a n c n o p T  n o  ckao- 
n a M  xojim3 o S e c n e u M B a iO T  c})yuHKy- 
Aepbi. B n p o e K T e  p a w o n a  npeAyc- 
M O T p e n o  o 6 H A b n o e  o 3 e jie n e n M e .
BTOpOM npoeKT OTHOCHTCfl K CTpOM- 
TeAbCTBy Aannoro noceAKa na oct- 
poBe Bonawpa (IIoABeTpeHHbie oct- 
poBa AiiTHAbCKoro apxnneAara). 
riOCeAOK COCTOMT M3 880 p«AOBbIX 
AOmmkob, 3anpoeKTHpoBannbix ua 
MOAyAbllOH CeTH, n03BOAHK)lHeH 
npHMeiiHTb cGopiibie 3AeMeiiTbi 
KOHCTpyKpHH. Oco6enuocTb yAo6- 
noro pacnoAOjKeiiHH aomhkob coc- 
toht b ycTpo&CTBe noAxOAa k  uhm 
co CTopoiibi cyuiH h noAi>e3Aa co 
CTOpOllbl HCKyCCTBeHUOrO 33AMBB.
B AaAbneHiiieM paccMaTpMBaeTCH 
noAbCKMH npoeKT TMnoBoro kh uo - 
TeaTpa aah  JImbhh (82 —  83), nocAe 
nero o6cy»:AaiOTCfl AnnAOMUbie 
npoeKTbi, pa3pa6oTauHbie noA py- 
koboactbom noAbCKMx cnepnaAH- 
ctob, npenoAaBaTeAen, BbinycKun- 
KaMM ApxHTeKTypnoro otacachma 
BarAaACKoro ynwBepcHTeTa (84 — 
90). A btop CTaTbw XenpMK A>Ke- 
BepKHM paccMaTpwBaeT oco6euno- 
CTH npoeKTMpOBailHH B KJIMMaTMHe- 
CKHX H KyAbTypHbIX OÓyCAOBAeii- 
hocthx BarAaAa, nocAe nero 06- 
cyjKAaeT Asa npoeKTa: A p 6n A -K a - 
Aa —  ijenTpa TypM3Ma h napMO- 
naAbiioro KyAbTypnoro nacAeAMH 
w T p a A H p H o n n o ro  K O M nA eK ca b

b 3 t o m  M eponpM H TM H  n p M rA a m a io T -  
c f i  aBTOpCKMe KOAAeKTM BbI H3 p a 3 -  
n b ix  eB p oneM C K H x c r p a n , p e iu a io -  
u p ie  3a A a ł iy  n a  o n p e A e A e n n y io  T e -  
M y. H a  otot p a a  n e p e A  y n a c T U M K a -  
mh « K o n c ł)p o iiT aM M H »  6 biA a n o c T a B -  
A e iia  3a A a n a  c o 3A aT b  m o a c a b  u e n -  
T p a A b iio w  3o u b i O T A b ixa  a a h  r o p o -  
Aa b 1,5  ao 2.5  M H AA M ona JKH TeA en. 
n a  n p H M e p e  B ap m aB C K O ro  p a n o n a  
ToM AaB . H o cT yn M A O  15 p a 6 oT —  m 3 
B e A rp a A a , B e p A H n a , B y A a n e u iT a ,  
B y x a p e c T a . B a p iu a B b i. rA a n b C K a , 
K aT O B w u e , M o c K B b i, r ia p u jK a ,  H p a -  
rw , C o4 >h m , C TO K roA bM a m X e A b c n -  
u k m . Otammmcm O T M eu eu a  p a 6 oT a  
M3 I I lB e ilM M .
Pa3AeA AonoAiien c|)OTopenopTa-
>KeM M3 n a p K a  K y A b T y p b l M O T A b l-
x a  b X o ? K yB e  (69  —  7 2 ) m h c t o p m -  
n e c K o ro  .H aąeuK O B C K oro n a p K a  b  
B a p iu a B e .

EarAaAe. CBHianuoro c odbeKTaMM 
KyAbTa. KyAbTypbi. to ptobam  m pe- 
MecAa.

JIOM 91 — 100

r i o A b i y n c b  M a T e p n a A a M M  M T a A b a n -  
CKoro AcypnaAa «A 6 nTape» noKa3a -  
nbi MeSeAb m npeAMeTbi o<t>opMAe- 
hmh MiiTepbepoB (91— 92)
JIioaommp CAynenanbCKMM npwBO- 
Amt 6eceAy c apxHTeKtopom An- 
A>«eeM XaMUTue, bbtopom «mmiui- 
paMona» aTpMyMaAbiibix MUAMBM ŷ- 
aAbiibix HtMAbix aomob. nocTpoen- 
ubix co6cTBemibiMM cm Aa mm jkmtc- 
aom b BapiuaBe.

B C C C P  noAniieOTbcn na )«yp ua:i 
m o jkiio  y oOmecTBeuiibiK pacnpocT- 
panMTeJieii b ny iiK T ax  u b a re iiT - 
i*TBax «Ćoio3neMaTn» no M ecry pa- 
C3o t i»i h  yneObi, a Tanwie b t io Oom 
noMTa.MTe u o r^ e jie n m i c b h t h . 
IIOAnncaTbcH b cTpanax coun ajn i- 
CTimecKoro coApyacecTBa na Bcyp- 
na ji m o jk iio  b : B o jirap iiH  — A npen- 
iu ib  P E II ,  l la  y ji. napiiHccKaH, Co- 

rA P  — Z e itu n g e v e rtr ib s a m t, 
1004, B e rlin , S tr . der P a ris e r K o m - 
m une 3—4, HexocjiOBaKiiH — P o- 
śtovn i N o v in o va  S łużba — dovozu  
lis k u , P rah a  I I ,  V ln o h ra d s ka  46; Po- 
śtovn i N ov ino va  S łużba — dovoz  
Mace, B ra tis la v a  2, L en in g rad ska  14. 
PyMbiitHH — D .E .P ., Bucarest. B eu r- 
piiH — Posła K o zp o n ti H ir la p  Iro d a , 
Budapest V, József N a d o r- te r  1. ar
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„Architektura” -  the Połish architectural review, du- 
ring the last thirty years has served constantly for:
-  exchanging views in the field of architecture,
-  presenting the experience of Polłsh and worłd 
architecture,
-  wide popularization of architectural art.

* „Architektura” -  carries on the criticai estima- 
tions, publishes 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 Poland 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 development for socialist society, presents 
the achievements and the progress in this field in 
Poland, in other socialist countries and alł over the

world.

„Architektura” -  will be published in 1978 in 6 double 
issues, each consisting of 100 pages. Good editorial 
quality resołves form new technique of printing. Ali 
articles are published in Poiish and in English, sum- 
maries in Russian. The subscription ensures regular 
receiving of Architektura.
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■ ą  a tym i następnym numerze poda- 
Vw jemy garść informacji o archi

tekturze Meksyku -  kraju i mieście XIII 
Kongresu Międzynarodowej Unii Ar
chitektów. Na obraz architektury dzi
siejszego Meksyku składają się tajem
nice ludów przedkolumbijskich, bogac
two form z czasów kolonialnych, piętno 
rewolucji z początków wieku, pełne 
rozmachu dokonania lat pięćdziesią
tych. Warto zdać sobie sprawę z tego, 
jak ściśle wiąże się w tym kraju burzli
wa przeszłość ze współczesnością.

Meksyk -  kraj

Z wczesnego etapu kultury przedkolumbi- 
jskiej -  z kultury Olmeków (pierwsze 

tysiąclecie p.n.e.) pozostały naturalistyczne 
olbrzymie rzeźby głów z La Venta. Doniosła 
jest w dziedzinie architektury rola następnej 
kultury -  kultury Majów. Jej archaiczne po
czątki trwają do 300 roku n.e. a okres tzw. 
Pierwszego Imperium -  do końca IX wieku 
n.e., okres Nowego Imperium (po jego prze
niesieniu w IX wieku na półwysep Jukatan) 
przypada na lata rozwoju miast -  państw 
Chicen Itza, Uxmal, Mayapan, które po roku 
1194 utworzyły związek zwany Ligą Maya
pan. Charakterystyczne dla architektury 
Majów jest zainteresowanie zewnętrznymi 
ścianami budowli a zaniedbanie wnętrz, co 
podyktowane było warunkami tropikalnymi 
« życiem pod otwartym niebem -  a także 
powiązanie architektury z potrzebami astro
nomii. W okresie Pierwszego Imperium de
koracja u Majów inspirowana była przyrodą. 

® Nowe Imperium charakteryzuje dekoracja 
geometryczna i kamienne mozaiki. Zjawia 
się -  pod wpływem Tolteków -  portyk, ko- 

2 lumna, sala hypostyiowa. Osiągnięciem 
£  konstrukcyjnym jest „łuk Majów’' wyzysku- 
& jący wspornikowe nadwieszenie kamieni 
o w przesklepianiu otworów mających w rezul- 
to tacie kształt trójkątny lub trapezoidalny.

T»Jiis and the next issue of our 
magazine w ill contain some Infor

mation about the architecture of Mex- 
ico -  the country and the city which will 
be the place of the 13th Congress of the 
International Union of Architects. The 
image of today Mexico's architecture is 
composed of the secrets of the pre- 
Columbian peoples, the richness of 
forms from the colonial times, the 
stamp of revolution at the beginning of 
the century and dashing contemporary 
achievements. It  is worthwhile to 
realize how closely linked in this coun
try is the stormy past with the present.

M exico -  the Country

The early stage of the pre-Columbian cul- 
ture, Oltecs' culture (first millenium B.C.j 

left us the enormous naturalistic sculptures 
of heads from La Venta. The next culture -  
that of Maya's -  played an important role in 
architecture. Its archaic heginnings lasted up 
to 300 A.D., the period of the First Empire -  to 
the end of the ninth century, the period of the 
New Empire (after moving to YucatanPenin- 
sula in the ninth century) witnessed big de- 
velopment of cities -  States Chichę t Itza, Ux- 
inał, Mayapan which formed a union called 
Mayapan League after 1194. Mayan architec
ture was characterized by interest in the 
external walls of buildings and neglect of the 
interiors which resulted from tropical condi- 
tions and outdoor iife as well as connection 
of architecture with the needs of astronomy. 
In the period of the First Empire, Mayan 
decorations were inspired by naturę. The 
New Empire was characterized by geometri- 
ca! decoration and słone mosaics. The Tol- 
tecs introduced portico, columns, hypo- 
-stylistic halls. "Mayaarch" is aconstruction- 
al achievement; it makes use of corbeled 
vaulting of openings which have, in result, 
a triangular or trapezium form.

Monumentalnym założeniem urbanistycz
nym Ameryki przedkolumbijskiej jest Teoti
huacan (okres rozkwitu: lata 250 -  650 n.e.). 
Tu -  według legendy -  bogowie stworzyli 
słońce i tu wznosi się Piramida Słońca z naj
wspanialszą jego świątynią. Stanowi ona 
dominantę całego świętego obszaru, które
go osią jest Droga Zmarłych biegnąca od 
Piramidy Księżyca do Cytadeli Ouetzalcoat- 
la stanowiącej -  jak wiele innych świątyń 
amerykańskich -  wynik wielokrotnego od
budowywania małej piramidy.
Około roku 600 zniszczyli Teotihuacan wo
jowniczy Toltekowie. W ich stolicy Tuła (za
łożonej na przełomie IX/X wieku) zasługuje 
na uwagę sławna Ściana Wężów w świątyni 
Ouetzalcośtla. Bogate zdobnictwo i nikła 
troska o samą strukturę budowli są dla Tol
teków charakterystyczne.
Z późniejszej fazy kultury Majów zdradzają
cej wyraźnie wpływy tolteckie pozostały bu
dowie w Uxmal (Pałac Gubernatora z cha
rakterystycznymi tukami Majów) i w dosko
nale zachowanym Chichen Itza.
Monte Alban to w latach 500 -1400 ośrodek 
kultury Zapoteków, potem Misteków. Z cza
sów zapoteckich pochodzi zagospodarowa
nie znajdującego się tam wzgórza tarasami, 
murami, placami, rampami i espianadami. 
Centralny w tym zespole Wielki Plac otoczo
ny jest świątyniami. Wiodą doń monumen
talne schody, na nim znajdują się piramidy 
Adoratorio Central i Monticulo -  prawdopo
dobnie obserwatorium o charakterystycz
nych kamiennych, trójkątnych przesklepie- 
niach.
Przybyli około roku 750 Mistekowie podbija
ją Monte Albśn i pobliskie miasto Mitla, które 
staje się ich ośrodkiem. Dekoracyjność mo-

1. Teotihuacśn ruiny, widok ogólny
2. Chichen Itza widok ze świątyni na piramidę 
Kukulkana
3. Klasztor San Augustin -  z kaplicą otwartą
4. Tlaxcaia - Nuestra Seńora de Ocotlśn
5. Typowe pueblo w południowym stanie
6. Puebla -  fragment pałacu kolonialnego
7. Zacatecas -  Politechnika
8. Las Arboledas-stajnia

Pre-Columbian America gave birth to 
Teotihuacan, a monumental urban organism 
(period of development: 250 -  650 A.D.). 
According to legend, in that place the gods 
created the sun, and its most magnificent 
tempie -  the Sun Pyramid -  was erected 
there. The tempie dominates over the whole 
sacred area whose axis is constituted by the 
Road of the Dead leading from the Moon 
Pyramid to Quetzalcóatł Cytadel which is, as 
a number of other American temples, a result 
of mułtiple building round a smali pyramid. 
About 600, Teotihuacan was destroyed by the 
belligerent Toltecs. The famous Serpent Wall 
in Ouetzalcóatl tempie is in their Capital 
Tuła. Rich ornamentation and łąck ofcare for 
the structure are characteristic of Toltecs.
The later phase of Mayan culture is influ- 
enced by Toltecs which can be seen in buld- 
ings in Uxmal (Governor's Pałace with 
characteristic Maya arches) and in well pre- 
served Chichen Itza.
Monte Alban was in the years 500-1400 the 
cultural center of Zapotecs and then of Mis- 
tecs. The Zapotecs developed the bill in 
Monte Alban by building terraces, walls, 
squares, ramps and esplanades. The Great 
Sąuare is situated in the center; it is sur- 
rounded by temples. Monumental stairs łead 
to the square on which two pyramids are 
built: Adoratorio Central and Monticulo J -  
probably an observatory with characteristic 
triangular stone vaults in the corridors.
The Mistecs appeared there about 750; they 
Conquered Monte Alban and the neighbor- 
ing city of Mitla which became their capital. 
Decorative mosaics and meanders from Mit
la are opposed to the monumental scalę of 
Monte Alban.

1. Teotihuacan ruins, generał view
2. Chichen Itza -  view from the tempie to the 
Cucułcana pyramid
3. San Augustin monastery with open chapel
4. Tlaxca!a Nuestra Seńora de Ocotlan
5. Typical pueblo in a Southern State
6. Puebla -  fragment of the colonial pałace
7. Zacatecas -  Polytechnic Institute
8. Las Arboledas -  stables and paddock for horses 7
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zaik i meandrów z Mitla przeciwstawia się 
monumentalnej skali Monte Albśn. 
Totonakowie (kultura okresu VIII -  XII wieku) 
wznieśli w Tajin piramidę niszową o liczbie 
nisz wynoszącej 365, co nasuwa myśl o po
wiązaniach tej kompozycji z astronomią. 
Aztekowie -  twórcy ostatniej formacji cywili
zacyjnej i państwowej środkowego Meksyku 
-  zjawili się na tych terenach w XI wieku i od 
około roku 1325 panowali tu aż 200 lat ulega
jąc dopiero siłom konkwistadorów. W miej
scu ich stolicy -Tenochtitlanu powstało dzi
siejsze miasto Meksyk.
W roku 1519 opanowują pobrzeżezatoki Me
ksykańskiej Hiszpanie. Powstaje wicekróle- 
stwo -  Nowa Hiszpania. Zdobywcy budują 
fortece w Villa Rica de La Vera Cruz (1519 r.), 
fortece w Atarazanas w Tenochileanie 
(1521-24 r.), fortyfikacje Nuova Vera Cruz 
i Campeche (1557 r.). Do podboju duchowe
go kraju służą liczne kościoły i klasztory. 
W Mexico, Puebla i Michoacan powstają 
katedry -  siedziby biskupstw* Gdy zanika 
obronny charaktertych kościołów, uwidacz
nia się ich styl -  importowany z Hiszpanii. 
Znajdą się w Meksyku ślady zapóźnionego 
gotyku, ślady andaluzyjskiego stylu mude- 
jar, bogatego w detal stylu manuelańskiego 
z Portugalii (kościół Św. Michała w Huejot- 
zingo z poł. XVI wieku). Wznosi się przekryte 
drewnem na sposób mudejar trzynawowe 
świątynie typowe dla dominikanów, franci
szkanów i augustianów. Odmienne warunki, 
odmienne potrzeby kultu wprowadzają jed
nak pewne modyfikacje stylowe. Wytwarza 
się niespotykany w Europie typ kaplicy 
otwartej -  capilla abierta -  umożliwiającej 
zebranym udział w nabożeństwie bez wcho
dzenia do kościoła.
W architekturze świeckiej pałaców i rezyde
ncji konkwistadorów dokonała się zdumie
wająca synteza koncepcji mieszkania wy
wodzącej się z Andaluzji z układem domos
twa przedkolumbijskiego występującego 
w kulturze Teotihuacśnu, a więc małego 
patio otoczonego na parterze pomieszcze
niami gospodarczymi a na piętrze mieszkal
nymi. W miarę stabilizacji i wzrostu dobroby
tu siedziby konkwistadorów bogato dekoro
wano.
Barok dekorujący początkowo logiczną tek
tonicznie strukturę budynku, wypełnia z cza
sem każde wolne miejsce ozdobami stwa
rzając w sumie atmosferę identyczną jak 
przedkolumbijska architektura, równie bo
gato zdobiona. Zatrudniano przecież lokal
nych artystów wznoszących do dekoracji 
elementy otaczającej ich natury, a w postaci 
świętych -  nawet Boga -  indiańskie rysy 
(Bosario w San Francisco Acaptec i fasada 
La Soledad w Oaxaca). I tak charakterysty
czne dla okresu wcześniejszego są klasztor 
augustiański z Acolman z lat 1550-60 czy 
monumentalny kościół franciszkański 
z Choiuii zbudowany na największej pirami
dzie przedkolumbijskiej Ameryki.
Ale skłonność do dekoracyjności i malowni- 
czości zdominowywuje coraz bardziej formy 
europejskie. W drugiej poł. XVII wieku wiele 
jest przykładów mnożenia motywów do gra
nic możliwości, dekoracyjnej przesady (koś
ciół Dominikanów w Oaxaca, kościół Santa 
Maria Tonatzintla połyskujący płytkami ce
ramicznymi).
Jeszcze bogatsze zdobienie i załamanie tek
toniki budowli wystąpi w następnym okresie 
XVIII wieku w stylu churrigueresco w sław
nych fasadach-ołtarzach typu fasady Sole
dad w Oaxaca i El Sagrario Metropolitano 
przy katedrze Meksykańskiej, czy fasadzie

9. La Venta rzeźba głowy (kultura Olmeków)
10. Uxmal -  fragment Pałacu Gubernatora z widocz
nym „łukiem Majów”
11. lu la  -  ruiny
12. Monte Albśn -  ruiny
13 Mitla -  ruiny, meander kamienny
14. Tajin -  piramida niszowa
15. Bonampak -  malowidła Majów
16. Palenque piramida
17. Campeche - ruiny miasta
18. Vera Cruz -  Plac Centralny
19. Huejotzingo - wnętrza kościoła (przykład stylu 
manuelańskiego)
20. Calpan -  fragment jednej z narożnych kaplic 
ujmujących plac przed kościołem
21. Puebla -  patio kolonialnego pałacu
22. Palenąue -  ruiny pałacu
23. Cuernavaca Pałac Corteza

Totonacs (culture of the period from the 
ninth to the twelveth century) erected in 
Tajin a niche-pyramid with 365 niches; their 
number makes us think that this composition 
was connected with astronomy.
The Aztecs -  the creators of the last civiliza- 
tion and stałe formation in Central Mexico -  
appeared there in the ninth century and ruled 
irom about 1325 for 200 years tilł they were 
defeated by the Conąuistadors. The present 
Mexico City was built in place of their Capital 
Tenochtitlan We w ill talk about it in the next 
issue of „Architektura".
In 1519, the Spaniards conąuered the łands 
situated on the Mexican Gulf and formed 
Vice-Kingdom of New Spain. The con- 
ąuerors built a fortress in Villa Rica de la 
Vera Cruz (1519) and another one in 
Atarazanas in Tenochtitlan (1521-24), for- 
tifications in Nueva Vera Cruz and Cam
peche (1557). Numerous churches and 
monasteries helped to conąuer souls in the 
country. Cathedrals, seats of bishoprics were 
erected in Mexico, Puebla, Michoacan. When 
the defensive character of those churches 
disappeared, their style, imported from 
Spain, became apparent. In Mexico one can 
find traces of la te Gothic, traces of Mudejar 
architecture from Andalusia, richly or- 
namenłed Manueline style from Portugal (St 
MichaeTs Church in Huejotzingo from the 
middle of the sixteenth century). Three-aisle 
churches with wooden vaults iike in Mudejar 
were erected; they are typical for Domini- 
cans, Franciscans and Augustians. However 
different conditions and cult needs intro- 
duced some stylistic modifications which 
gave rise to capilla abierta -  a kind of an open 
chapel, not known in Europę, which madę it 
possible to take part in the mass without 
entering the church.
The secular architecture of palaces and con- 
ąuistadors’ residences is an amazing synth- 
esis of residential concepts originated in An
dalusia with a layout of pre-Columbian 
^houses met in the Teotihuacan culture, i.e. 
a smali patio surrounded by utility rooms on 
the first level and living ąuarters on the 
second level. With the growing stabilization 
and wealth, the conąuistadors’ houses were 
richly ornamented.
The Barocco, intitially decorating the tecton- 
ically logical building strucłure, gradually 
began to fili every free space with ornaments, 
creating after a time an atmosphere indenti- 
cal to thatof the pre-Columbian architecture, 
eąually lavishly ornamented. It should be 
remembered that local artists were emp- 
loyed; they decorated the houses with the 
elements of the surrounding naturę and gave 
Indian features to saints and even God 
(Bosario in San Francisco Acaptec and the La 
Soledad faęade in Oaxaca). CharacteristiCfor 
the earlier period were Augustian monastery 
in Acolman (1550-60) or the monumetal 
Franciscan church in Cholula built on the 
biggest pyramid in the pre-Columbian 
America.
Decoration and painting dominates morę 
and morę over the European forms. the 
second hałf of the seventeenth century wit- 
nesses augmentation of motifs to the limitsof 
possibility, decorut»ve exaggeration 
(Dominican church in Oaxaca, the church 
Santa Maria Tonantzintla glittering with 
ceramic tiles).
Yet morę lavish ornamentation and break- 
down of the building tectonics appeared in 
the eighteenth century in Churrigueresąue 
style, in famous faęades-altars, as the faęade

9. La Venta -  ąculptured head (Olmecs’ culture)
10. Uxmal -  fragment of Govemor‘s Pałace with 
visible 'Maya arch”
11. Tuła-ruins
12. Monte Alban -  ruins
13. Mitla - ruins, stone meander
14. Tajin -  pyramid with niches
15. Bonampak ~ Mayan paintings
16. Palenąue -  pyramid
17. Campec he -  ruins of the city
18. Vera Cruz -  Central Squaro
19. Huejotzingo -  church interior (example of Ma
nueline style)
20. Całpan -  fragment oi a corner chapel bordermg 
the square in front of the church
21. Puebla -  patio in a eolonial pałace
22. Palenąue -  ruins of pałace
23. Cuernavaca -  Cortezs Pałace
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kościoła Nuestra Seńora de Ocotlśn w Tlax- 
cala.
Gdy założono w Meksyku w latach osiem
dziesiątych XVIII wieku akademię w Tlaxca- 
la pod nazwą „Real Academia de San Carlos 
de Nueva Espańa” zjawiły się tam wpływy 
francuskie i francuski klasycyzm (poza Me
ksykiem Palacio Rui w Guanajuato, fontan
na Neptuna w Oueretaro).
Architektura wieku dziewiętnastego w Me

Sołedad in Oaxacaf El Sagrario Met- 
ropołitano at the Mexico's cathedral and the 
faęade of the church Nuestra Seńora de Ocot- 
lan in Tlaxcala.
In the eighties o! the eighteen century, the 
„Real Academia de San Carlos de Nueva 
Espańa" was founded in Mexico; it soon 
brought French influence and French classi- 
cism (apart from Mexico City: Palacio Rui in 
Guanajuato, Neptune fountains in

ksyku odpowiada w dużym stopniu rozwojo- Oueretaro). 
wi architektury Europy. Panuje w niej eklek- The nineteenth-century architecture resem-
tyzm historyczny, poszukiwania materiało 
wo-techniczne, 1’Art Nouveau. Po rewolucji 
w roku 1910 tworzy się nowy styl przesycony 
nacjonalizmem nawiązującym w latach dwu
dziestych naszego wieku do kolonialnych

bied, to a considerable degree, the develop- 
ment of architecture in Europę. This period 
in the Mexican architecture is called „Porfir- 
ism" (from the first name of the then presi- 

dent Porfirio Diaz) and covers historical ec- 
form hiszpańskich. Z czasem kształtują się leetism, materiał and technical research and 
nowe nurty -  kolejna reakcja podbudowana Art Nouveau. After the revolution of 1910, 
konstruktywistycznymi poszukiwaniami a new style was bom, pervaded with 
w Europie. Czołowymi przedstawicielami te- nationalism which in the twenties referred to 
go kierunku byli Jose Villagran Garcia (sa- cołonial Spanish forms. With the passing of 
natorium Huipulco -  1929), Juan 0 ’Gorman time new trends were formed, based on con- 
oraz Juan Legorreta (domy robotnicze structivist tendencies in Europę. This trend 
w Elorduy - 1930 r.). Architekci ci niezależnie was represented, above all, by Jose Villagran 
od swoich zainteresowań estetycznych wni- Garcia (Huipulco sanatorium 1929), Juan 
kali głęboko w socjalne aspekty architektury 0'Gorman and Juan Legorreta (workers' 
istotne w warunkach meksykańskich. Po- houses in Elorduy 1930). Independentlyfrom 
szczególne tendencje nie pojawiały się jako their aesthetic interest, those architects were 
czyste zjawiska kolejno po sobie następują- deeply involved in the social aspects of ar
ce lecz często równolegle, będąc niekiedy chitecture essential in Mexican conditons. 
w jaskrawej sprzeczności, jak choćby The individual tendencies did not appear as 
wspomniany wyżej konstruktywizm czy fun- elear phenomena one after another, but often 
kcjonalizm i neokolonialneformy architektu- parallel and were frequently opposed to one 
ry hiszpańskiej. another (e.g. constructivism and formalism
Oryginalnością meksykańską w skali świato- vs. neocolonial forms of Spanish architec- 
wej stają się dzieła lat pięćdziesiątych wpro- turę).
wadzające monumentalną polichromię i mo
zaikę do przestrzeni urbanistycznej. Są to: 
Teatr Insurgentes, Miasteczko Uniwersytec
kie i Centrum Zdrowia w Meksyku. Erupcja

In the fifties, the Mexican architecture beca- 
me original on world scalę, introducing mo- 
numetal polychromy and mosaics to urban 
space. To those works belong the Insurgen-

tego rodzaju twórczości była kolejną reakcją tes Theater, the University Campus and the 
na kosmopolityczne tendencje przynoszone Health Center in Mexico. The eruption of this 
przez nurty funkcjonalizmu. Kierunek ten mi- kind of creativity was another reaction 
nął jednak wkrótce: zbyt powierzchownie in- against cos mopolitic tendencies brought by 
terpretował tradycje środowiska. Głębszą a- functionalistic currents. This trend was short- 
nalizę tych problemów wiążącą przestrzeń -livedforitinterpretedthelocaltraditionstoo
zewnętrzną z niezwykle swobodnie zaproje
ktowaną przestrzenią wewnętrzną przepro
wadzili A. Zabludovsky i T. Gonzales de Leon 
oraz A. Legorreta. Traktując barwę w skali 
urbanistycznej jako zmodernizowaną remi
niscencję puebla meksykańskiego ( L. Bar- 
ragan) kształtują oni dzisiejszą najnowszą 
architekturę Meksyku. Dużą rolę odgrywają 
w niej specjalistyczne instytucje jak Instituto 
Mexicano del Seguro Social założony w roku 
1942, CAPFCE -  instytucja programująca 
i typizująca budynki szkolne założona w roku 
1944, nagrodzona za projekt typowej szkoły 
wiejskiej wykorzystany w wielu krajach 
Ameryki Środkowej, na Kubie, w Pakistanie, 
Tanzanii i Jugosławii oraz stosunkowo nowa 
IFONAVIT -  instytucja koordynująca i typi
zująca tanie, społeczne budownictwo mie
szkaniowe założona w roku 1972.
Wśród obiektów współczesnej architektury 
meksykańskiej zasługują na uwagę obiekty 
związane z wypoczynkiem i turystyką (Aca- 
pulco, isla de Mujeres; z nowszych zespołów 
ośrodek wypoczynkowy Cancun, a po stro
nie Pacyfiku Manzanillas, kompleks hotelo
wy zaspokajający nie tylko potrzeby funk
cjonalne, ale i tęsknoty do regionalnej trady
cyjnej formy). Centrum współczesnej archi
tektury -  to jednak miasto Meksyk, które 
będzie tematem drugiej części fotorepor
tażu#

Tadeusz Barucki

superficially. The morę profound analysis ol 
those problems, linking the outer space with 
very freely designed inner space (A. Zab- 
ludowsky, T. Gonzales de Leon and A. Legor
reta), treating color on urban scalę as a mod- 
ernized reminiscence of Mexican pueblo (L. 
Barragan) influences the present, modern 
architecture of Mexico. A considerable role 
is played by branch institutions such as In- 
stiłuto Mexicano del Seguro Social founded 
in 1942, CAPFCE -  an institute designing 
typical school buildings founded in 1944, 
awarded for a design for a typical vilage 
school used in many countries in Central 
America, Cuba, Pakistan, Tanzania and 
Yugoslavia, and IFONAVIT -  an institute 
coordinating typical, low-cost cooperative 
housing, founded in 1972. The structures 
connected with reereation and tourism are 
particularly interesting in the contemporary 
Mexican architecture (Acapulco, Isla de Mu
jeres, and new reereation center Cancun; on 
Pacific coast -  Manzanillas, a hotel complex 
which fulfills not only funcional needs but 
also a yearning for regional traditional 
forms).
However, the center of contemporary ar
chitecture is in Mexico City which w ill be the 
subject of the second part of those reflections

Tadeusz Barucki

10

24. Zacatecas -  fragment fasady Katedry
25. Guadalajera -  katedra
26. Chotula -  ruiny piramidy przedkolumbijskiej 
z kościołem Franciszkanów na szczycie
27. Tonantzintla -  kościół Santa Maria de Tonantzin
tla, detal dekoracji
28. Oaxaca -  kościół Santo Domingo, dekoracja 
plastyczna sklepienia kruchty („drzewo Św. Domi
nika” )
29. Puebla -  pawilon wystawowy
30. Guadhlajera -  wnętrze supermarketu
31. Cuernavaca -  hala targowa
32. Oaxaca - osiedle
33. Campeche -  Ratusz -  sala zebrań
34. Campeche -  wiata na bazarze
35. Ciudad Juarez -  muzeum
36. Acapulco - typowy hotel nadmorski
37. Toluca fabryka samochodów

24. Zatecatas -  fragment of fhe Cathedral frontage
25. Guadalajara -  Cathedral
26. Choluta -  nims of pre-Columbian pyramid with 
Frandscan church on the top
27. Tonantzintla -  church of Santa Maria de Tonant
zintla decoration detail
28. paxaca -  Santo Domingo church, artistic decora
tion on the porch vault ("StDominie s tree”)
29. Puebla -  exhibition pavilion
30. Guadalajava -  supermarket interior
31. Cuernavaca -  market hall
32. Oaxaca -  development
33. Campeche -  City Hall -  meeting hall
34. Campeche -  roofing on a bazaar
35. Ciudad Juarez -  museum
36. Acapulco -  typical seaside hotel
37. Toluca -  car factory





W
al

ny
 Z

ja
zd

St
ow

ar
zy

sz
en

ia
 A

rc
hi

te
kt

ów
 P

ol
sk

ic
h 

- 
SA

RP

ar
ch

ite
kt

ur
a 

5-
6 

78



ar
ch

ite
kt

ur
a 

5-
6 

78
reportaż / report magaziw k magazine 1

M inęły już echa Walnego Zjazdu SARP, 
szeroko relacjonowanego przez co

dzienne środki masowego przekazu, Dla 
udokumentowania tego ważnego w Stowa
rzyszeniu wydarzenia publikujemy fotore
portaż oddający atmosferę Zjazdu, Rozpo
czynamy zdjęciem Jerzego Baszkiewicza, 
ustępującego prezesa, który jak widać zado
wolony jest z odbytej, bogatej w wydarzenia 
kadencji. Kończymy zdjęciem nowo wybra
nego prezesa Tadeusza Mrówczyńskiego, 
którego czeka wiele pracy, iecz mamy na
dzieję -  owocnej. W perspektywie jawią się 
przecież nie tytko sprawy codzienne, czeka 
nas Kongres UIA w Warszawie. Nowo wy
branemu ZarządowkGłównemu SARP. Pre
zesowi i całemu naszemu Stowarzyszeniu 
„Architektura ’ składa tą drogą życzenia do
brej kadencji, co najmniej równie dobrej jak 
miniona. Jako pismo Stowarzyszenia obie
cujemy taką pomoc w tej pracy na jaką tylko 
nas będzie stać.

T he repercusslons of the SARP General 
Congress which was so widely disctis- 

sed by the mass media, have already passed. 
To document this important for the Associa- 
tton event we present a photo report reflect- 
ing the atmospbere at the Congress, The first 
photo presents the retiring President Jerzy 
Baszkiewicz who ls, as can be seen, satisfied 
wlth the past term, rich In events. The łast 
photo presents the newly elected President 
Tadeusz Mrówczyński who will be faced 
wlth a lot of work -  fruttful, we hope. The 
incoming days will brlng not onty everyday 
matters but also the UIA Congress in War- 
saw. „ Architektura" wishes a good term -o r  
at least not worse than the preriom one -  to 
the newly elected SARP Board, the President 
and whole Association. As Assoctations's 
magazine we promise to help in the work as 
much as we can.
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The Apartm ent House in  Karowa St. in 
Warsaw

Authors: architects Henryk Dąbrowski, Jer
zy Kuźmienko, Janusz Nowak, Piotr Sem- 
brat, Adam Snopek
Building area ~ 534 sq.m, usable floor area of 
the apartments -  2,993 sq.m, cubage -  15,236 
cu.m. Construction -  cross-bond Żerań brick. 
The design was prepared in Zakład Projek
towania Kombinatu Budownictwa Miejs
kiego (Designing Office of the Housing Plant) 
Warsaw- Down to wn.

The building is situated in the representative 
part of Warsaw, near to Krakowskie Przed
mieście St., facing Visitants' convent. In that 
area, Karowa St. descends steeply to the Vis- 
tula, which gave rise to the designers* idea to 
differentiate the height of the building so as to 
„fit"  its dimensions to the two existing neigh- 
boring houses. Presented with two designs of 
elevation, the Office for Preservation of His
torie Monuments chose the variant of small- 
niodule division of the front wali, contrasting 
with the details of historie bank building. 
Every apartment is accentuated in the eleva- 
tion by a bay and a balcony. The mild ground 
floor separates the building from the site. It 
w ill include technical and service rooms. Be- 
hind the building, a two-level garage was 
located. (Ł. Z.)

1. View from Krakowskie Przedmieście St.
2. View from the east

Dom mieszkalny przy ul. Karowej 
w Warszawie

Autorzy: arch. arch. Henryk Dąbrowski, Je
rzy Kuźmienko, Janusz Nowak, Piotr Semb- 
rat, Adam Snopek
Powierzchnia zabudowy -  534 m2, pow. użyt
kowa mieszkań -  2 993 m2, kubatura -15  236 
m3. Konstrukcja -  cegła żerańska w układzie 
poprzecznym. Projekt opracowano w Zakła
dzie Projektowania Kombinatu Budownictwa 
Miejskiego -  Warszawa Śródmieście.

Budynek usytuowany jest w reprezentacyjnej 
części Warszawy w pobliżu Krakowskiego 
Przedmieścia, vis-a-vis klasztoru SS. Wizytek. 
Ulica Karowa w tym miejscu stromo opada ku 
Wiśle, co nasunęło autorom koncepcję zróż
nicowania wysokości budynku, aby gabaryta
mi „wpasować" go między dwa istniejące 
domy. Z dwóch koncepcji rozwiązania Urząd 
Konserwatorski w Warszawie wybrał wariant 
drobnomodułowego rozczłonkowania ściany 
frontowej, kontrastującego z detalem zabyt
kowego budynku bankowego. Każde miesz
kanie jest akcentowane w elewacji wykuszem 
i balkonem-loggią. Spokojny parter-cokół 
odcina budynek od terenu. Znajdą się w nim 
pomieszczenia techniczne i usługowe. Za bu
dynkiem zaprojektowany został dwukondy
gnacyjny garaż. (Ł.Z.)

t. Widok od strony Krakowskiego Przedmieścia
2. Widok od strony wschodniej

i i i n. "TlL
j ~ t
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"f.*j i X
XI£ i X 3. Plan parteru i drugiej kondygnacji garażu 3. Plan of ground floor and second leveł ot the garage

4. Plany typowych pięter. A mieszkania czteropo- 4. Plans of typical stories. A -  four-room apartments;
kojowe; B1 i B2 -  mieszkania trzypokojowe; C ~ BI and B2 -  three-room apartments; C -  two-room 
mieszkania dwupokojowe apartments
5. Elewacja od strony ul. Karowej 5,EIevation ona Karowa St. ar
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’ Sytuacja. 1a, b; c -  budynek mieszkalny. 2 
pawilon klubowy, 3 -  przedszkole
2. Widok od Al. Sobieskiego
3. Elewacja wschodnia i przekrój poprzeczny
4. Elewacja zachodnia i przekrój poprzeczny
5. Plan parteru A -  budynek 1a; B -  budynek 1b. c 
o* Plan drugiej kondygnacji. A -  budynek 1a; B
budynek 1b( c

1- Site plan. la, b, c -  apartment house; 2 -  club 
pavilion; 3. -  kindergarten
2. Viev from Sobieskiego Ave.
3. East elevation and cross-section
4. West ełevation and cross-section
5. Ground plan. A -  la building; B lb, c building 
*». Plan of the second levet. A -  la  building; B -  lb, 
c building

Budynek mieszkalny przy Alei Sobie
skiego w Warszawie
Autorzy: arch. arch. Janusz Nowak, Piotr 
Sembrat (główny projektant), inż. Andrzej 
Krawczyk (konstrukcja)
Powierzchnia terenu -  0,65 ha, w tym: zabu
dowa-0,29 ha, drogi i ciągi piesze-0,12 ha, 
zieien -  0,34 ha. Pow. użytkowa -  6 338 m2, 
w tym: pow. mieszkalna -  5 197 m2, pow. 
parteru -  534,5 m2, budynek socjalny - 606,6 
m ; kubatura -  30180 m3, w tym: budynek 
mieszkaJny -  26 800 m3, budynek socjalny -  

. 0 m * Konstrukcja ścian kondygnacji 
pierwszej ~ wylewana w szalunkach prze
stawnych, konstrukcja nośna -  szkielet pre
fabrykowany rama H w układzie podłużnym, 
sciany szczytowe prefabrykowane (technolo
gia „Z ), ściany osłonowe z gazobetonu. Pro
jekt wykonano w Zakładzie Projektowania 
Kombinatu Budownictwa Miejskiego -  War
szawa Śródmieście.

Budynek mieszkalny dla pracowników Biur

Amtwsady <ZSRR^zost^<*<T J^?nom'czne9°Aioi c u -  ,^bRR został zlokalizowany przy 
x " ! 0b,el k,e9°  naskraiu Parku Sieleckiego. 
K K  bry'a budV"ku osiąga jedenaście 
Inn, aC'' Dom składa się z trzech wydzie- 
nvrh ! l ZSSp° łów 'Mieszkalnych wyposażo- 
2 t ! , nieZf ne piony komunikacyjne (hall 
śmiech 7 ’ k a,ka schodowa' winda, zsyp na 
n . ,Ze W29lędu na hałas budynek został 
odsunięty od ulicy o trzydzieścici metrów 
1-- ------

The Apartment House by Sobieskiego 
Avenue in Warsaw
Designers: archiiects Janusz Nowak, Piotr 
Sembrat (generał designer), engineer An
drzej Krawczyk (construction)
Site area-0.65 ha, including: building area-
0.29 ha, roads and pedestrian paths -  0.12 ha, 
green area -  0.34 ha, usable floor area -  6,338 
sq.m, including: living area -  5,197 sq.m, 
ground floor -  534.5 sq.m, amenities building 
-  606.6 sq.m, cubage -  30,180 cu m, includ
ing: apartment house ~ 26,800 cu.m,
amenities building -  3,770 cu m. Construc- 
tion of first floor walls -  cast in movable 
formwork, load-bearing construction -  
H frame prefahricated skeleton in łongitudi- 
nał arrangement, prefahricated end walls 
("Ż" technology), curtain walls of foam con- 
crete. The design was prepared in Zakład 
Projektowania Kombinatu Budownictwa 
Miejskiego (Designing Office of the Muniei- 

pal Housing Plant) Warsaw-Downtown.
The apartment house tor the employees of the 
Trade Attaches Office and the Economic At- 
tache s Office of the USSR Embassy was lo- 
cated by Sobieskiego Ave. by the Sielecki 
Park. The terraced mass of the building 
reaches eleven stories. The house consists of 
three separate housing units each furnished 
with an indepandent communication (entr- 
ance hall, staircase, elevator, garbage chute). 
Because of Street noise the building was set 
back 30 m. The house is further protected

Dodatkową osłonę akustyczną stanowi budy
nek socjalny, usytuowany wzdłuż Alei Sobie
skiego. Mieści się w nim sala kinowa o 130 
miejscach ze sceną i zapleczem, sauna z ba
rem, świetlica dla dzieci, klub z biblioteką 
i portiernia. Projekt przewiduje uporządko
wanie terenów zielonych i stawu znajdujące
go się w pobliżu budynku mieszkalnego (od 
strony parku). (Z.S.)

from the noise by the amenities building 
located along Sobieskiego Ave. Ił includes 
a movie theater with 130 seats, a stage and 
backstage area, sauna with bar, play-room for 
chiłdren, club, library and the doorman s 
guarters. The design envisages landscaping 
of the green areas and cleaning the pond 
situated near the house (on the park side). 
(Z.S.)
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Naszym zdaniem
Trudno oprzeć się wrażeniu, że przybędzie 
stolicy jeszcze jedna kamienna pustynia. 
Budynki zaprojektowane jak „od linijki” two
rzą zespół obiektów po prostu nudny, a za
gubienie ludzkiej skali potęguje dodatkowo 
największy (a chyba i najdroższy) w Warsza
wie parking od strony Al. Jerozolimskich. 
Rozumiemy konieczność tej inwestycji, nie 
wierzymy jednak, że proponowane tutaj roz
wiązanie architektoniczne jest rozwiąza
niem optymalnym.

In our opinion
, We cannot help thinking that the capital will 

get one morę ,,concrete jung leThe build- 
ings, designed stiff and with straight lines, 
create simpły a dulł compiex. The impression 
that the human scalę was lost is enhanced by 
the biggest (and probably the most expen- 
sive) parking lotin Warsaw by Jerozolimskie 
Ave. We understand that this investment is 
necessary but we do not believe that the 
proposed achitectural solution is the best 
possible one.

Office Buildings in the West Region of 
Warsaw Center

Designers: architects Witold Piasecki and 
Janusz Roszak
Site area ~ 3.7 ha, usable floor area -  67,200 
sq.m, cubage -  308,800 cu.m. Construction ~ 
Steel skeleton, in high rise buildings 
aluminium perimeter curtain walls of "Feal" 
type. The buildings will be furnished with an 
air-conditioning system and mechanical ven- 
tilation. The design was prepared in Miejskie 
Biuro Projektów (Municipal Designing Of
fice) „War-Cent" in Warsaw.

The offices of the Central Union of Agricultur- 
al Cooperatives „Samopomoc Chłopska" will 
be located in the direct vicinity of the Central 
Railroad Station (on the corner of Chmielna 
and Marchlewskiego Streets) which w ill be 
handy for the clients coming to Warsaw. The 
Agricultural Economics Institute as well as 
editorial and other offices of the Workers' 
Publishing Cooperative „Prasa-Książka- 
Ruch" w ill be located in the same complex. 
A short distance to the biggest Warsaw press 
printing house on Miedziana St. was the main 
faktor influencing the location of the editorial 
offices of daiiies and magazines in that reg
ion. Ali the structures (two twenty-eight story 
buildings, five three-story pavilions and one 
four-story building) are linked by roofed pas-

ścia do nich prowadzą zarówno od ul. 
Chmielnej, jak i bezpośrednio z projektowa
nego dla 800 samochodów parkingu, który 
powstanie na płycie przykrywającej wykop 
kolei średnicowej. Na najniższych kondygna
cjach umieszczone zostaną między innymi 
ogólnodostępne lokale usługowe. Na kondy
gnacjach wyższych będą lokale redakcyjne, 
ośrodki elektronicznej techniki obliczenio
wej, agencje central handlu zagranicznego 
itp. W wieżowcu położonym bliżej ul. March
lewskiego, znajdą się pomieszczenia wydaw
nictwa, a w następnym pomieszczenia CZRS. 
instytut Ekonomiki Rolnictwa mieścić się bę
dzie w budynku czterokondygnacyjnym (L Z.)

sages on the ground floor level. The can be 
entered either from Chmielna St. or directly 
from a parking lot for 800 cars which w ill be 
built on the slab covering the sunken cross- 
town railroad. The lower levels w ill house 
service shops accesible to the public. The 
higher levels w ill contain editorial offices, 
electronic data processing centers, foreign 
trade agencies etc. The high-rise buildings 
will house the publishing cooperative offices 
(in the building nearer to Marchlewskiego 
St.) and offices of the Central Union of Ag
ricultural Cooperatives. The Agricultural 
Economics Institute w ill be located in the 
four-story building. (ŁZ.)

1. Sytuacja. 1 -  pawilony trzykondygnacyjne, 2 -  
budynek CZRS, 3 -  budynek RSW „Prasa-Książka- 
Ruch” . 4 -  budynek IER, 5 parking
2. Widok od ul. Chmielnej w stronę ul. Marchlew
skiego
3. Elewacja północna (od strony ul. Chmielnej)
4. Obecny wygląd skrzyżowania Al. Jerozolimskich 
i ul. Marchlewskiego

1. Site plan. 1 ~ three-story pavilions, 2 - the building 
for the Central Union of Agricultural Cooperatives, 3 
-  the building for the Workers’ Publish ing Coopera - 
tive „Prasa-Książka-Rudr, 4 -  the building for the 
Agricultural Economics Institute, 5 -  parking lot
3. North elevation (from Chmielna St.)
4. The present view of Jerozolimskie Ave. and Mar 
chlewskiego S1. intersertion

Budynki biurowe w Zachodnim Rejonie 
Centrum Warszawy

Autorzy: arch. arch. Witold Piasecki i Janusz 
Roszak
Powierzchnia terenu -  3,7 ha, powierzchnia 
użytkowa — 67 200 m2, kubatura— 308 800 m3. 
Konstrukcja -  szkielet stalowy; w budynkach 
wysokich zewnętrzne ściany osłonowe alumi
niowe typu „Feal", Budynki wyposażone bę
dą w klimatyzację i wentylację mechaniczną. 
Projekt opracowano w Miejskim Biurze Pro
jektów „War-Cent" wWarszawie.

W bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Cen
tralnego (na rogu ulic Chmielnej i Marchlew
skiego) usytuowane zostaną m. in. biura Cen
tralnego Związku Spółdzielni Rolniczych 
„Samopomoc Chłopska", co będzie wygodne 
dla przyjeżdżających do Warszawy interesan
tów. W tym samym kompleksie znajdą się 
również Instytut Ekonomiki Rolnictwa oraz 
redakcje i biura wydawnictwa RSW -  ;,Prasa- 
Książka-Ruch” . Lokalizacja redakcji dzienni
ków i czasopism w tym rejonie podyktowana 
została niewielką odległością do największej 
w Warszawie drukarni prasowej przy ul. Mie
dzianej. Wszystkie obiekty (dwa dwudziesto- 
ośmiokondygnacyjne wieżowce, pięć trzy
kondygnacyjnych pawilonów i jeden budynek 
czterokondygnacyjny) połączone są ze sobą 
na poziomie parteru krytymi łącznikami. Wej
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Rozbudowa Biblioteki Głównej Poii- 
techniki Warszawskiej

Autorzy: arch. arch. Konrad Kucza-Kuczyń- 
ski (generalny projektant terenów central
nych Politechniki Warszawskiej), Hanna 
Gutkiewicz-Czajkowska
Powierzchnia użytkowa -  7300 m2, kubatura-  
30 400 m3, w tym: adaptowana -  20 700 m3, 
nowa -  9700 m3, liczba miejsc w czytelniach -  
410. liczba voluminów: magazyn - 360 000. 
biblioteka podręczna -21 700. Konstrukcja-  
w części nadbudowanej słupy i podciągi sta- 
owe z zachowaniem siatki konstrukcyjnej 
Kondygnacji zabytkowych (3,20 nrr x 7,20 
m m x 3t60 m). w piwnicy siatka słupów 
żelbetowych w module 6 m x 6 m. Projekt 
wykonano w Zakładzie Badawczo-Projekto- 
wym Budownictwa Szkół Wyższych Politech
niki Warszawskiej „ARPOL” .

W ostatnich latach prowadzona jest moderni
zacja starych budynków Politechniki Warsza
wskiej. Ingerencja architektoniczna w zabyt- 
ową już tkankę tej uczelni nie polega na 

dalszym rozbudowywaniu istniejących gma- 
c ow. Trudności lokalowe Politechniki roz
wiąże w przyszłości (przynajmniej częściowo) 
warszawskie Zgrupowanie Naukowe na Sie- 
lerkach, dlatego między innymi słuszna wy

daje się decyzja niezagęszczania działki sta
rej części uczelni, ograniczonej ulicami Noa- 
Kowskiego. Nowowiejską. Al. Niepodległości 
' os*yk°wą. Jedną z modernizowanych led- 
nos ek jest Biblioteka Główna. Do czasu prze
niesienia jej do WZN, mieścić się będzie nadal 
w gmachu głównym Politechniki przy PI. Jed
ności Robotniczej. Tam znajdą się oddziały 
ln °™ ac<‘ naukowej, katalogi, czytelnie, księ
gozbiór podręczny i wypożyczalnia, Zwię- 
szenie jej dotychczasowej powierzchni pla

nowane jest przez wzniesienie nowej nadbu
dówki uzupełniającej część budynku znisz
czonego w czasie wojny. Oddziały magazyno- 
wania, gromadzenia i konserwacji oraz po- 
mieszczenia pomocnicze i techniczne umie-
n ^ ZOnu zostan3 w piwnicy w tym samym 
pionie budynku. (Ł. Z)

The Expansion of the Main Library ol 
the Warsaw Politechnic

Designers: architeets Konrad kucza-Ku- 
czyński (head designer for the Warsaw 
Politechnice central landhołdings) and Han
na Gutkiewicz-Czajkowska
Usabłe floor space -  7,300 m2, cubage 30,300 
m3 of which adapted -  30,700 m3, new 9,700 
ra3r no. of places in reading room 410, number 
of books: instacks360,000,-a ł band-21,700. 
Construction -  in the superimposed part, 
beams and columns preserving the existing 
structural grid of the historically monumental 
floors (3.20 m x 7.20 m and 3.2 x 3.6 m) in the 
basement, r.c. columns in a structural grid 
6.00 x 6.00 m. The design was carried out in 
the Research and Design Office for the Build- 
ing of Tertiary Schools of the Warsaw 
Politechnic -  „ARPOL” .

During the last several years modernisation 
has been carried out in the older buildings of 
the Warsaw Politechnic. Architectural penet- 
ration of the already monumental tissue of 
this academy does not consist of the further 
englargement of existing buildings. Difficul- 
ties with space for the Politechnic w ili be 
solved (at least partly) by the łocation of the 
Warsaw Scientific Grouping (WZN) in 
Siekierki thus the decision seems among 
other things rational not to overcrowd the site 
of the older part of the academy, enclosed by 
the streets Noskowski, Nowowiejska* Av. 
Niepodległości and Koszykowa. One of these 
modemised units is the Main Library. Until it 
is moved to the WZN, it w ill remain in the 
main building of the Politechnic on Jedności 
Robotniczej Place. Located there w ill be areas 
for scientific Information, catalogues, reading 
room, reference library and lending library. It 
is planned to enlarge the present floorspace 
by superimposing a new section which will 
complete part of the building damaged dur
ing the war. Sections for stacks, collection and 
conservation as well as auxiliary and techni- 
cal areas w ill be located in the basement in 
the same section, vertically, of the building. 
(Ł.Z.)

widok od strony wewnętrznego 41- Stan istniejący 
podwórza
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Operetka Dolnośląska we Wrocławiu

Autorzy: arch. arch. Stefan Kuryłłowicz, An
drzej Nasfeter oraz Tomasz Ciotek (współ
praca)
Powierzchnia użytkowa zabudowy -  25 070 
m2, kubatura - 240 900 m3. Liczba miejsc 
widowni sceny dużej -  zmienna od 996 do 
1154. Liczba miejsc widowni sceny kameral
nej zmienna -  od 339 do 447. Konstrukcja -  
monolityczna, wylewana. Elewacje wykłada
ne prefabrykatem żelbetowym z białego beto
nu. Projekt opracowano w Biurze Projektów 
Budownictwa Ogólnego w Warszawie.

Operetka zlokalizowana jest przy Placu Wol
ności. Będzie ona częścią kompleksu archi
tektonicznego, w'którym znajdą się również 
hotel aktorski i Urząd Stanu Cywilnego. Zwar
ta bryła budynku operetki wyniesiona jest nad

The Lower-Silesian Light Opera House 
in Wrocław

Designers: archłtects Stefan Kuryllowicz, 
Andrzej Nasfeter as welł as Tomasz Ciołek 
(co-operation)
Usable floor area -  25,070 m2, cubage 240,900 
m3. The seating accomodation for large au- 
ditoriura varies from 996 to 1154, for smali 
theatre 339 to 447. Construction r.c. cast in- 
situ. EIevation employs prefab r.c. panels in 
white concrete. The design work was carried 
out in The General Building Design Office 
PBO in Warsa w.

The Light Opera House is located on the 
Wolność Sąuare. ft w ill constitutepart of ana- 
rchitecturał complex in which an actors' hotel 
and a Registrars office are also located. The 
compact solid form of the light opera building

poziom terenu na monolitycznych trzonach. 
Nadaje jej to dynamikę spotęgowaną dodat
kowo zagłębieniem głównego wejścia w po
ziomie niskiego parteru. Wysokość budynku 
nie przekracza wysokości pobliskich obiek
tów zabytkowych. W projekcie operetki zwra
ca uwagę elastyczne rozwiązanie wnętrza sali 
głównej. System dziewięciu zapadni na wi
downi, odsłaniane sceny boczne, ruchoma 
balustrada fosy dla orkiestry, ruchome wieże 
portalowe, podnoszona rama kurtyn portalo
wych -  pozwalają na stosowanie rozmaitych 
układów sceny i widowni (układ koncentrycz
ny, rewiowy, trójstronny itp.). Scena kameral
na również przystosowana jest do zmiennych 
układów widowni. Obie sale mają wspólny 
hall wejściowy, foyer i bufety. W budynku 
oprócz zaplecza technicznego mieścić się 
będzie również kawiarnia i magazyny Opery 
Wrocławskiej. (Ł. Z.)

is erected on cast r.c. forms. The height of the 
building does not exceed the heights of the 
nearby historie monuments. Attention has 
been drawn in the design to the multifuncion- 
al solution of the interior of the main au- 
ditorium. A seating arrangement of nine 
„trapdoor" units in the audience area, the 
visual accesibility of the stage wings, the 
movable orchestra-pit balustradę, the mov- 
able fly-tower, the resisable proscenium cur- 
tain frame permit the utilisation of various 
layouts for the stage and the audience areas 
(conpentric, revue, three-sided etc). The stage 
in the sinaller theatre is also adaptable to 
various layouts of the audience areas. Both 
auditoria have a common entrance hall, foyer 
and buffets. Apart from the back-stage tech- 
nical areas the building w ill also contain 
a cafe and storerooms for the Wrocław Opera. 
(Ł.Z.)

m

1. Widok od strony południowo-zachodniej
2. Sytuacja. 1 -  Plac Wolności, 2 -  operetka, 3 -  Urząd 
Stanu Cywilnego, 4 -  hotel aktorski
3. Plan parteru w poziomie sceny. 1 -  foyer, 2 - sala 
prób. 3 -  sala duża, 4 -  sala kameralna, 5 -  garderoby 
6 hotel aktorski, 7 -  Urząd Stanu Cywilnego
4. Plany sali dużej. A tradycyjny układ sceny i w i
downi (996 miejsc), B - tradycyjny układ sceny i w i
downi z pełną fosą dla orkiestry (996 miejsc), C -  
koncentryczny układ widowni z centralnie usytuowa
ną częścią obrotową (1156 miejsc), D -  rewiowy układ 
sceny i widowni (884 miejsca)
1. South-westem view
2. Location. 1 Wolność Sąuare, 2 -  Light Opera 
House, 3 -  Registrar s Office, 4 -  ActorsHotel
3. Ground floor at stage-level. 1 -  foyer, 2 -  rehearsal 
hall, 3 - large auditorium, 4 -  smali auditorium 5 -  
dressing rooms, 6 -  actors’ hotel, 7 -  Registrar s Office
4. Plan of large auditorium. A -  traditional stage and 
audience layout (996 seats); B -  traditional stage and 
audience layout with complete orchestra-pit (996 
seats); C -  concentric audience layout (1156 places) 
with centrally situated revolving stage; D -  revue 
layout of stage and audience (884 places)
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Rewaloryzacja 
w Warszawie

„Komory Wodnej7 Revaluation of 
Warsaw

„Water Chamber” in

Autor: arch. Bolesław Świderski
Powierzchnia użytkowa 1000 kubatura 
^00 m Konstrukcja -  mieszana, stropy 

Akermana, więźba dachowa drewniana i że- 
etowa, klatki schodowe żelbetowe. Projekt 

°Pracowano w Miejskim Biurze Projektów 
pWar-Cent’' w Warszawie. Prace prowadzi 

•P Pracownie Konserwacji Zabytków, Od
dział Zamek.

Budynek powstał w latach 1824-1825 na po
mieszczenie „Komory Wodnej” u wylotu 
mostu drewnianego przez Wisłę i stanowił 
zespół z podobnymi budynkami po drugiej 
strome rzeki. Wzniesiony został na planie 
prostokąta, klasyczny, dwukondygnacyjny 
w części środkowej z arkadowym portykiem 
wgłębnym i rzeźbami Acciardiego w tympa
nonie W czasie ostatniej wojny częściowo 
został zniszczony. Obecnie jest odbudowy
wany na mały ośrodek konferencyjny z zaple
czem hotelowym. Projekt konserwatorski 
przewiduje zachowanie zabytkowej bryły i re
konstrukcję klasycystycznych elewacji. Wnę
trze budynku jest całkowicie przeprojektowa-

Designer: architecf Bolesław Świderski
Usable floor area 1,000sq.m, cubage -  5,700 
cu m. Construction — hybrid, Akerman floor 
slabs, roof joists of tumber and reinforced 
concrete, staircases of reinforced concrete. 
The design was prepared in Municipal Desig- 
ning Office „War-Cent” in Warsaw.

Constructed in the years 1824-1825 by the 
end of the wooden bridge across the Yistula, 
the building designated for „Water 
Chamber” constituted a complex with similar 
buildings on the opposite bank of the river. Ił 
was a classic structure, two-story in the cent
ral part, buiłt on a rectangular plan with an 
arcaded inset portico and Acciardis sculp- 
tures in the tympanon. It was partly damaged 
during the łast war. At present it is being 
rebuilt and adapted for a smali conference 
center with a hotel. The design prepared by 
the preservation authorities foresees preser- 
vation of the historie mass and restoration of 
the classicist elevations. The interior is com- 
pletely re-designed, The work is supervised 
by the Office for Preservation of Historie 
Monuments. (Ł.Z.)

...

1. Komora Wodna w końcu XIX wieku
2. Stan z lat międzywojennych
3. Plan pierwszego piętra. 10 sala konferencyjna, 11 

hall, 12,13,14 pokoje biurowe, 15 pomieszcze
nie gospodarcze, 16 -  kabiny tłumaczy
4. Plan parteru 1 -  przedsionek, 2 -  hall główny, 3 - 
sala spotkań, 4 barek, 5 szatnia, 6 pokoje 
hotelowe. 7, 8 pokoje biurowe, 9 przechowalnia 
bagażu
5. Elewacja frontowa
6. Przekroje poprzeczne
7. Stan z roku 1959

1. Water Chamber at the end of the nineteenth 
century
2. State in the period botween the two World Wars
3. Plan of the first floor: 10 - conference hall, 11 hall, 
12,13,14 -  Office rooms, 15-utility room, 16-cabins 
for interpretera
4. Plan of the ground floor: t -  haliway, 2 main hall, 
3 -  meeting hall, 4 - bar, 5 -  cloakroom, 6 ~ hotel 
rooms, 7,8- office rooms, 9 -  baggage storę
5. Front elevation
6. Transverse sections
7. State in 1959
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Warszawska Wytwórnia Filmów Fabu
larnych

Autor: arch. Stanisław Fijałkowski
Powierzchnia terenu -  352 878 m2, powierzch
nia użytkowa zabudowy - 50618 m2, kubatura 
-  305 916 m3. Konstrukcja -  szkielet żelbetowy 
i stalowy, indywidualne elementy prefabryko
wane. Projekt opracowano w Biurze Projek
tów Budownictwa Ogólnego w Warszawie.

Wytwórnia filmowa powstanie na Gocławiu 
w pobliżu terenów rekreacyjnych „Świder- 
-bis” . Według autora kompozycja przestrzen
na brył budynków powinna przyczynić się do 
włączenia zespołu do pasma Gocław-Julia- 
nów, a jednocześnie stać się dominantą wido
kową przy wjeździe do Warszawy. Obiekt 
składa się z trzech połączonych ze sobą bu
dynków: adminisjracyjno-socjalnego, bloku 
hal z warsztatami i pomieszczeniami zespo
łów filmowych i budynku udźwiękowienia fil
mów oraz z oddzielnego budynku magazyno- 
wo-warsztatowego z bazą samochodową. Mi
mo dużej kubatury obiekt przez swoje roz
członkowanie, tarasowo schodzące kondy
gnacje i nieagresywną formę jedynego wyso
kiego elementu (ośmiokondygnacyjny budy
nek administracji) stwarza atmosferę kame
ralności i spokoju. (Ł. Z.)

1. Sytuacja: 1 -  budynek administracyjno-socjalny, 2 
blok produkcji filmów, 3 budynek udźwiękowienia

filmów, 4 -  magazyny i baza samochodowa
2. Widok od strony wejścia głównego
3. Plan parteru: 1 -  hall główny, 2 ~ pomieszczenia 
zespołów filmowych, 3 hale zdjęciowe. 4 pomiesz
czenia dla statystów, 5 -  przygotowalnie dla hal 
zdjęciowych, 6 wydział inscenizacji, 7 -  wydział 
budowy dekoracji, 8 -  wydział oświetlenia, 9 -  stolar
nia, 10 -  sale udźwiękowienia, 11 -  pokoje monta
żowe
4. Plan pierwszego piętra: 1 -  stołówka z zapleczem, 2 

garderoby aktorów, 3 -  reżyserki
5. Plan drugiego piętra: 1 -  magazyny kostiumów, 2 -  
sala prób
6. Plan trzeciego piętra: 1 - stropy robocze, 2 -  
wentylatornie, 3 -  zespoły filmowe
7. Plany pięter*od czwartego do ósmego: 1 -  biura, 2 -  
ambulatorium, 3 kluby, biblioteka, 4 -  kawiarnia na 
poddaszu

The Warsaw Feature Film Studios

Designer: architect Stanisław Fijałkowski
Site area — 352,878 sq.m, usabie floor area of 
the buildings -  50,618 sq.m. cubage-305,916 
cu m. Construction -  skeleton of reinforced 
concrete and Steel, individual prefabricated 
ełements. The design was prepared in Biuro 
Projektów Budownictwa Ogólnego (Design 
Office for General Building) in Warsaw.

The film studics w ill be built in Gocław, in 
vicinity of ,rŚwider-bis" recreational area. 
According to designer's intentions, the spa- 
tial composition of the building masses 
shouid cause the center to join up with the 
Gocław-Julianów belt and becomo a łand- 
mark at the entry road to Warsaw. The studios 
consist of three linked buildings: one housing 
officęs and staff amenities, studio błock with 
workshops, ąuarters for the film production 
tearns and a sound-track building as well as 
a separate building with storerooms, work
shops and transportation base. Despite its big 
cubage, the subdiyided form of the center, 
terraced stories and non-aggressive form of 
the onły high-rise element (an eight-story 
Office building) create on atmosphere of inti- 
tnacy and quiet. (Ł.Z.)

1. Site plan: 1 -  building housing offices and staff 
amenities, 2 - film production błock, 3 -  sound-track 
building, 4 -  storerooms and transportation base
2. View from the main entrance
3. Plan of the ground floor: 1 -  main hall, 2 -  ąuarters 
for the film production teams, 3 -  shooting halls, 4 
rooms for the supernumeraries, 5 - preparatlon rooms 
for shooting halls, 6 -  inscenization department, 7 -  
decoration production department, 8 ~ lightning de
partment, 9 -  carpenter s shop, 10 -  sound-track halls, 
11 -  montage rooms
4. Plan of the first floor: 1 -  canteen with storę, 2 -  
actors' dressing rooms, 3 -  directors' rooms
5. Plan of the secondfloor: t - costume storerooms, 2 
rehearsal hali
6. Plan of the third fłoor: 1 -  floor słabs, 2 - ventilation 
rooms, 3 -  film production teams
7. Plans of the fourth to eighth floor: 1 -  offices, 2 
medical center, 3 -  clubs, library, 4 cafe in the attic
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Elektrownia Dolna Odra The Lower Oder Power Station

Autorzy: arch. Ludwik Herok (architektura), 
arch. Stefan Lewkowicz (plan zagospodaro
wania przestrzennego), inż. Józef Świda 
(główny projektant budowy) oraz zespół
Elektrownia zawodowa (tj. należąca do sieci 
ogólnokrajowej) kondensacyjna na węglu ka
miennym z otwartym obiegiem wody chłodzą
cej. Moc zainstalowania: 8 x 200 MW. Powie
rzchnia terenu: 42,1 ha. Powierzchnia zabu
dowy; 29 100 m2 (budynek główny). 14 120 m2 
(zestaw budynków pomocniczych). Kubatu
ra: 1 803 00 m3 (budynek główny), 121 327 m3 
(zestaw budynków pomocniczych).

Projekt opracowano w Biurze Studiów i Pro
jektów ,,Energoprojekt” w Gliwicach w latach 
1970-76. Realizację obiektu prowadzono 
w latach 1971-77. W roku 1977 zespół autor
ski otrzymał I nagrodę Ministra Budownictwa 
j Prz®rnysłu Materiałów Budowlanych za pro
jekt budynku głównego i zespołu budynków 
pomocniczych.
Na terenie elektrowni podstawowa strefa pro
dukcyjna zlokalizowana została na działce 
centralnej. W skład tej strefy wchodzą: budy
nek główny, wyprowadzenie mocy, urządze
nia odpylające oraz zestaw budynków po
mocniczych -  wszystkie te obiekty tworzą 
zwartą kompozycję przestrzenną. Budynek 
główny, zaprojektowany jako wielonawowy, 
ma wymiary w osiach modularnych 288 x 84 
m 1 wysokość całkowitą 62,28 m, składa się 
z maszynowni, galerii odgazowywaczy z na- 
s awniami blokowymi, kotłowni zzasobnika- 
mi węgla oraz podgrzewaczy powietrza. Po- 

zieiony jest szczelinami -  dylatacjami na 
cztery powtarzalne części, z których każda 
zawiera dwa bloki energetyczne. Zaprojekto
wano go w konstrukcji stalowej w ustrojach 

ratowych z zastosowaniem płyt osłonowych 
z blach falistych ocieplonych styrobetonem.

rzylegający doń zespół budynków pomocni
czych jest obiektem wielofunkcyjnym zawie
rającym pomieszczenia usługowe (warsztato- 
wo-magazynowe) oraz socjalne (szatnie cen
tralne, basen kąpielowy, stołówka, bufet, sala 
zebrań, biura, laboratoria), (ag)

Authors: arch. Ludwik Herek (architecture), 
arch. Stefan Lewkowicz (spatia! master plan), 
engineer Józef Świda (head construction de
signer) and design group.
The power station is integrated into the natio- 
nał network and is the thermał type fired with 
hard coal and having an open cooling system. 
It is eąuipped with eight 200 M.W. units. Site 
area: 42.1 ha. Building area 29,100 m2 (main 
bldg), 14,120 m2 (auxiłiary bldg complex). 
Cubage: 180,300 m3 (main bldg), 121,327 m3 
(auxiliary bldg complex)

The design was carried out in the Studia! and 
Design Office, „Energoprojekt" in Gliwice 
during 1970-75. The construction was carried 
out during 1971-77. The design team was 
awarded First Prize by Minister for Building 
and the Building Materials Industry for their 
design of the main building and the auxiliary 
building complex,
The basie production zonę has been located 
on the central lot. This zonę comprises: the 
main building, transmission station, smoke 
filtration plan and auxiliary building com- 
plex -  all of these buildings form a compact 
spatial composition. The main building, desi- 
gned as a multi-bay structure measures 
288x84 m (crs of external walls) and its totał 
height is 62.28 metres. It consists of turbinę 
house, de-gassing gallery, boiler house with 
coal bunkers and air heaters. It is divided at 
the expansion joints into four similar sections 
each of which has two power units. It was 
designed as a Steel structure using lattice 
components and panel walls of corrugated 
iron with styro-concrete insulation. The adja- 
cent auxiliary complex is a multi-functional 
building: it contains service areas (machinę 
shop with storę) as well as areas for personnel 
(central change room, swimming pool, cante- 
en, lunch bar, conference room, offices, labo- 
ratories). (ag)

1. Widok budynku głównego od strony Odry (kanały 
wody chłodzącej)
2. Widok budynku głównego od strony składowisk 
węgla
3. Widok obiektu od strony wejścia na pierwszym 
planie zestaw budynków pomocniczych
4. Budynek główny -  plan w poziomie -  0,00 i 4- 9,0 m
5. Wnętrze maszynowni -  turbozespół o mocy 200 
MW

1. View ot main building from the Oder (cooling 
water canal)
2. View ol main building from coal stacks
3. Viev of whole compłex from entrance -  in the 
foreground aimliary building complex
4. Main building -  plan at !eve!s t4 0.0 and 4 9.0 m.
5. Interior turbinę house -  200 MW unit
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Stara t nowa architektura Mongolii
Fotoreportaż Andrzeja Bruszewskiego
I.Osada pasterska w dolinie górskiej. Na pierwszym 

planie jurty mieszkalne, za nimi wiaty dla zwierząt 
2.3. Jurty mieszkalne
4. Miejska dzielnica jurt. Urbanistyka zagród przypo

mina południowe układy atrialne
5. Lamaidzki klasztor Gan-dang w Ułan Bator 

bramy wejściowe
6. 7. Detale architektury z zabudowy klasztoru 

Gan-dang
8. Pomnik upamiętniający walki z okresu drugiej 

wojny światowej na tle sylwety klasztoru Gan-dang
9. Współczesna zabudowa Ułan Bator

10. Nowy gmach centrali związków zawodowych 
w Ułan Bator *
11. Pałac Młodzieży w Ułan Bator
12. Hala sportowa w Ułan Bator
13. Pałac Ślubów w Ułan Bator
14. 15, 16. Wnętrze Pałacu Ślubów -  główny hall, 
ozdobne drzwi i wnętrze sali ceremonii ślubnych 
17. Ośrodek wypoczynkowy w górach koło Ułan Bator

Old and New Mongolian Architecture
Photo report by Andrzej Bruszewski
1. Shepherds’ settłement in a mountain val!ey. In the 
foreground -  inhabitabłe łents, in the backround 
sheds for animals
2, 3. Inhabitabłe łents
4. An urban district of tenis. Layout of homesteads 
brings to mind Southern a tria! patterns
5. A Lamaid monastery Gan-dang in Ulan Bator the 
en brance gate
6,7. Architectural detaiłsof the Gan-dang monastery
8. The monument coimnemorating fighting during 
the World War II against the backgroundot Gan-dang 
monastery
9. Contemporary devełopment in Ulan Bator
10. New biulding for the Trade Uniom Center in Ulan 
Bator
11. The Pałace of Yonth in Ulan Bator
12. The Sporłs Halł in Ulan Bator
13. The Wedding Pałace in Ułan Bator
14. 15,16. The Wedding Pałace interiors -  main hall, 
omamented door end interior of the ceremony hall 
17, A recreational center in the mountains near Ułan 
Bator
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Uzdrowisko nad jeziorem Issyk-Kui, 
Kirgiska SRR
łssyk-Ku! położone w kotlinie grzbietu gór
skiego Tien-szan, jedno z największych jezior 
górskich wypełnione jest nigdy nie zamarza
jącą, lekko słoną wodą mineralną. Góry osła
niają jezioro przed gorącymi wiatrami z po
łudnia i chłodnymi z północy, dlatego klimat 
jest tu łagodny. W okolicy jest wiele źródeł 
mineralnych i borowiny. Na malowniczych 
brzegach jeziora Issyk-Kul zbudowano już 
około 120 zakładów leczniczych, a budowa 
nowych zakładów trwa dalej. W latach sie
demdziesiątych opracowano regionalny plan 
rejonu uzdrowiskowego Issyk-Kul. Pian re
gionalny przewiduje podział terenu na strefy 
funkcjonalne. Przewidziano utworzenie ze
społów leczniczo-wypoczynkowych, preferu
jąc wielkie zespoły uzdrowiskowe. Kilka przy
kładów ilustruje tendencje w projektowaniu, 
urbanistycznym i architektonicznym takich 
zespołów.

Health Resorts on the Issyk-Kul Lakę, 
Kirghiz S.S.R.
The Issyk-Kul łake, one of the biggestmoim- 
tain łakes, situated in a basin in the Tien- 
Shan mountain rangę is filłed with never 
freezing, slightły salty minerał water. The 
mountains protect the lakę from hot east 
winds and cold north winds so the cl i matę is 
miki. Numerous minerał springs and 
therapeutic mud deposits canbe found in the 
surrounding area. About 120 sanatoriums 
have already been built on the pictnresque 
banks of the Issyk-Kul lakę and a number of 
others are under constmction. In the seven- 
ties, a directional plan for the Issyk-Kul 
health region was prepa red. The plan 
foresees the dwision of the area into function- 
al zones. The therapeutic and recreational 
complexes are to be grouped into big resorts. 
The following exampłes iłhistrate the trends 
in urban planning and architectural design - 
inq of such complexes.

PŁi6aqbe,

nmn-2 bsb-s ®-4 ^ 2 -5 m -s
ceBepHuft KypopTHitH .......................... .......

.. •■BOCTOMHHM KVpOp
h m m  no^tpanoH

24

KOKHilH KypOpTHŁOM n04paftQH

\ M - 2
1. Schemat rejonizacji obiektów służby zdrowia: 1 - l 
uzdrowiska klimatyczno-balneologiczne. 2 -  uzdro
wiska dziecięce, 3 obiekty turystyki i sportu, 4 
obiekty wypoczynku letniego, 5 obiekty wypoczyn
ku podmiejskiego, 6 -  rezerwaty, 7 -  teoretyczna 
granica terenu wzdłuż warstwicy 2500 metrów nad 
poziomem morza
2. Schemat rejonizacji funkcjonalnej: 1 strefa 
uzdrowisk kiimatyczno-bałneologicznych, 2 -  strefa 
uzdrowisk dziecięcych, 3 strefa turystyki i sportu, 4
-  strefa wypoczynku letniego. 5 -  strefa rezerwatów, 6
- strefa wypoczynku podmiejskiego 
Pensjonat „Błękitna fala” w uzdrowisku 
„Bos-Tert”
Autorzy: arch. J. Smirnow; inż. inż. G, Malij,
W. Kadoła
Pensjonat zaprojektowany został jako zespół 
składający się z pięciokondygnacyjnego blo
ku sypialnego i budynku administracyjno- 
-usługowego, w którym znajdująsiępomiesz
czenia administracyjne, biblioteka, jadalnia, 
a także kryty basen kąpielowy. Oba budynki 
połączone są krytą, oszkloną galerią. Spadek 
terenu w kierunku jeziora projektanci wyzy
skali dla wyeksponowania bloku sypialnego.
3. Pensjonat ,,Błękitna fala”  w uzdrowisku „Bos- 
Teri” : A -w id o k  ogólny; B - plan parteru: 1 — hall, 2 — 
pomieszczenia administracyjne, 3 -  biblioteka, 4 ~ 
kryty basen kąpielowy, 5 -  pomieszczenia technicz
ne, 6 -  pomieszczenia gospodarczo-socjalne, 7 -  sala 
jadalna na 200 miejsc, 8 zaplecze kuchenne, 9 
kryta galeria, 10 -  wyjście z części sypialnej, 11 -  
pokoje mieszkalne; C - plan pierwszego piętra: 1 
sala jadalna na 100 miejsc, 2 sala jadalna na 200 
miejsc, 3 -  zaplecze kuchenne, 4 hall, 5 pokoje 
mieszkalne

1-4 1-5 1 -6

1. The scheme of medical centers zoning: 1 -  spas, 2 - 
chi!dren's spas, 3 - structuresfortonrismand sports, 4
-  buildings for summer vacations, 5 -  structures for 
local recreation, 6 -  reserves, 7 -  theoretical area 
limits along the contour linę 2,500 m above sea level
2. The scheme of functional zoning: 1 -  spa zonę, 2 -  
chiłdren's spa zonę, 3 -  zonę for tourism and sports, 5
- zonę for summer vacations, 5 ~ zonę of reserves, 6 -  
local recreation zonę

"Blue Wave" boarding house in „Bos-Teri" 
health resort
Designers: architect J. Smimov, engineeis G. 
Malij, V. Kadola
The boarding house was designed as a com- 
plex consisting of a five~story residentiał 
building and a building housing the offices 
and services such as a library, dining room 
and an indoor swimming pool. The t wo build
ings are connected by a roofed, glazed gal- 
lery. The descent toward the lakę was used by 
the designers to einphasise the residentiał 
building.
3. 'Blue Wave” boarding house in "Bos-Teri” health 
resort: A -  generał view, B -  plan of the ground floor: 
1 -  hall, 2 -  offices, 3 -  library, 4 -  indoor swimming 
pool, 5 -  technical rooms, 6 - utility rooms and Staff 
amenities, 7 -  dining room for 200 peopie, 8 -  kitchen 
storę, 9 -  roofed gallery, 10 -  exit from the residentiał 
part, 11 -  rooms; C -  plan of the first floor: 1 -  dining 
room for 100 peopie, 2 -  dining room for 200 peopie, 3 
- kitchen storę, 4 hall, 5 -  rooms
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Pensjonat „Złote Piaski”

Autorzy: arch. arch. B. Umambełow, G. Anu- 
szkin; inż. inż. G. Malij, W. Kadoła
Projektanci proponują scentralizowane roz
wiązanie bloku głównego łączącego pomie
szczenia o różnym przeznaczeniu funkcjonal
nym, administracyjnym, kulturalno-socjal- 
nym, widowiskowym, leczniczo-zdrowotnym. 
Cechą charakterystyczną kompozycji są tara
sy części sypialnej obniżające budynek rów
nolegle do spadku terenu.

"Golden Sands” Boarding House

Designers: architects B. UmambeIovr G. 
Anushkin, engineers G. Malij, V. Kadoła
The designers present a centrałized solution 
of the main building housing the offices ancł 
halls of various functional, cultural, social, 
show and therapeutic purposes. The composi - 
tion is chara eter ized by terraces of the resi- 
dential part so that the building fits in with 
the slope.
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4- Pensjonat „Złote Piaski'' A 

Dawtłon Wan'T 1 ~ bl0k g*°w„¥ n8 ioô nipawilon sypialny sezonowy na 100 rnieisc 3

5 * lle' i  -zakład leczeń,a borowiną. 7 
sportowe. 8 - aerosolarium. 9 - przystań 1C 
szczema gospodarcze; B widok bloku g 
c  . plan parteru bloku głównego: 1 -  hall

t - - w i \ u c n e n n <

basetl.lo^soia-utTr 9 JeChmcznisalon so|anum, 11 -  pokoje mieszi

4. 'Golden Sands' ' boarding house: A scheme of 
the deveJopement plan: 1 - main błock with accomo- 
dations for 100 peopłe, 2 -  seasonal residential pavił- 
ion with accomodations for 100 peopłe, 3 - residential 
pavi!ion with accomodations for 50 peopłe, 4 -  the 
existing residential pavilion, 5 -  villas, 6 -therapeu- 
tic mud center, 7 -  sports flelds, 8 -  aerosolarium, 9 -  
boathouse, 10 -  utility rooms, B -  view of the main 
błock; C -  plan of the ground fłoor in the main błock: 
1 - hall, 2 -  lobby (recreation room), 3 - movie łheater 
with 400 seats, 4 -  offices and service rooms, 5 -  
dining room, 6 -  kitchen storę, 7 -  doctors’ Office, 8 - 
indoor swimming pool, 9 ~ technical storę of the 
swimmingpool, 10-solarium, 11 -  rooms, 12 ~living 
room

Obóz sportowo-zdrowotny na 300 miejsc 
Autorzy: arćh. W. Mieczkowski, inż. G. Malij
Przykład wielofunkcyjnego zespołu, w które
go skład wchodzą: blok sypialny, klub i jadal
nia, kryty basen kąpielowy, wydzielone wille 
i domki, boiska sportowe, solarium. Cały ze
spół jest dobrze wkomponowany w teren 
i harmonizuje z otoczeniem

5. Obóz zdrowotny na 300 miejsc 
A -  schemat planu zagospodarowania: 1 blok sy
pialny, 2 -  klub i jadalnia na 300-360 miejsc, 3 kryty 
basen kąpielowy, 4 wilie, 5 domki, 6 boiska 
sportowe, 7 -  plaża, 8 aerosolarium, 9 granica 
zespołu uzdrowiskowego; B -  widok bloku główne
go; C -  przekrój poprzeczny przez blok sypialny

Sporting and therapeutic camp lor 300 
peopłe
Designers: architect V. Mietshkovski, en- 
gineer G. Malij
An example of a muiti-purpose compłex con- 
sisting of a resindentiał house, club and din
ing room, indoor swimming pool, free-stand- 
ing vilłas and cottages, sports fiełds, sol
arium. The whole ęomplex is well Integrated 
with the terrain and harmonized with the 
surroundings.
5. Therapeutic camp for 300 peopłe:
A -  scheme of the devełopment plan: 1 residential 
building, 2 -  duł) and dining room for 300-360 
peopłe, 3 - indoor swimming pool, 4 - viłłas, 5 -  
cottages, 6 -  sports fields, 7 -beach, 8 -  aerosolarium, 
9 -  border of the heaith resort; B -  view of the main 
błock; C -  transverse section of the residential błock

Pensjonat na 1000 miejsc -  studencki pro
jekt dyplomowy K. Irbajewa wykonany na 
Politechnice Frunzenskiej
Interesujący przykład rozwiązania zespołu 
wielofunkcyjnego wkomponowanego staran
nie w otaczający krajobraz.
6. Pensjonat na 1000 miejsc

The boarding house with accomodations for 
1,000 peopłe -  dipłoma design of K. Irbayev's 
prepared at Frunzen Polytechnic Institute.
An interesting example of a design for a mul- 
ti-purpose complex earefully harmonized 
with the landscape.
6, The boarding house for 1,000 peopłe

Nowe projekty przeznaczone dla budownic- The new designs for the buiłdings for the 
twa na wybrzeżu jeziora Issyk-Kul pozwalają Issyk-kul region prove that this heath resort 
sądzić, że ta miejscowość uzdrowiskowa sta- w ill soon become a modern and limirious 
nie się wkrótce nowoczesnym i komfortowym recreation płace, 
miejscem wypoczynku.

Korespondencja: Jewgienij W. Mielników Correspondent: Jevgienij V. Mielnikov
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Zakład przemysłowy w Baku, Azerbej- 
dżańska SRR

Autorzy: arch. arch. S. Sardarow, J. Meme- 
dow, inż. inż. N. Karelin, A. Lebermański, A. 
Górski, S. Burżtbalan, M. Abbasowa, A. Po
pków i inni specjaliści
Projekt zakładu opracowany został w Instytu
cie Azgospromprojekt (Baku).

W stolicy Azerbajdżanu Baku powstał nowy 
zakład przemysłowy -  fabryka urządzeń kli
matyzacyjnych, który daje sposobność prze
śledzenia zmian, jakie nastąpiły w projekto
waniu zakładów przemysłowych w ostatnim 
dziesięcioleciu. W jego skład wchodzą nastę
pujące obiekty: główny blok produkcyjny 
o wysokim poziomie mechanizacji i automa
tyzacji, blok energetyczny z dyspozytornią, 
wydział odlewniczy i narzędziowy, stacja 
pomp, budynki administracyjne, usługowe, 
laboratoryjne i szkolne.
Projektanci rozwiązywali problemy estetycz
ne obok funkcjonalnych, dążyli do wzbogace
nia emocjonalnego kształtu zakładu. Zakład 
podzielony jest na strefy według wytycznych 
technologicznych. Przy miejskiej magistrali 
komunikacyjnej usytuowane są: siedmiokon- 
dygnacyjny, wydłużony blok inżynieryjno-ad- 
ministracyjny połączony z salą posiedzeń, bę
dący dominantą zespołu, i blok łaboratoryj- 
no-usługowy. Dalej stoi jednokondygnacyjny 
blok główny produkcyjny z oświetleniem gór
nym skupiający podstawowe wydziały zakła
du. Za nim w głębi terenu znajduje się strefa 
energetyczna i magazyny. Wolno stojące bu
dynki połączone są łącznikami, co urozmaica 
kompozycję zespołu. Narodowe tradycje 
azerbajdżańskiej architektury znalazły swoje 
odbicie w rozwiązaniu architektonicznym za
kładu, w bogactwie plastyki, nasyceniu kolo
rystycznym, barwie budynków i obiektów ze
społu. Udane rozwiązania wnętrz budynków 
produkcyjnych wpływają dodatnio na wydaj
ność pracy i samopoczucie pracujących.

Korespondencja: Jewgienij M, Mielników

Industrial Plant in Baku, Azerbaijan
S.S.R.

Authors: architects S. Sardarov, J. Mamedov, 
engineers N. Karelin, A. Lebermański, A. 
Górski, S. Burzhibalan, M. Abbasova, A. 
Popkov and other branch specialists
The design of the plant was prepared in the 
Azgospromprojekt (Baku).

1. Plan sytuacyjny: 1 -  blok główny, 2 -  blok laborato- 1 
ryjno-usługowy, 3 blok inżynieryjno-administracyj
ny, 4 -  sala posiedzeń, 5 -  portiernia, 6 -  obiekty 
pomocnicze
2. Blok inżynieryjno-administracyjny; A -  widok 
i fragment elewacji sali posiedzeń: B -  fragment 
elewacji; C -  foyer

3. Blok laboratoryjno-usługowy: A fragment elewa
cji; B widok z bloku na teren przed zakładem
3. Laboratory and service building: A -  fragment of 
elevation, B -  view from the building to the area in 
front of the factory

4. Blok główny: A - fragment elewacji; B -  wnętrze 
wydziału produkcyjnego
4. Main błock: A -  fragment of elevation, B -  interior 
of the production department

A new industrial plant -  factory of air-condi- 
tioning appliances -- was built in Baku, the 
Capital of Azerbaijan S.S.R. It permits us to 
tracę the changes in the design i ng of indust
rial plants in the last decade. The plant con- 
sists of the main production błock with a high 
level of mechanization and automation, the 
power błock with management center, 
a foundry with machinę shop, pumping sta- 
tion, offices, service buildings, laboratories 
and schoołs. The designera worked out both 
the functional and the aesthetic problems, 
aimed at enriching the emotional form of the 
plant. The site plan of the plant is divided into 
zones according to technological guidelines. 
A seven-story elongated błock housing the 
offices and the engineering department, 
łinked with a conference hall dominating 
over the whole complex and a błock housing 
the laboratories and services are located by 
the municipal thoroughfare. One-story main 
production błock, insołated from above and 
grouping the basie departments of the factory 
is situated next to them; power zonę and the 
storehouses are still farther back in the area. 
The free-standing buildings are ałl linked 
together which makes the complex composi- 
tion morę diversified. The national traditions 
of the Azerbaijan architeeture arerefłected in 
the architectural design of the plant, in the 
rich ornamentation, use of colors, coloring of 
buildings in the complex. Successful design 
for the production hall interiors influences 
favorabły the work efficieney and feeling of 
the workers.

Correspondent: Jevgienij V. Mielnikov

1. Site plan: 1 - main building, 2 -  laboratory and 
service building, 3 -  offices and engineering depart
ment, 4 - conference hall, 5 -  janitor's ąuarters, 6 -  
accessory buildings
2. Building housing offices and engineering depart
ment: A - view and fragment of elevation of the 
conference hall, B - fragment of elevation, C -  lobby

5. Portiernia 
5. Janitor s guarfers ar
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Budynek centrali handlu zagraniczne- Building for KOOSPOL Foreign Trade 
go KOOSPOL w Pradze, Czechosło- Enterprise in Prague, Chechoslovakia 
wacja
Autorzy: arch. arch. Vladimir Fenel, Stanis- Designers: architects Vladimir Fenel, Stanis- 
lav Franc i Jan Novaćek-Krejsky lav Franc and Jan Novaćek-Krejsky

^  pobliżu praskiego lotniska wybudowany 
został jeden z najbardziej interesujących pod 
względem architektonicznym obiektów, jakie 
powstały ostatnio w stolicy Czechosłowacji. 
Budynek zlokalizowany jest naprzeciw popu- 
arnego w Pradze publicznego kąpieliska, od 
torego odgrodzony jest czteropasmową 
rogą szybkiego ruchu, łączącą miasto z lot

niskiem. Dominantą obiektu jest pięciokon- 
ygnacyjny budynek administracyjny składa

jący się z czterech połączonych ze sobą częś
ci, ustawionych atrialnie. Konstrukcją budyn- 
u głównego jest szkielet żelbetowy z monoli

tycznymi tarasami komunikacji pionowej.
częścią administracyjną kontrastuje rozwi- 

n|gta część parterowa, w której znajdują się 
pomieszczenia ogólnodostępne, restauracja 
J sklep „Tuzexu” . Część środkowa parteru 
(pod budynkiem głównym) dzięki zastosowa
niu dużych, przeszklonych ścian zewnętrz
nych i przylegających do wewnętrznego 
3 stwarza atmosferę jednego wnętrza 
spełniającego różnorodne funkcje (wypo
czynkowe, reprezentacyjne itp.). Obiekt oto- 
rh°tny barclzo starannie wykonaną małą ar- 

itekturą, jest jednym z wyraźnych akcentów 
rchitektonicznych przy wjeździe do stolicy.

Korespondencja: Jan Novotny

One of the most interesting architecturally 
structures that have been recently built in the 
Czechosłovak capital was constructed in the 
vicinity of the Prague airport. The building is 
located opposite a very popular Prague swim- 
ming center and separated from it by a four- 
lane thoroughfare connecting the city wath 
the airport. The structure is dominated by 
a five-story administrative section consisting 
of four interconnected parts which enclose an 
atrium. The main building is constructed on 
reinforced concrete frame with in situ cast 
terraces for vertical communication, The ad- 
ministrative part contrasts with the devel- 
oped ground floor which contains halls ac- 
cessible to the public, a restaurant and 
a ,,Tuzex'' shop. The central part of the 
ground floor (under the main building) 
creates an atmosphere of one multi-function- 
al interior (for recreation, representation etc) 
owing to use of big glazed perimeter walls 
and walls bordering the atrium. The building 
surroundings are landscaped with great care. 
The structure constitutes an architectural 
landmark at the entry to the capital.

Correspondent: Jan Novotny
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Rozbudowa Uniwersytetu Harvard 
w Cambridge, USA
Extensions to Harvard University in 
Cambridge, USA

1. Uniwersytet Harvard w Cambridge -  sytuacja. A 
Centrum Nauk Ścisłych, B -  Wydział Architektury, C 
stary dziedziniec
i. Harvard University at Cambridge -  the site. A 
Pure Science Center, B -  Architecture Faculty, C -old 
courtyard

Centrum Nauk Ścisłych

Autor: arch. Jose Luis Sert z zespołem
Powierzchnia użytkowa: 30 000 m2. Okres re
alizacji - 1970-73.

W ramach planu ogólnego rozwoju Uniwersy
tetu na Centrum Nauk Ścisłych przeznaczono 
bardzo mały teren w bezpośrednim sąsiedz
twie zabytkowego dziedzińca Harvardu, przy 
zbiegu trzech ulic. Autorzy zmodyfikowali 
układ komunikacji w taki sposób, aby-  zagłę
biając poziom najważniejszej z tych ulic -  
można było uzyskać dodatkowy teren pod 
zabudowę i zapewnić bezkolizyjne połącze
nie piesze ze starym dziedzińcem. Trudnym 
zadaniem byfo pomieszczenie ogromnej, 
przewidzianej w programie kubatury, na sto
sunkowo małym terenie oraz ukształtowanie 
bryły budynku, tak, aby nie zakłócić równo
wagi pomiędzy bardzo różnorodnymi forma
mi architektury w najbliższym sąsiedztwie 
przyszłego Centrum. Po wielu studiach na 
makiecie przyjęto pozornie skomplikowaną, 
lecz organicznie związaną z sytuacją, wersję 
koncepcji przestrzennej. Centrum składa się 
z 5 wyodrębnionych przestrzennie i funkcjo
nalnie elementów:
-  6-kondygnacyjnego skrzydła laboratoryj

nego,
-  9-kondygnacyjnego skrzydła Wydziału Ma

tematycznego z sześcioma tarasowymi 
uskokami,

-  3-kondygnacyjnej biblioteki,
-  1-kondygnacyjnego zespoli* administra

cyjnego,
-  półkolistego zespołu czterech audytoriów. 
Szkieletem układu funkcjonalnego jest pros
topadły układ dwóch szerokich przeszklo
nych górą korytarzy (uliczek wewnętrznych). 
Są one związane z zewnętrznym systemem 
ciągów pieszych. Audytoria i bibliotekę utrzy
mano w niskich gabarytach kompozycyjnych 
nawiązując do charakteru starego dziedziń
ca. Bryła budynku rośnie w miarę oddalania 
się od zabytkowych zabudowań, przechodzi 
w „ścianę” ograniczającą przestrzeń od pół
nocy. Całkowicie różne w nastroju i gabary
tach są konsekwencją odmiennych warun
ków sytuacji. Ze względu na konieczność 
szybkiej realizacji, zdecydowano się na całko
witą (oprócz podziemia i audytoriów) prefab- 
rykację obiektu. Konstrukcję skrzydła labora
toryjnego (120 x 18 m) zmontowaną w siedem 
miesięcy, zaprojektowano w układzie poprze
cznym na module 7,2 m. Podwójne belki 
żelbetowe o rozpiętości 18 m i wysokości 1,1 
m oparte są z jednej strony na słupach ze 
wspornikami, a z drugiej -  na szybach wenty
lacyjnych. Szyby wentylacyjne (z elementów 
prefabrykowanych sprężonych kablami) -  je
dyne sztywne elementy szkieletu - stanowią 
usztywnienie wiatrowe konstrukcji. Audytoria 
przekryte są podwieszoną konstrukcją stalo
wą. Ściany osłonowe wykonano z prefabryka
tów betonowych z fakturą z kruszywa o szaro- 
fioletowym odcieniu.

2. Centrum Nauk Ścisłych. A -  sytuacja, B -  plan 
parteru, C -  przekroje, D -  montaż konstrukcji prefab
rykowanej, E -  widok ogólny od strony biblioteki, F - 
widok ze starego dziedzińca, G przeszklony kory
tarz wewnętrzny

Designer: architect Jose Luis Sert and As
sociates. Usable floor area: 30,000 m2. Period 
of construction -  1970-73.

In the framework of the generał development 
plan of the University, a very smali site, in the 
direct neighbourhood of the monumental 
Harvard courtyard, at the Crossing of three 
streets, had been allocated for the Pure Sci
ence Center. The designers modified the 
transport network, lowering the level of the 
busiest of these streets, in order to gain morę 
building land and to ensure free pedestrian 
access to the old courtyard. A difficult task ił 
was to fit the great bulk of cubage into a rela- 
tively smali site and to form the buildings 
such that they did not conflict with the varied 
architectural forms of the architecture in close 
proximity with the futurę Center. After much 
study of models, a seemingly eomplicated, yet 
organically linked with the site, version of the 
spatial concept was taken up. The Centre is 
composed of five spatially and functionally 
differentiated elements:
-  the six storey laboratory wing,
-  the nine storey wing of the Faculty of 
Mathematićs with its six terrace „steps” ,
-  the three story library,
-  the single story Office błock,
-  the hemispherical błock of four auditoria 
The skeletal functional layout is a perpen- 
dicular system of two wide upper-glazed cor
ridom. They are connected with the externai 
pedestrian-path system. The lowrise au
ditoria and office błock are in character with 
the height of the nld courtyard. The building 
mass rises with the distance from the monu
mental building, and intersects with the 
„wali” which spatially closes it off from the 
north. The el.evations are completely differen ł 
in mood, shape and size, and are a function of 
varied site conditions. Becauseof thą necessi- 
ty for speed in construction, apart from the 
basement structure and auditoria, the rest 
was all prefabricated. The laboratory wing, 
120x18 m, was assembled in seven months 
and designed on a 7.2 m modular grid. Twin 
prefab r.c. beams with 18 ra span and con
struction depth 1.1 m rest at one end on 
columns with cantilever supports and on the 
ventilation shafts at the other. The ventilation 
shafts, madę from post-tensioned prefab ele
ments. The only rigid elements in the frame, 
form the lateral bracing. The auditoria are 
roofed by a suspended Steel structure. The 
curtain walls consist of prefab r.c. panels with 
an exposed aggregate finish of a grey-violel 
shade.

2. Pure Science Center, A - site pl an, B -  ground floor 
plan, C -  cross-sections, D - assembly of prefab 
structure, E -  generał view from library side, F-view 
from old courtyard, G -  glazed internal corridor.
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Wydział Architektury Faculty of Architecture

Autorzy: arch. John Andrews przy współpra- Designers: architect John Andrews in 
cy Johna Simpsona i Edwarda Baldwina cooperation with John Simpson and
Powierzchnia użytkowa: 15 500 m2. Liczba Edward Baldwin.
studentów -  600. Liczba pracowników nauko- Usable floor area: 15 000 ra^ NOf 0f students- 
wo-dydaktycznych -  100. Okres realizacji -  600 No of research/didactic staff -  100. Pe
1969-72.

Budynek Wydziału Architektury usytuowany 
jest na niewielkiej działce w luźnej zabudowie 
miejskiej, przy skrzyżowaniu dwóch ulic i cią
gów pieszych łączących go z pozostałymi 
obiektami Uniwersytetu. Bardzo śmiała kon
cepcja budynku jest w pewnym stopniu wyni
kiem istniejących w konkretnej trudnej urba- 
n|stycznie sytuacji ograniczeń i warunków 
Pfogramu. Bryła budynku od strony obu ulic 
nawiązuje do sąsiadujących bardzo różnych 
architektonicznie obiektów i zróżnicowanych 
w skali przestrzeni otwartych. Jest jednocześ- 
n,e lokalną dominantą i oddziela kameralne 
wnętrze zielone od ruchu ulicznego. Od tej 
strony elewacja budynku jest bardziej subtel
na, rozbita w skali i stopniowo „schodzi” do 
poziomu terenu. Układ przestrzenny jest kon
sekwencją zasady: należy zaprojektować 
cbiekt uniwersytecki tak, aby ułatwić kontak- 
V międzydyscyplinarne. A chodziło tu nie 
y ko o kontakty między różnymi specjalnoś

ciami architektonicznymi, ale także o porozu
mienie z planistami, urbanistami, ekonomis- 
ami oraz z resztą Uniwersytetu czy wreszcie 
2 rn'eszkańcami miasta. Tak powstała idea 
wspólnej dla wszystkich jednoprzestrzennej 

reslami, do której otwierają się poszczegól
ne poziomy. Na parterze budynku znajduje 
^  główny hall wejściowy (pełniący często 
ô ę sali ekspozycyjnej), audytorium na 500 
iejsc (użytkowanie do zajęć projektowych, 
czytów, spotkań, dyskusji, projekcji filmów 

0raz jako teren kontaktów z ludźmi spoza 
wydziału), kawiarnia z zapleczem (będąca 
w południe stołówką studencką), biblioteka 

czytelnią, dwie duże sale seminaryjne, węzeł 
sanitarny, informacja. W podziemiu zlokalizo
wano: dolny poziom biblioteki, wyświetlarnię 
rysunków, pracownię fotograficzną, sklep, 
Pomieszczenia techniczne.' Pierwsze piętro 
^ 2̂ znaczono na specjalizację w zakresie ar- 

1 ektury< drugie na specjalizację w zakresie 
architektury krajobrazu, trzecie -  na specjali- 
ację w zakresie planowania miast i planowa- 

ri 3 re9'onalnego, ostatnie piętro nalaborato- 
um grafiki komputerowej i analizy prze- 
rzennej oraz pracownje naukowe. Na każ- 
ym piętrze znajduje się jeden z poziomów

tru f  h™' 26 sta^ m' (na °kres całego semes- 
ub tylko na okres jednego zadania projek- 

wego) miejscami pracy studentów, sale se- 
^ maryjne, przestrzeń ekspozycyjna, pokoje 
. 0 esor<̂ w’ asystentów i sekretarek, sala 
yskusyjna, węzeł sanitarny. Taki układ funk

cjonalny umożliwia elastyczny sposób użyt- 
owania, a co za tym idzie elastyczność syste

mu nauczania. Przeszklony schodkowy dach 
gęsiami, nachylony pod kątem 25°, zapewnia 

schodnie oświetlenie każdego miejsca pra- 
oy. W budynku zastosowano dwa systemy 
konstrukcyjne:

konstrukcję żelbetową wylewaną na siatce 
słupów 7,5 x 7,5 m,
konstrukcję stalową (w kreślarni) w postaci 
dziewięciu dźwigarów stalowych o rozpię- 
osci 40 m, wysokości 3,3 m z rur o średnicy 
0 cm opartych na słupach żelbetowych. 

Zwraca uwagę przekrycie dachowe kreślar- 
ni -  ogromna powierzchnia przeszklona, 
a osłony dźwigarów wykonane są z tworzy
wa sztucznego przepuszczającego światło. 
Niezwykle proste w rysunku i doborze ma- 
eriałów (beton, szkło i czarne elementy 

s a owe ślusarki i urządzeń technicznych 
na dachu) elewacje nawiązują do surowe
go, ascetycznego nieomal, nastroju stare
go dziedzińca Uniwersytetu. W całym gma- 
c u zastosowana jest pełna klimatyzacja.

Joanna Giecewicz

riod of construction 1969-72.

The Faculty of Architecture building is lo- 
cated on a smali site in a low-density urban 
building area, at the Crossing of two streets 
and pedestrian ways linking it with the other 
University buildings. The rather bold design 
for the building is, to a certain degree, the 
result of difficulties and conditions of the 
program inherent in a specific difficult urban 
site. The mass of the building as seen from 
both streeLs harmonises with the neighbour- 
ing ąuite architecturally varied buildings and 
varied in scalę open spaces. Simultaneously 
a local landmark divides the intimate green 
spaces from the road traffic. From this side the 
elevation of the building is morę subtle, bro- 
ken down in scalę and „descends” to the 
ground level. The spatial layout is a conseąu- 
ence of the principie: a university building 
must be so built as to simplify interdiscipli- 
nary contact. Here the matter was not only 
concerned with contacts between planners, 
town planners, economists and the rest of the 
university as well as with the residents of the 
town. Thus the idea was born for single space 
drawing studios, coramon for all and on to 
which the particular levels open out. On the 
ground floor of the building there are the 
main entrance hall (often playing the part of 
an exhibition hall), an auditorium seating 
500, (used for design classes, lectures, meet- 
ings, discussions, film projection and a place 
for contact with people from outside the facul
ty), a coffee bar with kitchen, stores, etc. (at 
midday serves as a cafeteria), library and 
reading room, two large seminar halls, sanit- 
ary complex and information point. The base- 
ment contains the lower level of the library, 
photocopy service, photographic lab, shop, 
service installation area. The first floor is 
allocated to specialisations in architecture, 
the second- to landscape specialisations, the 
third to urban and regional planning special
isations, the uppermost storey -  to a laborat- 
ory for computerised graphics and spatial 
analysis and research workshops. On each of 
the floors, there is one of the levels of the 
drafting roora with fixed places for students, 
either for the whole semester or for only one 
project, seminar halls, exhibition space, staff 
rooms for professors, tutors and secretaries, 
discussion rooms, W.C. Such a filnctional lay
out gives an elastic method of utilisation 
which makes for an elasticity in the teaching 
inethods. The glazed drafting hall roof, in- 
clined at 25° ensures natural lighting from the 
south for each workplace. Two methods of 
construction were used in the building:
-  insitu cast r.c. in a inodular grid for columns 
of 7.5x7.5 m;
-  Steel construction (for the drafting hall), in 
the form of nine steel trusses with a span of 40 
m, construction depth 3.3 m, madę from 30 cm 
diameter tubę, resting on concrete columns. 
Attention should be drawn to the roofing of 
the drafting halls -  the great glazed surface, 
and the truss coveringof translucent synthetic 
materiał. The elevations are simpie in linę 
and choice of materials (concrete, glass, black 
Steel metalwork and technical apparatus on 
the roof), and harmonise with severe, ałrnost 
ascetic mood of the old courtyard of the Uni- 
versity. Fuli air-conditioning isused through- 
out the building.

Joanna Giecewicz
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5: B̂ V n r l iArC teMury' A plan ko"dygnacji 1,3,4. 
eiewaćia^H0* poprzeC2ny- c  elewacja boczna, D
kreślarń! ^  S,r° ny wnę,rza zielonego, E -  dach Kreślarni, F wnętrza kreślarni

3. Faculty of Architecture. A -  plans of levels 1,3,4, 
5; B ~ cross section, C -  side elevation, D -  ełevation 
from greenery, E -  roof of drafting hall, F -  interior of 
drafting hall
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Autor: arch. Paul Rudolph z zespołem
Powierzchnia terenu: 330 ha. Liczba studen
tów -  8000 (5000 -  I etap). Projekt ~ lata 
sześćdziesiąte. Realizacja I etapu -  lata sie
demdziesiąte.
Zespół Politechniki położony jest w pobliżu 
niewielkiego miasteczka North Dartmouth 
w terenie niezabudowanym, w odległości 
około 50 km od stolicy stanu -  Bostonu. Sama 
Politechnika dysponuje dużym terenem, 
z czego większą część zajmują parkingi ukry
te w pierścieniu zieleni. Szereg budynków, 
połączonych w cztery grupy różnej wielkości, 
skomponowany jest według trudnej do 
uchwycenia zasady, w centralnej części tere
nu na układzie geometrycznym tarasów, 
z których kilka łączy się w potężny amfiteatr. 
Konsekwentny w stosunku do planu jest prze
strzenny układ i charakter budynków o archi
tekturze niezwykle agresywnej, niespokojnej, 
dominującej nad otoczeniem i nad człowie- 
kiem-użytkownikiem w sposób zdecydowa
ny, mimo zastosowania niezbyt wysokich -  
przy tej skali założeń -  gabarytów. A skali tej 
nie zmniejsza detal, który ogranicza się do 
różnych faktur betonu. Użycie jako zasadni
czego materiału żelbetu przy tak dużej kuba
turze podkreśla to wrażenie -  szczególnie 
w Nowej Anglii, gdzie tradycje stosowania 
cegły i drewna w budownictwie są bardzo 
silne. Zwraca uwagę znakomicie zorganizo
wane etapowanie -  budowa obecnie wykony
wanych obiektów jest widoczna, ale nie 
utrudnia funkcjonowania obiektów goto
wych, działających już bez najmniejszych za
kłóceń. Budynki Politechniki noszą nieza
przeczalne piętno swego twórcy -  Paula Ru- 
dolpha. Ivan Chermayeff w swych „Obserwa
cjach o architekturze amerykańskiej” (Obser- 
vations on American Architecture by lvan 
Chermayeff, New York 1972) napisał o nim: 
„...wydaje się, że to forma rządzi wymagania
mi funkcjonalnymi. Bryły, będące same kom
pozycją brył, są zestawione w olśniewającej 
architekturze Paula Rudolpha w sposób tak 
mistrzowski, że rzeźbiarskie wyrafinowanie 
jego budowli jest prawie niedoścignione”.

Joanna Giecewicz

Designer: architect Paul Rudolph and As
sociates.
Site area: 330 ha. No. of students -  8,000 (first 
stage -  5,000). The design -  1960's. Construc- 
tion -  first stage the 1970s.

The Polytechnic complex is located in the 
neighbourhood of a smali town North Dart- 
mouth about 50 km from the State Capital 
Boston. The Polytechnic itself has quite a lot 
of land at its disposal of w hich the main partis 
allocated to parking, set in belts of greenery. 
A series of buildings, connected in four 
groups of various sizes has been composed in 
a way difficult to grasp, in the central part of 
the site and on a geometrical system of ter- 
races, several of which join to form an enorm- 
ous amphitheatre. The spatial layout and 
character of buildings follows on from the 
plan -  buildings whose character is unusuałly 
aggressive, reśtless, doininating over the sur- 
roundings and the user ~ man, in a definite 
way in spite of the use, in the scalę of this 
design, of nonę too great building heights. 
The scalę does not diminish detail which is 
liiriited to various textures of concrete. The 
use of reinforced concrete as the basie matę 
rial for such a large cubage underlines this 
impression -  particularly in New England, 
where the traditional use of brick and timber 
in building practice is ąuite strong. Attention 
should be drawn to the brilliantly organised 
construction by sta ges -  the current construc
tion work is visible yet does not interfere with 
the functioning of buildings already com- 
pleted to the least extent. The buildings bear 
the indisputable trademark of their designer 
Paul Rudolph. lvan Chermayeff in his ,,Ob- 
servations on American Architecture by Ivan 
Chermayeff” , New York 1972, wrote about 
him, ” itseems that form is governed byfunc- 
tional demands. Masses, being in themselves 
compositions of solid forms, are put iogether 
in the brilliant architecture ofPaul Rudolph in 
such a masterful way that the sculptured 
refinement of his buildings is ahnost peer- 
less”.

Joanna Giecewicz

Zagospodarowanie terenu -  schemat 
Widok od wnętrza dziedzińca 
Fragment elewacji 
Wejście główne 
Fragment w budowie 
Wnętrze czytelni

bite layout 
View from courtyard 
Fragment of elevation 
Main entrance
Fragment in construction phase 
Interior of reading room
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Na marginesie publikacji „Ciągłość 
w architekturze”

Charles Moore w komentarzu na temat ar
tykułu Charlesa Jencksa „The Language 

of Post-Modern Architecture” w „Architeetu- 
ral Design” 4/77 pisze w pewnym momencie 
tak: B a w i ł e m  się serdecznie wyobrażając 
sobie Jencksa jako zwariowanego alchemika 
preparującego zjełczałe pozostałości Nowo
czesnej Architektury oraz zbielałe kości jej 
przodków w nowy witalny amalgamat. Z wy
jątkiem oczywiście jednego. Jencks nie jest 
wcale wariatem. Jego analiza błędów nowo
czesnej architektury jest jasna i dokładna. A, 
że jest ona zbieżna z wieloma moimi pogląda
mi uważam ją wręcz za wspaniałą. Co więcej 
sądzę, że jest on częściowo na prawidłowej 
drodze do określenia, co robić dalej (z wyjąt
kiem paru dewiacji, które omówię pokrótce)." 
Zacytowałem ten fragment z racji, że odzwier
ciedla dokładnie moje uczucia, których do
znałem czytając Bieleckiego „Ciągłość w ar
chitekturze” . Oczywiście mówię o odczu
ciach w bardzo szerokim kontekście i z małą 
poprawką -  analiza rodzimej Nowoczesnej 
Architektury w pracy Bieleckiego nie jest zbyt 
jasna ani dokładna, (ale wynikło to może 
z koniecznych „skrótów myślowych” ) i jest to 
generalnie zarysowana podstawowa dewia
cja. A teraz:

Dewiacja pierwsza
Bielecki pisząc „Jeżeli porównamy z kwarta
łem łódzkiej zabudowy dzisiejsze postmo
dernistyczne osiedie /podkr. moje], to naty
chmiast domyślimy się, jakie są przyczyny 
jego monotonii”, popełnia błąd z racji tej, że 
polska teoria (jeżeli taka istnieje) i praktyka 
architektoniczno-urbanistyczna tkwi bardzo 
mocnymi korzeniami w glebie spreparowanej 
przez Nowoczesną Architekturę. Że ta gleba 
wydaje coraz uboższe plony, nie znaczy wca
le, że przez następne, chyba długie lata bę
dzie rodziła skarlałe dzieła nowoczesnej ar
chitektury.
Kiedyś, bardzo dawno temu, w momencie 
wyjałowienia gleby szukano po prostu nowe
go poletka. Parafrazując Bieleckiego można 
powiedzieć: wróćmy na poletko XIX wieku 
(jeszcze trochę żywotne) i wypracujmy współ
czesny odpowiednik dawnego planowania 
miast! Osobiście skłaniałbym się raczej do 
racjonalnego sposobu zbadania tego nasze
go, najbliższego i konkretnego poletka z wie- 
u i to naprawdę wielu powodów.

Dewiacja druga
Jako środowisko fachowe charakteryzujemy 
się emocjonalnym i „artystowskim” podej
ściem do architektury i urbanistyki i stąd 
często zapominamy o tym, co było i dlaczego 
* by*°; Lut>imy wręcz skoki i to na dość duże 

odległości i nawet głębokości -  jesteśmy am
bitni. Jednym z takich irracjonalnych skoków 
oył „zwrotny przeskok” w Nowoczesną Archi
tekturę w 1956 r. Czy nie należy w tym skoku 
upatrywać początku dość szybkiego jałowie
nia gleby, zwłaszcza że w tym samym czasie 
inni uczestnicy procesu inwestycyjnego w ra
cjonalny sposób użyźniali swoje poletka? 
Spójrzmy na to bez emocji z racjonalno-anali- 
tycznego punktu widzenia.
Adam Kotarbiński w swej książce „Rozwój 
urbanistyki i architektury polskiej w latach 
1944-1964” (1967) pisze:
”Oczywiście nie poprzestawano na nega
cjach /lata 1948-1950 przyp. mój]. Realizm 
socjalistyczny postulował także pozytywne 
wskazania /...]. Architektura była w tym wy
padku pojmowana szeroko a planowanie 
wielkoprzestrzenne prawie nie istniało. Ale 
w stosunku do urbanistyki wysunięto dodat
kowe postulaty. Potępiono tzw. dezurbanizm 
anglosaski przypisując mu tendencje do roz- 
kawałkowywania i rozpraszania układu miej
skiego oraz przeciwstawiając tezę, że miasto 
powinno stanowić organizm skomponowany 
jako całość z uwydatnieniem centrum o cha
rakterze społeczno-politycznym, z podkreśle
niem placów i ulic jako terenów współżycia 
zbiorowego itd. Negowano zaś zasadę hierar
chicznie uporządkowanych jednostek sąsie
dzkich, widząc w niej czynnik rozbijający jed
ność miasta i dopatrując się tendencji refor- 
mistycznych. [...] Podkreślano, że struktura

On the margin of "Continuity in Ar
chitecture”

In his commentary about the article by 
Charles Jencks "The Languagć of Post- 

Modern Architecture” , Architectural Design 
4/77, Charles Moore wrote:

I  enjoyed the image of Jencks the mad 
ałchemist concocting out of the rancid re
ma ins of modern architecture and the 
bleached bones ofits predecessors a new and 
vital amalgam. Except, of course, Jencks is 
not at all mad. His analysis of what has gone 
wrong with modern architecture is lucid, and 
to the point. And sińce it coincides closely 
with many of my own opinions, I even find it 
brilliant. Whats morę, I  think he's at least 
partly on the right track about what to do next 
(though with some deviationism which f in- 
tend to expose shortly). "
I ąuoted the above fragment as it reflects 
exactly the feelings I experienced reading 
Bielecki’s "Continuity in Architecture” . Evi- 
dently I speak about feeling in a very wide 
context and with a smali correction: the 
analysis of Polish Modern Architecture in 
Bielecki s paper is neither particularly cleai 
nor thorough (perhaps it was the result of th< 
necessary "brachylogies” ); it is a generał 
outłine of the basie deviation. And now:

The first deviation
Writing, " Ił today's post-modernist housing 
development be compared with a Łódź 
błock, one can immediately see the reasons 
of its monotony" [my underlining], Bielecki 
makes a mistake as the Polish theory (if there 
is such a thing) and practice of architecture 
and city planning is deeply rooted in the soil 
prepared by Modern Architecture. The fact 
that the fruit that soil bears gets scarcer and 
scarcer does not mean at all that during the 
next, probably long years it willbear dwarfed 
works of modern architecture.
A long time ago if the soil was getting barren 
the simplest solution was to look for new acre 
Paraphrasing Bielecki it can be said: let us go 
back to the nineteenth-century acre (still with 
sparks of vitality) and work out a contempor- 
ary analogue of the former city planning'
I myself would rather favor rational research 
on the closest and most specific our own acre 
because of a number -  and a great number at 
that -  of reasons.

The second deviation
As a professional milieu we are characterized 
by emotional and „arty” approach to architec
ture and city planning and therefore we often 
forget what happened and why it so hap- 
penend. We simply like leaps over big dis- 
tance or even in depth, we are ambitious. The 
„turning leap” into the Modern Architecture 
in 1956 was one of such irrationai leaps. Did it 
not give rise to considerably quick barrenness 
of soil especially that in the same time the 
other participants in the investment process 
fertilized their acres in a rational way? Let us 
look at it without emotion from the rational 
and analytic point of view.
In his book „Rozwój urbanistyki i architek
tury polskiej w latach 1944-1964” ("The De- 
velopment of Polish City Planning and Ar- 
chitecture in the Years 1944-1964” -  pub- 
lished in 1976), Adam Kotarbiński wrote 
"Obviously, nobody settled only for nega 
tions (1948-1950 -  author s comment). Th( 
socialist reaiism gave positive guidelines as 
well, [...] In this case architecture was under- 
stood in the vast sense and macro-spatial 
planning hardly existed at all As regards city 
planning, additional postulates were adv 
anced. The so-called "Anglo-Saxon desur 
banism" was condemned as havinga tenden 
cy to divide and disperse the city grid; it was 
opposed by the thesis that a city should con- 
stitute an organism composed as a whole with 
an accentuated center of socio-politicai 
character and sąuares and streets as areas ot 
social Ule. Negated was the principle ol 
hierarchically arranged neighborhood units 
as bringing about splitting up the city unit\ 
and posessing reformistic tendencies. [,..] Ii 
was underiined that the spatial structure

przestrzenna powinna wywoływać przywiąza
nie do miasta w całości, a nie do jego części, 
że trzeba unikać partykularyzmu dzielnico
wego. To, co nowe -  powinno harmonijnie 
wyrastać ze starego, w nawiązaniu do wartoś
ciowej spuścizny historycznie narosłej. Tymi 
postulatami przeciwstawiano się również tzw. 
superurbanizmowi corbusierowskiemu, wi
dząc w nim zaprzeczenie humanistycznych 
walorów architektury.
[...] Nieomal od początku ujawnił się groźny 
konflikt między tezami realizmu socjalisty
cznego w ich postępowej interpretacji i wy
nikami produkcji architektonicznej powołu
jącej się na hasła tego kierunku”  (podkr, 
moje).
Czy nadgorliwość i emocje tych czasów 
a zwłaszcza przełom roku 1956 są wytłuma- 
czalne? Tak i nie.
Jeżeli studium R. Ventriiego „Complexity and 
Contradiction in Architecture” (1966) uważa 
się za jeden z pierwszych ataków na ortodo
ksję nowoczesnej architektury, to jak nazwać 
wymienione wyżej koncepcje socrealizmu? 
(mam na myśli szeroki ich kontekst). W końcu 
iat pięćdziesiątych w krajach zachodnich roz
poczęło się dramatyczne odejście od zasad 
nowoczesnej architektury i stylu międzynaro
dowego w stronę uciążliwego poszukiwania 
pragmatycznej ekspresji społecznej w archi
tekturze, a tym samym w stronę potrzeb i dą
żeń ludzi jako różnorodnych jednostek czy 
grup. Rozpoczęła się dyskusja, która trwa. 
Pojawia się wielka liczba różnorodnych publi
kacji, które próbują budować elementy wie
dzy, a nie zespół informacji. Jest to ważne 
rozróżnienie z racji, że informacja jest tym -  
na co patrzymy, zaś wiedza -  tym czego się 
uczymy. Dostępność i efektywność informacji 
niekoniecznie musi podnieść efektywną wie
dzę architektoniczno-urbanistyczną. Istnieje 
w naszych działaniach większa zależność 
procesu projektowego od „spoglądania na” 
niżeli od absorbowania wiedzy i umiejętności 
popełniania błędu. A może się mylę?
Czy posiadamy wiedzę urbanistyczno-archi
tektoniczną? Jeżeli przyjąć, że „Elementy 
kompozycji urbanistycznej” (1974) Kazimie
rza Wejcherta oraz „Ku idei osiedla społecz
nego” (1976) Heleny Syrkusowej nie są infor
macją, to ich nakłady w 5180 i 1680 egzempla
rzy (!) wydają się koszmarnym żartem na te
mat rozważania problemu budowania i roz
przestrzeniania polskiej wiedzy na poletku 
urbanistyki i architektury.

Dewiacja trzecia
Mam nadzieję, że rozpoczęta dyskusja będzie 
miała charakter tworzenia koncepcji pozy
tywnych wartości (rozumiem przez to usiło
wania poszukiwań elementów postępu, a nie 
negowania jedynie tych elementów zbudowa
nej rzeczywistości, które są widoczne dla każ
dego). Książka Syrkusowej jest kluczową po
zycją w zrozumieniu warunków, w których 
wyrosła i rośnie nowoczesna architektura.
Od jakiegoś czasu upatruje się w Karcie Ateń
skiej „kozła ofiarnego” wszelkich niepowo
dzeń praktyki architektoniczno-urbanistycz
nej. Pojawiające się opinie są oparte na frag
mentarycznej znajomości podstawowych do
kumentów Nowoczesnej Architektury i stąd 
czasami mogą wywołać tylko uczucia litości 
i smutku. Jak pisze Syrkusowa: „Deklaracja 
z La Sarraz (1928) nie była nigdy w Polsce 
opublikowana (nasza to przede wszystkim 
wina). [...] Nie został także w 1933 r. przełożo
ny na język polski i opublikowany oryginalny 
tekst Karty Urbanistyki Cl AM. ”
Książka ta winna być lekturą obowiązkową 
ludzi „uprawiających” proces inwestycyjny, 
zwłaszcza w mieszkalnictwie. Książka ta po
zwala zrozumieć pozytywne i negatywne ce
chy nowoczesnej architektury, a przede wszy
stkim pozwala na racjonalne stwierdzenie, że 
struktura i efektywność współczesnej urbani
zacji jest nie tylko niesprawna w wielu oczy
wistych aspektach, ale że jest fundamentalnie 
błędna. Nie spełniły się optymistyczne oczeki
wania, że rozproszenie ludności, strefowanie, 
rozluźnienie układu ulic, zastąpienie koncep
cji domu koncepcją wertykalnych wiosek 
składających się z mieszkań, że rozdzielenie 
funkcji i użytkowania doprowadzi w sposób 
naturalny do pożądanych zmian w stylach 
życia i miejskich zwyczajach mieszkańców.

should generate attachment to the city as 
a whole and not to its part, that district par- 
ticularisms should be avoided, The new 
should grow harmoniously out of the old with 
recurrence to the valuable historical tradi- 
tion. These postulates were also opposed to 
the so called „superurbanism" of Le Cor
busier s which was regarded as a negation of 
humane values of architecture. [...] Almost 
from the very beginning a dangerous conflict 
appeared between the theses of socialist 
reaiism in their progressive shape, and re- 
sults of architectural production citing the 
slogans of that trend" [my underlining)
Were the over-zealousness and emotions of 
those times and particularly the turning point 
of 1956 explainable? Yes and no.
If R. Venturi's study ” Complexity and Con
tradiction in Architecture” (1966) be consi- 
dered as one of the first attacks against the 
orthodoxy of the modern architecture, what 
should the above-mentioned socrealism con- 
cepts be called (I mean their wide context)? At 
the end of the fifties, a dramatic parting from 
the principles of the modern architecture and 
in ternational style began in the Western 
countries only to search laboriously for prag- 
matic social expression in architecture -  that 
is, to take into account the needs and aspira- 
tions of people as various individuałities or 
groups. It was the beginning of a still-lasting 
discussion. A great number of various papers 
that are being published try to build the 
elements of knowiedge and not set of infor- 
mation. This diffęrentiation is important as 
information is what we see and knowiedge 
what we learn. Accessibility and effective- 
ness of information does not necessarily have 
to inerease the effective architectural and city 
planning knowiedge. In our activities, the 
designing process is morę dependent on 
"looking at” than on the absorption of know
iedge and skillfułness in committing mis- 
takes. Or perhaps I am mistaken?
Do we possess the city planning and architec
tural knowiedge? If one assumes that 
Kazimierz Wejcherts „Elementy kompozycji 
urbanistycznej” ("Elements of Urban Com- 
position” , 1974) and Helena Syrkusowa s „Ku 
idei osiedla społecznego” ("Toward an Idea 
of Communal Settlement” , 1976) are not an 
information then their edition in 5180 and 
1680 (!) copies seems to be a nightmarish joke 
on the subject of discussion about the prob
lem of construction and popularization of Pol
ish knowiedge in the field of city planning 
and architecture.

The third deviation
I hope that the begun discussion will have the 
character of creation of a concept. of positive 
values (by which 1 understand the attempts at 
finding elements of progress and not negation 
of just those elements of the existing reality 
that are visible to everybody). Syrkusowafs 
book is the key one for understanding cir- 
cumstances in which the modern architecture 
has been developińg.
For some time now, The Athens Charter be- 
came the scapegoat of all the failures in the 
architectural and city planning practice. The 
voiced opinions are based on fragmentary 
knowiedge of the basie documents of the 
Modem Architecture and hence sometimes 
cause only the feelings of pity and sadness. 
Syrkusowa writes, "Declaration of La Sarraz 
(1928) has never been published in Poland 
(our fault, first of all) {...] Nor has the original 
text of CIAM City Planning Charter been 
translated into Polish or published in 1933. ” 
This book should be on the obligatory reading 
list of the people ” working in” the investment 
process, particularly in housing. It permits to 
understand the positiye and negative features 
of the modern architecture, and first of all 
makes it possible to State rationally that struc
ture and effectiveness of the contemporary 
city planning is not only inefficient in 
a number of obvious aspects but also funda- 
mentally erroneous. Optimistic expectations 
that dispersion of population, zoning, looser 
Street grid, replacement of a concept of 
a house by a concept of vertical viliages 
consisting of apartments, that division of 
functions and usage w ill lead naturally to 
desired changes in life styles and urban
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Dewiacja czwarta
Jacek Nowicki w swym artykule pt. „Jakościo
we problemy programu mieszkaniowego” 
(„Nowe Drogi” 11/74) pisze: „ Realizacja wiel
kiego zadania rozbudowy miast, wynikające
go z postawionego programu budowy miesz
kań, wymaga sprawnej i kompetentnej archi
tektonicznej kadry projektowej w pełni świa
domej celów społecznych, które powinny być 
osiągnięte w wyniku jej działania. ” Na tym tle 
informacja Bieleckiego dotycząca zapisu 
w skali 1:2000 i 1:1000 jest niezwykle cenna. 
W innym miejscu Nowicki pisze dalej o pro
gramie budowy Nowych Miast biorąc pod 
uwagę całość polityki mieszkalnictwa na naj
bliższe lata. Należy przeto zastanowić się nie 
tylko nad skalami 1:2000 i 1:1000 (projekto
waniem urbanistycznym), ale przede wszyst
kim nad skalami 1:10000 i 1:5000 (planowa
niem urbanistycznym) i skalami większymi 
(planowaniem przestrzennym). To w sumie 
składa się na System Planów Rozwoju.
Jakie wartości sprawcze ma w dniu dzisiej
szym całościowy i postępowy w swoim czasie 
dokument -  Ustawa o Planowaniu Prze
strzennym z 1961 r.? Wydaje się, że „plano
wane” plany zagospodarowania przestrzen
nego zdefiniowanym limitem czasowym, nie- 
uwzględniające realnych warunków gospo
darczych są dokumentami koncepcji nega
tywnych wartości i praktycznie negatywnej 
kontroli rozwoju danej struktury. Forma 
i treść tych planów przestała być adekwatna 
zwłaszcza w sferze zapisu: graficznego i teks
tu planu. Zapisy te utrwalone długoletnią 
praktyką są niezrozumiałe dla ogółu społe
czeństwa, a zwłaszcza nie mogą one stanowić 
podstawy dla sporządzenia prawidłowej in
formacji, która jest potrzebna politykowi dla 
podjęcia decyzji". Przez prawidłową informa
cję rozumiem zapis decyzji planu (cele, stra
tegie, polityki) warunkowany aspektami spo
łecznych, ekonomicznych i przestrzennych 
systemów danego obszaru. Podlegają one 
kontroli planistycznej lub modyfikacjom. 
Urbanizacja winna być rozwijana ewolucyjnie 
(Architektura Nowoczesna = rewolucja) we
dług nowych układów, naturalnie i harmonij
nie uwzględniając potrzeby: społeczne, eko
logiczne, potrzebę oszczędnego użytkowania 
energii i konkretne środki oraz powinna pod
dawać się wpływom nowych podejść i ograni
czeń. Należy zatem rozważyć całość struktury 
miasta i życia miejskiego w całkowicie inny 
sposób; bez głębokich uprzedzeń antyurba- 
nistycznych, które determinowały przeszło- 
-teraźniejsze myślenie.
Wydaje mi się, że informacje Bieleckiego nie
wątpliwie wnoszą pozytywne wartości do 
prób znalezienia dróg wyjścia z obecnej sytu
acji, którą trudno jednoznacznie nazwać.

Refleksja:
Architektura i urbanistyka są profesjami, któ
re łączą w sobie wiele różnorodnych dyscy
plin na wielu poziomach działań. Architekt 
czy urbanista nie musi znać fragmentarycz- 
no-modnych popłuczyn socjologii, psycholo
gii, etologii itd., itd. Musi natomiast wiedzieć
0 co chodzi w porównawczych studiach form 
zbudowanego środowiska i organizacji prze
strzennej w kontekście potrzeb ludzkich spo
łeczeństw czy innych organizacji. Musi się 
nauczyć stawiać konkretne pytania i zadania 
odpowiednim dyscyplinom, które wspomogą
1 wzbogacą jego podstawową umiejętność -  
projektowanie.
Można wiele dyskutować o przyszłości i przy
datności społecznej naszego zawodu, ale 
projektowanie musi być i pozostać podstawo
wą umiejętnością tego zawodu -  projektowa
nie, które mogłoby stale przystosowywać się 
do ciągle zmieniającego się środowiska spo
łecznego i technologicznego a przede wszys
tkim do zmiennych uwarunkowań gospodar- 
czo-politycznych.
Jest to architektoniczno-urbanistyczna rai- 
son d’ótre. Konsekwencją mego stanowiska 
jest jednak pytanie: Czy obecny system nau
czania w naszym środowisku i w naszych 
Szkołach Architektury jest w stanie przygoto
wać fachowców, którzy mogliby sprostać nie
zwykle trudnym zadaniom budowy nowych 
miast?
Stawiam to pytanie nam wszystkim •
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habits of the inhabitants -  they all failed.
The lourth deviat
In his article „Jakościowe problemy prog
ramu mieszkaniowego” (” Qualitative Prob- 
lems of Housing Program” ) (Nowe Drogi 11/ 
74), Jacek Nowicki wrote, "Realization ofthe 
great task of the development of cities result-  

ing from the assumed program of apartment 
buiłding reąuires a skillful and competent 
architectural designing cadre fully aware of 
the social aims that should be achieved as 
a result oftheir activities". Against this back- 
ground, Bielecki's information about the no- 
tation (plan form and content) in scales 
1:2,000 and 1:1,000 is extremely valuable. In 
another place Nowicki wrote further about 
the program of New Towns buiłding taking 
into account overall housing policy for the 
coming years. Therefore it is worthwile to 
think not only about scales 1:2,000 and 
1:1,000 (urban design) but first of all about 
scales 1:10,000 and 1:5,000 (urban planning) 
and bigger scales (spatial planning). All of 
them together w ill compose the System of 
Development Plans.
What kind of perpetrating values can be 
found today in the comprehensive and prog- 
ressive in its time document -  Spatial Plan
ning Act from 1961?
It seems that "planned” spatial development 
plans with a defined time limit, disregarding 
the real economic conditions are documents 
of concepts of negative values and practically 
negative control of devełopment of the given 
structure. The form a nd content of these plans 
is no morę adeąuate, especially when it com- 
es to graphic notation and the plan text. These 
notations, Consolidated by long practice are 
not understandable for the society and in 
particułar they cannot be the basis for for- 
mulating correct information necessary for 
a połitician to make a decision. Correct infor
mation is, for me, a description of the plan 
decisions (aims, strategy, policies) con- 
ditioned by the aspects of social, economic 
and physical systems of the given area. They 
undergo planning control or modifications. 
Urbanization should be evolutionally devel- 
oped (Modern Architecture = revolution) ac- 
cording to new pattems, taking into account 
social and ecological needs in a natural and 
harmonious way, the need for economical use 
of energy and concrete means and it should 
be flexible as regards new approaches and 
restrictions. Therefore the whole of the city 
structure and city life should be discussed in 
a completely different way, without the pro- 
found prejudices against city planning which 
have determined the past and present way of 
thinking.
It seems to me that Bielecki's information 
undoubtedly introduce positive vałues to the 
attempts at finding a way out of the present 
situation that cannot be univocally called. 
Reflection:
Architecture and city planning are profes- 
sions which integrate a number of various 
branches of science on many levels of activity. 
An architect or city planner does not have to 
know the fragmentary and tashionable hog- 
wash of sociology, psychology, etology etc. 
etc. But he has to know what it is all about in 
the comparative studies of forms of build-up 
environment and spatial organization in the 
context of needs of human communities or 
other organizations. He has to learn to ask 
concrete ąuestions and give concrete tasks to 
the branches which will help and enrich his 
basie ability -  designing.
A lot can be said about the futurę and social 
usefułness of our profession, but designing 
has to be and remain the basie ability of this 
profession -  designing that could all the time 
adopt itself to the changing social and tech- 
nologica! environment and first of all to the 
changeable economic and political condi
tions.
It is raison d etre of architecture and city 
planning. As a conseąuence of my stand, 
I have to ask the ąuestion: Is the present 
system of teaching in our milieu and our 
Schools of Architecture capable of preparing 
professionals who w ill be able to fulfill the 
extremely difficult tasks of buiłding new 
towns?
I address this ąuestion to all of us •

Henryk Drzewiecki

Architekt romantyzmu węgierskiego 
Kóroly Kós (1883-1977)

Architekt Kśroly Kós był czołowym przedsta
wicielem secesji węgierskiej i romantyzmu 
narodowego w pierwszych latach XX wieku. 
Jego poglądy na architekturę kształtowała 
działalność Johna Ruskina i Williama Morri
sa. Był przeciwnikiem wielkiej, masowej pro
dukcji propagując rozwiązania indywidualne, 
inspirowane architekturą ludową. Intereso
wał się sztuką średniowieczną, ale jej nie 
naśladował, czerpał z niej natomiast zasady 
kształtowania proporcji i rozwiązania detali 
architektonicznych. W jego realizacjach do
strzec można elementy architektury ludowej 
z rejonu Kalotaszeg, jak np. w domu mieszkal
nym w Budapeszcie (1908-09). Do najważnie
jszych jego realizacji należą: kościół we wsi 
Zebegćnyi (1908-09) inspirowany formami 
średniowiecznymi, pawilon ogrodu zoologi
cznego w Budapeszcie (1910) inspirowany 
formami architektury ludowej, zespół budyn
ków szkolnych w Budapeszcie (1910) z cha
rakterystycznymi dla Kós’a kamiennymi łuka- 
mi ujmującymi wejścia, budynek Muzeum Na
rodowego w Sepsiszentgyórgy -  Rumunia 
(1911-12), budynki i plac centralny w osiedlu 
w Kispest (1912), kościół reformacki w Koloz- 
svśr (1913), dom rodzinny „Zamek Wrany” 
(1910). Oprócz działalności architektonicznej 
pisał i ilustrował książki („Pieśni o królu Ati- 
la” , „Kamienie Siedmiogrodu” , „Kalendarz 
Kalśka” , „Naród Wron” ). Do czasu odejścia 
na emeryturę wykładał architekturę w Wy
ższej Szkole Rolniczej w Kolozsvar, Jego ży
cie było bardzo czynne i nigdy nie opuścił 
ludzi z Kalotaszeg ~ z wybranej przez siebie 
ojczyzny. Pisał: „Śnieg zasypuje ślady moich 
stóp, ale z mojego grobu nigdy nie zniknie 
drewniany przygłówek i na moim grobie za
wsze będą kwitnąć kwiaty. I będą o mnie 
i o moich ojcach pamiętać moi krewni. Konty
nuują oni moją pracę i moje życie będzie 
w nich wiecznie. Bo ja pozostałem w domu. ” 

Korespondencja: Zoltśn Deśk

1 -4 .  Budynki i plac centralny w osiedlu w Kispest 
5. Ilustracja do książki „Pieśń o królu Atila’1

i n f o r m a c j e  /  I n f o r m a t i o n

Karoly Kós (1883-1977) -  the Architect 
oi Hungarian Romanticism

Architect Karoly Kós was the leading rep- 
resentative of Hungarian Art Nouveau and 
national Romanticism in the first years of the 
twentieth century. His approach to architec
ture was influenced by John Ruskin and W il
liam Morris. He opposed mass production and 
propagated individual Solutions inspired by 
folk architecture. He was interested in 
medieval art but did not imitate it; however, 
he drew from it the principles of proportion 
forming and Solutions of architectural details. 
His buildings feature elements of folk ar
chitecture from Kalotaszeg region, e.g. in an 
apartment house in Budapest (1908-1909). 
Among his most im porta nt achievements are: 
the church in Zebegenyi village (1908-1909) 
inspired by medieval forms, a pavilion in 
Budapest zoological garden (1910) derived 
from folk architectural forms, a complex of 
school buildings in Budapest (1910) with 
stone arches at the entrances, characteristic 
for Kós, the National Museum buiłding in 
Sepsiszentgyórgy, Rumania (1911-1912), re- 
formed church in Kolozsvar (1913), family 
home ,,Crow's Castle” (1910). Apartfrom his 
archi tectural activity, he wrote and illustrated 
books („Songs about King Attila” , „Stones of 
Transylvania\ „Kalak s Calendar” , „Nation 
of Crows” ). He had taught architecture in 
Agricultural College in Kolozsvar t il l he 
retired.
His life was very active and he never left the 
people from Kalotaszeg -  his chosen mother- 
land. He wrote, „The snów buries my traces, 
but a wooden plaąue w ill never disappear 
from my gravef and flowers will always bloom 
on my grave. And land my forefathers w ill be 
remembered by my relatives. They continue 
my work and my life w ill be in them eternally. 
Because I  remained at home” .

Correspondent: Zoltan Deak

1-4. Buildings and central sąuare in the develop- 
rnent in Kispest
5. Drawing from the book „Songs about King Attila
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N ie jest to konkurs, chociaż przyznawane są nagrody, nie jes o 
seminarium, gdyż konkurują ze sobą projektowe opracowania. „ 0 

cje Warszawskie” organizowane co trzy lata przez Zarząd Główny 
Warszawskiego SARP są zupełnie unikalną imprezą architektoniczną. 
Zaproszone z różnych stolic europejskich zespoły autorskie Przy 9 ° }  
propozycję architektonicznego rozwiązania określonego tematu. Orgam y 
Pozostawiają autorom daleko idącą swobodę -  programowe za o.zenia „ 
frontacji” są formułowane bardzo ogólnie, ograniczają się niemalże dopoa 
Podstawowych informacji jak np. główne funkcje i lokalizacja. Roznor° d™ s*  
sposobów myślenia, brak rygorystycznych wymogow programowych mają 
doprowadzić do powstania nowych wartości intelektualnych.
Tematem trzecich już „Konfrontacji Warszawskich” był model centrum re -

dla miasta o 1,5 do 2,5 min mieszkańców. Wymagane do Podstawienia 
opracowania miały charakter studialnych rozważań programowo-pwesrrzen- 
nych nad zagospodarowaniem fragmentu warszawskiej dzielnicy o ’ 
oej na terenach śródmiejskich, zgodnie z planami urbanistycznymi, prz 
nych na potrzeby rekreacji. 4 . .. ./.lA/rłJ--
Obowiązujące warunki dotyczyły: granic opracowania (cho zi o 3 
°  siatkę już zaprojektowanych ulic i trasę szybkiego ruchu, przecmającą teren) 
zakresu nawiązania do terenów otaczających (realizowane i p J 
osiedla mieszkaniowe Gocław I, II, III), ochrony klimatu, zgo no ci 
hydrograficznym oraz zasad obsługi komunikacyjnej terenu ( 
f  miastem poprzez transport kołowy i planowane metro). u*i*ine>k
y w n ę to  15 prac: z Belgradu, Berlina, Budapesztu, S ^ s z ^  He/smek, 
Moskwy, Paryża, Pragi, Sofii, Sztokholmu, Warszawy oraz z f  
Wszystkie zespoły spotkały się w Warszawie, gdzie odbyła się konfronta \ 
Poglądów i prac w czasie publicznej dyskusji. .. .
Każdy z prezentowanych projektów przedstawiamy w pos aci istotę
mentu autorskiego referatu wygłoszonego w czasie dyskusji (p g  % ,
Wypoczynku w dużym mieście) oraz opisu rozwiązania przes 9 ,
Podajemy w sformułowaniu sędziego referenta „Konfrontacji 
Ointowta #

Jt is not a competition though prizes are givenr noris it a seminary as the designs 
compete with one another. ' Warsaw Confrontations", organized every three 

years by the Board of the Warsaw Section of the Association ofPolish Architects, 
are a uniąue architectural event
Designers' teams from various European capitals prepare their proposals for the 
architectural solution of a given subject. The sponsors allow the designers great 
freedom: the program assumptions of the “Confrontations" are formulated in 
a very generał way and they are łimited to basie information such as main 
functions and location. Various ways of thinking and lack of rigorous program 
reąuirements are to lead to the birth ofnew  intellectuał values.
The third “Warsaw Confrontations" aimed at preparing a model of recreational 
center for a city with 1.5 to 2.5 million inhabitants. The presented projects had 
a character of programmatic and spatial studies of deve!opment of Warsaw's 
district Gocław situated in the downtown area and designated for reereation 
according to the urban plans.
The conditions concerned the competition area limits (it concerned mainly the 
already designed Street grid and a thoroughfare Crossing the area), rangę of 
integration with the surrounding areas (completed and designed housingdeve- 
lopments Gocław l, II, III) , protection of climate, adherence to hydrographic 
paltem and principles of communication service in the area (communication 
with the city by vehicle transportation and planned subway).
15 desings were sent in from Belgrade, Berlin, Budapest, Bucharest, Helsinki, 
Moscow, Paris, Prague, Sofia, Stockholm, Warsaw and from Gdańsk and 
Katowice. A li the designers'teams met in Warsaw where a confrontation of views 
took place and they discussed their views and designs at a public meeting. 
Every one of the designs is presented in form of illustrations, a fragment ofeach 
designer's paper read during discussion (views on the reereation in a big city) 
and description of spatial Solutions presented by architect Maciej Gintowt, the 
judge-referent of the "Confrontations" #



Architekci: Djordje Bobie, Mio- Architects: Djordje Bobie,
drag Ferenćak, Vladimir Macu- Miodrag Ferenćak, VIadimir 
ra, Misa David z Belgradu Macura, Misa David from

Belgrade

Powierzchnia terenu -  405,7 ha. Powierzch
nia zabudowy -15 ha. Powierzchnia terenów 
komunikacji: ciągi piesze -  33,2 ha, drogi 
kołowe i parkingi -  13,7 ha, inne -  29,8 ha. 
Powierzchnia terenów zielonych: lasy i parki 
-  146,6 ha, tereny trawiaste -110,5 ha, boi
ska trawiaste -  14,9 ha, wody -  42 ha. 
Kubatura obiektów projektowanych -  569 
750 m3, w tym: gastronomia i handel -  34 875 
m3, kultura -  65 625 m3, sport -  411 250 m3, 
rozrywka i hobby -16 250 m3, zaplecze admi
nistracyjno-gospodarcze -  21 000 m3, usługi 
różne i mieszkania -  20 750 m3.

Sile area -  405.7 ha. Buiłding area -  15 ha. 
Communication area: footpaths -  33.2 ha, 
roads and parking areas -  13.7 ha, other 
communication 29.8 ha. Green areas: woods 
and parklands -  146.6 ha, grassed area -  
110.5 ha, grassed playing fields -  14.9 ha; 
water -  42 ha.
Cubage of designed buiłdings -  569,750 m \ 
of which catering and trade -  34,875 m3, 
culture -  65,625 mJ, sport -  411,250 m \ enter- 
tainment and hobby -  16,250 m3 administra- 
tive and service base -  21,000 m \ various 
services and accomodation -  20,750 m3.

Podstawą koncepcji organizacji prze- The basie conception for the spatial or- 
strzeni Centrum Rekreacji jest stosowa- ganisation of the Recreation Centre is 
nie kontrastu przestrzeni zorganizowa- the employment of organised and spon- 
nej i spontanicznej, elementów urbanis- taneous space; of urban and natural 
tycznych i przyrodniczych. Z tego elements. For that reason the designers 
względu autorzy wyodrębnili strefę differentiated the zonę of „pure” naturę 
„czystej” przyrody w północnej części in the northern part of the area (forest, 
terenu (las, parki, ogrody i jezioro), pod- parks, gardens and lakę) while in the 
czas gdy w części południowej zapro- Southern part they have designed an 
jektowali miejską ulicę rekreacyjną urban recreational Street with a wide 
z bogatym programem urządzeń wypo- scope of recreation eąuipment. The 
czynkowych. Część środkowa obszaru central part of the area is allocated for 
jest przeznaczona na centralny park bę- a central park, being ,(a synthesis of 
dący „syntezą urbanizacji i przyrody” , urbanisation and naturę”. Great atten- 
Dużą wagę przypisuje się roli wody tion has been paid to the role of water in 
w procesie rekreacji. Uważa się nawet, the recreation process. It is even consi- 
że powinna ona być jednym z głównych dered that it should be the main means 
środków transportu na terenie centrum, of transport within the centre. Accord- 
Według autorów przyroda i budynki po- ing to the designers, buiłdings should 
winny przenikać się, wzbogacać pejzaż, blend in with naturę and vice-versa, 
nastroje i przeżycia. Autorzy zmieniają enriching the landscape, the moods and 
układ komunikacyjny narzucony obec- the experiences. The designers are 
nymi warunkami, kasując Al. XXX-lecia changing the communication layout im - 
i przenosząc jej funkcje na drogi ob- posed by existing conditions, eliminat- 
rzeżne. Analizując zaludnienie terenu, ing Trzydziestolecia Avenue and redi- 
autorzy wyszli nie od możliwości jego recting its function to ring roads. 
chłonności, lecz od rzeczywistych po- Analysing the population of the area, 
trzeb Warszawy. W wyniku tych założeń they started out with the actual needs of 
na terenie ośrodka może przebywać Warsaw in mind and not how much the 
jednorazowo średnio 3 tys. osób a ma- area can „absorb”. As a result of these 
ksymalnie -  7,5 tys. Jest to zdecydowa- assumptions, atone tirne three thousand 
nie najniższa chłonność jaką przyjęto people can spend time here on average 
w opracowaniach. and at a maximum 7.5 thousand. This is

decidedly the minimum „absorbtive- 
ness” as assumed in critical analyses.

Wypowiedź autorska nagrodzona The designers' statement has been 
przez Przewodniczącego Głównego awarded a prize by the Chairman of the 
Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki: Main Committee for Physical Culture

and Tourism:
„za twórczą i konsekwentnie przepro- „for a creative and consistently carried 
wadzoną koncepcję bogatego i właści- out design with a rich and properly 
wie zróżnicowanego programu rekrea- differentiated recreational program, 
cyjnego, uwzględniającą szeroki za- taking into account the wide scope of 
kres zorganizowanych i spontanicz- organised and spontaneous forms of 
nych form rozrywki i wypoczynku, wy- entertainment and recreation, the out- 
bitne walory pejzażowe i funkcjonalne standing landscape and functional va- 
proponowanych rozwiązań wodnych: lues of the aąuatic Solutions: waterways 
drogi -  kanału i jeziora; stworzenie -  canals and lakes; for making it poss- 
możliwości szerokiego uprawiania ible to take part in a wide variety of 
sportów; za wysoki poziom i twórczą sports; for a high levei and creative 
inicjatywę proponowanych rozwiązań initiative for particular proposed solu- 

36  szczegółowych.” tions.”
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Architekci: Hubert Matthes, Architects: Hubert Matthes,
Dieter Bankert, Gisela Hagma- Dieter Bankert, Gisela Hag- 
yer, Andreas Naumarm, Stefan mayer, Andreas Naumann, Ste- 
Rauner z Berlina. fan Rauner from Berlin

Powierzchnia terenu -  388,09 ha (oraz 110 ha 
poza terenem opracowania). Powierzchnia 
zabudowy -  13,66 ha. Powierzchnia terenów 
komunikacji: ciągi piesze -  41,77 ha, drogi 
kołowe i parkingi -  35,57 ha, inne -  0,6 ha. 
Powierzchnia terenów zielonych: lasy i parki 
-  88,78 ha, tereny trawiaste -  161,93 ha, 
boiska trawiaste -  0,63 ha, wody 45,15 ha. 
Kubatura projektowanych obiektów -  
1 860 200 m3, w tym: gastronomia i handel -  
50 000 m3, kultura -  500 000 m3, sport -  
1 180 600 m3, rozrywka i hobby -  21 000 m3, 
wystawy -  5200 m3, zaplecze administracyj
no-gospodarcze -  73 400 m3.

Zdaniem autorów najważniejszym ele
mentem centrum rekreacji w mieście 
jest krajobraz. Rozwijają więc istniejący 
system wodny, a ziemię z wykopów wy
korzystują do bogatego ukształtowania 
terenu -  winno to spowodować korzyst
ną zmianę mikroklimatu oraz stworzyć 
izolację optyczną i akustyczną od tras 
komunikacyjnych. Na nasypach tworzą 
park leśny. Na terenie centrum projek
towane są trzy ośrodki intensywnego 
użytkowania: w rejonie Gocławia I ośro
dek sportowy, w rejonie Gocławia II 
ośrodek kultu rai no-rozrywkowy i w re
jonie wybrzeża Wisły ośrodek sportów 
wodnych. Każdy z nich ma indywidualny 
wystrój plastyczno-architektoniczny. 
Według autorów centrum rekreacji na
leży połączyć z terenami leżącymi na 
północnym wschodzie o powierzchni 
około 100 ha. Proponują urządzić tam 
tereny cichego wypoczynku w kontak
cie z przyrodą. Trasy głównych ulic i ko
lei podziemnej pozostają bez zmian. 
Projekt opracowany jest tak, że jego 
realizacja może odbywać się etapami.

Site area -  388.09 ha (plus 110 ha outside the 
actual site itselt). Buiiding area 13.66 ha. 
Comimimcation area: footpaths -  41.77 ha, 
roads and parking areas -  35.57 ha, other -  
0.6 ha. Green areas: woods and parklands -  
88,78 ha, grassed area -  161.93 ha, grassed 
płaying fieids -  0.63 ha, water -  45.15 ha. 
Cubage of designed buildings- 1,860,200 m3\ 
of which catering and trade -  50,000 m3, 
cułture -  500,000 m3, sport -  1,180,600 m3, 
entertainment and hobby -  21,000 m \ exhibi- 
tions -  5200 m3, administration and service 
base -  73,400 m \

According to the designers, the most 
important element in an urban recrea
tion centre is the landscape. Redevelop~ 
ing then the existing water system and 
using earth from excavation works to 
enrich the topography of the area, there 
should be achieved a beneficial change 
in the microclimate as welł as forming 
a both optical and acoustical isolation 
from the traffic thoroughfares. On the 
embankments wooded parks have been 
fonned. Three centres for intensive us- 
age have been designed for the area: in 
the region of Gocław I -  a sports centre,* 
in Gocław II -  a culturai and entertain- 
ment centre and in the Vistula bank 
area -  an aąuatic sports centre. Each of 
the centres has its individual visuai and 
architecturał mood. The opinion of the 
designers is that the recreation centre 
should be linked with the north eastern 
area, which is about 100 ha in area. 
They propose the organisation of sonie 
lands there for ąuiet recreation in con- 
tact with naturę. The routes of the main 
roads and underground railway remain 
unchanged. The project has been so 
designed so as to be cornpleted in 
stages.

Wypowiedź autorska wyróżniona:

„za prawidłową dyspozycję przestrze
ni parkowej i reaiistyczną koncepcję 
jej przekształcania i wzbogacania, 
konsekwentnie przeprowadzony 
atrakcyjny program kubaturowy i twór
cze wnioski programowe; dobre po
wiązanie z sąsiadującymi dzielnicami 

38 mieszkaniowymi Gocław ł i Gocław II”.

The design received an Award of Merit: 
„tor a correct use being madę of the 
park space and a realistic conception 
for its transformation and enrichment, 
a consistently carried through attrac- 
tive cubage arrangemenł and creative 
proposals foreseen in the program ; for 
good linking of the centre with the 
neighbouring housing deveiopments 
of Gocław I  and Gocław I I . "
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Architekci: Akos Kaszab, Zsolt Architects: Akos Kaszabr Zsolt 
Gytire, Attiia Zador! z B udape- Gyiire, Attila Zadori from 
sztu Budapest

40

„ C złow iek je s t je dn os tką  żyjącą w  spo 
łeczeństw ie. Z  cen trum  rekre ac ji m ożna  
korzystać indyw idua ln ie , w g ru p ie  bądź  
w w ie lk ie j masie. Naszym zdaniem  o b 
szar G ocław ia m usi m ieć trzy »klim aty«  
odpow iada jące  tym trzem fo rm om . 
O pow iadam y się za form ą kolektyw ną, 
gdyż je s t ona uw arunkow ana cha rak te 
rem w ie lk ich  m ia s t O bserw ujem y  
w n ich  s ilną  segregację  kon taktów . 
O środek rekreac ji po w in ien  uzupe łn iać  
n iedosy t różnorodnych  kon tak tów  m ię 
dzy ludźm i, u m o ż liw ić  im  w spólne up ra
w ianie sportu , korzystan ie  z  o b ie k tó w  
ku ltu ra lnych  czy ko n ta k t z naturą. Tak 
boga ty  program  stwarza w a run k i do  
a trakcy jnego spędzania czasu w o lnego  
rów n ież w m ieście. Naszym zadaniem  
je s t s tw orzen ie  ram  dla fizycznego, du 
chow ego i o rgan izacy jnego rozw o ju  lu 
dz i [.. . ] ” Autorzy zakładają przekształce
nie niema! całego terenu w wielki park 
krajobrazowy. Obiekty kubaturowe zo
stały rozmieszczone w południowej 
części obszaru, u zbiegu Traktu Nadwi
ślańskiego i ulicy Lucerny. Mają one 
bardzo bogaty, przemieszany program 
funkcjonalny zaprojektowany na zasa
dzie „klubów” i „kręgów” , którym prze
ciwstawiony jest wielki obszar parkowy
0 zupełnie odmiennym nastroju. Zasad
niczym teoretycznym postulatem pracy 
jest tworzenie się grup o wspólnych 
zainteresowaniach oraz możliwość ich 
skupiania się w określonej przestrzeni
1 izolacji. Autorzy przewidują spontani
czne powstanie wielu grup tego typu. 
Znaczna część robót może być zdaniem 
autorów wykonana w czynie społe
cznym.

,,Man is an individual living in society. 
He may take advantage of a recreation 
centre individually or in a group or in 
a great mass. According to us the 
Gocław area must have three ,,cli- 
mates" which correspond to these three 
forms. We advocate the collective form 
sińce it  is conditioned by the character 
of large towns. We observe in them 
a strong segregation of contacts. A re
creation centre should make up for the 
shortcomings in the various contacts 
among people, enabling them to take 
part in sport, make use of the cultural 
complex or be in contact with naturę 
together with other people. Such a di- 
versified program w ill create conditions 
for the pleasant spending offree timein 
town also. Our task is to create 
a framework for the physical, spiritual 
and organisational development of 
people
The designers set out by transforming 
practically the whole area into one great 
landscape park. Buildings have been 
located in the Southern part of the area 
where the Vistula Bank Route meets 
Lucerne Street. They have a very ełabo- 
rate mixed functional plan designed on 
the basis of „clubs” and „circles”, 
which contrasts with the great area of 
the park with a completely different 
mood. The basie theoretical postulate of 
the work is the forination of groups with 
common interests, enabling them to 
group in a specified place and isolation. 
The designers envisage the formation of 
many such groups. A considerable part 
of the work could be carried out, accord
ing to the designers, as voluntary work.

Powierzchnia terenu -433,6 ha. Powierzch
nia zabudowy 18,25 ha. Powierzchnia tere
nów komunikacji: ciągi piesze -  19,33 ha, 
drogi kołowe i,parkingi ~ 12,45 ha, inne -  
11,66 ha. Powierzchnia terenów zielonych: 
lasy i parki -  142,42 ha, tereny trawiaste -  
174,11 ha, boiska trawiaste -  34,98 ha, wody 
-  20,42 ha.
Kubatura projektowanych obiektów -  799 9 
50 m\ w tym: gastronomia i handel -  43 900 
m3, kultura -  70 000 m\ sport -  68 600 m3, 
rozrywka i hobby ~ 451 400 m3, zaplecze 
administracyjno-gospodarcze -  28 150 m3, 
centrum -138 000 m \

Site area -  433,6 ha. Building area -  18.25 ha. 
Communication area: footpaths -  19.33 ha, 
road and parking areas -  12.45 ha, others -  
11.66 ha. Green areas: woods and parklands
-  142.42 ha, grassed areas -  174.11 ha, gras- 
sed playing fields 34.98, water -  20.42 ha. 
Cubage of designed buildings -  799,950 m3 of 
which catering and trade -  43,900 m \ culture
-  70,000 m3, sport -  68,600 m3, entertainment 
and hobby -451,400 m \ administrative and 
service base -  28,150 m3, centre -  138,000 m3.
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Architekci: Romeo Belea, Cor- Architects: Romeo Belea, Cor- 
nel Ghenciulescu, Sandu Mieli- nel Ghenciulescu, Sandu Mic- 
scu, Marius Smighuleschi, Ste- liscu, Marius Smighuleschi, 
tanu Scafa-Udriste, Cosma Ju- Stelanu Scafa-Udriste, Cosma 
rov, Marianna Fetti, Petre Ciu- Jurov, Marianna Fetti, Petre 
ta, Virgil Poiizu, Gabriel Cristea Ciuła, Virgil Polizu, and Gab- 
z Bukaresztu riel Cristea from Bucharest

Powierzchnia terenu -448 ha. Powierzchnia 
zabudowy -  12,4 ha. Powierzchnia terenów 
komunikacji: ciągi piesze -  30,8 ha, drogi 
kołowe i parkingi -  32,5 ha, inne -  21 ha. 
Powierzchnia terenów zielonych: lasy i parki 
-  139,8 ha, tereny trawiaste -150,3 ha, boi- 
ska trawiaste -  23,2 ha, wody -  38 ha. 
Kubatura projektowanych obiektów -  1 09 
2 250 m3, w tym: handel i gastronomia -  
181 750 m3, kultura -  135 500 m3, sport -  
275 000 m3, rozrywka i hobby -  388 000 m3, 
zapiecze administracyjno-gospodarcze -  
75 000 m3, przestrzeń wypoczynkowa -  
15 000 m3.

„ G ocław , po ło żony  n iem aI w cen trum  
miasta, uw ażam y za jeden  z  w ażn ie j
szych e lem entów  śródm ieścia  W arsza
wy. W p ro je kc ie  dążyliśm y do uzyskania  
je d n o lite j funkc ji, dostosow ane j do  p o 
trzeb m ieszkańców . P rzy ję liśm y za łoże
nie, że rozw ó j fizyczny i in te lektua lny, 
ku ltu ra  i rozryw ka p o w in n y  być w artoś
c iam i w iodącym i. Kszta łtow ana na te j 
zasadzie po liw a len tn a  przestrzeń dz ie li 
się na s tre fę  spo łeczną oraz stre fę  re 
k rea c ji i wypoczynku. Podstaw ow ym  
w arunkiem  korzystan ia z  urządzeń cen
trum  je s t dostosow an ie  p ro g ra m u  dla  
lu d z i o zróżn icow anym  w ieku, za in te re 
sow an iach i w ykszta łcen iu. P rogram  
cen trum  po w in ien  być tak u łożony, aby  
m og ły  korzystać z  n iego rodziny. Dzie le
nie poszczegó lnych  o b ie k tó w  i prze
s trzen i na części p rzeznaczone dla róż
nych g ru p  w iekow ych, czy w edług za in 
teresowań, dez in teg ru je  kon tak ty  ro 
dzinne. Naszym zdan iem  teren rozry
w ek po w in ie n  zacierać pozorną  sprze
czność pom iędzy św iadom ym  dz ia ła 
niem  o rg an iza to ró w  a oczyw istą  w o l
nością  użytkow n ików . ”
Wypoczynek polegać powinien na peł
nej integracji różnorodnych zajęć. Nie 
rezygnując z integracji funkcji, autorzy 
starają się jednocześnie zachować po
dział na strefy hałaśliwe i ciche. Obiekty 
wypoczynkowe nie mogą być skupione 
w jednym miejscu w budynkach wyso
kich. Najkorzystniejsze punkty widoko
we obiektów wkomponowanych w kra
jobraz znajdują się w centrum obszaru 
Gocławia. Projektowane rozwiązania 
architektoniczne i przestrzenne przewi
dują dwie kategorie budynków: miesz
czących funkcje wspólne i wyspecjali
zowane obiekty sportowe (np. pływal
nie) oraz stanowiących główny system 
układu kompozycyjnego. W nich auto
rzy umieścili zintegrowane funkcje roz
rywkowe. Tarasowe budynki są wkom
ponowane w teren. Na wieży sygnało
wej, która jest dominantą wysokościo
wą, będą umieszczone baterie słonecz
ne mające zaspokoić około 50% zapo
trzebowania energii. Schemat komuni
kacji w projekcie zgodny jest z założe
niami konkursu, przy czym Aleja Trzy
dziestolecia wprowadzona jest pod zie
mię, a ulica Lucerny przechodzić ma 
estakadą o długości 1 km. Autorzy chcą 
utrzymać w ten sposób jednolitość tere- 

42 nów zielonych.

Site area -  448 ha. Building area -  12,4 ha, 
Communication area: footpaths -  30.8 ha, 
roads and parking areas -  32.5 ha, others -  21 
ha. Green areas: woods and parklands -
139.8 ha, grassed areas -  150.3 ha, grassed 
playing fields -  23.2 ha, water -  38 ha. 
Cubage of designed buildings - 1.092,250 m \ 
of which: trade and catering -  181,750 m3 
cultnre -  135,500 m \ sport -  275,000 m3, 
entertainment and hobby ~ 388,000 m3, ad- 
ministration and service base -  75,000 m3, 
reereation -15,000 m \

,,Gocław, located almost right in the 
middle of town, is considered by us to be 
one of the most important elements of 
down-town Warsa w. In our design we 
were striving for a uniform function in 
keeping with the needs of the inhabit- 
ants. We assumed the principle that 
physical and intellectual deveiopment, 
culture and entertainment should be the 
most important values. A multivalent 
space formed on the basis ofthis, can be 
divided into a social zonę and a reerea
tion and rest zonę. A basie eondition for 
utilizing the eąuipment of the eentre is 
the adjusting of the program to people 
of different ages, interests and educa- 
tion. The program should be so formu- 
lated that all members of a family can 
make use of it  -  dividing individual 
buildings and spaces into parts desig- 
nated for different age groups oraccord- 
ing to interests disintegrates family con- 
taets. Aeeording to us the entertainment 
area smooth over the apparent eonfliets 
between the eonscious actions of the 
organisers and the obvious freedom of 
the users."
Rest should be based on complete integ- 
ration of different forms of interests. Not 
resigning from the integration of func- 
tions, the designers have endeavoured 
to maintain a division between noisy 
and quiet zones. Reereation buildings 
cannot be grouped in one place in high- 
rise buildings. The best vantage points 
of the buildings blended into their sur- 
roundings are in the eentre of the 
Gocław area. The designed architectur- 
al and spatial Solutions envisage two 
types of buildings: those containing 
common functions and specialised 
functions (swimraing pools for example) 
as well as those constituting the main 
compositional system. In these, the de
signers have placed integrated enter- 
tainmental functions. Terraced build
ings have been integrated with the 
landfall. On the signal tower, which is 
a high-rise 1 and mark there have been 
located solar batteries which should 
satisfy 50% of the energy needs. The 
transport network is in agreement with 
the rigours of the competition whereby 
Trzydziestolecia Avenue runs into 
a tunnel and Lucerne Street runs onto 
a flyover one km. in lenghth. The desig
ners wish thus to maintain a uniformity 
of green areas.
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Architekci: Brunon Wandtke, Architects: Brunon Wandtke 
Jan B. Zwiejski oraz Grażyna Jan B. Zwiejski and Grażyna 
Włodarczyk, Jerzy Góra z Włodarczyk, Jerzy Góra from 
Gdańska Gdańsk

Powierzchnia terenu -  430 ha. Powierzchnia 
zabudowy -  48,7 ha. Powierzchnia terenów 
komunikacji: ciągi piesze -  14,8 ha, drogi 
kołowe i parkingi -  31 ha, inne -  12 ha. 
Powierzchnia terenów zielonych: lasy i łąki -
111,8 ha, tereny trawiaste -  140,70 ha, boi
ska trawiaste -17,7 ha, wody -  53,3 ha. 
Kubatura projektowanych obiektów -  
1 333 610 m3, w tym: gastronomia i handel -  
57 000 m3, kultura -  208 060 m3, sport -  
428500 m2, rozrywka i hobby -  186250 m3, 
wystawy -158 700 m3, zapiecze administra
cyjno-gospodarcze -  38 500 m3, inne -  
281 600 m3.
„ P ierzeja od  s trony  Wisły, stanow iąca  
[...] dom inan tę  kra job razow ą nie je s t, 
naszym zdaniem , eksponow ana we 
w łaściw y spo sób , M im o uznania kon ie 
cznośc i och ron y  kra job razu  nadw iś lań 
sk ie go , m iasto  je s t w. dalszym  c iągu  
od w ró cone  od  rzeki. P ostu lu jem y w ięc  
dokonan ie  przekszta łceń um o ż liw ia ją 
cych odzyskan ie u traconych  w artośc i 
pow sta łych  w  p rzesz łośc i o raz s tw o rze 
nie nowych. N ie sugeru jem y byna jm n ie j 
obudow an ia  rzeki, s tw ie rdzam y je dyn ie  
po trzebę  przyb liżen ia  fu n kc ji us ług o 
w ych do Wisły. Naszym zdaniem  b u d o 
wa C entrum  R ekreacji je s t szansą po łą 
czenia W isły z cen trum  m iasta, a zara 
zem od po w ie dn ie j ekspozyc ji a trakcy j
nego k ra job razu  [...]. S zeroko rozu m ia 
ne po jęc ie  rekreac ji obejm uje , obok  
czynnego w ypoczynku po łączonego  
z  rozrywką, rów n ież rozw ó j osob istych  
za in teresow ań i w zbogacen ie  o so bo 
w ości człow ieka. M oże się to dokonać  
jedyn ie  poprzez a trakcy jny  program , 
ofe ru jący  m ożliw ość n ieskrępow anego  
w yb o ru ."
Ideą przewodnią autorów jest zaktywi
zowanie Wisły i próba włączenia jej 
w organizm miasta. Autorzy zgrupowali 
wokół osi prostopadłej do rzeki olbrzy
mi zespół architektoniczny, rozciągając 
go następnie wzdłuż brzegu Wisły. Sta
rali się przy tym zachować jednorod
ność kompozycyjną całego układu. Au
torzy sugerują, że ustawiona prostopa
dle do Wisły zabudowa oraz rozrzeźbio- 
na i ażurowa architektura pozwoli za
chować i wykorzystać główny klin na- 
wietrzający. Na terenie centrum miałby 
powstać swobodny układ wodny, wyzy
skujący stały dopływ czystej wody z rze
ki Świder. Arterie komunikacyjne od
dzielone będą zielenią, izolującą teren 
rekreacji od spalin* i hałasu. Projekt 
przewiduje bogaty program użytkowy 
rozmieszczony w 17 sektorach w bu
dynkach i na otwartej przestrzeni. 
W przeważającej większości obiekty ar
chitektoniczne są wielofunkcyjne, co 
pozwoliłoby na pełne ich wykorzysty-

Siłe area -  430 ha. Building area -  4877 ha. 
Communication area: footpaths -  14.8 ha, 
roads and parking area -  31 ha, others -  12 
ha. Green areas: woods and meadows — 111.8 
ha, grassed areas -  140.7 ha, grassed playing 
fields -  17.7 ha, water -  53.3 ha.
Cubage of designed build ings-1.333.610 m3, 
of this: catering and trade-57,000 m3, culture 
-  208,060 m3, sport -  428,500 m3, entertain- 
ment and hobby -  166,250 m \ exhibitions -  
158,700 m3, administration and service base- 
38,500 m3, other -  281,600 m3.

,,The frontage from the Vistula, con- 
stituting [...ja landmark is not, accord- 
ing to us, exhibited in the right way. In 
spite of the admission that. the land- 
ścape by the Vistula must be protected 
in the right way the town is still turned 
away from the river. We propose then to 
carry outchanges enabling the basie 
values lost in the past to be regained as 
well as the creation of new ones. We do 
not suggest. at all to rebuild the river, we 
only state the need to bring service 
functions nearer the Vistula. In our 
opinion, the construction of a Recrea- 
tion Centre is a chance for joining the 
Vistula with the Centre of the town and 
at the same tirne correct exhibiting of 
the attractive landscape A wide 
scalę conception of reereation em- 
braces, side by side with active reerea
tion combined with entertainment, the 
development of persona1 interests and 
the enńchment of man's personality. 
This can only be carried out by an at- 
tractive program offering the possibility 
of unhampered choice/ '
The underlying idea of the authors is to 
activate the Vistula and to link it in with 
the organism of the town. They grouped 
around a central axis, perpendicular to 
the river an enormous architectural 
complex, drawing it out further along 
the bank of the Vistula. They have tried 
thereby to maintain a compositional 
homogeneity of the whole set up. T hey 
have suggested that building set up 
perpendicular to the Vistula and sculp- 
tured and open-work architecture al- 
lows the main ventilating ,,wedge" to 
be maintained and utilised. In the area 
of the centre an unobstmeted water sys
tem would be evolved, making use of 
the inflow of clean water from the 
Świder river. Traffic arteries shall be 
separated by greens, insulating reerea- 
tional areas from exhaust fumes and 
noise. The design envisages a wide 
program of functions located in 17 sec- 
tors inside buildings and in the open air. 
In the main part architectural elements 
are multifunctional which would en- 
able them to be utilised to the fuli.
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Architekci: Esko Koivisto, Olli Architects: Esko Koivisto, Olli 
Lehtivuori, Jouko Mahónen, Lehtivuori, Jouko Mahonen, 
Ppkka Salminen z Helsinek Pekka Salminen from Helsinki

Powierzchnia terenu -  432 ha. Powierzchnia 
zabudowy -  11,4 ha. Powierzchnia terenów 
komunikacji: ciągi piesze -  23,9 ha, drogi 
kołowe i parkingi -  25,7 ha, inne -  1,8 ha. 
Powierzchnia terenów zielonych: lasy i parki 
-  204,5 ha, tereny trawiaste -132,8 ha, boi
ska trawiaste -  5,5 ha; wody -  27,2 ha. 
Kubatura projektowanych obiektów -  
600 100 m3, w tym: gastronomia i handel -  
153 100 m3, kultura -  48 000 m3, sport -  
202 000 m3, rozrywka i hobby -  59 000 m3, 
wystawy -106 000 m3, zaplecze administra
cyjno-gospodarcze-15 000 m3, ośrodek wy
poczynkowy na wolnym powietrzu -  17 000 
m .

„ O środek rekreacyjny pow in ien  zapew -. 
n iać jednakow e m oż liw o śc i spędzenia  
czasu w o lnego wszystkim  g ru po m  lu d 
n o śc i i s tym u low ać rozw ó j fizyczny i in 
te lek tua lny  użytkow n ików , w spom agać  
hum an istyczną po lity kę  społeczną, 
uk ie runkow aną na op iekę nad  rodziną. 
Program  cen trum  pow in ien  o fe row ać  
różnorodne m oż liw o śc i spędzenia cza
su w o lnego ; s łużyć m ieszkańcom  są
s iedn ich  os ied li i lu dn ośc i ca łego m ias
ta; być a trakcy jny  zarów no dla tu rys tów  
kra jow ych  ja k  i zagran icznych. Podsta
wową w artośc ią  ośrodka je s t w  naszym  
przekonan iu  podporządkow an ie  ska li 
lu d zk ie j w szystk ich  ob ie k tó w  b u d o w la 
nych i p roponow anych  przez p ro je k ta n 
tów  ich  przekszta łceń. Naszym zdaniem  
ośrodek rekreacyjny m usi kon tras tow ać  
ze zurban izow aną przestrzen ią  cen trum  
W arszawy w o kó ł Pałacu K u ltu ry  i ho te lu  
»Forum«. C hodzi nam o to, by  zapew n ić  
m ieszkańcom  m iasta kon tak t z  na turą  
i m oż liw ość  ła tw ego po ruszan ia  się  
w n ie j
Autorzy przywiązują wagę do zapewnie
nia mieszkańcom Warszawy możliwości 
programowania i projektowania ele
mentów ośrodka oraz uczestnictwa 
w jego budowie. Funkcjonalny ośrodek 
Centrum Rekreacji, usytuowany w częś
ci południowo-wschodniej, jest ściśle 
związany z ośrodkiem usługowym dru
giego stopnia osiedla Gocław II. W tym 
powiązaniu widzą autorzy wiele korzyś
ci funkcjonalnych i eksploatacyjnych. 
Ich zdaniem -  powinny tu powstać także 
urządzenia ważne dla krajowego i mię
dzynarodowego ruchu turystycznego. 
Teren przecięty jest,,Bulwarem Rekrea
cyjnym” , wokół którego zgrupowane są 
podstawowe obiekty Centrum. Przez 
„aktywny rdzeń” Centrum przebiega 
kanał, tworząc rozległy park wodny do
minujący w krajobrazie. Duża część ob
szaru przewidziana jest na naturalny 
park wypoczynkowy.

Wypowiedź autorska nagrodzona 
przez Prezesa Stowarzyszenia Archi
tektów Polskich:
„za twórczą koncepcję zróżnicowa
nych form wypoczynku, łączącą war
tości przyrodniczo-krajobrazowe du
żych terenów otwartych ze skoncen
trowanym programem kubaturowym
0 właściwej skali i formie projektowa
nych zespołów architektonicznych, 
umożliwiających zmienność programu
1 wprowadzenie nowych elementów 
w projektach szczegółowych; właści
we nawiązanie do sąsiedniej dzielnicy

4 0  mieszkaniowej Gocław II.”

Site area -  432 ha. Buiłding area -  11.4 ha. 
Communication area: footpaths -  23.9 ha, 
roads and parking areas -  25.7 ha, other-1.8 
ha. Green areas: woods and parklands -  
204.5 ha, grassed areas -  132.8 ha, grassed 
playing iields -  5.5. ha; water -  27.2 ha. 
Cubage of designed buildings -  600.100 m3, 
of which catering and trade -  153,100 m3, 
culture -  48,000 m3, sport -  202,000 m \ enter- 
tainment and hobby -  59,000 m \ exhibition -
106.000 m3, administration and service base -
15.000 m1 open air rest centre -  17,000 m\

"A recreation centre should ensure the 
same possibilities for spending free 
time for all groups of the population, 
and stinmlate the physical and intellec- 
tual development of its users, assist 
a humanistic social policy directed to- 
ward care of the family. The program of 
a centre shonld offer vańedpossibilities 
for spending free time, should serve the 
inhabitants of the neighbouńng devel- 
opments and the population of the en- 
tire town; should be attractive for both 
home and foreign tourists. The basie 
value of a centre is to our mind that all 
buildings designed by or transformed 
by designers should be subordinate to 
the human scalę. We consider that the 
recreation centre must contrast with the 
urbanised space of downtown Warsaw 
surrounding the Pałace of Culture and 
the Hotel Forum. Our idea is to ensure 
tRe town's inhabitants contact with na
turę and the possibility of easy move- 
ment in naturaI surroundings [...]” .
The designers attach importance to en- 
suring Warsaw's population the possi
bility of programming and designing 
the elements of the centre as well as 
taking part in its construction. The func- 
tional nucleus of the Recreation Centre, 
situated in the south-eastern part is 
closely linked with the service centre of 
the second degree located in the Goc
ław II development. The designers see 
many advantages, both functional and 
utilisational, inthis connection. Accord- 
ing to them there should be created here 
eąuipment which is important for both 
the home and international tourist 
movement. The area is cut across by 
a "Recreation Boulevard" around which 
the Centre's basie buildings will be 
built. Across the "active core" of the 
centre runs a canal, forming an exten- 
sive aąuatic park, dominating in the 
landscape. A large part of the area is 
envisaged as a natura! recreational 
area.
This design was awarded a prize by the 
Chairman of the Polish Architects* As- 
sociation:

"for a creative conception embracing 
differentiated forms of recreation, lin- 
kig  the natural and landscape values of 
large open areas with a concentrated 
buiłding program in the right scalę and 
form of architectural comp!exes, af- 
fording the possibility of program flex- 
ib ility and the introduction of new ele
ments in detailed designs; especially in 
conjunction with the neighbouring 
Gocław I I  housing development"
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Powierzchnia terenu -  428,9 ha. Powierzch
nia zabudowy -  34,9 ha. Powierzchnia tere
nów komunikacji: ciągi piesze -  48,4 ha, 
drogi kołowe i parkingi -  49,4 ha, inne -  3,5 
ha. Powierzchnia terenów zielonych: lasy 
i parki -  51,7 ha, tereny trawiaste -179,5 ha, 
boiska trawiaste -  12,6 ha, wody -  48,9 ha. 
Kubatura projektowanych obiektów -  3 449 
250 m3, w tym: gastronomia i handel -  292 
300 m3, kultura -1  166 000 m3, sport -  855 800 
m3, rozrywka i hobby -  537 700 m3, wystawy 
67 720 m3, zaplecze administracyjno-gospo
darcze -  412 730 m3, inne -15 200 m3 (dodat
kowo 457 500 m3 parkingów tarasowych).

„ P rzedstaw ione s tud ium  przestrzenne  
zagospodarow an ia  ś ród m ie jsk ich  tere
nów  przeznaczonych do aktyw nego wy
poczynku  należy rozpa tryw ać w dw óch  
aspektach . Po p ierw sze -  po w in n o  się  
uw zg lę dn ić  cha rakterystyczny dla d z i
s ie jsze j p la n is tyk i fak t dezaktua lizow a
nia się czasowej decyz ji p rzestrzenne j. 
Po d rug ie  -  trzeba pam ię tać o kon iecz
nośc i przew idyw ania  ak tu a lizac ji k o n 
kre tnego p ro g ra m u w za leżności od  
bieżących po trzeb  [...]. P rzedstaw iona  
w za łożen iach koncepc ja  zaw iera (jedy
nie genera ln ie  rzecz b io rąc) w artośc i 
ponadczasowe, na tom ias t rozpa tru jąc  
ją  szczegó łow o, naw et w  wypadku ko n 
k re tnych  decyz ji lo ka lizacy jnych  i p ro 

-g ra m ow ych , m usi być ona e lastyczna. 
U w zględn ia jąc ogó lne  ram y p rog ram u  
sugerow anego w za łożen iach »lKon
fro n ta c ji*  oraz s łuszność a rg um e n tac ji 
do tyczące j zasadności tak iego za łoże
nia p rzy ję liśm y w naszym rozw iązan iu  
fo rm ę p rog ram u ja k o  w yjściow ą, zaś 
czasową in te rp re ta c ję  tak ie j s tru k tu ry  
na leża łoby m odyfikow ać [...]."
Autorzy dokonali podziału terenu na 
cztery części: usługowo-rozrywkową 
(południe), sportu (północny zachód), 
sportów wodnych (nad Wisłą), parkową 
(położoną centralnie). W północno- 
-wschodniej części został zaprojekto
wany zbiornik wodny, nad którym zloka
lizowane są urządzenia do uprawiania 
sportów wodnych i tereny rekreacyjne. 
Szczególną uwagę zwrócono na pro
gram kulturalny, zarówno w formie 
czynnej, jak i biernej (muzyka, plastyka, 
teatr). Autorzy przewidują, że Centrum 
Rekreacji powinno być miejscem fes
tiwali, a bogaty wielofunkcyjny 
program usługowo-rozrywkowy poz
woliłby na organizowanie imprez to
warzyszących (dyskusje, wystawy, od
czyty itp.). Przewidziane są tereny spor
towe do najróżnorodniejszych dyscy
plin -  łącznie z hippiką, sportami samo
chodowymi, cartingiem, spadochronia
rstwem, a nawet lotniarstwem.

Site area -  428.9 ha. Building area -  34.9 ha. 
Communication area: footpaths -  48.8 ha, 
roads and parking areas -  49.4 ha, other-3.5 
ha. Green areas: woods and parklands -  51.7 
ha, grassed areas -  179.5 ha, grassed płaying 
fields 12.6 ha, water -  48.9 ha.
Cubage of designed buildings -  3.449,250 m3 
of which: catering and trade ~ 292,300 m3, 
culture -  1,166,000 m3, sport -  855,800 m3, 
entertainment and hobby -  537,700 m3, exibi- 
tions -  67,720 m \ administration and service 
base -  412, 730 m3, other -  15,200 m3 (addi- 
lional terraced parking area -  457,500 m3).

"The spatial study put forward for the 
utilisation of urban areas designated for 
active recreation should be examined 
from two sides. Firstly one should bear 
in mind the fact that decisions with 
regard to futurę planning characteristi- 
cally become out of datę. Second, it 
should be remembered that any 
changes in ćurrent needs must be fore- 
seen in setting out a program [...]. The 
scheme presented (only generally 
speaking), contains timeless values, on 
the other hand, even when specific de
cisions have been taken aboutlocation, 
it  must be elastic. Taking into account 
the generał framework of the program 
suggested in the assumptions of the 
"Confrontation " as well as the legitima- 
cy of the argument that such principles 
are essential, the form of our solution is 
basically a setting out point and in time 
the interpretation of such a plan would 
necessarily be modified /.../."
The designers have divided the site into 
four parts: service -  entertainment 
(south), sport (north-west), water sports 
(by the Vistula), parklands (central 
part). A large basin has been designed 
for the north-eastern part on whose 
banks eąuipment for water sports and 
recreation areas have been organised. 
Particular attention has been pa id to the 
cultural program both on the active and 
passive side (musie, visual arts, theatre). 
The designers have also foreseen that 
the Recreation Centre should be a place 
for celebrations and festivals and so 
a wide variety of services and entertain
ment would make it possible to organise 
additional functions such as discus- 
sions, exhibitions, lectures etc. Sports 
areas have beonervisaged for the wi- 
dest possible scope -  including horse 
riding, car racing, karting, parachute 
jumping and even hang gliding.
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Architekci: Aleksander Bek- Architects: Aleksander Bekker, 
ker, W. Zelmanzon, Walentin W. Zelmanzon, Valentin 
Iwanow, Sergiej Miszarin, N. Ivanov, Sergiey Misharin, N. 
Rostowcewa z Moskwy Rostovceva from Moscow.

Powierzchnia terenu r  430 ha. Powierzchnia 
zabudowy -  47 ha. Powierzchnia terenów 
komunikacji: ciągi piesze -  46,5 ha, drogi 
kołowe i parkingi -  32 ha, inne -  7,5 ha. 
Powierzchnia terenów zielonych: lasy i parki 
-  102 ha, tereny trawiaste -  108 ha, boiska 
trawiaste -  30 ha, wody -  57 ha.

Site area -  430 ha. Building area 47 ha. 
Communication area: footpaths -  46.5 haf 
roads and parking areas -  32 ha, other -  7.5 
ha. Green areas: woods and parklands -102 
ha, grassed area -  108 ha, grassed playing 
fiełds -  30 ha, water -  57 ha.
Cubage of designed buildings -  2,385,000 m3,

Kubatura projektowanych obiektów -  2 385 of which: catering and trade 395,000 m\ 
000 m3, w tym: gastronomia i handel -  395 culture -  174,000 m \ exhibitions -  411,000 
000 m3, kultura -174 000 m3, sport -616 000 m3, sport -  616,000 m \ entertainment and 
m3, rozrywka i hobby -  412 000 m3, wystawy- hobby -  412,000 m3, administration and ser- 
411 000 m3, zapiecze administracyjno-go- vice base ~ 95,000 m \ cable railway station -  
spodarcze -  95 000 m3, stacja kolejki linowej 200,000 m3, other -  82,000 m3.
-  200 000 m3, inne -  82 000 m3.
„P o d o b n ie  ja k  w iększość uczes tn ików  "Just as most people takińg part in this 
tegorocznych  "K o n fro n ta c ji« rozpoczę- years "C onfronta tionwe began by 
liśm y p racę  od  zadania sob ie  pytania, asking ourselves the ąuestion, 'What is 
czym je s t C entrum  R ekreac ji w ś ró d -  a recreation centre in the middle of 
m ieśc iu  w ie lk iego  m iasta. O środek re- a large town?' A recreation centre 
k rea c ji s tanow ić  po w in ien  un ika lny, in - should constitute a unigue, intensively 
tensywnie w ykorzystyw any obszar, być used area -  beingone ofthe mostimpor- 
jednym  z na jis tdo tn ie jszych  e lem entów  tant elements in the centre of the town. 
układu  śródm ieścia. Uważam y, że teren It is our opinion that the Gocław area 
G ocław ia należy zabudow ać w ie lo fu nk - shouid be built up with multifunctional 
cy jnym i ob ie k ta m i o p ro g ra m ie  a trak- buildings with an attractiveprogram for 
cyjnym  dla w szystkich m ieszkańców, alf of the residents, buildińgs which can 
w p e łn i przystosow anym i do  korzysta - be adapted so that use cati be madę of 
nia z  n ich  we w szystkich po rach  roku, them throughout the year and irrespec- 
w rozm a itych  w arunkach  a tm osfe rycz- tively of atmospheric conditions. The 
nych. Gocław, poprzez swą a trakcy j- attractiveness of Gocław should make it 
ność w in ien  stać s ię  je dn ą  z  c iekaw - one of the most interesting parts of the 
szych części m iasta, odw iedzaną przez town, visited by tourists just as w illingly 
tu rys tów  rów n ie  chę tn ie  ja k  Stare M ias- as they would the Old Town, the Łazien- 
to, Park Łazienkow ski, pa rysk i Centre ki Park, the Parisian Beaubourg Centre, 
Beaubourg, P ark G ork iego  czy Wysta- the Gorki Park or the Exhibition of 
wa O siągn ięć G ospodarczych w M osk- Economic Achievement in Moscow; 
wie; ośrodkiem , w któ rym  m ożna spę- a centre with a rich cultural, sportingor 
dz ić  ca ły  dzień, korzysta jąc z  boga tego  other program. Knowing the experience 
pro g ra m u  ku ltu ra lnego, spo rtow ego  of our country, we consider that War- 
itp. Zna jąc dośw iadczen ia  naszego kra- saw, approaching 2 million inhabitants 
ju  uważamy, że Warszawa zb liża jąca się must have a recreational centre capable 
do dw óch m ilio n ó w  m ieszkańców  m usi ofhandling an everyday ihflux of 60-80 
m ieć cen trum  rekre ac ji m ogące przy jąć  thousand people and on holidays up to 
w dzień pow szedn i oko ło  60 -80  tys. 200 thousand [...]. For Gocław, wehave 
ludzi, zaś w d n i w y ją tkow o uroczyste do concentrated the functional program, 
200 tys. [...]. Na G ocław iu  skon cen tro - making use of the newest technical 
w aliśm y program  fun kc jo n a ln y  w yko- achievements. We consider that if  one 
rzystu jący na jnow sze osiągn ięc ia  tech - wants to rest in the bosom of naturę he 
nik i. Uważamy, że je ś li k toś  chce  od po - can travel to one of the out of town 
cząć na ło n ie  natury, m oże w yjechać do  centres such as Świder Bis or to the 
ośro dkó w  p o d m ie jsk ich , p o b lisk ie g o  woods on the banks of the rivers nearby,
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Ś w idra-b is , do  lasu czy nad rzekę, gdzie  
ma zapew n iony ko n ta k t z  nieskażoną  
przyrodą  [.. . ]”
Centrum Rekreacji jest zaprojektowane 
na zasadzie połączenia układu podsta
wowego o przeznaczeniu wielofunkcyj
nym ze strefami jednofunkcyjnymi 
(sport, hobby, rozrywka). Podział terenu 
wynika z koncepcji wyodrębnienia cen
trum i swobodnego rozmieszczenia 
stref jednofunkcyjnych. Autorzy dążyli 
do połączenia zgeometryzowanego 
systemu głównych przestrzeni publicz
nych (oś główna, Forum, wejście do 
Centrum) z malowniczą strukturą po
szczególnych rejonów oddzielonych od 
siebie wysoką zielenią. Komunikacja 
wewnątrz Centrum odbywa się kolejką 
jednoszynową, ruchomymi chodnika
mi, mikrobusami i pojazdami konnymi. 
Centrum jest połączone z miastem 
transportem publicznym (metro, kolej
ka linowa) oraz indywidualnym. Autorzy 
zwracają także uwagę na kompozycję 
sylwety Gocławia, podkreślając w pro
jekcie znaczenie „elewacji” nadwiślań
skiej.
Wypowiedź autorska wyróżniona:
„za wnikliwe i pogłębione opracowa
nie założeń i konsekwentne przepro
wadzenie koncepcji wynikającej z bo
gactwa zróżnicowanych środków tech
nologicznych o zdefiniowanym prze
strzennym modelu docelowym. ”

where he can enjoy contact with undis- 
turbed naturę [...]".
The Recreation Centre is designed on 
the principle of linking the basie mul- 
tifunctional complex with singlefunc- 
tion zones (sport, hobby, entertain
ment). The territorial division results 
from the idea of singling out the centre 
and freely placing the siiigle function 
zones. The designers have strived to 
integrate a geometrical syistem of main 
public spaces, (main axis, the forum, 
inroad to the Centre) with the pictures- 
que structure of the particular regions, 
separated from each other by tali trees. 
Internal transport is carried by a mono- 
raił train, moving footways, minibuses 
and horsedrawn carriages. The Centre 
is connected with the town by public 
transport (metro, cable railway) as well 
as private transport. The designers also 
drew attention to the composition of the 
Gocław skyline, underlining, in the de
sign, the significance of the Vistula 
waterfront elevation.
This design received an Award of 
Merit:
”for a clear-sighted and worked out in 
great depth treatment of the assump- 
tions and a consistent carrying through 
of a scheme resulting from a weałth of 
diversified technologicał methods 
which have a definite spatial idea ofthe 
goal.,r
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Architekci: Philippe Belin-Mil- Architects: Philippe Belin-Mil- 
leron, Gilbert Guillemaut, Jean leron, Gilbert Guillemaut, Jean 
Albert Picarat, Lidia Zdanow- Albert Picarat, Lidia Zdanows- 
ska, Andre Zdanowski ka, Andre Zdanowski from 
z Paryża. Paris.

Powierzchnia terenu -430 ha. Powierzchnia 
zabudowy -  12,12 ha. Powierzchnia terenów 
komunikacji: ciągi piesze -  37 ha, drogi koło
we i parkingi -  36 ha. Powierzchnia terenów 
zielonych: lasy i parki -  74 ha, tereny tra
wiaste -  194,88 ha, boiska trawiaste -  25 ha, 
wody -  51 ha.
Kubatura projektowanych obiektów -  
970050 m3, w tym: gastronomia -  18200 m3, 
kultura -  196 700 m3, sport -  446 500 m3, 
rozrywka i hobby -  4500 m3, wystawy -  
219750 m3, zaplecze administracyjno-gos
podarcze -  50000 m3, inne -  34500 m3.

„ S tud ium  Centrum  R ekreacji je s t tem a
tem sk łan ia jącym  do  przem yśleń nad  
m echan izm am i udostępn ian ia  m iesz
kańcom  w ie lk iego  m iasta p raktycznych  
m ożliw o śc i upraw ian ia  spo rtu  i spędza
nia czasu wolnego. M echan izm y te, to 
z  je d n e j s trony  p rzes łank i funkc jona lne , 
któ re  naszym zdaniem  w inny być p rzed 
staw ione  w sposób p ro s ty  i z rozum ia ły  
dla wszystkich użytkow ników , z d ru g ie j 
zaś strony, e lem enty spontan iczne, dziś  
jeszcze nieznane, k tó re  będą zm ien iać  
się i okreś lać sposób użytkow an ia Cen
trum  w przyszłości. Kon ieczne je s t w ięc  
stw orzen ie  schem atu fun kc jon a ln eg o , 
któ ry  p rzysw o iłby  z ła tw ośc ią  wszystkie  
żywe e lem enty i spon tan iczne  formy. 
P ro jektu jąc  C entrum  na G oc ław iu  do 
kona liśm y w yboru  dla każdego p o z io 
m u dz ia ła lnośc i tw ó rcze j lub  sportow e j, 
dla każdej g ru py  w iekowej. Naszym zda
niem  schem at organ izacy jny  pow in ien  
zapew niać uczestn ic tw o w zabaw ie  
spontan iczne j, a w żadnym  razie nie  
po w in ie n  składać się z se rii w ykończo
nych i zam kn ię tych  form , m ających na 
celu os iągn ięc ie  z gó ry  za łożonych  
efektów . Chcem y tw orzyć fo rm y zrozu 
m ia łe dla am a to rów  i przez n ich  akcep
towane. W inny one zapew n ić  szansę 
w yboru m iędzy w szechstronną dz ia ła l
nością sportow ą, ku ltu ra lną  i in fo rm a 
cyjną. Z  m oż liw o śc i w yboru  rodz i się  
ja kość  użytkow an ia  czasu w o ln e g o .”  
Główne teoretyczne założenia pracy to 
z jednej strony unikanie monotematycz
nych rozwiązań powodujących selekcję 
użytkowników, z drugiej zaś czytelność 
programu Centrum Rekreacji dla osób 
poszukujących zaspokojenia własnych 
zainteresowań, W tym celu autorzy pro
ponują tworzenie różnorodnych urzą
dzeń towarzyszących przy każdej domi
nancie programowej. Zwracają przy tym 
szczególną uwagę na swobodę wyboru 
i inwencję twórczą uczestników. W par
ku zaprojektowanych jest kilka pasm 
obiektów i urządzeń połączonych cią
gami pieszymi i transportem mechani
cznym. Obiekty o konkretnym przezna
czeniu (sport, kultura, kluby zaintereso
wań) wzbogacone są innymi elementa
mi rekreacyjnymi, urządzeniami wypo
czynku biernego, urządzeniami dla 
dzieci przy obiektach dla dorosłych).

Wypowiedź autorska wyróżniona:

„za wnikliwą analizę i twórcze wnioski 
w określeniu zasad kształtowania 
ośrodka rekreacyjnego; koncepcję 
programowo-przestrzenną uwzględ
niającą potrzeby różnych zbiorowości 
społecznych i indywidualnych zainte
resowań; właściwą skalę rozwiązań 

52  architektonicznych. ”

Sile area -  430 ha. Buiłding area 12.12 ha. 
communication area: lootpaths~37 ha, roads 
and parking areas -  36 ha. Green areas: 
woods and parklands -  74 ha, grassed areas -  
194.88 ha, grassed playing fields -  25 ha, 
water -  51 ha.
Cubage oi designed buildmgs -  970,050 m \ 
of which: catering -  18,200 m3, culture -  
196,700 m3 sport -  446,500 m3, entertainment 
and hobby -  4,500 m\ exhibitions -  219,750 
m3, administration and service centre -  
50,000 m3, other -  34,500 m3

"The study of the Recreation Centre is 
a topie leading to thought about 
mechanisms making accessible to the 
residents of a large town reai pos- 
sibiiities for playing spod andspending 
free tirne. These mechanisms, on one 
hand, functional prerequisites which in 
our opinion should be presented simply 
and intelligibly for all users, and on the 
other hand spotaneous elements, yet 
unknown, which are going to change 
and outline the way the Centre will be 
utilised in the futurę. Thus it is neces- 
sary to form ula te a f unctional scheme 
which could easily embrace all the live 
elements and spontaneous fornis. In de- 
signing the Gocław Centre, we madę 
a choice for each level of c:reative oi 
sporting activity, for each age group. 
According to us, the organisational draft 
should ensure taking part in spontane-- 
ous play, but on no account should it 
consist of a series offinished and closed 
forms, which aim towards achieving 
predetermined effeets. We want to 
create forms understandable and ac- 
ceptable to the prospecti ve candidates. 
They should ensure a chance to choose 
from among the comprehensive sport
ing, cultural and informative activities. 
Possiblility to choose leads to the quali- 
ty of utilising free time."
The main theoretical principles of the 
design are on one hand to avoid one- 
sided Solutions which lead to sełection 
of the users, on the other, clarity in the 
program for the Recreation Centre to 
persons seeking the furthering of their 
individual interests. To this aim, the 
designers have proposed the creation of 
various accompanying equipment with 
each program highlight, drawing par- 
ticular attention here to freedom of 
choice and creative invention of the 
users. Several bełts of buildings and 
instałlations connected by footpaths 
and mechanical transport have been 
designed in the park. Buildmgs with 
specific designation (sport, culture, 
clubs of interests) are enriched by other 
recreational eguipment (passive recrea
tion, childrens playing eguipment by 
buildings for adults).

The designers' solution received an 
"Award ol Merit”.
”for a deep searching analysis and 
creative proposals in outlining the 
principles for forming a recreation 
centre; a program -  spatial conception 
taking into account the needs of various 
soda! groups and individual interests; 
and a correct scalę of architectural Sol
utions.”





Architekci: Ludek Todl, Luboś Architects: Ludek Todlr Luboś 
Doutiik, Kareł Marhold, Jan Doutlik, Kareł Marhold and 
Mużik z Pragi. Jan Mużik from Prague.

„ Zastanaw ia liśm y się nad podstaw ow y
m i sp rzecznośc iam i, w yn ika jącym i 
z rozw o ju  cyw ilizac ji, nega tyw nie  od 
dz ia ływ ającym i na »jakość« fizyczną  
i psych iczną człow ieka. Hałas, nadm iar 
in fo rm a c ji, nadm iar poczuc ia  od po w ie 
dzia lności, p rzysp ieszony rytm  pracy, 
autom atyzacja  p rocesów  p ro d u k c y j
nych, a jednocześn ie  zm nie jszen ie  
m ożliw ośc i kon tak tów  m iędzyludzkich  
doprow adzają  do a lienac ji i spraw iają, 
że kon ieczna je s t reakcja na te zjaw iska. 
W ym ienione czynn ik i doprow adzają  do  
sy tu a c ji s tressow ych, w ystępujących  
niem a l u w szystkich m ieszkańców  w ie l
k ich  m iast, bez w zg lędu na ich  w iek , Są 
to p ro b lem y pow szechnie  dysku tow a
ne. Jedną z form  rozw iązania m oże być  
stw orzen ie  dobrych  w a runków  spędza
nia czasu wolnego. Naszym zdaniem  
ludz ie  p o w in n i »odnafeżć« naturę, szu
kać w n ie j ź ród e ł rów now ag i psych icz 
nej, zw iększyć sw ó j udz ia ł w  dz ia ła lnoś
c i k u ltu ra ln e j różnego rodzaju, a także 
w dz ia ła lnośc i spo łeczne j i spo rc ie r Są
dzimy, że powyższe w n iosk i p o w in ny  
zna leźć od b ic ie  w kszta łtow an iu  prze
s trzen i rek re acy jn e j.”
Generalną zasadą jest utworzenie 
olbrzymiego parku miejskiego, w któ
rym mają znaleźć miejsce różnorodne 
funkcje rekreacyjne i urządzenia roz
rywkowe, Aby zapewnić spokój środo
wiska naturalnego autorzy proponują 
rozszerzyć teren rekreacyjny przez włą
czenie pobliskich lasów. Propozycja ta 
jest przyczyną zmiany układu komuni
kacyjnego i traktowana jest jako wariant 
opracowania. Cały teren traktowany jest 
krajobrazowo dzięki przewidywanym 
wzgórzom, skarpom, grupom zieleni 
i rozległym lustrom wód Wisły, kanałów 
i jezior. W tę scenerię wkomponowane 
miałyby być poszczególne budynki. Au
torzy uważają, że większość form wypo
czynku letniego, a nawet całorocznego 
związana jest z wodą. Dlatego też pro
jektują baseny otwarte z wodą zimną 
i podgrzewaną, oraz wiele basenów kry
tych, ponadto w teren opracowania włą
czają zagospodarowane tereny nadwi
ślańskie. Zabudowę zgrupowali w częś
ci zachodniej i południowo-wschodniej 
obszaru Centrum Rekreacji.

"We have been considering the basie 
discrepancies resulting form the deveł- 
opment of civilisation, those acting 
negatively on the physical »quality« 
and the mind of man. Noise, excess of 
information, excess of the feeling of 
responsiblility, accelerated rhythm of 
work, automation, and on the other 
hand the diminishing possibfilities for 
contact between people lead to aliena- 
tion and result in the need for a reaction 
to this phenomenon. The above men- 
tioned factors lead to stress situations 
which appear for almost all the resi- 
dents of large towns, irrespective ofage. 
They are problems widely discussed. 
One of the forms of sofution is to create 
good conditions for spending free time. 
We consider that people should »redis- 
cover« naturę, seeking in it. a source of 
mental eąuilibrium , inerease one’spart 
in cultural activities of vańous kinds 
and also in social and sporting ac- 
tivities. We consider that the above con- 
clusions should find their echoes in the 
formation of recreational space."
The generał principle is to from a great 
municipal park in which various recrea
tional eąupment and entertai nment 
functions can be found. In order to as- 
sure the peace of the nautral environ- 
ment, the designers have proposed ex- 
tending the recreational area so as to 
mclnde the adjacent forests. That is why 
the transport layout has been changed 
and it is treated as a variant of the 
design. The w hole terrain is treated 
landscapewise thanks to envisaged 
hills, banks, groups of greenery and the 
distant waters of the Vistula, canals and 
lakes. In this scenery the particular 
buiłdings have been set. The designers 
consider that most. forms of summer and 
even year-round reereation is linked 
with water. For that reason they have 
designed open pools with cold and 
warrned water, as well as many covered 
pools. Besides this, the designs embrace 
also the treatment of the lands on the 
Vistular banks. Buiłdings have been 
grouped on the western and south-east- 
ern part of the Reereation Centre.

Wypowiedź autorska nagrodzona 
przez Ministra Administracji, Gospo
darki Terenowej i Ochrony Środo
wiska:
„za twórczą koncepcję i trafną dyspo
zycję przestrzenną bogatego progra
mu kubaturowego z uwzględnieniem 
problemów kształtowania środowiska 
naturalnego wzbogaconego zespoła
mi wodnymi, powiązanymi z Wisłą, 
twórcze propozycje rozszerzenia tere
nów ośrodka rekreacyjnego w kierun
ku północnym i propozycję korekty 

5 4  układu drogowego.”

This designers' solution was awarded 
a prize by the Minister for Administra- 
tion, Local Economy and Environment 
Protection:
,ffor a creative design and the sound 
spatial scheme with a rich building 
program, taking into account the prob
lems involved with the formation ofthe 
natural environment, enriched with 
aąuatic complexes linked with the Vis- 
tula; for the creative proposition of in- 
creasing the recreational areas towards 
the north and the proposal of correc- 
tion in the road network."

Powierzchnia terenu -  548 ha (118 ha poza 
terenem opracowania). Powierzchnia zabu
dowy -  11,43 ha. Powierzchnia terenów ko
munikacji: ciągi piesze -  20,06 ha, drogi 
kołowe i parkingi -14,66 ha, inne-21,33 ha. 
Powierzchnia terenów zielonych: lasy i parki
-  132,11 ha, tereny trawiaste -  255,34 ha, 
boiska trawiaste -  29,3 ha, wody -  63,77 ha. 
Kubatura projektowanych obiektów -  
695500 m3, w tym: kultura-230500 m3, sport
-  235650 m3, rozrywka i hobby -  154200 m3, 
wystawy -  33600 m3, (centrum relaksu -  
41600 m3).

Site area -  548 ha (118 ha outside the project 
site). Building area -  11.43 ha. Communica- 
tion area: footpaths -  20.06 ha, roads and 
parking areas -  14.66 ha, other -  21.33 ha. 
Green areas: woods and parklands -  132.11 
ha, grassed areas -  255.34 ha, grassed play- 
ing fields -  29.3 ha, water -  63.77 ha. 
Cubage of designed buiłdings -  695,500 m\ 
of which: culture -  230,500 m3, sport -  
235,650 m3, entertainment and hobby -  
154,200 m3, exhibitions -  33,600 m3, (relaxa- 
tion centre -  41,600 m3).

ar
ch

ite
kt

ur
a 

5-
6 

78



ar
ch

ite
kt

ur
a 

5-
6 

78



Architekci: Sławej Gaiabow, Architects: Slavey Galabov,
Michaił Manew, Lubomir Peio- Michaił Manev and Lubomir 
.wski z Sofii Peiovski from Sofia.
Powierzchnia terenu -415 ha. Powierzchnia 
zabudowy ~ 20,54 ha. Powierzchnia terenów 
komunikacji: ciągi piesze -17 ha, drogi koło
we i parkingi -  16,80 ha; inne -  10,8 ha. 
Powierzchnia terenów zielonych: iasy i parki 
-  95 ha, tereny trawiaste -  206,26 ha, boiska 
trawiaste -  22 ha, wody -16,6 ha.
Kubatura projektowanych obiektów -  
2 067 000 m3, w tym: gastronomia i handel -  
67 700 m3, kultura -  449 500 m3, sport -  
603 000 m3, rozrywka i hobby -  418 300 m3, 
wystawy -  59 000 m\ zaplecze administra
cyjno-gospodarcze - 266 000 m3, inne {„kon
takt z przyrodą ’) -  203 000 m3.

Site area -  415 ha. Building area -  20.54 ha. 
Communieation area: footpaths -  17 ha, 
roads and parking areas -  16,80 ha, other -
10.8 ha. Green areas: woods and parklands -  
95 ha, grassed areas -  206.26 ha, grassed 
playing fields -  16.6 ha.
Cubage of designed huildings -  2,067,000 m 
of which: catering and trade -  67,700 m3, 
culture -  449,500 m3 sport -  603,00m\ enter- 
tainment and hobby -  418,:ł00 m\ exhibitions
-  59,000 m3, administration and service base
-  266,000 m3, other („contact with naturę") -  
203,000 m3.

,, Znam y określen ie  »w ypoczynek«, 
sfo rm u łow ane  na kongresie  M iędzyna
rod ow e j U n ii A rch itek tów , k tó ry  odbył 
się w W arnie w  1972 roku. Zgodn ie  z tym  
określen iem  »wypoczynek« je s t p rze ja 
wem sw obodnego »ja« poza sferą p ro 
dukc ji, czas w o lny  bez ob ow iązkó w  za
w odow ych, sw obodna dyspozycja sw o
im  czasem. Nie zgadzam y się z  tym  
stw ierdzeniem . W edług nas czas w o lny  
od  p racy (obow iązków  służbow ych, ro 
dz innych  bądź spo łecznych) w  is toc ie  
nie je s t czasem »wolnym«. P rzeciw sta
w ien ie  okreś len iu  »czas p ra cy« okreś le 
n ie »w otność« je s t z  g ru n tu  fałszywe -  
spo łeczeństw o nie m oże się z tym z g o - 
dzić[...]. Nie zgadzam y się rów nież  
z tym, że czas w o lny  od  p racy  je s t cza
sem  osobistym . Inaczej n ie m og libyśm y  
po g o d z ić  dw óch  p rzec iw nośc i, k tó re  na 
p o zó r p o go dz ić  się dają -  osob is ty  czas 
dla w ypoczynku i w spólne przestrzen ie  
re k re a cy jn i. S taw iam y w ięc pytan ie : czy 
ob ow iązk i spo łeczne cz łow ieka kończą  
się w  c h w ili zakończen ia  dn ia p racy i czy  
zm nie jszać się będą rów no leg le  ze sk ra 
can iem  czasu pracy?[...J M ożem y użyć 
określenia , że czas w o lny  o d  p ra cy  je s t 
rezerwą czasu p racy w każdej je g o  fo r
mie, w ykorzystyw aną na p rzyk ład  na 
sp o rt lub  doskona len ie  oso bo w ośc i[...]. 
M am y w ątp liw ośc i, czy s łuszne je s t 
utrzym yw anie  cz łow ieka w czasie w o l
nym od  p racy  w stan ie  »autoużytecz- 
n o ś c i«[...]. Jeże li n ie  m ożem y z rea lizo 
wać się ja ko  jednos tka  w pracy, to czy 
m ożem y zrea lizow ać się w czasie w o l
nym ? Jeże li chcem y w yjaśn ić do końca  
nasze s tanow isko , należy stw ie rdz ić , że 
w idz im y nasze zadanie nie w  kon ie cz
nośc i s tw orzen ia  C entrum  Rekreacji, 
lecz w kon iecznośc i s tw orzen ia  cen 
trum  kreacji. ”
W założeniach ogólnych autorzy stwier
dzają, że „ośrodek będzie rozpatrywany 
jako otwarta jednostka strukturalna 
miast” . Przewidują płynność miejsc wy
poczynku w jego obrębie. Uzasadniając 
obraną koncepcję urbanistyczną auto
rzy twierdzą, że istniejący układ nasuwa 
myśl urządzenia głównej sieci linii ko
munikacyjnych na sztucznych wałach. 
W ten sposób korony wałów utworzą 
drugi poziom, równy poziomowi wału 
nadwiślańskiego i zapewnią łączność 
pomiędzy zewnętrznym otoczeniem 
a wewnętrzną częścią terenu, stwarza
jąc jednocześnie łączność optyczną 
z Wisłą i ośrodkiem usługowym Gocła- 
wia II. Przez zaproponowaną formę na
sypów monotonny krajobraz ośrodka 
stałby się żywszy a ponadto wytworzyła
by się korzystniejsza skala przestrzenna 
oraz naturalny podział funkcjonalny. 
Poza tym nasypy w sposób naturalny 
rozdzielą rodzaje ruchu. Mówiąc o zasa
dach organizacji ośrodka wypoczynko
wego autorzy podkreślają, że chcieliby, 
aby ośrodek odznaczał się przede wszy
stkim aktywną użytecznością, a nie w i
zualną atrakcyjnością.

"We are acąuainted with the term ’re- 
creationformulated at the Internation
al Union of Architects Congress which 
was held at Vama in 1972. In accord- 
ance with the term 'recreation' is an 
"expression of the free T  outside the 
sphere of production, free time withoui 
Professional responsiliblities, freedom 
to make use of one's own time". We do 
not agree with this statement. Accord- 
ing to us time free from work (service, 
family or social responsibilities) is to a U 
intents and purposes not ,,free time". 
The contrast in terminology between 
,, work-time'' and,, free-time' ' is not bas- 
ically correct ~ society can not agree 
with this We aiso cannotagree with 
the statement that time free from work 
means time for oneself. Otherwise we 
would not be able to agree with anti- 
theses which seem to be in agreement, 
one s own time for recreation and com- 
mon recreational space. So we ask the 
ąuestion: "Are man S social responsibi
lities over once he has finished work for 
the day?" and "Are they going to dimin- 
ish in parallel with the shortening of the 
working day?" [...j. We can use the de- 
scńption that time free from work is 
a reserve of work time in its many forms, 
taking advantage of, for example, sport 
or the improving of the personality [...]. 
We doubt whether it is correct, during 
time free from work, to keep man in 
a State of "self-assistance" [...]. If we 
cannot achieve self-fulfilment as 
a working individual then can we reach 
it during free time?If we want fo explain 
to the end our standpoint, it must be 
stated, that we see our task not in the 
necessity. of forming a recreational 
centre, but in forming a creational 
centre."
In the generał principłes the designers 
State that "the centre will be regarded 
as a loose stractural unit of towns”. They 
foresee a fluidity of recreation płaces 
within its limits. Justifying the adopted 
urban concept, the designers contend 
that the existing system puts forward 
the thought of setting out the main 
transport network on huilt up banks. In 
this way, the crowns of the banks form 
a second level on the same as the Vistu- 
la łevy banks, and affords contacts bet
ween the surroundings and the internal 
part of the area forming simultaneously 
an optical link with the Yistula and the 
service centre of Gocław II. By virtue of 
proposed form of the banks, the mono- 
tonous landscape would become morę 
alive and beside that, there would be 
formed a morę advantageous spatial 
scalę and functional division. What is 
morę, the embankments would separate 
the traffic types in a natural way. When 
it comes to the organisational principłes 
of the Recreation Centre, the designers 
stress that they would like the centre to 
be significant most of all by its active 
usefulness and not visual attractive-





Architekci: Gunnar Ericson, Architects: Gunnar Ericson,
Eva Glader, Per Haderus, Bo Eva Glader, Per Haderus, Bo 
Hjaimarson, Bjorn Malmstróm, Hjalmarson, Bjorn MaLmstrom, 
Arne Nilsson, Elisabeth Norr- Arne Nilsson, Elisbeth Norrby, 
by, Hakan Persson, Karin Hakon Persson and Karin 
Schibbye ze Sztokholmu. Schibbye from Stockholm.

Powierzchnia terenu 430 ha. Powierzchnia Site area -  430 ha. Building area -  0.3 ha. 
zabudowy -  8,3 ha. Powierzchnia terenów Communieation area: footpaths -  15 ha, 
komunikacji: ciągi piesze -15 ha, drogi koło- roads and parking areas - 14.7 ha, other-4.8 
we i parkingi -14,7 ha, inne -  4,8 ha. Powierz- ha. Green areas: woods and parklands -  
chnia terenów zielonych: lasy i parki-131,5 131.5 ha, grassed areas -  160 ha, grassed 
ha, tereny trawiaste -  160 ha, boiska tra- płaying fields -  51 ha, water -  45 ha. 
wiaste -  51 ha, wody -  45 ha. Cubage of designed buildings -  433,700 m3,
Kubatura projektowanych obiektów -  0f which: catering and trade -  18,100 m3, 
433 700 m3, w tym gastronomia i handel -  culture -  100,500 m3, sport -  190,700 mJ, 
18 100 m3, kultura -  100 500 m3, sport -  entertainment and hobby-23,400 m3,exhibi~ 
190 700 m3, rozrywka i hobby - 23 400 m3, tions -  26,700 m \ administration and service 
wystawy -  26 700 m3, zaplecze administra- base -  21,900 m3, other -  52,400 m3 
cyjno-gospodarcze -  21 900 m3, inne -  52 400 
m\

Autorzy twierdzą, że tereny zielone na The designers consider that the green 
obszarze Centrum Rekreacji powinny areas of the Recreation Centre should 
być łącznikiem pomiędzy Świdrem-bis be a link between Swider-bis and the 
a centrum Pragi. Kontakt z obszarem Praga shoppingcentre. Contactwiththe 
Świdra-bis wzmacnia przeprowadzenie Swider-bis lands will be strengthened 
wód rzeki Świder przez cały ośrodek, by diverting waters of the Świder river 
Autorzy starają się przy tym zachować through the whole centre. They have 
integrację ośrodka z powstającymi strived to maintain sonie kind of integ- 
w sąsiedztwie osiedlami mieszkanio- ration between the Centre and the hous- 
wymi. ing estates being build in neighbour-
Krytycznie odnoszą się do nadmiernie hood. They have a critical approach to 
rozbudowanej i kosztownej sieci dróg, anexcessivelyexpandedandexpensive 
wątpiąc, aby kiedykolwiek została wy- road network, doubting ii it wouldever 
konana zgodnie z założeniami. Bliski be completed according to designs. The 
kryzys energetyczny przyczyni się ich impending energy crisis is giving rise, 
zdaniem do zrewidowania dotychcza- according to them, to a revisionofview- 
sowych poglądów: komunikację indy- points to datę: individual transport 
widualną trzeba będzie zastąpić maso- must give way to public. Thus they 
wą. Usuwają więc drogę szybkiego move the expressway to outside the 
ruchu poza Centrum, bowiem obszary centre as areas allocated for recreation 
przeznaczone na rekreację powinny być should be free from exhaust fum es and 
całkowicie wolne od spalin i hałasu, noise. The park should eontrastwith the 
Park powinien kontrastować z miastem town and be a distant, peaceful place for 
i być rozległym, spokojnym miejscem recreation. For that reason they have 
do wypoczynku. Dlatego też autorzy located the facilities most freąuently 
umieszczają obiekty najbardziej uczę- utilised on the outskirts. 
szczane na obrzeżu.

Wypowiedź autorska nagrodzona This design was awarded the Mayor of 
przez Prezydenta Miasta Stołecznego the Capital Warsaw's Prize:
Warszawy:
„za tw ó rczą , kon se kw e n tn ie  p rze p ro 
w adzoną ko n ce p c ję  p ro g ra m o w o -  "to r a creative and consistently carried 
-p rzes trzenną  o w yb itn ych  w a lo ra ch  through programmatic and spatial con- 
hu m a n is tyczn ych , um o ż liw ia jącą  rea - cept with outstanding humanistic vaJ- 
fizac ję  z różn ico w an ych  fo rm  w y po - ues, enahlingthe reaiization of varified 
czynku  i re a k c ji po p rze z  p ro ce s  s to - forms of rest and recreation through 
pn io w e g o  p rze ksz ta łca n ia  i  w zbogaca- a process of gradual transformation 
nia is tn ie ją c y c h  w a lo ró w  ś rod ow iska  and enrichment of existing values of the 
n a tu ra ln e g o  h a rm o n ijn ie  u z u p e łn ia ją - natural environment harmoniously 
cego  a rc h ite k tu rę  o w ła śc iw e j s k a li compłementing architecture of the cor- 
p rze s trze n n e j, da ją cą  s ię  d o s to so w a ć  rect spatiał scalę, which allows itself to 
do zm ie nn ych  po trze b  d z is ie jszych  be adjusted to present and futurę users; 
i  p rzysz łych  użytkow n ików , za szacu - for respect to existing buildings and the 
nek d la  is tn ie ją c y c h  o b ie k tó w  m a tę - creatwe concept of their linking in to  
r ia ln ych  i tw ó rcze  ko n ce p c je  ich  w łą- the program of the Recreation Centre; 
czen ia  do p ro g ra m u  oś ro dka  re k re a c ji, łor valuable suggestions for subor- 
cenne  w n io sk i po dp o rzą d ko w a n ia  sys- dinating the road network under 
tem u d ro go w eg o  nadrzędnym  -  w tym a morę important one -  in this area -  the 
re jo n ie  -  fun kc jom  re k re a c je 1 recreational functions.”
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Architekci: Wojciech Zabłocki, 
Zbigniew Piniński, Jacek Bo- 
dasinski. Andrzej Pęcherski, 
art. rzeźb. Ryszard Piotrowski 
z Warszawy

Powierzchnia terenu -430 ha, Powierzchnia 
zabudowy -  48,7 ha. Powierzchnia terenów 
komunikacji: ciągi piesze -  14,80 ha, drogi 
kołowe i parkingi -  31 ha, inne -  12 ha. 
Powierzchnia terenów zielonych: lasy i parki 
-  111,8 ha, tereny trawiaste -140,7 ha, boi
ska trawiaste -  17,7 ha, wody -  53,3 ha. 
Kubatura projektowanych obiektów -  
1 111 000 m3, w tym: gastronomia i handel -  
114 000 m3, kultura -  380 000 m3, sport -  
402 000 m3, rozrywka i hobby -  230 000 m3, 
zaplecze administracyjno-gospodarcze -  
65 000 m3, inne -  20 000 m3.

„ M odny je s t p o g lą d , że poszukiw an ia  
now ych rozw iązań u rban is tyczno-a r
ch ite k ton icznych  w inny  być skazane na 
banicję, że na jlep ie j n ie  budow ać nic, 
a je że li już, to na jle p ie j w  fo rm ie  »naw ią- 
zywania i dow iązywania«. Jest to n ie 
w ą tp liw ie  reakcja na p rze rosty  u rban is 
tyczne oraz na fakt, że a rch itek tu ra  no 
woczesna je s t w  duże j m ierze szab lono
wa i nieudana. P rzypom ina to je dnak  
u top ie  rom antyzm u, k tóre  p rzy  całym  
sw o im  uroku  nie zaham ow ały p rocesów  
cyw ilizacyjnych , zw iązanych z  p rzy ro s 
tem  na tu ra lnym  i rozw ojem  te c h n ik i. 
R ekreacja , op rócz  regeneracji, p o p raw y  
zd row ia  b io lo g iczne go  i zapew nien ia  
rów now ag i psych iczn e j, pow inna  za
w ierać e lem enty tzw . sam orea lizacji. Na 
dn ie  każdej m o tyw ac ji cz łow ieka leży 
chęć sam ookreślen ia  na podstaw ie  
zb io ru  idei-o zachow aniu , etyce, w yg lą 
dzie zew nętrznym  czy sty lu  życia. Um ie
ję tn ość  w ytw orzen ia tak iego m odelu  
przez cz łow ieka i je g o  akceptacja  przez  
otoczen ie  po w o du je  św iadom ość os ią
gn ięc ia  sukcesu. A w ięc sam orea lizac ja  
byłaby w up roszczen iu  os iągn ięc iem  
sukcesu. Aby zapew n ić  m ieszkańcom  
W arszawy m oż liw o śc i tzw. m ałych su k 
cesów  w ram ach czasu w o lnego zade
cydowaliśm y, że C entrum  R ekreacji 
m usi koncen trow ać zb lokow ane  fu n k 
cje sportu , ku ltu ry  t rozryw ki. K oncen
trac ja  u ła tw ia  wybór, um ożliw ia  korzys
tan ie z C entrum  przez rodz iny  i g ru py
0 różnorodnych  za in te resow an iach
1 stwarza w a run k i do now oczesnego  
wyposażenia techn icznego , szczegó l
n ie w ob iek tach  krytych. W k lim ac ie  
W arszawy ma to szczególne znaczenie, 
gdyż pogoda znacznie ogran icza czyn
ną rekreację  na w o lnym  pow ie trzu. ”  
Autorzy przyjęli przebieg Alei Trzydzies
tolecia przez teren objęty opracowa
niem za obowiązujący i zdecydowali się 
obudować trasę szybkiego ruchu infra
strukturą oraz podstawowymi obiekta
mi rekreacyjnymi (sportowymi, kultural
nymi, rozrywkowymi). Obiekty mają for
mę „języków” spływających w kierunku 
Wisły. Dachy mają formę zazielenionych 
ramp o niewielkim nachyleniu. W zimie 
będzie można zjeżdżać z nich na na
rtach. Wnętrze będzie oświetlone przez 
przeszklone ściany boczne. Między bu
dynkami zaprojektowanymi w formie 
„rzeźby terenu” miałyby powstać uzu
pełniające urządzenia na świeżym po
wietrzu. Wokół sztucznego jeziora połą
czonego z Wisłą powstanie plac uro
czystości masowych z miasteczkiem 
rozrywkowym w stylu „retro” . Po pół
nocnej stronie znajdą się boiska i urzą
dzenia otwarte, które w dni deszczowe 
będzie można częściowo zakryć namio
tami podwieszonymi do balonów pneu
matycznych. Za boiskami autorzy prze
widują tereny parkowe i leśne, aż do 
cieku wodnego, który połączy Świder- 
-bis z Jeziorkami Kamionkowskimi.

Architects: Wojciech Zabłocki, 
Zbigniew Piński, Jacek 
Bodasińskir Andrzej Pęcherski, 
and sculptor Ryszard Piotrows
ki from Warsaw

Sile area -  430 ha. Buiiding area -  47.8 ha. 
Communication area: footpaths -  14.80 ha, 
roads and parking areas -  31 ha, other -  12 
ha. Green areas -  woods and parkiands -  
111.8 ha, grassed areas -  140.7 ha, grassed 
płaying fields -  17.7 ha, water -  53,3 ha. 
Cubage of designed buildings- 1,111,000 m3 
o! which: catering and łrade ~ 114,000 m3, 
culture -  380,000 m \ sport -  402,000 m3, 
enbezteimend and hobby -  230,000 m3, ad* 
ministration and service base -  65,000 m3, 
other -  20,000 m3.

“It has become fashionable, to say that 
the quest fornew urban and architectur- 
al Solutions should be sentence to ban- 
ishment and it is better not. to build 
anything, and ifneeds be, the bestsolu- 
tion is one of »linking and attachment« 
to the existing objects. This is doubt- 
lessly a reaction to the excess of town 
planning as well as to the fact that 
contemporary architecture is to a large 
degree sterotyped and a failure. This 
recalls however the utopias of romanti- 
cism, which by virtue ofits entire charm 
did not slow up the processes ofcivilisa- 
tion, connected with population growth 
and technical development. Recreation, 
besides regeneration, correcting 
biolocfical health and assuring mental 
balance, should contain such elements 
as self-fulfilment At the bottom of 
man's each motivation, there lies the 
desire for self expression based on a col- 
lection of ideas about behavior, ethics, 
external appearance or life style. Man's 
competence to form such a model and to 
have it  accepted by his fellows gives 
rise to a feeling ofsuccess. So self-fulfil
ment would be, speaking simply, the 
attainment ofsuccess. In order to ensure 
the inhabitants of Warsaw the possibili- 
ty of so called smali successes in the 
framework of leisure, we have decided 
that the Recreation Centre must concen- 
trate in blocks the functions of sport, 
culture and entertainment. This eon- 
centsation simplifies choice and en- 
ables whole families and groups with 
diversified interests to make use of the 
centre and to form conditions for instal- 
ling  modern technical equipment, par- 
ticularyin the case ofroofed structures". 
The designers accepted the Crossing by 
the Trzydziestolecia Avenue of the area 
embraced by the design as adamant, 
and decided to surround the express- 
-way with infrastructure and the basie 
recreational facilities (sport, .culture, 
entertainment). These facilities are in 
the form of tongues flowing out in the 
direction of the Vistula. The roofs are in 
the form of low-pitched ramps covered 
with greenery. In winter time they can 
be used as ski-runs. Their interiors will 
be illuminated through glazed side 
wałls. Between buildings, designed in 
the form of "terrain-sculpture”, will be 
auxilliary facilities in the open air. 
Around an artificial lakę which is joined 
with the Vistula, there will be an open 
space for mass celebrations with an en
tertainment centre in "retro” style. On 
the northern side, playing fields and 
open-air facilities will be located, sonie 
of which may be roofed on rainy days 
with pneumatic tents. Beyond the play
ing fields, the designers envisage park
iands and woods right away to the water 
junction which links Świder-bis with 
the Kamionka lakes. ar
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Architekci: O laf Chm ielew ski, 
Jacek Kwieciński, Janusz M ar
iański, Bogdan Żychowicz  
ż W arszaw y

Powierzchnia terenu -425 ha. Powierzchnia 
zabudowy -  6,15 ha. Powierzchnia terenów 
komunikacji: ciągi piesze -  12,0 ha, drogi 
kołowe i parkingi -  13 ha, inne -  27,8 ha. 
Powierzchnia terenów zielonych: lasy i parki 
-  53,30 ha, tereny trawiaste -  203,3 ha, boi
ska trawiaste -  3,15 ha, wody -  106,3 ha. 
Kubatura projektowanych obiektów -  
318 800 m3, w tym: gastronomia i handel -  
25 200 m3,kultura-15 800m3,sport-214 300 
m3, rozrywka i hobby - 15 800 m3. wystawy -  
10 400 m3, zaplecze administracyjno-gospo
darcze -  37 300 m3.

,,C entrum  R ekreacji p o w in n o  stw arzać  
w arunk i do  w ypoczynku w teren ie  w o l
nym o d  e lem entów  urban izacji, p o w o 
du jących  trw a le  zm ęczenie psychiczne. 
Centrum  R ekreacji p o w in no  dać szansę 
codz iennych  ko n ta k tó w  z naturą. A k 
tywne w ykorzystanie w a runków  n a tu 
ra lnych je s t po trzebą rekreacyjną  
pierw szego rzędu . Zm ęczen ie  fizyczne  
spow odow ane aktyw nym  w ypoczyn
kiem  je s t n iezbędne dla regenerac ji psy
ch iczne j m ieszkańców  m iasta. P ropo
now ane przez nas p rzekszta łcen ie  ś ro 
dow iska na tu ra lnego ma zachęc ić  o d 
w iedza jących do  uczestn ic tw a w  ak tyw 
nym  p rog ram ie  w ypoczynku , do s toso 
wanym do indyw idua lnych  po trzeb. Wy
m agają one tak ie j a ranżac ji p rzestrzen i 
rek reacy jne j, by m ogła spe łn iać  naw et 
na jba rdz ie j indyw idua lne  w ym agania. 
Ta sw oboda w yboru  je s t w arunkiem  is 
to tnym , dającym  w szystkim  rów ne p ra 
wa uczestn ic tw a w rekreacji. W arunki 
w ypoczynku w  C entrum  R ekreacji cha
rakteryzu je  dążen ie do  w ytw orzen ia  
środow iska  un ika lnego  w ska li miasta. 
Zakłada się bo w iem , że w iększość p o 
trzeb rekreacyjnych cz łow ieka będzie  
z  upływem  czasu spe łn iana w  m ie jscu  
zam ieszkania. Tylko siła oddzia ływ an ia  
a trakcy jnego p rog ram u m oże zapew nić  
m aksym alne i rac jona lne  w ykorzystanie  
tak dużego obszaru, zna jdu jącego się  
w cen trum  zabudow y m ie jsk ie j." 
Autorzy przyjęli koncepcję kompozycyj
nego połączenia barokowego założenia 
,,Osi Stanisławowskiej" z Centrum Re
kreacji. Zamknięciem Osi w Centrum 
jest wieża widokowa i otaczające ją bu
dynki strefy centralnej. W proponowa
nym przez nich układzie Wisła stanowi 
„Oś rekreacyjną" miasta. Podstawą 
koncepcji przestrzennej terenu objęte
go opracowaniem jest wielkie założenie 
wodne położone na szlaku łączącym 
Świder-bis z Wisłą. Zdaniem autorów 
układ dwóch współpracujących ze sobą 
śluz umożliwi bezkolizyjne wpłynięcie 
z Wisły statkiem turystycznym do wnę
trza Centrum Rekreacji. Podstawą ukła
du funkcjonalnego jest podział terenu 
na strefy; centralną, otuliny zielonej, re
kreacyjno-sportową, parku krajobrazo
wego, zabaw dziecięcych, ekspozycji, 
imprez i zabaw oraz „nadwiślańską". 
W projekcie komunikacji przyjęto gene
ralną zasadę prowadzenia ruchu koło
wego po obrzeżu terenów rekreacyj
nych. Część Traktu Nadwiślańskiego 
przebiega wiaduktem otwierając w ten 
sposób krajobraz nadwodny cypla goc- 
ławskiego.

Architects: Olaf Chmielewski, 
Jacek Kwieciński, Janusz Mar- 
jański and Bogdan Żychowicz 
from Warsaw

Siłę area -  425 .ha. Building area 6.15 ha. 
Commtmication areas: foołpaths -  12.0 ha, 
roads and parking areas -  13 ha, other-53.3 
ha. Green areas: woods and parklands -  
53.30 ha, grassed areas -  203,3 ha, grassed 
ptaying iields -  3.15 ha, waler -  106,3 ha. 
Cubage of designed buiłdings -  318,800 m\ 
ol which: catering and trade -  25,000 m \ 
culłure -  15,800 m \ sport -  214,300 m\ enter- 
tainment and hobby -  15,800 m3exhibitions- 
10,400 m\ administration and service base -  
37,300 m3

' The Recreation Centre should form 
conditions for recreation in areas free 
from urban eJements, which cause eon- 
stant mental tiredness. A recreation 
centre should afłórd the chamce for daiły 
contacts with naturę. Actively making 
use of natura! conditions is a recreation- 
ał need of the first order. Physical tiring 
caused by active recreation is necessary 
for the mental regeneration of the 
towiTs residents. The transformation of 
the naturai environment, as proposed 
by us, is intended to entourage visitors 
to take part in the active recreation 
program, adjusted to individual needs. 
They reguire such a spatial arrange- 
ment of recreation which could ful fil 
even the most individu.al reąuirements. 
This freedom of choice is a necessary 
requirement which gives everyone an 
even chance for ta king part in recrea
tion. Conditions for recreation in the 
Recreation Centre are characterised by 
the eagerness to form an environment, 
unigue in the scalę of the town. ft has 
been postu!ated that most of man s re- 
creational needs can be, as time goes 
on, satisfiedin the place where he lives. 
Only the influential force of an attrac- 
tive program can ensure a maximurn 
and rationa! utilisation of such a large 
area in the midst of municipal 
building."
The designers assumed the composi- 
tional idea of łinking the Barogue łay- 
out of the „Stanisłas Axis" with the 
Recreational Centre. The closure of the 
axis in the Centre constitutes a look-out 
tower and the surroundińg buildings of 
the central zonę, In the layout proposed 
by them, the Vistula constitutes the re
creational axis of the town. The funda
menta! spatial idea for the area em- 
braced by the work is a great water 
compłex, set in the water-way łinking 
Świder-bis with the Vistula. According 
to the designers, a system of two sluice- 
gates working together in conjunction 
would enabłe direct sailing from the 
Vistula by tourist ferry boa! into the 
Recreation Centre. The basis of the 
functionał system is the division of the 
area into zones: central, surrounding 
green belt; reereationał/sporting, iand- 
scaped park, chiłdren's playground, ex- 
hiBitions, functions and shows, and ii- 
nally, the Vistula-side zonę. In the 
transport design, the generał principle 
was assumed, of leading road transport 
around the perimeterof the recreational 
areas. Part of the Vistula-side Route is 
carried on a viaduct, opening up, thus, 
the riverside landscape of the Gocław 
point. ar
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Architekci: Aleksander Chylak, Architects: Aleksander Chylakr 
Konrad Kucza-Kuczyński, An- Konrad Kucza-Kuczyński, An
drzej Miklaszewski, Irena Ba- drzej Miklaszewski, Irena Ba- 
jerska z Warszawy jerska, from Warsaw

Powierzchnia tereny-449 ha. Powierzchnia Site area -  449 ha. Building area -  9.5 ha. 
zabudowy -  9,5 ha. Powierzchnia terenów Communication area: footpaths -  14.5, roads 
komunikacji: ciągi piesze -  14,8 ha, drogi and parking areas -  67.3 ha, other -  4.5 ha. 
kołowe i parkingi - 67,3 ha, inne -  4,5 ha. Green areas: woods and parklands -  179.6 
Powierzchnia terenów zielonych: lasy i parki ha, grassed areas -  119,8 ha, grassed playing 
-  179,8 ha, tereny trawiaste -  119,8 ha, boi- fields-8.5 ha, water -45 ha, 
ska trawiaste -  8,5 ha, wody -  45 ha. Cubage of designed buildings -  599,700 m3,
Kubatura projektowanych obiektów -  of which: catering and trade -  56,000 m l 
599 700 m3, w tym: gastronomia i handel -  culture-74,500 m\ sport-336,000mlenter- 
56 000 m3. kultura-74 500 m3, sport-336 000 tainment and hobby -  35,200 m l exhibitions 
m3, rozrywka i hobby -  35 200 m3, wystawy -  -  36,000 m3, admmistration and service base 
36 000 m3. zaplecze administracyjno-gospo- -  39,500 m3, other 2,000 m l 
darcze -  39500 m3, inne -  2000 m l

Najw iększym  ciężarem  dla cz łow ieka  "Ma/Ts greatesł burden is not work but 
nie je s t praca, lecz w o lny  czas, a przy- leisure and, not in the least, the wayhe 
na jm n ie j spo sób , w  ja k i go spędza .« spends it". A confinnation of the opin- 
P otw ierdzen iem  zdania am erykańskie- łon of an American doctor is the multip- 
go lekarza je s t m nogość p ro b lem ów  p o - lic ity of problems which arise during 
ja w ia ją cych  się p rzy p ro je k to w an iu  cen- the designing of the Gocław centro. We 
trum  na G ocław iu . Zdaw a liśm y sob ie  realised that there coułd be many solu- 
spraw ę , że p ro p o zyc ji rozw iązań m oże tions. This onlyattests the validity of the 
być wiele. Ś w iadczy to ty lko  o s lusznoś- quote /.../.
ci cytatuf...]. i " j' Here we wish to express our douhts
Chcem y tu wyrazić sw o je  w ą tp liw ośc i with regard to recreation itself in recre- 
w stosunku  do w ypoczynku w »cen- ation centres etc. In plans, we operate 
trach  i ośrodkach rek re a c ji« etc. O peru- with dwelling units surrounded usually 
je m y w p lanach  je d n o s tka m i m ieszka- by transport, service centres, industrial 
niow ym i, o toczonym i zazw yczaj k o m u - zones, recreational centres etc. The only 
nikacją, oś ro dka m i us ługow ym i, dz ie l- element which integrates the whole, so 
n icam i p rzem ysłow ym i, cen tram i rekre - called urban organism, is transport and 
a c ji itd . Jedynym  elem entem  in te g ru ją - the technicaj infrastructure. The point 
cym  cały tzw. -organizm  m ie jsk i je s t ko - of view of many sociologists, that the 
m un ikac ja  i in fra s tru k tu ra  techniczna, futurę of towns w ill be determined, 
P og ląd w ie lu so c jo lo g ó w , iż  przyszłość mainly by offering the residents 
m ias t będzie de te rm inow ana g łów n ie  facilities connected with spending lei- 
ofe row an iem  ich  m ieszkańcom  urzą- surę time, may be the basis for the 
dzeń zw iązanych ze spędzaniem  w o lne - assumption of another idea -  recreation, 
go czasu może być podstaw ą do przy ję- as one of the basie functions of the futurę 
cia in ne j tezy: w ypoczynek ja ko  jedna  town can be the integrating factor.” 
z  podstaw ow ych fu n k c ji p rzyszłego  According to the designera the Recrea- 
m iasta m oże być czynn ik iem  in te g ru - tion Cer itr e should function in degrees 
jącym . from unpopulated open space to a den-
Według autorów Centrum Rekreacji po- ser populated space, intensively bulli 
winno funkcjonować w przedziałach od up. The arehitecture of the eentre con- 
„odspołecznej” przestrzeni otwartej, aż stitntes the most important thread or
do „dospołecznej” przestrzeni inten- ganising the space, Its complete integ- 
sywnych kubatur. Architektura centrum ration with the green elements should 
stanowi najważniejszy wątek organizu- contrast with the strictly organised ur- 
jący przestrzeń. Całkowita jej integracja ban space. Ali buildings have been lo~ 
z zielenią powinna kontrastować ze ści- cated in the design in one beli. They 
śle zorganizowaną przestrzenią miej- form a system of surrounding banks 
ską. Wszystkie obiekty kubaturowe zo- enciosing green ,,nests" naturally melt- 
stały w projekcie umieszczone w jed- ing in to the termin. A most important 
nym paśmie. Tworzą system obwałowa- element for forming the climate of the 
nych, zielonych „ gniazd” naturalnie eentre is greenery. In the design, the 
wtopionych w teren. Ważnym elemen- principle was taken up of protecting the 
tern kształtowania klimatu centrum jest natura! landscape and biological val~ 
zieleń. W projekcie przyjęto zasadę ues. The concentration of similar 
ochrony naturalnych wartości krajobra- species of greens is done to simplify the 
zowych i biologicznych. Koncentracja staging of realisation as well asgarden- 
podobnych rodzajów zieleni ułatwić ma ing. The eentre is linked with the town 
etapowanie realizacji i pielęgnację, by buses and private cars (numerous 
Centrum połączone jest z miastem ko- parking areas on the perimeter). In the 
munikacją autobusową i samochodową futurę the construction of an under- 
(liczne parkingi na obrzeżu). W przy- ground railway is envisaged. In the 
szłości przewiduje się również budowę eentre itself, “smokeless" unconven- 
metra. Wewnątrz Centrum przewidzia- tionał transport isenvisaged. According 
no niekonwencjonalną komunikację to the designers, the scheme proposed 
bezspalinową. Zdaniem autorów zapro- permits optional staging of investment. 
ponowana koncepcja umożliwia dowol
ne etapowanie inwestycji.

Wypowiedź autorska wyróżniona: The designers response received an or-
„Za interesującą propozycję »gniazd« der of merit:
monoprogramowych, podporządko- 'Tor the interesting proposition of one-
wanych walorom środowiska natura/- program ‘stars', subject to the value of 
nego; konsekwentne i nowatorskie the naturai environment; for consistent 
próby przestrzennego zorganizowania and initiative attempts in the spatial 
zbiorowości wypoczywających zgod- organisation of leisure groups, consis- 
nie z przyjętymi zasadami psycho-so- tent with acceptable psychosociologi- 

3 4  c j o l o g i c z n y m i . c a l n o r m s
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Od redakcji: Prom the Editor:Konfrontacje szkół
The Confrontation of the Schools

Jest oczywiste, iż ocena wypowiedzi 
nadesłanych na „Konfrontacje” osą

dzonych według ustalonych przez mię
dzynarodowe jury kryteriów znajduje 
się poza zasięgiem krytyki ze strony 
uczestnika „Konfrontacji” .
Podczas „Konfrontacji Warszawskich 
78” po raz pierwszy stanęliśmy (pięć 
polskich zespołów) do bezpośredniej 
dyskusji zawodowej z architektami kra
jów zachodnich. Szukaliśmy odpowie
dzi na wspólny dla wszystkich temat 
w postaci nie tylko projektu, ale i wypo
wiedzi autorskich -  ujawniania założeń 
teoretycznych. Takich spotkań jest nie
wiele. Podczas poprzednich „Konfron
tacji” w 1975 r„ których tematem było 
Warszawskie Zgrupowanie Naukowe, 
nie odczułem zasadniczych różnic me
todologicznych pomiędzy zespołami 
polskimi a reprezentacjami stolic kra
jów demokratycznych. Tym razem mia
łem wrażenie, że przegrywa pewna 
szkoła myślenia.
Uwidoczniło się to już po przedstawie
niu pracy ze Sztokholmu, a ugruntowa
ło ostatecznie po autorskiej prezentacji 
młodego zespołu szwedzkiego. Może to 
paradoks, ale nie bez wpływu był tu fakt, 
iż w trakcie pracy nad Centrum Rekrea
cji usiłowaliśmy zmierzać do tego, co 
w formie ekstremalnej zobaczyliśmy 
w pracy Szwedów, a czego przecież 
można było się spodziewać, jeśli śledzi 
się współczesne tendencje światowe 
w tej tematyce. My tego nie osiągnęliś
my, przeszkodziło nam nasze polskie, 
jakże często formalne i „ładne” myśle
nie o przestrzeni i funkcji.
To mnie zabolało, ale i nauczyło! 
Propozycje szwedzkie wyróżniają się na 
tle pozostałych zespołów szczerością 
koncepcji, zarówno przestrzennej jak 
i funkcjonalnej; bezpośredniością for
my posuniętą prawie do propozycji „nie 
architektury” , miejscami stylizowanej 
na „niedzielną” , amatorską.
Ktoś powie, iż jest to równie zwodnicze 
jak formalizmy z naszych konkursów 
urbanistycznych. Ale Szwedzi, oprócz 
pozornie infantylnych rysunków per
spektywicznych do projektu, zaprezen
towali wnikliwą analizę programu -  pro
gramu realnego, bez sztucznego wyo
lbrzymiania ułatwiającego sprzedanie 
urbanistycznej koncepcji. To było praw
dziwe i dlatego tak różne od naszych 
prac. Szwedzi w przeciwieństwie do 
wszystkich prawie zespołów nie podali 
na wstępie zasad swojej metodologii, 
swojej filozofii. A przecież (a może dla
tego?) kameralne nastroje poszczegól
nych fragmentów ich pracy zintegrowa
ne z ujmującym humanizmem progra
mu były łatwo zauważalne.
Może się mylę, ale sądzę, że sposób 
myślenia Szwedów różni się od postaw 
wszystkich pozostałych zespołów. I to 
jest największe zwycięstwo Szwedów 
w Warszawie. Nie oparła się im nawet ~ 
wydawałoby się bezdyskusyjna od wielu 
lat -  koncepcja -  Alei Trzydziestolecia 
przecinającej brutalnie teren zielonego 
wypoczynku na dwie części.
Po raz pierwszy architekci sprzeciwili 
się naszym miłym kolegom od spraw 
komunikacji w Warszawie. Tyle, że nie 
byli to polscy architekci! 0
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t is evident, that the appraisal of 
works submitted for the "Confronta 

tions”, judged according to criteria set 
by an International jury will be found 
outside the reach of critieism on the part 
of one taking part in the Confrontations 
During the ”Warsaw Confronta tions 
78” we, five Polish design tearris, faced 
direct professional discussion with ar
chi tects from Western countries. We 
sought answers to a challenge common 
to ałl not only in a design but also in 
a designers' exp!anation -  the disclosal 
of the theoretical undercurrents. There 
are few of such meetings, During the 
previous "Confrontations” in 1975, in 
which the topie was the Warsaw Scien 
tific Complex, I did not feel any basie 
rrrethodological differences between 
the Polish teams and thoserepresenting 
the capitals of the Democratic Coun
tries. This time I got the impression that 
a certa in school of thought is losing. 
This became apparent already when the 
Stockholm entry was presented and was 
properly founded after the presentation 
of the young Swedish design team. 
Perheps it is a paradox, but the fact. was 
not without influence, that duri 
work on the Recreation C enfre^e tri 
do achieve that which in the 
we saw in the work of the Swei 
could have been expected, i Synu 
for contemporary worki tern 
this subject We did not achie1 
own Polish, often formal andŁpn 
thought about space and funcgpn, 
got in the way.
That hurt me but it Uuj0 fi^B « o m e  
thing!
The Swedish d r ~ irn f| "fnnrl nut fi iinnrlln 
background of the <mf*fgToups' work 
by virtue of frankness of concept, both 
spatially and functionally; by direetn 
of form put forward almost to the pn 
osal of non-architecture’’, in plą 
styled on “sundayish” and amateurj 
Someone will say that it is just as dec] 
tive as the formalisms from our toi 
planning competitions. But the Swetj 
besides seemingly childish perspecB’ 
drawings for the design, presented 
a clear-sighted analysis of the progłm  
~ a real program, without artificia! Mx- 
aggeration which would enable the] 
ban design to be "sold”. They were 
and that is why they differed so mul 
from our work. The Swedes, in contrasf 
to almost all the other teams, did not 
give at the onset the principles of their 
methodology, their philosophy. And yet 
(perhaps that is the reason why) the 
intimate inoods of the particular frag- 
ments of their work, integrated with the 
engaging humanism of the program 
were easily discernable.
Maybe Fm wrong, but I think that the 
way the Swedes think differs basically 
from that of all other teams. And it is the 
greatest Swedish victory in Warsaw. 
They were not even put off by the con
cept of the Trzydziestolecia Avenue 
brutally slicing the green recreation 
area into two -  a concept which seemed 
to be closed to discussion for many 
years. For the first time architects dared 
to oppose our dear friends responsible 
for transport matters in Warsaw. In so 
much as they were not Polish ar
chitects! #

P okłosie „Konfrontacji” ujawniło 
brak jednoznacznie skrystalizo

wanego poglądu na sposoby rekreacji 
i wypoczynku w wielkim mieście. 
Propozycje rozwiązań oscylują między 
dwoma biegunami -  od „maszyny re
kreacyjnej” do jak najmniejszej inge
rencji w nieskażone środowisko natu
ralne. Poszczególne zespoły różnie 
ustosunkowują się do przewidzianej 
w urbanistycznym planie Warszawy 
trasy szybkiego ruchu przecinającej 
teren Centrum Rekreacji na dwie częś
ci: w pracy zespołu sztokholmskiego 
zrezygnowano z tej trasy i poprowa
dzono ruch po obrzeżu terenu, co po
zwoliło na jego scalenie i uzyskanie 
jednorodnej kompozycji przestrzen
nej, natomiast zespół Warszawa 
ł stworzył z trasy szybkiego ruchu 
osnowę kompozycji i główny trzon 
organizacji programu użytkowego. 
Oba te skrajne stanowiska starano się 
poprzeć odpowiednimi argumentami. 
Ze wszystkich ̂ Rfibowibdzi na „ Kon- 
frontacjach’Śwynika, że podstawą mo
delu wypoczynku w mieście powinny 
być takie jego formy, które reintegro- 

osamotnionego w wielkim 
:łowiekaz yrupą. Propono- 
ty reintegracji są bardzo roz- 
od systemu urządzeń, które 

[udzi w sposób niemal przy mu- 
aca sofijska), poprzez różne 

wśrednie, do systemu pozosta
jąceg o  jak najdalej posuniętą swo

bodę (prace zespołu Warszawa Ul 
i Sztokholmu). Te koncepcje wyjściowe 
miały bezpośredni wpływ^rta ogólny 
zarys programu użytkowe\ 
tym idzie i na architekturę a  
Trzy wypowiedzi z „Kontra 
najbardziej charakterystyczi 
rębnych sposobów myślani 

race zespołów m oskie w.
s kiego i belgradzkiego?Pra - 

ca moskiewska ieychmzi z założl 
że centrum rekreacji powinno być nie 
omal „maszyną rekreacyjną” i zamysł 

&ekwentnie w projekcie reali
zuje. Motywacja jest następująca 
Człowiek żyjący w stechnicyzowa 
społeczeństwie powinien odpoczywa< 
czynnie w miejscu, w którym mnogość1 

atrakcyjnych urządzeń rozrywkowych 
oderwałaby go od codziennych spraw, 
lecz przez wyzyskanie najnowszych 
osiągnięć techniki -  zastosowanych 
w rozrywce -  nie zmieniłby on swoich 
przyzwyczajeń i sposobu myślenia. 
Nagłe przeskoki do natury i od natury 
w codzienny tryb życia są zbyt wielkim 
stressem i tylko dłuższe, a nie okazjo
nalne obcowanie z naturą może być 

Kdziwym wypoczynkiem. Taki 
chyD^ m ^ oi&w&wy^WM^^WdW^j^fi ra 
dzieckiej.
Architekci ze Sztokholmu w swojej pro
pozycji również umieszczają między 
innymi wspólne przestrzenie i urządze
nia rekreacyjne, lecz ich koncepcja 
zbliżona jest bardziej do wyidealizowa
nego pomysłu znanych nam ogródków 
działkowych, gdzie każdy może sobie 
sadzić pietruszkę, bądź pójść pod 
drzewo z koszyczkiem z jajami na twar
do. W pierwszej chwili pomysł ten wy
daje się utopijny, lecz przy powierz
chownej nawet analiziejtrzedstawio- 
nych plansz widać, żeyśe jest to możli
we. Takie centra, jaloe proponują 
Szwedzi, powinny znaleźć się w każ
dym niemal większym osiedlu. 
Koncepcja belgradzka łączy obie 
skrajne idee. Tworzy jedno duże zgru
powanie urządzeń rekreacyjnych, po
zostawiając resztę terenu w niemal

T he effects of the "Confrontations" 
revealed lack of an unanimous 

view on the recreation methods in a big
city.
The proposals of the Solutions oscilłate 
between two poies: from "reereationał 
machinę" to the smallest possible inter- 
ference in the naturai environment. 
The teams differ in their approach to 
the thoroughfare Crossing the Recrea- 
tional Center area, envisaged by the 
urban plan of Warsaw, and which di- 
vides it into two parts. The design pre- 
pared by the Stockhołm team suggests 
replacing the thoroughfare by a ring 
road leading along the perimeter of the 
Center; it would permit the area to be 
united and achieve a bomogenous spa- 
tial composition. The Warsaw I  team 
used the thoroughfare as the main com- 
positional element and the core of the 
utility program organization. Both 
those extreme stands were supported 
by arguments.
A ll the pronouncements during the 
‘'Confrontations"suggest that the basis 
of the reereationał model should rely 
on forms reintegrating a human being, 
lonely in a big city, with a group. The 
suggested reintegration forms are verv 
diyerse and rangę from the system of 
eąuipment grouping people per force 
(design from Sofia) to various inter- 
mediate forms to systems permitting 
the greatest possible freedom (designs 
from Stockholm and Warsaw III). 
Those concepts exerted direct influence 
on the generał outline of the utility 
program and therefore on the Center 
architecture.
Three proposals for "Confrontations" 
are the most characteristic for diyerse 
ways of thinking. They are works of 
Moscow, Stockholm and Belgrade 

ams. The Moscow design starts out 
w ilk  ~ and consistentty carries out -  an 
assufśption that a reereationał center 

be a "reereationał machinę". 
The motivation is as follows: man, liv- 
ing in a technicałized society should 
rest activeły in a place in which mul- 
titude of attractive entertainment fur- 
nishings would draw him away from 

yeryday troubtes; yet use of the most 
odern technical achievements, ap- 
ied for entertainment purposes, 

uld not make him change his habits 
his way of thinking. Sudden transi- 
s to naturę and from naturę to the 
ryday way of tife are too big a stress 

outy tonger, and not occassionał 
ciation with naturę can give real 

reation. It  seems to be the basie 
fnse of the Sovieł concept. 

h  their design, the Stockholm ar
chitects also envisage common areas 
and reereationał facilities, but their 
concept resemhles morę an ideatized 
form of garden allotments weti known 
to us, where everybody can gro w pars- 
ley or sit under a tree with a basket of 
hard-boiled eggs. A t the first moment 
the project seems to be a sheer utopia, 
but even a superficial analysis reveals 
that it is not so. Such centers as the one 
proposed by the Swedes should be in 
every bigger development.
The Belgrade concept links the two 
extreme ideas. I t  envisages one big 
comptex of reereationał facilities while 
the rest of the area is left in its naturai 
state. I t  is the compromise solution the 
yalue of which lies in considerable fłex~ 
ib ility in introducing new elements in 
the area deyeloped with little expendE 
turę and effort. The work also attracts 
attention by very precise count of the
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Procentowe zestawienie powierzchni dla poszczególnych funkcji Procentowe zestawienie kubatur dla poszczególnych funkcji
Percentage-comparison of area for various functions Percentage-comparison of cubage for various functions

o

i  o

H 3 CO +3 “O « O (0 OL £ z

O 5 O) o 
0» p
o o
Jfi § a  o

E -  
c°o 
o .E 2 2 r  r 5 «>* tr(UKI S

5 1
E E
T3 "O 
< <

c X  
£ 6 i  o

Powierzchnia komunikacji Powierzchnia zieleni
Communication area Green areas

: X Q,a .se xV)« E1

O Ew 4>o >

o. «

c £ 
£ O

e .2 c 
2 5 5 © » «o

<n 
co 2
I— o $ 5

Belgrad / Belgrade 6.20 11.50 72.20 2.80 _ 3.70 3.60 Belgrad / Belgrade 3.70 8.18 3.38 7.34 36.13 27.24 3.67 10.36
Berlin /  Berlin 4.30 26.90 63.40 1.10 0.30 4.00 _ Berlin V Berlin 3.50 10.80 9.20 0.20 22.80 41.70 0.20 11.60
Budapeszt / Budapeszt 5.50 8.80 8.60 56.30 - 3.50 17.30 Budapeszt /  Budapest 4.21 4.46 2.87 2.69 32.84 40.15 8.07 4.71
Bukareszt /  Bucharest 16.60 12.40 25.20 35.50 2.00 6.90 1.40 Bukareszt / Bucharest 2.77 6.87 7.26 4.69 31.20 33.55 5.18 8.48
Gdańsk / Gdańsk 4.30 15.50 31.00 12.40 11.90 2.90 21.00 Gdańsk / Gdańsk 11.32 3.44 7.21 2.79 26.00 32.72 4.12 12.40
Helsinki /  Helsinki 25.50 8.00 33.70 9.80 17.70 2.50 2.80 Helsinki / Helsinki 2.63 5.52 5.94 0.42 47.25 30.68 1.27 6.29
Katowice / Katowice 8.50 36.70 24.80 15.60 2.00 12.00 0.40 Katowice /  Katowice 8.14 11.28 11.50 0.83 12.05 41.85 2.95 11.40
Moskwa / Moscow 16.60 7.30 25.80 17.30 17.20 4.00 11.80 Moskwa / MOscow 10.93 10.81 7.44 1,74 23.72 25.12 6.98 13.25
Paryż i Paris 1.90 20.30 45.80 0.50 22.70 5.20 3.60 Paryż / Paris 2.82 8.60 8.37 - _ 68.34 - 11.87
Praga / Prague - 33.10 33.90 22.20 4.80 - 6.00 Praga / Prague 2.09 3.66 2.67 3.89 24.11 46.59 5.35 11.64
Sofia /  Sofia 3.30 21.80 29.00 20.30 2.90 12.90 9.80 Sofia /  Sofia 4.95 4.10 4.05 5.01 22.89 49.70 5.30 4.00
Sztokholm / Stockholm 4.20 23.00 44.00 5.40 6.20 5.10 12.10 Sztokholm / Stockholm 1.93 3.48 3.41 1.11 30.57 37.20 11.85 10.45
Warszawa 1 / Warsaw ł 10.26 34.20 36.18 20.70 16.00 5.85 1.80 Warszawa I / Warsaw 1 11.30 3.44 7.21 2.80 26.00 32.72 4.12 12.41
Warszawa Ił / Warsaw II 7.90 5.00 67.10 5.00 3.30 11.70 - Warszawa II /  Warsaw II 1.45 2.82 3.06 6.55 12.54 47.83 0.74 25.01
Warszawa III /  Warsaw III 9.38 12.46 56.30 5.89 6.02 6.61. 3.35 Warszawa III / Warsaw III 2.12 3.30 15.00 1.00 40.00 26.68 1.90 10.00

nienaruszonym stanie naturalnym. 
Jest to rozwiązanie kompromisowe, 
którego największą zaletą jest duża 
elastyczność we wprowadzaniu no
wych elementów do rejonu zagospo
darowanego niedużym nakładem ko
sztów i wysiłku. W pracy tej zwraca 
również uwagę bardzo precyzyjnie wy
liczona liczba użytkowników -  od 3,5 
tys. stałych użytkowników do 7,5 tys. 
z przypadkowymi. Jest to najniższa 
chłonność terenu ze wszystkich prac, 
której obliczenie nie wychodzi od po
wierzchniowych możliwoci Centrum, 
lecz od przewidywanych rzeczywis
tych potrzeb mieszkańców Warszawy. 
Podstawą podania tak małej liczby 
użytkowników było sporządzenie teo
retycznego bilansu czasu wolnego wa
rszawian.
Teren Gocławia ze względu na swoją 
powierzchnię (430 ha) mógłby przyjąć 
jednorazowo ponad 80 tys. osób. Wy
daje się jednak, że optymalna jego 
chłonność, która nie naruszyłaby rów
nowagi przyrodniczej i nie doprowadzi
łaby do zbyt szybkiego zużycia urzą
dzeń mieści się w granicach 20-30 tys. 
osób. Daje to wskaźnik 45 do 75 osób 
na 1 hektar. Taką chłonność przyjęły 
cztery zespoły: Berlin, Bukareszt, Hel
sinki i Warszawa I. Są to założenia 
czysto teoretyczne, ponieważ okazuje 
się, że prace, które proponują jak naj
ściślejszy kontakt z naturą, przewidują 
o wiele większą chłonność (np. Sztok
holm -  do 80 tys. osób, Warszawa III -  
50-60 tys.). Praca moskiewska, operu
jąca pojęciem „maszyny rekreacyjnej” 
przyjęła chłonność również znacznie 
większą -  do 60 tys. użytkowników. 
Podobnie niejednolicie przedstawia 
się problem podziału przestrzeni odpo
wiadającej różnym funkcjom. Wszyst
kie prace wprowadziły do programu 
podobne w zasadzie tematy (kultura, 
sport, gastronomia itp.), lecz, jak wyni
ka z dwóch załączonych obok tabel 
(podział po wierzchni i podział kubatur), 
procentowe różnice są znaczne. Wy
raźnie jednak widać, że wszystkie pra
ce podkreślają znaczenie sportu re
kreacyjnego. Staje się on coraz bar
dziej popularny, a jego rola wzrasta 
z każdym rokiem w społeczeństwie te
chnicznym, niezależnie od systemu 

0 g politycznego.

number of users -  from 3.5 thousand 
constant users to 7.5 thousand with oc- 
casional users. It is the lowest absor- 
bency level of all the designs, estimated 
not on the basis of the center area but 
on the foreseen needs of the Warsa w 
residents. Such a smali number of users 
was calculated on the basis ofa theoret- 
ical balance of Warsaw residents' lei- 
sure time.
Taking into consideration iłs area (430 
ha), Gocław could accomodate morę 
łhan 80 thousand people at the same 
time. It  seems, however, that absorben- 
cy level which would not disturb the 
natura1 balance and would not lead to 
quick wear of the facilities ranges from 
20 to 30 thousand people, i.e. 45 to 75 
persons per hectare. Such absorbency 
was assumed in four designs: from Ber
lin , Bucharest, Helsinki and Warsaw l. 
Such assumptions are purely theoreti- 
Tal for it appears that the designs as- 
suming the closest possible contact 
\yith naturę emisage a considerably 
higger absorbency (e.g. Stockhohn -  up 
to 80 thousand, Warsaw I I I  -  50-60  
thousand people). The Moscow design 
and its idea of “recreałional machinę" 
assumed absorbency up to 60 thousand 
users.
The problem of division of the area for 
various functions was also resohed in 
various ways. A ll the designers intro- 
duce similar programs (culture, sports, 
catering etc.) but, as it is shown on the 
two tables (division of area and division 
of cubage) the percentage differences 
are considerable. However, theimport- 
ance of recreałional sports is clearly 
accentuated in all the designs. “Jog
ging" becomes morę and morę popular 
and its role grows every year in a tech- 
nical society regardless of its political 
system.
The recreation concepts change con- 
tinuously with the development of 
civilization. They are steered both by 
individual examples and fashions valid 
for the given period. Not without 
reason therefore we publish two addi- 
tional reports -  from Warsaw's Łazien
ki Park and from the Central Park of 
Culture and Recreation in Chorzów. 
Łazienki is “only" a Warsaw park, but 
its function in the cityis great-perhaps 
because it has remained in a practically

Koncepcje wypoczynku zmieniają się 
bezustannie wraz z rozwojem cywiliza
cyjnym. Sterują nimi zarówno jednost
kowe przykłady, jak i mody obowiązu
jące w danym okresie. Nie bez kozery 
zamieszczamy więc dodatkowe dwa 
reportaże -  z warszawskich Łazienek 
i Centralnego Parku Kultury i Wypo
czynku w Chorzowie.
Łazienki są „tylko” warszawskim par
kiem, lecz ich funkcja w mieście jest 
ogromna. Może właśnie dlatego, że po
zostając od XVIII wieku w niemal nie
zmienionym kształcie, elastycznie 
przyjmowały i przyjmują wszelkie prze
grupowania społeczne i mody -  od re
zydencji królewskiej, poprzez miejsce 
spotkań arystokracji i boga tej burżuaz- 
ji do współczesnego ulubionego miej
sca spacerów wszystkich warszawian. 
Inaczej ma się sprawa z parkiem cho
rzowskim. Jego powstanie w pięćdzie
siątych latach na kopalnianych hał
dach było aktem uznania społecznej 
ważności kultury, rekreacji i przyrody 
wmieście wybitnie przemysłowym. Był 
więc to świadomy akt polityczny, które
go pozytywne skutki są widoczne. Park 
chorzowski ciągle się zmienia, stara 
się dostosować do nowych potrzeb i do 
wciąż rosnących wymagań. Nie został 
zbudowany od razu, lecz przeciwnie, 
w koncepcji swej miał być tworzony 
przez lata siłami społecznymi. I nie 
chodzi tutaj o skutki architektoniczne 
czy pejzażowe (chociaż trzeba przy
znać, że park ma bardzo piękne frag
menty), lecz właśnie o sam akt twórczy 
i społeczne zadowolenie.
Dlatego właśnie w „Konfrontacjach 
Warszawskich” najbliższe naszych 
oczekiwań okazały się te prace, które 
łączą obie powyższe koncepcje. Nie 
staramy się pokazać palcem, która 
z prac „trafia w dziesiątkę”, byłoby to 
zresztą niemożliwe, lecz jeden wnio
sek nasuwa się sam -  abstrahując od 
formy architektury i propozycji progra
mowych należy pozostawić w psychice 
człowieka miejsce na spełnienie jego 
własnych, osobistych zainteresowań, 
nie ograniczonych nadmiarem infor
macji, atrakcji, dźwięku, które w zbyt 
precyzyjnie zaprogramowanej maszy
nie do wypoczywania sterują człowie
kiem, odbierając mu inwencję 0

uncbanged stałe sińce the eighteen 
century flexibly adjusting to all the so- 
cial transformations and fashions -  
from a royal residence to a meeting 
place of aristocracy and rich bourgeois 
to the contemporary favorite place for 
walks of all the Warsa w s residents. 
The park in Chorzów is a differentcase. 
Its creation on former mining land in 
the fifties testified to the social accept- 
ance of the important role of culture, 
recreation and naturę in a typical in- 
dustrial city. It was therefore a con- 
scious political activity the positive re- 
sults of which are visible. The Chorzów 
park undergoes constant transforma- 
tion, adaptation to new needs and 
growing demands. It was not built all at 
once, on the contrary, it was to be 
gradually formed overseveral years by 
voluntary workers. And here we are 
not concerned with architectural or 
landscape effects so much (although 
one has to admit that the park has some 
very beautiful fragments) as the very 
creative activity and social satisfaction. 
For those reasons, the „ Confronta- 
tions“ designs which unitę both the 
above concepts turned out to be closest 
to our expectations. We are not trying 
to pinpoint which design hits the mark 
-  it would not even be possible -  but 
one conclusion emerges by itself: ab- 
stracting form architectural forms and 
program proposals, human mind has to 
include some space for the fulfillment 
of his own private intersts, not limited 
by the excess of information, attrac- 
tions and sounds in a too-precisely 
programed recreational machinę 
which direct man and deprive him of 
invention 0
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Pajku {Kultury i Wypoczynku 
w Chorzowie zapadła w 1950 roku* 

f’ ?°stal o^zaprijektowany na obfzarżę
bkoło 600 ha, nfiędzy Chirzowem i “

Decyzja w sprawie budowy Śląskie- »Tphe decision to build the Silesian 
ao Parku Kuiturv i Wvboczvnku 1  Park for Culture ah<| Recreation in

Chorzów was madę in 1950. The park 
was designed on area of 600 ha, bet- 

°koło60pha, nfiędzy Chórzoweift i Ka- ween Chorzów and Katowice on the 
towicamf, na tdrenie tzw. szkód górni- former mining terrain. Completion Of 
czych. Budowa parku, wykonana the park took morę thąn a dozen years 
w znacznej części w czynie społecznym, and was done to a considerable degree 
trwała kilkanaście lat. Park w Chorzo- by the voluntary workerś. The Park in 
w*e ma bardzo atrakcyjny program na- Chorzów has a very attractive program 
stawiony na intensywne użytkowanie, adapted for intensive use. The Park 
W części parkowej mieści się Stadion includes the Sdesilń Stadium ffor 
Śląski (90 tys. widzów), ogród zoologi- 90,000 speętators),azoological garden, 
czh|r, wesołe miasteczko, wystawa po- an ami^#n4ent pąrk, exhihition of tech- 
s*#u  th|hnicznego, k # ie lisk o , wfstą- hical progfess, complex of swimmintj 
Wa ogrodnicza, kręgi Janectne, tefeny pools, gardening show, dancing ringś, 
dziecięce, ^portowe i wystawowe. Te areas for children, sports and exhibi- 

tkie lobiekty zostśjy skpncentro- fions. Ali those structures were 
wanć na obrzężu parku, cblzapewnia gróhped on the periphery of tlfe Park 
 ̂ i^>iai^ę zielonej strefy parkowo- which ensured fuli isolation of tłló

| 'teinej, w której znajduje się jeb n ie  green-ji^rk and forest area which in- 
PlaneUrium. Komunikacji wewnętrz- cludeś omy Ifce Pląpetarium. The trans-_ ^ lane______
nTj ^ ż y  kolejka linowa o długości J5 port in the parkis lerved by a 5 kmlong 

'i kursująca na trasie Katówice-Cho~: cable raiłwy «<* u<*sie ivaiuwujt;-rv.łiMP" caoie icujfąy connectiąg Katowice^
^^"Planetarium  oraz kolejka elek- Chorzów and! the Planetarium* and By 

 ̂J^yfzna. W dni powszednie Park w Cho- Electric railroad. On workdąys the park 
rźowie odwiedza około 30-50 tys. lu- in Chorzów is visited by 30-50 
dzi, a w dniacnfyfepijuch świąt i f^Sty- fhoiisand people, and on holidays aM  

Lipci,'Święto „Trybuny fetes (May lst, July 22nd, „Trybuni 
w Tafc-ku przi&by#a jgd- Robotnicza" Fete; transl. not^: „Trybu- 

5 |o  tys.Judzi. Genei na Robotnicza" is a Katowicejbased 
Sktantem partfh był arcli. daily with the biggest circułaHon in

Poland) -  morę than 500 thousand 
people. The park generał designer is 
architect W lą d y sła \^ ien w |^  #

m r

« w dniacl 
U Maj{Y2  

^ otnicaM" 
^orazowo 
ralnyi

w jm

H i

r e p o r t :

B o g d a n  K r a s ic k i  i Z y g m u n t  W ie c z o r e k

Park Chorzowski
The Chorzów Park
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i* Warszawskie Łazienki
Warsaw’s Łazienki Pai

PLWTA
LAm na *muxmc8

-/cmcut

„Pamiętniki dla płci pięknej”. 2 listów „Memoirs for the Fair Sex'\ From Let 
do Bronisławy S. Wąrszawa 1830. tors to Bronisława S. Warsa w 1830:

N ieraz, kiedy jeszcze mieszkałem ^om etim es whon yet ł dwelt amongst 
wśród ukochanej rodziny mojej, ^ m y  beioved famii\ I occdsioned* to. 

zdarzało mi się słyszeć mówiących hear tell ełaiedly ot the charming beau* 
z uniesieniem o uroczej piękności Ła~ ty ofthoRoyal Łazienki Park i n Warsa w. 
zienek królewskich w Warszawie. Moja My young imąginatioa would eon jurę 
młoda wyobraźnia roiła je sobie w naj- up the most delicjhtfiil piefures 
rozkoszniejszym widoku [...].ePortaż /  photoreport Marek Siemaszko
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Droga wiodąca do Łazienek Królew- The way leading to the Royał Łazienki 
‘ skich jest nader miła i powabna. Środek is very płeasant and ałłuring. Its centre 

szossowany cienią, wyniosłe lipy w kilku paved in shader towering łime-trees 
szeregach zasadzone, po bokach są wy- planted in several rows, at its sides there 
godne ścieżki dla pieszego wędrowca, ftre leisurely paths for the wanderer on 
W najgorętszy dzień lata używa się tu foot. On the hottest day one may experi- 
przyjemnego chłodu, bo rosochate ence here a płeasant coolness, for the 
drzew przydrożnych gałęzie tamują branchy boughs of the roadside trees 
przystęp doskwierającym promieniom prevent the entry of the scorching rays 
słońca. W rozmaitej odległości pomię- ofthesun. At various distances one may 
dzy uchylonymi drzew liśćmi dają się espy through the hanging leaves of 
widzieć tu i ówdzie laski, ogrody, wesołe these trees here and yonder woods, gar- 
pola i zielone łąki -  wszystko wieś wyo- dens, merryfiełdsandgreenmeadows- 
braźa, ale nadzwyczajna ludność i cią- everything ałłudes to the country yet the 
gły turkot pojazdów przypomina wę- continual clatterof carriagesremind the 
drowcowi, że się w okolicy wielkiego wanderer that he be stili in the neigh- 
miasta znajduje. bourhood of a great town.
Szliśmy potem ulicą sadzoną w lewo, To the left we turned into a planted
w niewielkiej odległości ujrzałem avenue, at a distance nonę too great
gmach na kształt zamku warownego, I espied a building inthe shape of a for- 
gdzie indziej po górach rozkoszne tified castle, elsewhere upon the hilłs 
ogrody i obserwatorium astronomiczne delightful gardens and the astronomie 
z pięknymi kopułami. Kiedy tak lube ohservatory with its beautiful domes. 
zajmują mnie widoki, wspaniały posąg Whilst such lovely sights I beheld, the 
Jana III wzrok mój uchwycił i już najwy- splendid statuę of King John III caught 
żej przejętego w słodkie ^durnienie my gazę and led me into extreme sweet 
wprowadził [...]. wonder [...].
Nie podołasz tu mnóstwu wspomnień You could not cope with such a host of 
i obfitości uczuć: gdzie zwrócisz kroki memories and abundance of feeling: 
swoje, wszystko ma coś do powiedze- when you onlytake one step everything 
nia, wszystko w tajemne zadumanie has something to tell you, everything 
umysł i serce wprowadza. leads you into mystic pensiveness of
Trudno jest znaleźć widok bardziej po- mind and heart.
ruszający. Nie mogłem się dość wydzi- It would indeed be a task to find a sight 
wić rozkosznemu widokowi przy rodzę- morę moving. I could not wonder 
nia: Tuż pod nogami mojemi płynie stru- enough at such a delightful view of 
myk, a przerzynając gaik olszowy dlate- naturę. Right beneath my feet flowed 
go zdaje się wybiegać w zieloną dolinę, a stream and slicing into an alder wood 
aby tam có prędzej złączyć się z głębo- seems to dart out into the green valley to 
kim Wisły korytem. join up as soon as possible with the deep
Tu wspaniały widok Ujazdowa, tu lasek bed of the Vistula. 
przyjemny i w nim przecięte ulice w roz- Here a splendid view of Ujazdów, there 
maitym kierunku, wprost najpiękniejszy a płeasant wood and in it, leading in 
widok dla malarzy, tu wody powabne various directions, paths cut across 
i pałac, jak gdyby na nich zawieszony a most beautiful sight for painters, here 
drugi podobny jego wodom zdaje się waters ałłuring and the pałace, seeming 
panować. Zewsząd przystępu zuchwali as if to suspend a second one similar to 
szermierze i srogie Iwy strzegą, bogaty itself to rułe over them. Approach from 
w posągi i ozdoby, i czy to w dzień any side, guarded by bold swordsmen 
pogodny, czy w nocy. kiedy go w czasie and fierce lions, is rich in statuary and 
pobytu monarchów i licznego zebrania embellishment, and whether on a fine 
wewnątrz zdobi światło rzęsiste i szczyt day or by night when in tirnes of the 
mnogie objaśniają kagańce, upojonej presence oftheMonarch and hisnumer- 
wyobrażni zdaje się, jak gdyby to nimfy ous court the interior is decorated with 
wiślane, upodobawszy sobie to schro- glaring lights and is summit adomed 
nienie, w głębi wód podobnąż dla siebie with many bright torches. The loosened 
wzniosły budowę i w niej potakiwały imagination could perhaps conceive 
zabawom śmiertelnych, zwodniczą ty- that the Vistulan nymphs having been 
chże przybierając postać, tenże sam pleased with the structure, erected 
ruch, też sam pląs i uciechy naśladując, a similar one for themselves in the 
Piękność wewnętrzna Pałacu odpowia- depths of the waters and within it im- 
da zewnętrznej okazałości. Umieszczo- itated the revels of the inortals appear- 
ne zręcznie zwierciadła odbijają posąg ing to assume the same form, the very 
Jana III, teatr, liczne gaje, domy i inne same movement, the same dance and 
widoki, a to wszystko daje obraz tak merry-making imitating. 
piękny, tak czarowny, że mu żadne opi- The beauty of the Pałace interior eąuals 
sanie podołać nie zdoła. Nigdy wyo- the exterior in splendour. Skilfułly 
braźnia nie utworzy ani nie pojmie rów- placed looking-glasses reflect the 
nie szczytnego widoku, nigdy opis nie statuę of John III, the theatre, the many 
wyrówna rzeczywistości. Salę balową woods, houses and other views and all 
zdobią posągi z białego marmuru kolo- of this gives such a picture so bewitch- 
salnej wielkości, widzieć tam można ing that it defies description. Never 
cudnej talii Wenerę i Apolla Medycej- could the immagihation reereate nor 
skiego, zadziwi kształtność nadobnej conceive anothereąuałlysublimesight, 
Westalki i gracyja wdzięcznej Bacha- never could any description eąual this 
ntki. reałity. The ballroom is decorated with
[...] Dolne i górne piętro ma kosztowne white marble statues of colossal size. 
sprzęty, mnóstwo popiersiów, posągów One may see there the wonderful figurę 
i obrazów, piękne widoki, historyczne of Venus and the Medicean Apollo, 
przedmioty i miłe osoby Królowi przed- wonder at the shapeliness of thecomely 
stawiających. Vestal Virgin and the grace of the
Niezbyt obszerny dziedziniec oddziela charming Bacchante.
Pałac od wód przestrzeni, tu nowe przy- [...] The lower and upper storeys have 
jemności zajmują oko, cały płac zapeł- lavish furnishings, a host of busts, 
niają w grupach i pojedyńcze posągi, statues and pietures: portraying beauti- 
drzewa pomarańczowe, cytryny, figi ful łandscapes, historicał subjects and 
i wdzięczne cedry. Fontanna wzbija wo- persons favoured by the King. 
dy do znacznej wysokości, a wśród ich Anottoo spaciouscourtyarddividesthe 
szumu zwraca się wzrok na wspaniały Pałace from the expanse of water and 

74 kompas i cyfrę założyciela spostrzega, here again new pleasures engage one’s
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W cieniu drzew okazałych widać jakieś 
ruiny Palmirę spominające. rzekłbyś, że 
okrutny czas zniszczył dzieło wieków 
i bogate niegdyś kolumny chwastem 
osłonił, gdy tymczasem ludzkiej to sztu
ki jest tworem. Gmach ten niby znisz
czony Amfiteatru Łazienkowskiego nosi 
nazwisko, woda dzieli widzów od akto
rów. Miejsce dla patrzących wzniesione 
zdobią posągi olbrzymiej wielkości. 
Scena się odbywa na kępie otoczonej 
wodą, zarosłej drzewami, rozwaliny słu
żą za kulisy i dekoracyję. Tu w letniej 
porze przedstawiają się sztuki i balety. 
Szczególnie pięknie przedstawiało się 
porwanie Aspazji opery A rtur, K ró l 
O rm us, kiedy statki napełnione muzyką 
azjatycką i dziewicami przepływały, a na 
okręcie, którego pokład i maszty róż
nych kolorów oświecały latarnie, spo
czywała mdlejąca Aspazja otoczona 
dworem. Ta flotylla, gruppy w teatrze 
i snujące się po nadbrzeżach i wszyst
kich ulicach tłumy, odbicie się rozlicz
nych tych gromad w wodzie, nieporów
nywalny czyniło widok, którego tym mi
lej się używało po dniu skwarnym przy 
umiarkowanym cieple nocy lipcowej. 
Most na drutach z drugiego brzegu na 
scenę rzucony, więcej jeszcze omamie
niu pomaga, kiedy po nim przechodzą 
wojska lub inne świetne orszaki [...].
W rozmaitych stronach lasku rozrzuco
ne są ozdobne domki, rozkoszne pała
cyki w których krewni i osoby z dworu 
Stanisława Augusta miały letnie miesz
kania. Takimi są: Pałac Biały, sala chińs
ka, dom gocki, gmach kuchenny galery- 
ją z królewskim pałacem złączony, dom 
straży, koszary i inne zabudowania.
[...] Żadna część stolicy nie jest liczniej 
odwiedzaną od publiczności Warszaw
skiej: tu latem w dnie niedzielne i świą
teczne, po kilka i kilkanaście tysięcy 
osób wieczorem przechadzki używa — 
muzyka wojskowa przygrywająca 
w ustroniu rozwesela umysł i kilkakroć 
chcących opuścić to urocze miejsce 
kroki wstrzymuje.
Cóż, opow iem  w ró con y  do  śm ie rte lnych  
kraju,
A h ! O pow iem , że byłem  w  p ó ł d ro g i do  
raju,
Z duszą  na p o ły  tęskną, na p o ły  radosną  
Słyszałem ju ż  tę ra jską rozm ow ę w spó ł- 
głosną

i / w idzia łem  to ra jsk ie  p ó ł św ia tła , p ó ł 
cienia
I dozna łem  -  n ieste ty ! ty lko  p ó ł zba
wienia.

eye: the whole sąuare is filled with 
statues singly and in groups, orange 
trees, lemons, figs and cedars. Foun- 
tains thrust waters to considerabłe 
height and amidst their spłashing, one's 
sight is directed towards a splendid 
compass and perceives the signature of 
its founder.
In the shade of stately trees one can see 
some Riins reminiscent of Palmira. You 
might say that cruel time had destroyed 
a great work of former ages and had the 
once-rich columns with weeds enveiłed 
whereas it is all the work of art of man. 
This structure, to all appearance 
eroded, bears the name of the Łazienki 
Amphitheatre and the audience is sepa- 
rated from the actors by water. The 
place built for the viewers is einbeł- 
lished by statues of enormous propor- 
tions. The spectacle takes place on 
a bank surroundedby water, overgrown 
by trees; the ruins serve as the coulisses 
and the stage decoration, Especially 
splendidly has been presented the rape 
of Aspasia from the opera Arthur King 
Ormus, when barąues filled with Asia- 
tic musicians and maidens saiłed forth 
and on the ship on which the deck and 
masts were hung with many-hued łan- 
terns there rested the swooning Aspasia 
surrounded by her Court. This flotiłla, 
the groups in the theatre, the host of 
people stroi!ing on the banks and the 
many paths, the refłections of these 
many people on the waters madę an 
incomparable sight which was indeed 
a pleasure to behold upon a mild, July 
night following a torrid day. The sus- 
pension bridge spanning the space bet- 
ween the stage and the other bank as- 
sists the delusion still further when ac- 
ross it there pass armies or other splen
did processions [...].
Scattered in various parts of the woods 
are the ornate cottages and delightful 
smali palaces wherein the relatives and 
members of the court of Stanisław Au
gust had their summer residences. Such 
are the White Pałace; the Chinese Pavil- 
ion; the Gothic House; the kitchens, 
connected to the Royal Pałace by a gał- 
lery, the guardhouse, the barracks and 
other structures.
[...] No other part of the Capital. is so 
frequently visited by the Warsaw pub- 
lic; here during summer on Sundays 
and holidays thousands upon thousands 
of people enjoy an evening stroił -  the 
musie of the military płaying insolitude 
gladdens the mind and holds back the 
steps of those wanting to leave this 
charming place.
No w 1 shalł tell sińce back with mortals 
of the land,
Oh! FU tell that l  was half way to 
paradise
With soul half-melancholy and half- 
glad
I  d heard already this heavenly conson- 
ant discourse
And I  sa w celestial half-light half-dark 
And knew-alas! only half-salvation.

Marek Siemaszko, autor fotoreportażu o Łazien
kach Królewskich, młody obiecujący fotografik zgi
nął tragicznie w wypadku samochodowym. Zespół 
redakcji „Architektura” żegna Go tą drogą.

Redakcja

M arek Siemaszko, the author of the photo report 
about Royal Łazienki, young promising photo- 
grapher, was killed in a car accident. He will 
remain in our memory.

The editors
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Osiedle mieszkaniowe 
w Quito (Ekwador)

Housing Development in 
Quito (Ecuador)

Stolica Ekwadoru -  Quito leży w Andach 
na wysokości ok. 3tys. m nad poziomem 
morza w odległości zaledwie kilku kilo
metrów od równika. Dawne miasto In
ków, długie wieki centrum władz kolo
nialnych, obecnie, dzięki zyskom osią
ganym przez kraj z wydobycia ropy na
ftowej prężnie rozwija się w nowoczes
ny ośrodek miejski.
Teren osiedla obejmuje 22 hektary 
szczytu wzgórza wznoszącego się ok. 
200 m ponad miastem. Spadki terenu 
ok. 30 do 45°, od strony wschodniej 
urwisko starego kamieniołomu, a jedy-

Quito, the Capital of Ecuador is situated 
in the Andes Mountains, 3,000 m above 
the sea łeveł, about a few kilometers 
from the Eąuator. A former Inca city, for 
centuries the center of the colonial au- 
thorities, no w a rapidly growing mod
ern city owing to the profits from crude 
oil.
The development area covers 22 ha on 
the top of the hill dominating about 200 
m over the city. Terrain decline 30° to 
45°, on the east side the precipice of the 
old ąuarry. Only about 25 per cent of the 
lot is situated on the fiat hilltop where

1

%

Autorzy: Maryla Szymańska * Wojciech 
Szymański
Projekt opracowany w Biurze Szymań
ski and Szymański Ltd., Halifax -  
Canada

Designers: Maryla Szymańska and 
Wojciech Szymański The designs were 
prepared in the Office of Szymański 
and Szymański Ltd.r Halifax, Canada

Wioska wakacyjna na wy
spie Bonaire (Antyle Ho
lenderskie)

Vacation Village on 
Bonaire Isiand (the Dutch 
Antiles)

Wyspa Bonaire jest drugą co do wiel
kości wyspą Antyli Holenderskich (po 
Curacao) leżących na Morzu Karaib
skim tuż u wybrzeży Ameryki Południo
wej. Na obszarze ok. 300 m2 zamieszkuje 
niecałe 9 tys. mieszkańców. Jest to wy
spa utworzona z raf koralowych o nie
zmiennym łagodnym klimacie-średnia 
temperatura roczna wynosi tu 27,5°C 
przy czym różnica średnich temperatur 
stycznia i sierpnia wynosi zaledwie 
2,5°C. Wieje tu stały lekki wiatr wschod
ni (wyspa znajduje się poza strefą hura
ganów), a jedyne opady to przelotne

Bonaire isiand is the second biggest one 
in the Dutch Antiles (after Curaęao) 
situated in the Carribean Sea near the 
South American coast. Its area is about 
300 sq. km inhabited by less than 9 i 
thousand people. The isiand is formed 
of coral reefs; the climate is very mild -  
average yearly temperaturę is 27,5° cen- r 
tigrade, the difference in average temp- J 
eratures of January and August is 2,5 j 
centigrade. A slight breeze blows eon- |  
stantly from the east (the isiand is out- J 
side the the hurricane zone^ tropical Ą 
rains pass guickly. Smali sea activity -  <« ar
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deszcze tropikalne. Aktywność morza 
le$t niewielka -  przypływ ok. 30 cm, fale 
zatrzymywane są przez rafy koralowe, 
działka przeznaczona na wioskę waka- 
cyjną ma 50 hektarów i położona jest 
^ad morzem w bliskim sąsiedztwie ma- 
e9° lotniska i starego miasteczka. Te- 
ren płaski, niezalesiony, wyniesiony po- 
nad poziom morza ok. 1,50 m, g funt-  
^a ła  koralowa. Plaża częściowo skalis- 
a częściowo wysypana miałkim pia

t e m  koralowym.
^ ‘oska składać się ma z 880 szerego- 
wych domków wakacyjnych, do każde-

tide about 30 cm, smali waves are bro- 
ken by coral reefs. •
The site ałlotted for the vacation village 
has 50 ha and is situated on the shore in 
the vicinity of a smali airfield and an old 
town. Fiat terrain, no forest, height 
above sea level about l,v50 m, soil -  coral 
rocks. The beach partly rocky, partly 
with fine coral sand.
The village will consist of 880 row vaca- 
tion cottages with direct access by boat. 
Apart from the houses, which are desig- 
nated for seasonal renting or sale, the 
yillage will include an adeguate prog

go można bezpośrednio podpłynąć ło
dzią. Oprócz domków, przewidywanych 
do wynajmowania okresowego lub 
sprzedaży na własność w wiosce stwo
rzono również odpowiedni program 
usług i handlu.
Założenie bezpośredniego dostępu do 
wody dało koncepcję urbanistyczną 
przeznaczenia 15 ha na sztuczną zato
kę. Dlatego powstała zabudowa szere
gowa, co z jednej strony zapewnia moż
liwość dopłynięcia i zakotwiczenia łodzi 
a z drugiej dojścia pieszego i ewentual
nego podjazdu. Wysokość domków

ram of services and trade.
The reąuirement of direct access to the 
water influeneed the city planning con- 
cept: designating 15 hectares for an 
artificial bay. Row location of buildings 
ensures possiblity of mooring a boat on 
the one hand, and access on foot or by 
car on the otfter. The height of the cot
tages is dictated by island's building 
laws: it is not permitted to build houses 
higher than 3 stories. Every cottage is 
functionalły separated, average area 
about 100 sq. m, with big living room 
and terrace, with a jetty. The service 79

nie ok. 25% działki stanowi ścięty 
szczyt, gdzie spadki nie przekraczają 
10°. Cały obszar zalesiony drzewami eu
kaliptusowymi.
Osiedle zawierać ma 980 mieszkań 
o średniej powierzchni ok. 120 m* 2 (od
powiednik naszych domów jednoro
dzinnych) o wysokim standardzie tech
nicznym. Wszelkie usługi przewidziane 
są w zasadzie tylko dla mieszkańców 
tego osiedla, stąd dość ograniczona po
wierzchnia obiektów użyteczności pu
blicznej.
Specyficzny układ teren u.narzucał w za-

the decline does not surpass 10°. The 
whole area is planted with eucalyptus 
trees.
The development is to consist of 980 
apartments with average fłoor space 
120 sq.m (corresponding to our single- 
farnily houąes) of high technical stan
dard. Ali services are to serve only the 
development residents, hence a limited 
floor area of the utility buildings.
The specific area features imposed in 
principle two variants of the architec- 
Jural solution: either a high-rise devel- 
opment on the hilltop, or terraced build-

sadzie dwa warianty rozwiązania archi
tektonicznego -  albo zabudowę pła
skiego wierzchołka góry wysokościow
cami, albo pokrycie zboczy góry zabu
dową tarasową i pozostawienie -  w pła
skiej części -  działki na obszary rekrea
cyjne. Analiza porównawcza obu możli
wości, przeprowadzona tak z funkcjo
nalnego, jak i ekonomicznego punktu 
widzenia wskazała na zabudowę taraso
wą jako korzystniejszą. Dodatkowym 
walorem takiego rozwiązania było po
nadto uzyskanie ciekawszej sylwety 
wzgórza oglądanego od strony miasta.

ings on the slopes and adaptation of the 
fiat part of the lot for recreational pur- 
poses. The comparative functional and 
economic analysis of the two variants 
pointed to the terraced development as 
morę advantageous. An additional val- 
ue of such a solution lay in achieving an 
interesting skyline of the hill seen from 
the city.
Terrace-formed apartments cover the 
h i l l slopes fo llow ing the landfa ll. The 
main communication path, a k ind  of 
a Street w ith  shops, catering and ser- 
vices leads along the ridge. This Street is

1- A ~ widok na teren przyszłej wioski waka
cyjnej od strony lotniska; B nadmorska 
^oga; C -  stare miasteczko
2. Widok wioski od strony morza

!• A -  View of the vacation village area from 
the airfield; B -  Coastal road; C -  the old town
2. View of the village from the sea

1. Widok od strony Quito na wzgórze, na 
którym projektowane jest osiedle (po lewej 
stronie)
2. Plan osiedla - makieta
1. View from Quito toward the h ill on which 
the devełopment w ill be built (the hill on the 
left side of the photo)
2. Plan of the development -  the model



Tarasowo ułożone mieszkania pokry
wają stoki wzgórza „trzymając się” 
możliwie wiernie kształtu terenu. 
Grzbietem został przeprowadzony 
główny ciąg komunikacyjny projekto
wany jako rodzaj uliczki ze sklepami, 
lokalami gastronomicznymi, usługowy
mi itp. Uliczka ta jest fragmentarycznie 
przekrywana dachami, czasem otwarta 
na zazielenione placyki. Na jej wschod
nim krańcu usytuowane zostało przed
szkole, na zachodnim tereny sportowe. 
Przed terenami sportowymi przenika 
ona przez wnętrza jedynego budynku

partly covered with roofs, in places 
opens to smali green sąuares. It ends on 
the east with the sports area. Before the 
sports area it crosses the only high-rise 
building, a "pyramid" erected on octa- 
gonal plan, consisting of two groups of 
terraced apartments (120 apartments). 
The ''pyramid” interior gathers 
a number of service functions.
The paths providing communication 
with the apartments go up to the main 
Street. The paths are furnished with 
elevators constructed on the principle of 
rack railway. Ali the communication

wysokiego, „piramidy” wzniesionej na 
planie ośmioboku utworzonej z dwu 
grup zbiegającej się u wierzchołka spię
trzonej zabudowy tarasowej (120 miesz
kań). Wnętrze „piramidy” grupuje wiele 
funkcji usługowych.
Od centralnej uliczki odchodzą po sto
kach wzgórza ciągi komunikacji do mie
szkań wyposażone w dźwigi skonstruo
wane na zasadzie górskiej kolejki zęba
tej. Ze wszystkich ciągów komunikacji, 
tak z głównej uliczki, jak i uliczek po
mocniczych otwarte są widoki na mias
to i otaczające je góry. Na całym terenie

paths: the main Street and the secondary 
streets are open to views on the city and 
the surrounding mountains. The green- 
ery in the whole area has to be cut down 
in a considerable degree, therefore 
trees are to be preserved wherever it is 
possible, and the apartment terraces are 
to get "green railings” -earthen vessels 
with exotic plants. The plants will be 
speciałly chosen so that the develop- 
ment have different colors in different' 
seasons.
Building construction of cast in situ 
reinforced concrete. Finishing textures:

dyktują przepisy obowiązujące na wy
spie -  nie wolno tu budować budynków 
wyższych niż trzykondygnacyjne. Każdy 
z domków jest funkcjonalnie wydzielo
ny, średnia powierzchnia ok. 100 m2, 
z dużym pokojem dziennym i tarasem 
z przystanią dla łodzi. W centrum sztu
cznej zatoki projektowana jest wyspa 
dla ośrodka handlowo-usługowego. 
Przy plaży zlokalizowany jest klub spor
towy. Urządzenia niezbędne dla funk
cjonowania infrastruktury technicznej 
usytuowane zostały na obrzeżach 

80 działki.

and shopping center will be located on 
an island in the middle of the bay. The 
Sports Club is located at the beach. Ali 
the facilites necessary for functioning of 
the technical infrastructure were lo
cated on the periphery of the lot.
The cottages were designed on a modu- 
lar grid which permits the use of prefab- 
ricated construction. Wall finish of 
white, variousły textured plaster, 
ceramic and wooden lining, roofs co- 
vered with ceramic tile. Introduction of 
tropicał plants to architecture brought 
about a new means of expression -

Domki zaprojektowano na siatce modu
larnej, co umożliwia prefabrykowanie 
konstrukcji. Wykończenie białymi tyn
kami o różnorodnych fakturach, okła
dzinami ceramicznymi i drewnianymi, 
dachy kryte ceramiczną dachówką. 
Możliwość wprowadzenia do architek
tury tropikalnej roślinności dała nowe 
środki wyrazu -  zaprojektowany został 
cały system „żywych kolorów” , które 
będą uzyskiwane przez dobór roślin 
o różnym okresie kwitnienia. Istotnym 
jest tu także kolor morskiej wody w zato
kach a także sztuczne wodotryski rozbi-

J
a whole system of ,,live colors" was F
designed, achieved by collection of 2
plants with various blossoming seasons. r
The color of the sea water in the bays c
and artificial fountains dispersing light , i1 
are also essential. h
Design was prepared after consulta- k
tions with some specialized firms (e.g. 
about greenery, oceanography, touristic 
market research etc). Investor: "Flamin- 
go Paradise N.V.”. The construction 
will start at the end of the current year.

*3*



3. Plan zagospodarowania osiedla mieszka
niowego
4. Widok osiedla od strony zachodniej
5. Wnętrze ..piramidy’’ wysokiego tarasowe
go budynku mieszkalnego nasadzonego na 
główny ciąg komunikacyjny osiedla
3. Plan of the development of the housing 
estate
4. View of the development from the west
5. Interior of the "pyramid" -  highrise ter- 
raced huilding pnt on the main communica- 
tion Street in the development

osiedla trzeba dokonać poważnego wy
cięcia zieleni. Z tego też względu tam, 
gdzie to tylko jest możliwe mają pozos
tać drzewa, zaś tarasy mieszkań mają 
otrzymać ,.zielone balustrady” -  donice 
z egzotycznymi roślinami. Rośliny te 
mają zostać odpowiednio dobrane, tak 
aby w różnych porach roku osiedle 
przybierało różne kolory.
Konstrukcja budynków żelbetowa, wy
lewana na miejscu budowy. Faktury wy
kończenia: młotkowany beton, białe 
tynki, wykładziny ceramiczne i ze szla
chetnych gatunków drewna. Górski, su-

hammer-dressed concrete, white plas
ter, łining: ceramic and of noble wood. 
The mountainous dry Quito climate has 
excełlent conservation properties, 
therefore a number of finishing mate- 
rials can be safely used.
Cooperation in concept designing in 
Ecuador: office of Arg. Ernesto Ituralde 
y Asociados. Investor of the develop- 
ment: Kampania "Desarollo Bellavis- 
ta”, Realization from the end of the 
current year.

chy klimat Quito ma doskonałe wartości 
konserwujące -  stąd możliwość bezpie
cznego stosowania wielu materiałów 
wykończeniowych.
Przy rozpracowaniu koncepcji projek
towej współpracuje w Ekwadorze biuro 
Arg. Ernesto Ituralde y Asociados. In
westorem osiedla jest Kampania ,,Desa- 
rollo Bellavista!!. Realizacja przewidzia
na do końca bieżącego roku. •

zagospodarowania wioski waka-3. Plan 
cyjnej.
4. A D. Fragmenty zabudowy -  makieta
3. Plan of the development of the vacation 
village
4. A - D  -  Fragments of the development -  
the model

łające światło.
Przy opracowaniu projektu korzystano 
z konsultacji kilku firm specjalistycz- 
nVch (m. in. z zakresu zieleni, oceano
grafii, badania rynku turystycznego 
'tp)- Inwestor: ,,Flamingo Paradise 
N*V.ł\  Termin rozpoczęcia budowy -  
koniec bieżącego roku. •



Autorzy o swoich projek- Designers about their 
tach: Designs:

O b y d w a  p ro je k ty  m a ją  M in r h e  two designs have one
w s p ó ln ą  c e c h ę  -  je s t  n ią  Ł  common feature, namely 

c ią że n ie  d o  in te g r a c j i  a r c h ite k tu r y  aim ing at in tegra ting architecture 
w  s k a l i u rb a n is ty c z n e j,  z m ia n y  w a r -  in urban scalę, change in  value of 
to ś c i e le m e n tó w  u rb a n is ty c z n y c h , urban elements such as vehicle and 
ta k ic h  ja k  k o m u n ik a c ja  k o ło w a  pedestrian traffic, Humań scalę, not 
i p ie s z a . P u n k te m  w y jś c io w y m  je s t  expressed by such and such a d i- 
s k a la  lu d z k a , n ie  w y ra ż o n a  ta k im  mension module but by the value of 
c z y  in n y m  m o d u łe m  w y m ia ro w y m  safety and freedom -  undisturbed 
a le  w a r to ś c ią  b e z p ie c z e ń s tw a  emotion, is the starting point, 
i s w o b o d y  ~  n ie z a k łó c o n e j e m o c ji.  The logics of a communication grid  
L o g ik a  s ia tk i k o m u n ik a c y jn e j z a -  becomes an anachronism in  the 
c z y n a  b y ć  a n a c h ro n iz m e m  w  m o -  moment of interference or dictation  
m e n c ie  in g e re n c j i c z y  d y k to w a n ia  of Solutions. The ąuestion is -  to 
ro z w ią z a ń . P y ta n ie  -  d o  ja k ie g o  what degree? How fa r do we have 
s to p n ia .  J a k  d a le k o  m u s im y  c o ś  a k -  to accept things, and how long can 
c e p to w a ć  i d o  ja k ie g o  m o m e n tu  we do w ithout them? Does the grid  
m o ż e m y  z  c z e g o ś  re z y g n o w a ć . C zy  into which the urban plans are fit-  
rz e c z y w iś c ie  o s n o w ą , na  k tó r e j ro z -  ted have to be the vehicle routes? 
w ija m y  d z iś  p la n y  u rb a n is ty c z n e , Does the plan have to be dictated 
m u s i b y ć  t ra k t  je z d n y ?  C zy  n a s z  by vehicle traffic? In the case of 
p la n  m u s i b y ć  d y k to w a n y  ru c h e m  Bonaire, the possib ility  of not using 
k o ło w e g o  p o ja z d u ?  W  w y p a d k u  a car at a ll was considerably fac ili-  
B o n a ire . m o ż liw o ś ć  re z y g n o w a n ia  tated. There we want to have bicy- 
z  s a m o c h o d u - ju ż  p rz e z  s a m  w a k a -  des and electric carts w ith fumes- 
c y jn y  c h a ra k te r  o ś ro d k a  je s t  p o -  -producing vehicles lim ited  to the 
w a ż n ie  u ła tw io n a . C h c e m y  ta m  necessaryminimum. Vehicle Street 
m ie ć  ro w e ry , w ó z k i e le k t r y c z n e . w ill have a decidedly secondary, 
a p o ja z d y  s p a lin o w e  o g ra n ic z y ć  d o  subordinate function. 
k o n ie c z n y c h . U lic z k a  je z d n a  b ę d z ie  In the design fo rO u ito , a pedestrian 
tu  fu n k c ją  z d e c y d o w a n ie  w tó rn ą , is anabso lu te ru lero ftheorgan ized  
p o d p o rz ą d k o w a n ą . space. He can move a ll over the
W  p ro je k c ie  w  Q u ito  p ie s z y  je s t  a b - area w ithout any threat from vehi- 
s o lu tn y m  w ła d c ą  z o rg a n iz o w a n y c h  des. I t  seems that in  this design we 
p rz e s trz e n i.  W  s p o s ó b  s tu p ro c e n -  achieved the intended affect. Ur- 
to w o  b e z k o l iz y jn y  m o ż e  p o ru s z a ć  ban p lanning achieved the scalę of 
s ię  p o  c a ły m  te re n ie . W y d a je  s ię , ż e  architecture. N atu ra lly  descending 
w  tym  p ro je k c ie  u d a ło  s ię  n a m  u z y - terraced forms connected w ith  the 
s k a ć  z a m ie rz o n y  e fe k t. U rb a n is ty k a  central Street, in p rinc ip le  created 
n a b ra ła  s k a l i a rc h ite k tu ry .  O p a d a -  one organism, one enormous bu ild - 
ją c e  w  n a tu ra ln y  s p o s ó b  fo rm y  ta ra -  ing  to which one can drive, even to 
s ó w  p o w ią z a n e  z  c e n tra ln ą  u l ic z k ą  the most central points, but in  
s tw o rz y ły  w  z a s a d z ie  je d e n  o rg a - which one has to walk. In the ar- 
n iz m , je d e n  o g ro m n y  b u d y n e k , d o  chitectural expression we want to 
k tó re g o  m o ż n a  w  ró ż n y c h , n a w e t  express the fu li set o f meanings and 
n a jb a rd z ie j c e n tra ln y c h  p u n k ta c h  symbols of functions, structure , 
p o d je c h a ć , a le  w  k tó ry m  trz e b a  bu ild ing  mechanics and its fu rn ish- 
c h o d z ić .  W  w y ra z ie  a r c h ite k to n ic z -  ings.
n y m  c h c e m y  w y ra ż a ć  p e łn y  z e s ta w  In every scalę, from the interiors to 
z n a c z e ń  i s y m b o li z a ró w n o  fu n k c ji,  urban complexes, we are fasci- 
ja k  i s t ru k tu ry ,  m e c h a n ik i b u d y n k u , nated by movement o f lig h t and 
ja k  i je g o  w y p o s a ż e n ia . F a s c y n u je  changes in  its intensity. The prox- 
n a s  n a to m ia s t,  w  k a ż d e j s k a li,  o d  im ity  to the Eąuator intensifies th - 
w n ę trz a  d o  z a ło ż e ń  u rb a n is ty c z -  ose fascinations " •  
n y c h , ru c h  ś w ia t ła  i z m ie n n o ś ć  je g o  
n a s ile n ia . Z  p e w n o ś c ią  b l is k o ś ć  
ró w n ik a  te  fa s c y n a c je  z a o s t r z a "  #
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Autorzy: arch. arch. Ryszard Trzaska, 
Zdzisław Jońca i Janusz Olszewski 
Projekt opracowano w Miejskim Biurze 
Projektów „War-Cent” w Warszawie

Designers: architects Ryszard Trzaska, 
Zdzisław Jońca and Janusz Olszewski 
The design work was carried out in the 
Warsaw Municipal Design Office 
„War-Cent".

Projekt typowego kinoteatru przewi
dywanego do realizacji w różnych 

miejscowościach powstał na zlecenie 
libijskiego Ministerstwa Budownictwa. 
Konieczność dostosowywania obiektu 
bo nieokreślonych jeszcze lokalizacji 
podyktowała rozwiązanie architektoni
czne -  wydzielono jako część niezmien
ną salę widowiskową, natomiast pomie
szczenia pomocnicze ułożono wokół 
niej tak, aby możliwe były przegrupowy- 
wania funkcji. Sala widowiskowa domi
nuje nad całością budowli. Została za
projektowana jako jednoprzestrzenna 
hala o kasetonowym stropie wspartym 
w narożnikach na czterech walcowa
tych pylonach. Przez ten układ kon
strukcyjny przenikają stropy pomiesz
czeń pomocniczych i balkonu widowni 
(Konstrukcja szkieletowa) wychodząc 
Poza główną bryłę i tworząc jakby parte- 

budowli. Powstaje w ten sposób roz- 
^  bita przestrzennie kompozycja o wyra
ja zie architektonicznym będącym remini- 

scencją tradycyjnych form arabskiego 
* budownictwa. Wrażenie to podkreślają 
3 pełne ściany osłonowe poprowadzone 
|  miękko dla wydobycia światłocienia.
■c Nawiązanie do charakteru regionalnej 
* architektury jest w pełni świadome. Au-

The design for a typical cinetheater 
which is to be built in various sites 

was ordered by the Libyan Ministry of 
Building. The necessity to fit the struc- 
ture to various sites influenced the ar- 
chitecturał solution -  it consists of one 
stereotyped part ~ an auditorium, and 
the surrounding rooms which were re- 
sołved in such a way that their function 
can be changed. The auditorium domi- 
nates over the whole structure. It was 
resolved in form of a one-spatial hall 
with an oblong roof-slab supported on 
four round columns in the corners. The 
ceilings of the surrounding rooms and 
the auditorium balcony (skeleton con- 
struction) cross the constructionextend- 
ing outside the main mass and creating 
a ąuasi-ground floor of the structure. 
This spatially sub-divided composition 
has an architectural expression which is 
a reminiscence of traditional forms of 
Arabian building. This impression is 
enhanced by the fuli curtain walls of 
gentle allignment which accentuate 
łight and shadow.
The reference to the local architecture 
character is conscious. It is the result of 
exhaustive studies by the designers ab- 
out local Libyan architecture and an

torzy projektu przeprowadzili studia ar
chitektury libijskiej i starali się zacho
wać jej najistotniejsze cechy -  płaskie 
dachy, ściany o łagodnie zaokrąglonych 
narożnikach „zamykające obiekt od 
środka” , wąskie drzwi i niewielkie okna. 
Sala widowiskowa kinoteatru przewi
dziana jest na 508 miejsc. Przed ekra
nem zaprojektowana jest scena z fosą 
dla orkiestry, na zapleczu garderoby. 
Wyposażenie techniczne sceny stosun
kowo niewielkie, magazyny w podzie
miach. W części recepcyjnej foyer, ba
rek kawowy i pomieszczenia adminis
tracyjne. Konstrukcja budynku została 
odpowiednio dobrana do możliwości 
wykonawczych. Zasadniczy ustrój kon
strukcyjny przewidywany jest do wyle
wania na mokro, ściany boczne, mające 
również funkcje nośne, przewidywane 
do wykonania z tzw. materiałów miej
scowych (bloczki z tufu wulkanicznego) 
z zewnętrzną warstwą zbrojonego na
rzutu cementowego. Wykończenie 
w fakturze surowego betonu. Kubatura 
budynku -  10 610 m3. Pierwszy obiekt 
tego typu zbudowany zostanie w 1979 
roku w miejscowości Ghemines •

attempt at preserving its essential fea- 
tures -  fiat roofs, walls with rounded 
corners which enclose the building, 
narrow doors and smali Windows.
The cinetheater auditorium has 508 
seats. In front of the screen there is an 
orchestra pit, the back-stage area in- 
cludes dressing rooms. The technical 
furnishings for the stage are not big, 
storerooms are in the basement. The 
reception part includes a lobby, coffee 
bar and office. The building construc- 
tion was fitted to the production pos- 
sibilities. The basie construction is of 
reinforced concrete cast in situ, the side 
load-bearing walls are of reinforced 
concrete skeletal structure filled in with 
local materials (blocks of volcanic tuff). 
The elevation of the whole building is 
off-the-form concrete. Cubage ~ 10,610 
cu.m.
The first building of this type will be 
constructed in 1979 in Ghemines. •



1. Plan na poziomie sceny. 1 wejście, 2 
kasa, 3, 4 foyer, 5 bar kawowy, 6 WC, 7 -  
widownia, 6 orkiestra, 9 scena, 10 kiesze
nie sceny, 11 garderoby, 12 -  administracja, 
13 -  WC, 14 studzienka kanalizacyjna
2. Plan na poziomie balkonu. 1 widownia, 2 
-  foyer, 3 -  bar kawowy, 4 kabina projekcyj
na, 5 ~ WC
3. Plan dachu
4. Przekrój podłużny. 1 widownia, 2 bal
kon, 3 -  orkiestra, 4 -  scena, 5 zaplecze 
sceny, 6 -  foyer, bar kawowy, 7 -  kabina 
projekcyjna, 8 komora klimatyzacyjna, 9 
magazyn
5. Elewacje. A -  wejściowa; B, C -  boczne; 
D tylna

1. Plan at stage level. 1 -  entrance, 2 -  ticket 
Office, 3, 4 -  foyer, 5 -  coffee bar, 6 -  W.C., 7 -  
spectators' seating, 8 -  orchestra, 9 -stage, 10 
-  stage wings, i l  -  dressing rooms, 12 -  
administration, 13 -  W.C., 14 -  septic tank
2. Plan at balcony level. 1 -  spectators' seat
ing, 2 -  foyer, 3 -  coffee bar, 4 -  projection 
rooms, 5 -  W.C.
3. Roof plan
4. Cross-section. 1 -  spectators' seating, 2 -  
balcony, 3 — orchestra, 4 — stage, 5 — back- 
stage area, 6 -  foyer, coffee bar, 7 -  projection 
room, 8 -  air-conditioning machinery, 9 -  
storeroom
5. Elevations, A -  entrance, B, C ~ side, D -  
from the rear
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Od dawna zajmowało mnie zagadnie
nie zmian w kulturze (a tym samym 

w jej pochodnej -  architekturze), wa
runkowanych realiami spoleczno-poli- 

5  ̂ tyczno-ekonomicznymi i potrzeba do
pasowania do tych zmian sposobu 
kształcenia architektów.
Jednym z głównych pytań, które zada
wałem sobie i innym pracując na Bag- 
dadzkim Wydziale Architektury1, było 
pytanie: kim winien być architekt iracki 
-- jaki zespół umiejętności winien mieć, 
by sprostać wyzwaniu stawianemu 
przez gwałtowne przyspieszenie rozwo- 

5 ( ju fraku oraz dynamiczne zmiany społe
czno-gospodarcze?
Wydział Architektury Uniwersytetu Bag- 
dadzkiego jest szkołą młodą założoną 
w 1958 roku. Opracowany wtedy pro
gram nauczania odzwierciedlał konce
pcje kształcenia w szkołach, które uko
ńczyli jego autorzy. Generalnie można 
powiedzieć, że program ten odpowiadał 
potrzebom społeczeństwa zurbanizo
wanego i uprzemysłowionego. Taka po
stawa autorów programu była zrozu
miała, zwłaszcza że wynikała z ówczes
nego stanu „umysłu architektury” -  ge
neralnej polityki rozprzestrzeniania 
ideologii ,,Mouvement Moderne” , cha
rakteryzującej się brutalnym przenosze-

For a long time 1 have been concerned 
with the ąuestion of ehanges in cul- 

ture (and at the same time in one of its 
expressions -  architecture) of the social- 
łyf politically and economically con- 
ditioned realities and the need to adjust 
the method of education of architects to 
these ehanges.
One of main things which I asked my- 
self and others while working in the 
Raghdad Facułty of Architecture1 was 
the ąuestion „Who should an Iraąi ar- 
chitect be? What scope of ąuałifications 
should he possess, to meet the chal
lenge set by the rapid acceleration in 
the development of Iraq and the 
dynamie social and economk 
ehanges?”
The Faculty of Architecture at the tJni- 
versity ot Baghdad is a young school 
founded in 1958. At that time the educa-* 
tion program worked out reflected the 
educational conceptions of the schools 
where its authors were educated. It can 
be generally stated that the program 
corresponded with the needs of an ur~ 
banised and industrial society. Such an 
attitude on the part of the authors is 
understandahle, particularly as it re
flected the ”architectural State of mind” 
of that period -  the generał policy of
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niem zachodnich idei w obcy kontekst 
kulturowy. Klasycznym przykładem te
go imperializmu projektowego mogą 
być projekty Le Corbusiera dla Algieru. 
Program szkoły bagdadzkiej nie stał się 
jednak dogmatyczną całością. Podlegał 
i podlega on zmianom i modyfikacjom 
wynikającym z realnych potrzeb. Nie 
jest to proces łatwy -  ignorancja archi
tektów europejskich wobec kultury i ar
chitektury islamu ma swój określony 
wpływ na świadomość środowiska za
wodowego w krajach arabskich: import 
nowinek i spektakularnych rozwiązań 
dzieł architektury powodują swoisty za
męt myślowy i oderwanie od otaczającej 
rzeczywistości. Warszawska Szkoła Ar
chitektury wyrabia określony system 
wartości i osądu. Jest on głęboko osa
dzony w realiach polskich i europejs
kich. Pracując w Bagdadzie należało 
przede wszystkim zmodyfikować ten 
system, zgodnie z tym co powiedział 
Hassan Fathy: „n ie  m ożesz posadz ić  
brzózk i na pu s tyn i i n ie  m ożesz posa
dz ić  drzewa pa lm ow ego w S ztokho lm ie
- wszystko ma sw o je  m iejsce. "2 
Weryfikacja systemów wartości i osądu, 
warunkowana tradycją architektury 
i kultury islamu, była podstawą efektyw
nego uczestnictwa w procesie naucza
nia i formowania elementów programu 
szkoły. Doświadczenia teorii i warsztatu 
projektowego polskiej szkoły były nie
wątpliwie pomocne w tej pracy i odwrot
nie -  praca ta dała nowy zespół umiejęt
ności i doświadczeń, który jest mi po
mocny po powrocie na warszawski Wy
dział Architektury. Zmiany i modyfikacje 
nauczania były często dyskutowane 
w zespole nauczającym, tym bardziej że 
zwiększono liczbę studentów i urucho
miono studia magisterskie. Biorąc pod 
uwagę reaine uwarunkowania i rozwój 
architektury w Iraku dyskutowano (przy 
aktywnym udziale polskich wykładow
ców) o podstawowych elementach edu
kacji architektonicznej, która winna za
pewniać:
-  zrozumienie przez studentów złożo
ności kontekstu kulturowego, w którym 
pojawia się architektura i znaczenia cią
głości tradycji w tworzeniu zbudowane
go środowiska w określonym klimacie;
-  proces nauczania, w którym student 
przyjmie jako zjawisko naturalne, uwa
runkowania społeczno-gospodarczo- 
polityczne rozwoju architektury oraz 
który pozwoli mu na antycypowanie 
przyszłych zmian w architekturze, a tak
że przystosowanie się do takich zmian;
-  szansę wyboru w pracy zawodowej: 
praktyk, nauczyciel, badacz, krytyk itd. 
Oczywiście są to generalnie zarysowa
ne, wybrane elementy edukacji archite
ktonicznej, ale warunek zrozumienia 
kontekstu kulturowego odzwierciedla 
podstawowe i niezbędne koncepcje 
rozwoju zbudowanego środowiska 
w Iraku i nie tylko w Iraku, ale wszędzie 
tam, gdzie dla fachowca uczestniczące
go w procesie kształtowania tego śro
dowiska, celem nadrzędnym jest stwo
rzenie godziwych warunków życia czło
wieka.
Szkoła w Bagdadzie realizuje pięciolet
ni program nauczania prowadzący do 
stopnia inżynierskiego w architekturze 
(2-letnie studia magisterskie urucho
miono w roku akademickim 1976/77). 
Projekt dyplomowy wykonywany w se
mestrze letnim piątego roku jest po
przedzony opracowaniem w ciągu wa
kacji i początku roku akademickiego 
„Raportu Dyplomowego” . Raport obej
muje zebrane materiały dotyczące te
matu pracy, wstępny program, dane 
analityczne i proponowaną lokalizację 
projektu. W semestrze zimowym w ra
mach kursu „Studia środowiska” stu-

spreading the Modern Movement ideol- 
ogy, characterised by the introduction 
by force of the Western idea into an 
alien cułtural context. Classicexamples 
of this designing imperialismcanbethe 
designs by Le Corbusier in Algeria. 
The Baghdad School's program did not 
become a dogmatic whołe however. It 
was and is subject to cbange and mod- 
ification resulting from real needs. This 
is not an easy process. The ignorance of 
European architects with regard to the 
culture and architecture of Islam has its 
own definite influence on the con- 
sciousness of the professional environ- 
ment in the Arabian countries: the im
port of novelty and spectacular Solu
tions in architectural works causes its 
own kind of notional confusion and de- 
tachment from the surrounding reałity. 
The Warsaw Schooł of Architecture de- 
velops a definite system of values and 
judgement. It is deeply involved with 
the Polish and European realities. 
Working in Baghdad it is pararnount to 
modify this system, in agreement with 
what Hassan Fathy said: "You can't 
plant birch trees in the desert norpalm- 
trees in Stockhohn -  there is a place for 
eYerything2" .
The verification of systems of values 
and judgement, cónditioned by the ar
chitectural and cułtural tradition of Is
lam has been the basis for taking an 
efłective part in the process of education 
and the formation of the schooł syllabus. 
Experience in theory and design eguip- 
ment of the Polish schooł was without 
a doubt hełpful in this work and on the 
contrary -  the work afforded a mass of 
new skiłls and experience which has 
been hełpful sińce my return to the 
Warsaw Architecture Faculty. Changes 
and the modification of instruction have 
been often discussed in the team of 
instructors, the morę so, that the nuinber 
of students has been increased and un- 
dergraduate studies leading to a Mas
ter^ Degree have been instituted. Tak
ing into account the actual conditioning 
and developinent of architecture in Iraq 
a discussion was held, (with Polish łec- 
turers taking an active part), about the 
basie eiements of architectural educa
tion, which should ensure:
-  an understanding by the students of 
the comp!exity of the cułtural context in 
which architecture manifests itsełf and 
the meaning of the'continuity of tradi
tion in the formation of a built up envi- 
ronment in the particular climate;
-  an education process in which the 
student accepts as a natural phenome- 
non the social, economic and political 
conditionings of the developmept of ar
chitecture as well as which alłows him 
to anticipate futurę changes in architec
ture and also to adapt himself to such 
changes;
-  the chance to chose his role in profes
sional life: a practicing architect, 
a teacher, a research worker, a critic etc. 
Of course these are generałly outlined, 
chosen eiements of architectural educa
tion but the condition of understanding 
the cułtural context reflects the basie 
and necessary conceptions of the built- 
up environment in lraq and not only in 
Iraq but everywhere, where the prime 
goal for the specialist taking part in the 
process of the formation of that environ- 
ment. is the creatitn of appropriate living 
conditions for the human being.
The Schooł in Baghdad conducts a five 
year course leading up to the title of 
Bachelor of Architecture (the two year 
supplementary course leading to the 
title of Master of Architecture was insti
tuted in the academic year 1976-77). 
The thesis design carried out during the

dent referuje raport wobec całej grupy 
studentów i zespołu nauczającego. 
Podczas dyskusji następuje skonkrety
zowanie tezy pracy, programu itd. Ra
port stanowi integralną część pracy dy
plomowej a uzupełniony jest pełnym 
opisem końcowym i zdjęciami pracy 
i złożony w bibliotece wydziałowej.
W odróżnieniu od polskich szkół archi
tektury grupa studentów (30-40 osób) 
wykonujących prace dyplomowe nie 
jest podzielona pomiędzy poszczegól
nych promotorów. Opiekę dydaktyczną 
i naukową nad dyplomantami sprawuje 
zespół nauczający piątego roku oraz 
zapraszani specjaliści. Nauczający na 
piątym roku wywiera mniejszy lub wię
kszy wpływ na wybór tematu i sam pro
ces projektowy. Nie istnieje jednak bez
pośrednie powiązanie promotor-stu- 
dent. Byłoby to zresztą niemożliwe wo
bec zasady stosowanej w tej szkole po
legającej na zachęcaniu studentów do 
uzyskiwania opinii u wielu członków ze
społu nauczającego i to nie tylko piąte
go roku. Prowadzi to do sprawdzenia 
koncepcji wobec różnorodnych poglą
dów i podejść, a w efekcie do wyboru 
własnej. Zasada ta niezwykle wzbogaca 
proces nauczania oraz proces formo
wania niezależnych poglądów i konce
pcji.
Elementem uzupełniającym jest prefe
rowanie tzw. otwartej korekty, w przeci
wieństwie do indywidualnej. Podczas 
„open crits” następuje wzajemna pola
ryzacja poglądów: student-zespół nau
czający oraz nauczyciel-zespół naucza
jący. W konsekwencji takich korekt stu
dent doskonali swe umiejętności poro
zumiewania się między projektantem- 
kłientem oraz uzasadniania swej konce
pcji, a także, co jest ważne, przyjmowa
nia innych poglądów.
Przez ponad cztery łata byłem człon
kiem zespołu nauczającego piątego ro
ku, mogę stwierdzić, że sprawowałem 
pośrednią opiekę nad pracami, które 
przedstawiam. Wykonane w roku aka
demickim 1965/76, reprezentują 
wspomniane koncepcje, ale najlepiej 
chyba odzwierciedla to cytat z „Raportu 
Dyplomowego” Saad A.J. łsmaila: „ Jest 
to  p ro je k t dyp lom ow y, k tó ry  ma na celu  
spow odow an ie  za in teresow ania  rze
czam i do tąd  zan iedbanym i, ich  re w ita li
zacją, a także p róbą  zna lezien ia now ych  
rozw iązań i w spó łczesnych ś ro d kó w  dla  
zaadaptow ania  ich  do w spółczesnych  
s tandardów  życ ia ."

1. Arbil Qala’a widok z lotu ptaka
1. Bagdad Meczet Kadhimiyah

summer term of the fifth year is pre- 
ceded by the compiling of Thesis Report 
during the vacation and the beginning 
of the academic year. The report covers 
materiał collected about the topie of the 
thesis, an introductory program, analyt- 
ical data and the proposed localisation 
of the project. During the winter term, in 
the framework of “Environmental 
Studies” the student presents his report 
before the whołe group of students and 
the group of instructors. During the dis
cussion, the topie for the thesis and the 
program etc., become specified. The re
port constitut.es an integral part of the 
thesis and is supplemented with the 
finał report in fuli as well as photo- 
graphs of the design and is finally filed 
in the Faculty library.
In contrast to Polish architectural 
schools, the group of students doing 
their thesis designs (30-40 persons) is 
not dmded up among the particular 
promotors. Didactic and research gui- 
dance is carried out by the group of fifth 
year instructors as well as invited 
specialists. The fifth year instructor has 
a lesser or greater influence on the 
choice of: topie and the process of de
signing itsełf. There does not exist, 
however the student-promoter relation- 
ship. This would be, if it came to that, 
impossible in the light of the principle 
applied in this schooł of encouraging 
the students to achieve the good esteem 
of many members of the staff and not 
only of the fifth year. It leads to the 
examination of the conception in the 
presence of various viewpoints and ap- 
proaches and in effect to one's own . 
choice. This principle enriches the edu
cation process extremely as well as the 
process of formation of independent 
views and conceptions.
A supplementary element is the prefer- 
ence for open criticism of work, in op- 
position to individual. During “open 
crits” there takes place a mutual polari- 
zation of views: student -  staff group 
and staff memher -  staff group. A conse- 
quence of these criticisms is that the 
student improves his skill in designer -  
Client understandings as well as his 
ability to justify his design and also 
what is important to accept other points 
of view.
For morę than four years I was member 
of such a team of fifth-year instructors 
and can State that I took part indirectly 
in the tutelage connected with the 
works which I am presenting below. 
Carried out in the academic year 1975- 
76, they represent the aforementioned 
concept but perhaps it is best expressed 
by a quote from the Thesis Report by 
Saad A. J. łsmaila: “This is a thesis 
design which hast as its a im, the crea- 
tion of interest. in things hitherto not 
examined, their revitalisation and also 
an attempt to find new Solutions and 
contemporary means to adapt them to 
contemporary living standards“.

1. Arbil Qala'a -  birds eye view
1. Baghdad -  The Kadhiraiyah Moscjue
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Dyplom pierwszy
Rozwój Arbil Gafaa: Centrum turystyki 
i narodowego dziedzictwa kulturo* 
wego
Autorka: Shereen Ibsan Stierzad
Lokalizacja- Miasto Arbil (115000 miesz
kańców) -  stolica i centrum administra
cyjne prowincji Arbil, leżącej w pół
nocnej części Iraku -  otwiera dostęp do 
gór na północy kraju. Przyjmuje się, że 
Arbil -  Miasto Czterech Bogów (Arba 
Elo) jest najstarszym na świecie, stale 
zamieszkanym miastem, W czasie kiedy 
Niniwa i Nimrud (około400r. p.n.e.) były 
opuszczonymi, małymi wioskami, Arbil 
był miastem bogatym i silnym. Stąd Ale
ksander Wielki rozpoczął podbój Babi
lonii i Persji (333 r. p.n.e.). Miasto osią
gnęło szczyt rozwoju ekonomicznego 
podczas Kalifatu Arabskiego (640-1200 
r. n.e.), powstał wtedy Wielki Bazar 
i Meczet.
Współczesne miasto Arbil leży na pła
skim terenie a jego centrum wyznacza 
góra Arbil Gala’a, wznosząc się na wy
sokość 25 m ponad poziom terenu. Za
warte między wieńczącymi skarpy mo
rami zabudowy (pow. ok. 12 ha) ma

2. Plan sytuacyjny -  stan istniejący. 1 ~ me
czet, 2 -  hammam. Obszary białe ~ tereny 
opuszczone, stopniowo od koloru szarego do 
czarnego oznaczono stan techniczny budyn
ków: substandard, dostateczny, lepszy niż 
dostateczny
3. Plan sytuacyjny -  rozwój Qala’a. 1 -  Pro
jektowane centrum, 2 -ośrodekgarncarstwa, 
3 -  ośrodek wikłiniarstwa, 4 -  ośrodek snycer
stwa, 5 -  ośrodek tkactwa-dywany, 6 - ośro
dek tkaniny kurdyjskiej, 7 -  ośrodek rzemio
sła, 8 -  ośrodek muzyczny. 9 -  supermarket- 
-suk, 1 0 -Meczet, 11 -hammam, 1 2 - lecznica 
i posterunek policji, 13 -  szkoła, 14 -  kawiar
nia i schronisko, 15 -  dom wycieczkowy, 16 - 
rekonstruowana Brama Południowa. Grubą 
kreską zaznaczono adaptowane budynki

Dypiom drugi
Tradycyjny Kompleks w Bagdadzie 
Autor: Saad A. J. Ismaił
Lokalizacja. Bagdad kojarzy się nie
zmiennie z ,,Opowieściami z tysiąca 
i jednej nocy", z kalifem Harounem Al 
Rashidem i jego kolistym miastem. 
Echa sławy i wielkości są postrzegalne 
we współczesnym Bagdadzie -  ponad 
2-miiionowej stolicy Iraku. Główne ob
szary historyczne, które noszą ślady 
Starego Bagdadu są położone w prawo
brzeżnej dzielnicy -  Rusafa oraz lewo
brzeżnej -  Kadhimlya.
Działka, na której zaprojektowano Tra
dycyjny Kompleks, znajduje się w Rusa- 
fie, ma wymiary 170x55 m. Jest to miej
sce określonych tradycji: kultu, kultury, 
handlu, rzemiosła i mieszkania. Teren 
działki jest położony wzdłuż ulicy Amin, 
która prowadzi od placu o tej samej 
nazwie do mostu na rzece Tygrys i sta
nowi zarazem zamknięcie szeregu su- 
ków (bazarów) od południa. Od wscho
du działka stanowi fragment głównej 
ulicy handlowej Bagdadu -  Rashid oraz 
placu Amin. Ulica Mustansiriyah -  suk 
ze skórami zamyka działkę od zachodu. 
W bezpośrednim sąsiedztwie, nad brze
giem Tygrysu usytuowany jest jeden 
z ważniejszych zabytków Bagdadu -  
Uniwersytet Mustansiriyah, założony 
w 1232 roku, obecnie mieszczący mu
zeum. Uniwersytet, łącznie ze wznoszą
cym się na przyczółku mostu meczetem 
Asfa, stanowi charakterystyczną sylwe
tę Rusafy oglądanej z drugiego brzegu. 
W pobliżu znajduje się również Bagda- 
dzkie Muzeum Folklorystyczne. Domi- 2 3

2. Sytuacja -  model
3. Plan sytuacyjny. 1 -  projektowany Tradycyj
ny Kompleks, 2 -  Meczet Asfa, 3 -  Muzeum -  
Mustansiriyah, 4 - Suk

First thesis
The development of the Arbil Qala'a 
Centre ior Tourism and National Cul- 
tural Heritage
Designer: Shereen Ibsan Sherzad
The town Arbil (115.000 inhabitants), 
where the project is set, is the Capital 
and administrative centre for the Arbil 
province which lies in northem lraq and 
is the gateway to mountains in the north 
of the country. It is assurned that Arbil, 
The Town of Four Gods (Araba Elo) is 
the oldest constantiy inhabited town in 
the world. At the time when Nineveh 
and Nimrud were shabby little villages 
(ca. 400 B.C.), Arbil was a rich and 
powerful town. From here Alexander 
the Great set out for the defeat of Baby- 
ion and Persia (333 B.C.). The town 
reached the peak of its economic devel- 
opment at the time of the Arabian 
Caliphate (640-1200 A.D.). During this 
time the Great Bazaar and the Mosgue 
were founded. Contemporary Arbil lies 
on fiat ground and its centre is marked 
by the hill Arbil Qala'a which reaches 
25 m above the surrounding terrain. 
Enclosed by the ero w ni ng walls of the

2. Site plan -  extant State. 1 -  mosąue, 2 -  
hammam, White areas -  neglected areas. The 
darkening in shade indicates the technical 
standard of the buildings, from grey to black. 
substandard, acceptabłe, better than accept- 
able
3. Site plan -  Qala’a deveiopment. 1 -  de- 
signed down-town centre, 2 -  potters* centre, 
3 -  basket makers' centre, 4 -  wood carvers' 
centre, 5 -  carpet weavers' centre, 6-Kurdish 
cloth centre, 7 -  craft centre, 8 -  musie centre, 
9 -  supermarket-suk, 10 -  Mosąue, 11 -  Ham
mam, 12 -  clinic and police slation, 13 -  
school, 14 -  coffee house and hostel, 15 -  
tourist home, 16 -  reconstructed South Gate. 
Adapted buildings are indicated by a heavy 
outline

Second thesis.
Traditional Complex in Baghdad 
Designer: Saad A. J. Ismail
Location: Baghdad always brings to 
mind ,,Tales from A Thousand and One 
Nights", with the Caliph Haroun Al 
Rashid and his domed town. Echoes of 
farne and grandeur are perceptibłe in 
contemporary Baghdad -  the Iragi Capi
tal with morę than two million inhabit
ants, The mai n historie areas which bear 
traces of Ołd Baghdad are situated in 
the right-bank district of Rusafa and the 
left-bank district of Kadhimiya.
The ldt for which the Traditional Com- 
plex has been designed is loeated in 
Rusafa and measures 170x55 m. It is 
a place of definite traditions: cuit, cul- 
ture, trade, craft and housing. The lot 
stretches along Amin Street, which 
leads from the sąuare bearing the same 
name to a bridge over the river Tigris, 
and constitutes the closure from the 
south of a series of suks or bazaars. The 
eastern limit of the lot constitutes frag
ment of Baghdad's main commercial 
Street Rashid and Amin Sąuare. Mus
tansiriyah Street, the leather and skin 
suk closes off the lot from the wesi In 
the immediate vicinity, on the bank of 
the Tigris, lies one of the most important 
of Baghdad s historie monuments -  the 
Mustansiriyah University, founded in 
1232, now housing a museum. The Uni- 

versity, together with the Asfa Mosąue 
rising over a bridge abutment consti
tutes the characteristic Rusafa skyline 
as seen from the opposite bank, The 
Baghdad Folkolore Museum also lies in

2, Location -  model
3. Site plan. 1 -  designed Traditional Com- 
plex, 2 -  the Asta Mosąue, 3 -  the Mustan
siriyah Museum, 4 -  the Suk



kształt talerza, którego brzegi są wynie
sione od 3 do 4 m ponad centralne 
obniżenie. Układ urbanistyczny Qala’a 
jest oparty na formie drzewa: kręte, wą
skie uliczki rozchodzą się od Bramy 
Południowej a zarazem „prowadzą'5 do 
centralnej osi północ-południe, przy 
której znajdują się dominujące w mieś
cie: Meczet, Suk (bazar) i Hammam (łaź
nia turecka).
Dziewiętnastowieczna w przewadze za
budowa ma niski standard: w dostate
cznym stanie jest 57 budynków o pow. 
ok. 21 000 nr. 16 000 m2 zajmują tereny 
opuszczone.
Zasady rewitalizacji i zasady projektu 
Arbil Qala’a, podobnie jak inne miasta- 
-cytadele (Aleppo, Avinion), stanowią 
swego rodzaju wyzwanie -  w jaki spo
sób rewitalizować tak starą formę miej
ską nie naruszając jej zwartości i cha
rakteru.
Generalną zasadę rewitalizacji, przyjętą 
w projekcie, można krótko scharaktery
zować następująco:
-  odbudowa układu „cegła po cegle" 
nie przyniosłaby podniesienia jakości 
środowiska w generalnym znaczeniu, 
a także jakości wizualnej,
- efektywna konserwacja musi być se
lektywna, otwierając tym samym drogę 
do zmian,
-  wprowadzenie nowych funkcji 
w stworzeniu żywego organizmu 
o określonej identyfikacji w stosunku do 
miasta i regionu,

4, Plan sytuacyjny Centrum. 1 -  galeria sztuki, 
2,3 -  muzeum etnograficzne (adaptowane do
my), 4 - sala wykładowa, 5 -  centrum kurdyj
skie, 6 biblioteka, 7 -  administracja. 8 - 
muzeum, 9 -'sklepy, 10 -  restauracja Hawler. 
11 - kawiarnia, 12 -  pijalnia napojów, 13 -  
kawiarnia Kahez, 14 -  amfiteatr, 15 -  teatr
5. Pian sytuacyjny Centrum. -  poziom 1

escarpment it has the form of a dish 12 
ha in area of which the banks are from 3 
to 4 meters above the central de- 
pression. The urban plan of Ga la’a is 
based on the forrn of a tree: winding 
narrow streets lead off from the North
ern Gate and at the same time lead to 
the central north-south axis on which 
are placed the dominating stractures -  
the Mosąue, the Suk (hazaar) and the 
Hammam (Turkish baths).
Buildings are mostly from the 19th cen- 
tury and are of Iow standard; there are 
57 buildings of acceptable standard 
(area 21,000 m2) and remains 16,000 m2 
of space left vacant
The principles of revitalisation and the 
principles of the design for Arbil Qala'a, 
just as in other citadel towns (Aleppo, 
Avinion) constitute a challenge ~ in 
what way such an old urban form may 
be revitalised without disturbing its 
compactness and character.
The generał principle of revitalisation 
as accepted in this design can be 
characterised as following:
-  the rebuilding of the layout „brick by 
brick" would neither raise the standard 
of the environment in the generał sense 
nor the visuał guality,
-  effective preservation must be selec- 
tive, opening, at the same time, the door 
to change,
-  introduction of new functions in the 
formation of a living organism with 
a well-defined identity in respect to

4. Site plan of down-town centre, 1 - Art
Gallery, 2,3 -  Ethnographic Museum
(adapted houses), 4 -  lecture hall, 5 -  Kurdish 
Centre, 6 -  Library, 7 -  administration, 9 -  
shops, 10 -  Restaurant Hawler, 11 -  coffee 
house, 12 -  Drink bar, 13 -  Coffee house 
Kahez, 14 ~ Amphitheatre, 15-Theatre
5, Site plan of Centre -  first level

nującym elementem, który nadaje spe
cyficzny charakter temu obszarowi a za
razem przyciąga mieszkańców i turys
tów, jest kręta sieć uliczek handlowych. 
Część z nich tworzy wyspecjalizowane 
suki ze skórami, miedzią, tekstyliami itd. 
Przyjęto następujące zasady projektu. 
Forma i funkcja zespołu: Meczet Qam- 
mam i suk rozwijały się w historii sto
pniowo. Samodzielny zespół wyspecja
lizowanych usług, zgrupowanych w są
siedztwie meczetu, był innowacją ery 
Ottomanów. Zespół taki, zwany także 
Kulliye, stał się tradycyjnym elementem 
miasta arabskiego.
Przyjęto następujące założenia dla pro
jektu:

wkomponowanie w silnie zarysowa
ny, istniejący układ historyczny Trady
cyjnego Kompleksu stanowiącego kon
tynuację a zarazem kulminację tego 
układu,
- podniesienie jakości środowiska na 
tym obszarze poprzez wprowadzenie 
współczesnych standardów,
-  zlokalizowanie meczetu w punkcie 
o łatwym dostępie z jednoczesnym 
wzbogaceniem układu przestrzennego 
ulicy Rashid, sylwetką wolno stojącego 
minaretu,
-  zaprojektowanie meczetu w formach 
współczesnej architektury, co da możli
wość porównania go z istniejącymi 
w otoczeniu obiektami kultu,
-  zaprojektowanie suku jako formy in
tegrującej zespół w ramach wzajem-
4. Hammam. A -  plan parteru. 1 hall wej
ściowy -  poczekalnia, 2 -  główne pomiesz
czenie wypoczynkowe, 3 -4 -  pomieszczenie 
dla masażu i wypoczynku, 5 - pomieszczenie 
„gorące", 6 -  pomieszczenie dla kąpieli „cie
płe", B -  plan podziemi. 1 -  maszynownia, 2 -  
szatnia pracowników. 3 - magazyn, 4 -  roz- 
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the vicinity. The dominant element 
which gives the area its specific charac
ter as well as attracting the inhabitants 
and tourists, is a network of narrow, 
winding commercial streets. Sorne of 
them form speciałised suks with skins, 
copperware, textiles, etc.
The following design principles were 
observed. The form and function of the 
compłex: The Qammam Mosgue and 
the suk developed gradually in history. 
The independent group of specialized 
services grouped near the mosąue were 
an Ottoman innovation. Such a com- 
plex, also called a Kulliye becarne 
a traditional element of the Arabian 
town. Here the following assumptions 
were adopted:
-  in the strongly outlined historical lay- 
out, the Traditional Complex, constitut- 
ing a continuation and at the same time 
a culmination of this layout, was de- 
signed,
-  the raising of the standard of the envi- 
ronment in this area by the introduction 
of contemporary standards,
-  the location of a mosąue at an easily 
accessible point, and at the same time 
enriching the spatiał layout of Rashid 
Street with the silhouette of a free- 
standing minaret,
-  the designing of a mosąue in contem
porary architectural forms which per- 
mits a comparison with other existing 
cult buildings in the vicmity,
-  the designing of the suk as forms

4. The? Hammam. A -  Ground fłoor plan. 1 -  
entrance hall waiting room, 2 -  main rest 
areas, 3,4 - massage and rest area, 5-,,warm" 
chamber, 6 -  „hot" bathing chamber; B -  
basement plan. 1 -  plant room, 2 -  personnel 
amenities area, 3 -  storę, 4 -  change room
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-  ograniczenie ruchu kołowego (do 
ścisłej liczby użytkowników, do ruchu 
związanego z usługami i zapewnieniem 
dostępu awaryjnego).
Podstawową wartością przyjętą przy 
określeniu zasad projektowych jest kra
jobraz miejski wewnątrz Qala’a. Stano
wi on element krajobrazu otwartego 
i krajobrazu miasta rozwijającego się 
wokół Gała?a.
Przyjęto następujące zasady i politykę 
projektową:

utrwalenie silnej i łatwo rozpoznawal
nej formy Galaa powstałej w wyniku 
stopniowego rozwoju warunkowanego 
układem własności,
-  utrzymanie, wzbogacenie elementów 
i obszarów identyfikacji i ich wzajem
nych relacji,
-  ścisłe postępowanie według praw re
gulacji wynikających z analizy stanu ist
niejącego,
-  respektowanie linii zabudowy,
~ opracowanie relacji: ścian do ulicy, 
otworów do ścian, nawierzchni twar
dych do miękkich, elementów zieleni do 
otaczającej przestrzeni,
- utrwalenie zasady kreowania archi
tektury ,,od środka", przypisanie zna
czenia i specjalnego detalu ścianie ze
wnętrznej może nastąpić wtedy, gdy jest 
ona ważnym elementem ulicy,
W programie użytkowym wyodręb
niono:
-  centrum kulturalne - spuścizny naro
dowej: galeria sztuki, muzeum etnogra
ficzne, sala wykładowa, centrum kurdyj-

towns and the region,
-  the limiting of wheełed traffic (from 
strict number of users to traffic con- 
nected with services as wełl as ensuring 
emergency access).
The basie value assumed while defin- 
ing the basis for the design has been the 
townscape of the inner Qala‘a,
The folłowing design principles and 
połicy are assumed:
-  the uphołding and enrichment of ele
ments and regions of identity and their 
mutual relationships,
-  strict procedurę in accordance with 
regułation ławs resulting from the 
anałysis of the existing State,
-  respect for the building alłignment,
-  critical anałysis of the relationships: 
walł to Street, opening to wali, surfaces 
hard to soft, green elements to sur- 
rounding space,
-  fixation of the principle of creating 
architecture ,,from the inside", ascrib- 
ing the significance and special detaił 
to the exterior wali may take place only 
when it is an important element in the 
Street.
In the processing-program, the folłow- 
ing elements were isolated:
-  the culturał heritage centre: art gał- 
lery, ethnografhicmuseum, lecturehall, 
Kurdish Centre, libra ry, museum, 
theatre and amphiteatre,
-  tourist facilities; shops, restaurants, 
cafes, artisans’ workshops with shops, 
excursion hornes and hostels,
-  service facilities for the inhabitants:

=3_f ==j j [ 2 ^ .

6. Przekroje A przekrój A- A; B przekrój 
B-B; C -  przekrój C C, D D; D przekrój E-E; 
E -  przekrój F F; F przekrój G-G;

6. Cross-sections. A-cross-sectn. A-A; B~ 
cross-sectn. B-B; C -  cross-sectn. C-C, D-D; 
D-cross-sectn. E-E; E-cross-sectn. F-F; F- 
cross-sectn. G-G;

nych relacji i otoczenia, nawiązanie do 
istniejącego układu,
-  kontynuowanie tradycyjnej koncepcji 
suku -  krytej ulicy handlowej, obudowa
nej po obu stronach sklepami,
-  rozwinięcie historycznej, religijnej 
i społecznej funkcji hammam w sposób 
odpowiadający współczesnym po
trzebom,
-  kreowanie architektury ,,od środka” 
z minimalną liczbą otworów i detalu 
w ścianach zewnętrznych.
W programie przewidziano:
Meczet średniej wielkości, dla 300 -500 
wiernych z tradycyjnymi pomieszcze
niami, z miejscem modlitw, umywalnią, 
mihrabem i minbarem, małą biblioteką 
oraz pomieszczeniami pomocniczymi 
i usługowymi.
Hammam -d la  obsługi turystów i miesz
kańców, z dużym hallem wejściowym
0 funkcji rekreacyjnej i rozbieralnią. 
Właściwa łaźnia obejmuje pomieszcze
nia do kąpieli ciepłych z basenem, ką
pieli gorących, masażu i pomieszczenia 
wypoczynkowe. Rozbieralnie i pomie
szczenia pomocniczo-usługowe zloka
lizowano w podziemiach.
Suk -  sklepy o wymiarach 3,6x3,6
1 3,6x7,2 m rozmieszczone na parterze, 
warsztaty i magazyny - na piętrze. Ulicz
ki handlowe zajmują 33% terenu suku,

, w punktach węzłowych -  przy placy- 
* P kach -  zlokalizowano szereg kawia

renek. 5 6 7 8

integrating the complex in the 
framework of mutual rełationship and 
the surrounddings, and linked with the 
existing layout,
-  the continuation of the traditional 
conception of the suk -  a covered mer- 
chants' Street, faced on bofh sides by 
shops,
-  the devełopment of the historie, re- 
ligious and social functions of the ham
mam in a way which reflects contem- 
porary needs,
-  the creation of architecture „from the 
centre”, with the minimum number of 
openings and detail in the outside 
walls. The program envisages: a mos- 
que of medium size for a congregation 
of from 300-500 with places for prayer, 
ablutions, mihrab and minbar, smali 
library with auxiliary and service areas. 
The Hammam -  for catering for tourists 
and the inhabitants, with a large entr- 
ance hall with the function of reereation 
and undressing. The baths proper com- 
prises areas for warm baths with swim- 
ming pool, hot baths, massage and rest 
rooms, The dressing and service areas 
are located in the basement.
The Suk -  shops measuring 3.6x 3,6 and 
3 .6 x 7.2 located on the ground floor, 
workshops and Stores -  upstairs. The 
merchants' Street occupies 33% of the 
suk area, at Street crossings, on smali 
sąuares -  rows of coffee houses, The 
design of the hammam and the suk have 
been worked out in detail.

5. The Hammam -  cross-sectn. E-E
6. The Hammam -  front elevation
7. The Suk. -  Ground level (a typical shop 
area);
8. The Suk -  cross-sections B-B

5. Hammam -  przekrój E-E
6. Hammam - elewacja frontowa
7. Suk. Plan parteru (typowe pomieszczenia)
8. Suk. Przekrój B B

v ?
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skie, biblioteka, muzeum, teatr i amfi
teatr,
-  urządzenia dla obsługi turystów: 
sklepy, restauracje, kawiarnie, zakłady 
rzemieślnicze wraz ze sprzedażą wyro
bów, domy wycieczkowe i schroniska,
-  urządzenia dla obsługi mieszkańców: 
supermarket, ośrodek zdrowia, poste
runek policji, szkoła.
W ramach szczegółowego projektu ar
chitektonicznego opracowano zespół 
Centrum Kulturalnego w połączeniu 
z niektórymi funkcjami usługowymi dla 
turystów i mieszkańców. Elementy Cen
trum skupione są w pobliżu przebudo
wanego placu głównego, towarzyszy im 
ciąg pieszy w kierunku Bramy Południo
wej. Pozostałe elementy programu są 
zlokalizowane przy uliczkach wycho
dzących z placu głównego, częściowo 
w istniejących budynkach.
Jako generalną zasadę konstrukcyjną 
przyjęto system ścian nośnych z cegły, 
przekrycia z płyt żelbetowych, stropu 
żebrowego i sklepienia beczkowe nad 
uliczkami pieszymi.

7. Rewitalizacja Bramy Południowej

supermarket, health centre, połice sta- 
tion, school.
Within the framework of the detailed 
architecturał design the Culturał 
Centre has been worked up in conjunc- 
tion with sonie of the service functions 
for tourists and the inhabitants. The 
elements of the Centre are grouped near 
the redeveloped main sąuare. They are 
accompanied by a footpath leading to 
the Southern Gate. The remaining ele
ments of the program are located in the 
streets leading off from the main sąuare, 
sorae of them in existing buildings 
As a generał construction principle, 
a system of brick load-beańng walls 
was assumed, with r.c. roof panels, rib- 
bed r.c. floors and barreł vaulting over 
the pedestrian streets.

1 ^
: Aft

a r f
Z jfr '

7. Revitalisation of the South Gate

Projekty hammamu i suku zostały opra
cowane szczegółowo. Konstrukcja. Me
czet i hammam: konstrukcja szkieleto- 
wo-żelbetowa, wypełniona cegłą. Suk -  
konstrukcja szkieletowa prefabrykowa
na z elementami przekrycia na module 
3.60x3,60 m.

Construction: mosąue and hammam -  
r.c. frame with brick biling, suk-prefab 
r.c, frame with covering panels at 
3:6x3.6 m crs.

.Sztuka, ku ltu ra  i cyw ilizac ja  Islam u by
ły  w znacznym  s top n iu  nie zrozum iane  
przez Zachód, na jp raw d op odo bn ie j 
z ra c ji uprzedzeń m ających sw ó j począ 
tek w wypraw ach krzyżow ych i zagroże
nia m ilita rne go  ś redn iow ieczne j E u ro 
py, z  tym  n ie figu ra tyw na  na tura sztuk  
w izua lnych i h ipe rbo liczna  form a poez ji 
i p rozy , m ia ła swe od b ic ie  w pe rsk ie j 
i a rabsk ie j m uzyce (skala d w un as to to - 
nowa) i z te j ra c ji była trudna  do  zaak
cep tow ania  przez »zachodnie ucho« do  
czasu k iedy S chónberg  zbada ł to  w  
XX w, z  zupe łn ie  innego  p u nk tu  w idze
n ia .
Niefiguratywna natura sztuki była wyni
kiem nie tylko nakazów religijnych. Mia
ła ona swój początek w podejściu filozo
ficznym do bytu człowieka i natury. Filo
zofia Wschodu traktuje człowieka jako 
integralną część natury, podczas gdy 
w europejskiej tradycji filozoficznej 
człowiek jest uważany za tego, który 
winien opanowywać i zwyciężać naturę. 
Taki stosunek, poprzez ustalenie cen
trum rzeczywistości na zewnątrz czło
wieka, doprowadził do wspaniałych od
kryć i postępu technologicznego, odby
ło się to jednak kosztem degradacji jed
nostki ludzkiej i środowiska naturalne
go. Filozofia Wschodu zakłada zrozu
mienie natury i człowieka poprzez bada
nie jej istoty duchowej, a nie analizę jej 
zewnętrznej formy.
Potocznym wyznacznikiem i niejako sy
nonimem sztuki Islamu w rozumieniu 
europejskim jest ornament -  arabeski. 
W kosmologii Islamu, podstawą łączącą 
metafizyczne źródła wszechrzeczy, są 
wzory, rytmy i liczby - pojmowane jako 
wartości jakościowe. Tak pojęty geome
tryczny wzór, który wyraża zależność 
i rytmikę matematyczną, pomaga zrozu
mieć jego rolę w architekturze i sztuce 
budowlanej Islamu.
Uproszczone i uogólnione projektowa
ne myśli na temat filozofii Isiamu mają 
na celu wyjaśnienie pewnych koncepcji 
zawartych w przestawionych dyplo
mach: kreowania architektury ,,od we
wnątrz” , stwarzania elementów piękna 
i ładu przez logiczny, wypływający z po
trzeb wewnętrznych człowieka, układ 
przestrzeni #

"The art, culture and civilization of Is
lam have not been understood by the 
West to any great extent, most likely 
because of in h ib it io n s  stemming from 
the period of the Crusades and the m ilit- 
ary threat to Europę in the Middle Ages. 
The figureless naturę of visual Islamie 
art and the hyperholic form of poetry 
and prose had its repercussion in Per- 
sian and Arabian musie (twelve-tone 
scalę) and has been difficultto accept, to 
the western ear, until Schónberg ex- 
amined it in the 20 th century from 
a totally different point of view"\
The figureless naturę of the art is not 
only the result of religiousban. It had its 
beginning in the philosophical ap- 
proach to the being of man and naturę. 
Philosophy of the East treats man as.an 
integral part. of naturę while European 
tradition has it that man is the one who 
should conąuer and rule naturę. Such 
an approach where the centre of reality, 
is fixed as being outside man, led to 
great discoveries and technologicał 
progress. It. took place, however, at the 
cost of degradation of the human indi- 
vidual and the natura! enyironment. 
Eastern Philosophy assumes tire under- 
standing of naturę and man by examin- 
ing its spiritual substance and not by 
analysing its exterior form.
A common gauge and to some extent 
a synonym for the art of Islam, in the 
European understanding, is ornament-  
the arabesąue. In the cosmołogy of Is
lam the principles linking the 
metaphysical sources of the universe 
are patterns, rhythms and numbers -  
understood as qualitative values. 
A geometrical pattern thus understood, 
which expresses mathematical relation 
and rhythmicity, aids in the understand
ing of the architecture and building art 
of Islam.
Simplified and generalised designed 
thoughts about Islamie philosophy aim 
at ciarifying certain conceptions con- 
tained in the illustrated thesis designs: 
the creation of architecture Mfrom the 
inside", the formation of elements of 
beauty and orderliness through a spa- 
tial arrangement which springs from the 
interna! needs ofr man •

¥ Jm

90  9. Widok całości założenia -  model 9. View of the whoie compłex -  model

1 W okresie mojej pracy (1972 -1976) na Wy
dziale Architektury w Bagdadzie pracowali 
także, w różnych okresach architekci: Hanna
1 Andrzej Basistowie, Bogusława Drzewiecka, 
Lech Klosiewicz, Krzysztof Leśnodorski i An
drzej Wojda.
2 Hassan Fathy jest jednym z najbardziej zna
nych architektów Trzeciego Świata. Egipcja
nin, wykształcony we Francji zajmuje się pro
blemami taniego budownictwa wiejskiego 
z materiałów lokalnych, konstruowanego me
todami znanymi od tysięcy lat, Jest autorem 
wielu publikacji z zakresu architektury i urba
nistyki, znanym krytykiem obecnych proce
sów urbanizacyjnych w krajach rozwijających 
się.
3 Keith Critchlow, The pattern of meaning.
,.Architecturał Association Ouaterly” 1976., 8.

1. During my work on the Faculty of Architec- j 
turę in Baghdad (1972-1976) other Polish 
architects were working there also at various j 
periods, viz. Hanna and Andrzej Batista, Bo
gusława Drzewiecka, Lech Klosiewicz, Krzy
sztof Lesnodorski and Andrzej Wojda.
2. Hassan Fathy is one of the widest known 
architects of the Third Workld. An Egyptian, 
educated in France, he has been concerning 
himself with problems of low-cost country 
housing using local materials and building 
methods thousands of years old. He is the t 
author of many publications in the scope of 'i 
architecture and town-planning, a known cri- i 
tic of the present processes of urbanisation in % 
the developing countries.
3. Keith Critchlow, The Pattern of Meaning. 1 
fJArchitecturał Association Ouarterly" 1976., ] 
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„Prodotti per abitare meglio

Miesięcznik włoski „Abitare” rozpoczął 
w 1977 roku i kontynuuje obecnie, wy
dawanie suplementu w formie katalogu 
pod hasłem „prodotti per abitare me- 
glio” (w dosłownym tłumaczeniu: „wy
roby dla lepszego mieszkania"). W po
szczególnych zeszytach, podzielonych 
tematycznie, zamieszczone są przykła
dy przedmiotów codziennego użytku 
poczynając od mebli poprzez materiały 
wykończeniowe, kończąc na przedmio
tach drobnych, niezbędnych w gospo
darstwie domowym. Są to wyroby, zda
niem „Abitare” . bardzo dobrze rozwią
zane pod względem funkcji i formy. Każ
dy wyrób przedstawiony w suplemencie 
opatrzony jest krótkim opisem z poda
niem adresu producenta. Jednocześnie 
zamieszczenie wyrobu w suplemencie 
upoważnia producenta do opatrzenia 
wytwarzanego wyrobu hasłem miesię
cznika „prodotti per abitare meglio” . 
(ag)

Since 1977 an Italian monthly " Abitare” 
bas been publishing a supplement in 
the form of a catalog entitled "prodotti 
per abitare meglio" ("products for bet- 
ter living"). The individual issues, each 
discussing another subject, include ex~ 
arnples of products for everyday use 
from furniture to finishing materiaIs to 
various smali objects indispensable in 
a household. According to "Abitare", 
they are objects very weil resolved tunc- 
tionally and formally. Every product 
presented in the supplement is concise- 
ly deseribed and the producer s address 
given. At the same time, presentation of 
a product in the supplement gives the 
producer the right to label it with the 
slogan "prodotti per abitare meglio".

1. Regał „Brooklyn” . Projekt: L. Acerbis i G. 
Stoppino. Drewno naturalne lub malowane 
wykończone tworzywami sztucznymi; kon
strukcja z kratownicy stalowej Wymiary; wy
sokość 208 cm, szerokość 38 cm, długość 
216, 303 i 309 cm
2. Łóżko kanapa „Surprise". Projekt: Ufficio 
Design Altana, Fausto Boscariol. Wymiary: 
długość 203 cm, szerokość 90 i 100 cm
3. Komplet mebli „Abbadue". Projekt: F. Baz- 
zani. Drewno naturalne lakierowane, szkło 
i trzcina indiańska. Wymiary: kredens 
200x75x45 cm, stół 130x130 cm
4. Hamak „Art. 166"
5. Seria foteli i kanap rozkładanych. Projekt: 
Pola Stoi

1. "Brooklyn" shelves. Design: L. Acerbis 
and G. Stoppino. Natural or painted wood 
with finishing of artificial fibers; construction 
on Steel tranie. Dimensions: height 208 cni, 
width -  88 cni, lenghł -  216, 303 and 309 cm
2. "Surprise" bed -  couch. Design: Ufficio 
Design Altana, Fausto Boscariol. Dimensions: 
length - 203 cni, width -  90 and 100 cm
3. "Abbadue” furniture set Design: F. Bliz
zard. Natural emanie! ed wood, cjlass and In
dian cane. Dimensions: cupboard
200x75x45 cm, table -  130x130 cm
4. Hanimock „Art. 166"
5. A* series of folding armchairs and daven- 
ports. Design: Pola Stoi
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6. Wykładziny ścienne i podłogowe
7. Wykładziny ścienne z antystatycznego ny
lonowego welwetu
8. Zestaw naczyń i sztućców ze stali nierdzew
nej i drewna naturalnego
9. Okucia do drzwi i okien ,,Borna” . Projekt: 
Monti G.P.A Tworzywo sztuczne w kolorach: 
czerwonym, czarnym, białym i szarym
10. Lampa stojąca lub przytwierdzana ,,Giot- 
to’\  Projekt: S. Bernardi
11. Wyposażenie kuchni ,,programma anni 
80" z zastosowaniem stali nierdzewnej
12. Elektroluks ,,800 lusso giromatic electro- 
nic” firmy Philips
13. Telewizor kolorowy ,,TVC 2682CD 2b" 
firmy Briouvega

6. Wall covering and flooring
7. Wall covering of anti-static nylon velvet
8. A set of dishes and knifes, forks and spoons 
of rustless Steel and natural wood
9. "Borna" ornaments for doors and Windows. 
Design: Monti G.P.A. Red, black, white and 
grey artificial fiber
10. "Giotto" standard (orattached) lamp. De
sign: S, Bernardi
11. "Progiamma anni 80" kitchen furnish- 
itigs with use of rustless Steel
12. "800 lusso giromatic electronic" vacuum 
cleanermade by Philips
13. "TVC 2682CD 2b" color TV set madę by 
Brioiwega
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Dom atrialny
The Atrium House

Zespół domów atrialnych jednorodzin- "Patronat" -  a complexof single-family 
nych „Patronat” w Warszawie przy ul. atrial houses in Warsaw on Żółkiews- 
Żółkiewskiego kiego St.
Autor: arch. Andrzej Haintze Designer: arch. Andrzej Haintze with
z zespołem team.

Architektura: Jak wygląda Wasze ,,m i- 
n i-o s ie d le ’ '?
Autor: Na terenie sześciu działek, prze
znaczonych uprzednio pod budowę 
sześciu „typowych willi-kiocków” , za
proponowałem zabudowę atrialną, par
terową, składającą się z dziewiętnastu 
domów jednorodzinnych, ustawionych 
szeregowo, stykających się wspólnymi 
ścianami. Powstałe działki mają od 220 
do 270 m? powierzchni. Na każdej obok 
domu znajduje się atrium-ogródek 
i przedogródek przy wejściu. Jestem 
przeciwnikiem traktowania zieleni na 
działce jako otoczki domu lokowanego 
pośrodku. Niezabudowany teren działki 
stanowi bowiem wówczas straconą po
wierzchnię o bliżej niesprecyzowanej 
funkcji.
Uważam, że uzyskana w naszym wypad
ku intensywność zabudowy jest ekono
miczna, celowa, zwłaszcza na terenach 
miejskich. Każdy mieszkaniec ma tutaj 
małą ale własną zieleń w atrium, które
go funkcja jest zbliżona do pokoju 
dziennego i jest jego przestrzennym 
rozwinięciem. W projektach wyodręb
nić można 3 podstawowe typy domów:
1 typ -  3 pokoje z kuchnią i łazienką
0 powierzchni ok. 100 m2 i garaż;
2 typ -  5 pokoi (w tym wydzielone miesz
kanko dla osoby samotnej) z kuchnią
1 łazienką, bez garażu. Powierzchnia ca
łości 115 m2;
3 typ -  jedno wieloprzestrzenne wnę
trze, sypialnia, kuchnia i łazienka o po
wierzchni ok. 100 m2 i garaż.
Te trzy podstawowe warianty wykonane 
w stanie surowym można zróżnicować 
za pomocą ścian działowych, indywidu
alnego wyposażenia i umeblowania. 
Proponujmy też możliwość rozbudowy 
domów przez zmianę przekrytej pergolą 
części atrium na pokój-pracownię do
stępny z pokoju dziennego.
Inną możliwość daje nadbudowanie po
koju nad garażem, który należy uprzed
nio obniżyć o 150 cm. Można otrzymać 
w ten sposób pokój dla dorosłego 
dziecka, a w elewacji zespołu budynków 
Sytuacja : A atrium-ogródek, D domy par
terowe. G garaże, S kryte śmietniki

'Architektura': What is your "mini- 
development" like?
Designer: On the site consisting of six 
lots designated for six typical 'viłlas- 
-boxes" I designed an atrial one-level 
development consisting of nineteen 
single-family row houses connected by 
their side walls. The lots have 220 to 270 
sq.ni and contain the house, atrium-gar- 
den and smali front garden. 1 oppose 
treating the green area on the lot as the 
"wrapping" of a centrally tocated 
house. The undevełoped area of the lot 
becomes then a "lost" space withoul 
any defined purpose.
I think that the achieved density is 
economical and purposeful, especially 
in the urban area. Every inhabitant has 
a smali but his own greenery in the 
atrium, whose function is similar to tha! 
of the łiving room and constitutes its 
spatial continuation. The designs can 
be divided into three groups: 
lst. type -  3 rooms, kitchen and bath 
room with area about 100 sq.m and 
garage;
2nd type -  5 rooms (including a separate 
mini-apartment for a single person), 
kitchen, bathroom, no garage. Total 
area 115 sq.m;
3rd type -  one mufti -  functional space, 
one bedroom, kitchen and bathroom 
with area about 100 sq.m and garage. 
Those three variants in unfinished State 
can be differentiated by partition walls, 
individual equipment and furniture. 
There is also a possibility of changincf 
the pergola-covered part of the atrium 
into a workroom accessible from the 
living room. Another possibility lies in 
adding a room over the garage which 
should be first lowered about 150 cm 
Thus one can have a room for a grown- 
up child, and the one-level elevation ol 
the building cotnplex will be differen
tiated.
Architektura: What functional valuesot 
the development are worth under- 
lining?
Designer: The "classic" rule in this type 
Site plan: A -  a t r iu m - g a r d e n ,  D ~ ~ sin g le - le v e l 
h o u s e s ,  G  -  g a r a g e s ,  S -  ro o fe d  g a r b a g e  p la c e
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nastąpi zróżnicowanie w wysokości cią
gu parterowej zabudowy.
Architektura: Jakie funkc jona lne  zalety  
osied la są godne podkreś len ia  ?
Autor: Prawidłowością „ klasyczną"
w tego typu domach jest wchodzenie 
z sieni do pokoju dziennego, który jest 
widokowo i przestrzennie przedłużony 
zielenią ogródka-atrium. Załamanie 
frontowej ściany w planie, dało możli
wość bocznego oświetlenia pomiesz
czeń oknami typowymi stwarzając jed
nocześnie wrażenie pełnej (ślepej) ścia
ny, izolującej wnętrze od uliczki. Otrzy
maliśmy właściwe oświetlenie wnętrz,, 
przy jednoczesnym dużym stopniu izo
lacji i intymności wnętrza domu. Istnieje 
także kontakt wizualny pomiędzy wnęką 
pokoju dziennego a kuchnią poprzez 
zewnętrzną przyzbę. Wreszcie, wszyst
kie pokoje mają kontakt wizualny i funk
cjonalny z ogródkiem-atrium. Garaż wy
posażony w mały warsztat, posiada wy
godne połączenie z częścią mieszkalną. 
Architektura: W ja k i sposób zbu do w a
liśc ie  Wasze ,,m in i-o s ie d le ” ?
Autor: Zorganizowaliśmy samowystar
czalną grupę ludzi -  przyszłych miesz
kańców. Samowystarczalną, to znaczy 
będącą w stanie własnymi środkami i rę
koma wykonać domy. Dobrali się więc: 
inżynier budowlany, architekt, murarz, 
dekarz, blacharz, cieśla, glazurnik itp., 
a także kilku spoza branży, jak socjolog 
czy lotnik.
Praca trwała 3 łata. Dziś jeszcze do 
zrobienia zostało sporo prac wykończe
niowych we wnętrzach i wewnętrznych 
uliczkach. Wielu współbudowniczych 
wprowadziło się już po okresie półtora 
roku do gotowej kuchni i pokoju. Miesz
kając już w ..mini-osiedlu” wykańczali 
inne domy. Pracowaliśmy 3 popołudnia 
w tygodniu i w niedziele. Każdy z nas 
przepracował około 3500 godzin. Sami 
wykonaliśmy wszystkie roboty budow
lane, wykopy a także instalacje i kanali
zację. Dźwig samochodowy i koparkę

of houses is direct connection of the 
hallway and the living room which is 
visually and spatiałly extended by the 
greenery of the atrium-garden. The set- 
ting back of the part of front wali on the 
plan created the possibility of side light- 
ing the interiors through typical Win
dows thus preser ving the impression of 
fuli (blank) wali isolating the interiors 
frorn the Street. The interiors are proper- 
ły lighted yet isolated and initimate to 
a considerable degree, There is a visual 
contact between the alc:ove in the living 
room and the kitchen across the outer 
porch. Finally, all the rooms have visual 
and functionai contact with the atrium- 
garden. The garage is furnished with 
a smal i workshop and comforta bly eon - 
nected with the living part. 
Architektura: How did you build your 
''mini-developmen V 7 
Designer: We organized a self-suffi- 
eient group of people -  futurę inhabit- 
ants. Self-sufficient means being able to 
construct the houses by their own means 
and with their two hands. The group 
included: structural engineer, architect, 
briekłayer, roofer, tinsmith, carpenter, 
glazier etc., and also sonie people not 
connected with the trade * like 
a sociologist and a pilot.
The work lasted three years. Even today 
there is stil.1 a lot to be done in the 
interiors and inner streets. A num ber of 
builders moved in after ayear and a half 
to the finished kitchens and bedrooms. 
Already living in the ,,mini-develop- 
ment", they finished other houses. We 
worked three afternoons per week and 
on Sundays. Every one of us worked for 
about 3.500 hours. We did all the eon- 
struction work ourselves as well as ex- 
cavations, installations and sewage. 
A travelling crane and excavator were 
our own, Foam ionerete blocks and mor- 
tar were the basie building materials. 
Part of materials were from demołition 
and sonie were bought as second guali-

musieliśmy wypożyczyć. Traktor z przy
czepą służący do transportu mieliśmy 
własny. Podstawowymi materiałami bu
dowlanymi były bloczki siporeksowe 
i zaprawa. Część materiałów pochodziła 
z rozbiórki, a część nabyliśmy jako nie- 
pełnowartościowe. Kupiliśmy stolarkę 
typową. Nad piwnicami ułożyliśmy płyty 
kanałowe. Stropodachy zrobiliśmy z be
lek T-27 (z płytkami górnymi i dolnymi). 
Niewielka rozpiętość stropów umożliwi
ła ręczne rozmieszczenie belek na ścia
nach nośnych. W projekcie dom był 
przewidziany do masowego stosowania 
przy użyciu pracy ręcznej i lekkiego 
sprzętu. Z jakością wykonawstwa nie 
było kłopotu; każdemu na niej zależało, 
bo każdy budował dla siebie. 
Architektura: Czy to m oż liw e , by każdy 
bu do w a ł dla s ieb ie?
Autor: Możliwe, bo wszyscy wykonywa
liśmy całość ,,osiedla” w stanie suro
wym. Po wspólnym zakończeniu tego 
etapu budowy i przekryciu domów stro
podachami -  jednak bez wewnętrznych 
ścian działowych nastąpił moment przy
działu domów na własność. Sporządzi
liśmy listę według wkładu pracy i inicja
tywy każdego z ,.budowniczych” . 
Pierwszy z tej listy wybierał sobie domek 
spośród dziewiętnastu w osiedlu, drugi 

z pozostałych osiemnastu itd. Dalej, 
wykańczaliśmy domki według indywi
dualnych życzeń poszczególnych właś
cicieli, stawiając ścianki działowe, wbu- 
dowywując meble, montując instalacje 
i wyposażenie.
Architektura: Jakie pon ieś liśc ie
koszty?
Autor: Koszt podstawowych materiałów 
budowlanych i wykończeniowych, wy
posażenia i instalacji, koszt wypożycze
nia sprzętu oraz opłaty różnych formal
ności. Całą robociznę wnieśliśmy sami. 
Dzieląc sumę kosztów przez 19 użyt
kowników. wypada średnio na domek 
160 000 z*.
Architektura: Jakie  uw ag i czy w n iosk i

ty. We bought typical carpentry work. 
Channel słabs cover the celi ars. The 
roofs are madę of T-27 beams (with 
upper and lower panels). The smali 
span of the ceilings permitted the 
beams to be laid manuałly on the load- 
bearing walls. The design envisages 
a house for mass use with use of manuał 
work and light machines. We had no 
problem with the quality for everybody 
was set, on it as everybody was building 
for himself.
Architektura: How is it possible that 
everybody built for himself?
Designer: It is, as we all built the ”de- 
velopment” in unfinished State. After 
we have finished that part of building 
and covered the houses with ceiting 
slabs, but without the internal partition 
walls, we assigned the houses to their 
owners. We madę a list according to the 
work and initiative contributed by ev- 
ery "builder”. The first one on the list 
chose his house from among nineteen in 
the development, the next one -  from 
remaining eighteen etc. Then we 
finished the houses according to the 
indmdual wishes of the owners, as- 
sembling partition walls, in-building 
furniture, fittings and furnishings. 
Architektura: What were the costs? 
Designer: The cost of the basie building 
materials and finishing, furnishings and 
installations, the cost. of hiring the 
machines and payment for various for- 
malities. The work itself was done by 
ourselves. Dividing the overall cost 
among 19 users, an average price of 
a house is 160,000 zł.
Architektura: What comments or con- 
clusions can you formulate after the 
completion?
Designer: In futurę, this type of building 
should not be furnished with cellars as 
they take too much time and means. It is 
enough to excavate a minimum depth 
hole for the furnace room. Making the 
sloping cover on the fiat roof of foam
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n a s u n ę ły  s ię  W am  p o  te j re a liz a c ji?  
Autor: W przyszłości w tego typu zabu
dowie nie należy robić podpiwniczenia, 
bo to pochłania zbyt dużo czasu i środ
ków. Wystarczy zgłębić do wymagane
go minimum samo pomieszczenie z kot
łem ogrzewczym. Wykonując spadek 
pokrycia na płaskim stropodachu z gru
zu siporeksowego pod gładź i papę stra
ciliśmy blisko rok czasu. Wystarczyło 
nadmurować ś'ciany zewnętrzne o jedną 
warstwę siporeksu, ułożyć belki stropo
dachu ze spadkiem. Byłoby dużo proś
ciej i taniej. Aby „mini-osiedle” , którego 
mieszkańcy dojeżdżają do odległych 
miejsc pracy, przy założeniu ponad 20 
domów dobrze funkcjonowało, warto 
przeznaczyć wspólnie jeden domek na 
żłobek, świetlicę i ewentualnie pralnię. 
Architektura: D z ię k u je m y  a u to ro w i za  
in te re s u ją c ą  h is to r ię  o  b u d o w a n iu  d o 
m ó w  i za ra ze m  c e n n ą  le k c ję  s o c jo lo g i
czn ą  o  m o ż liw o ś c ia c h  w s p ó łp ra c y  lu d z i 
d ą żą cych  d o  te g o  s a m e g o  c e lu .
O b o k  ry s u n k ó w  o m ó w io n e g o  p ro je k tu , 
z a łą c z a m y  z d ję c ia  d o m k u  a u to ra , k tó ry  
z a m ie s z k a ł tu  m ię d z y  s w y m i.,w s p ó łb u - 
d o w n ic z y m i m in i-o s ie d la ’ \
A u to ra  o d w ie d z ił L u d o m ir  S łu p e c z a ń s k i

Legenda pomieszczeń na planach:
A wejście i przyzba 
B sień i rozbieralnia
C pokój dzienny

miejsce do pracy 
jadalnia 
kuchnia

3,67 m 
36,09 m2

6,56 m2 
5,20 m2 

13,20 m2 
4,02 m2 
1.04 m2 
4,80 m2

i 12,00 m2 
2,38 m2 

77,61 m2

D 
E 
F
G -  garaż 
H łazienka 
I -  WC 
J garderoba 
K pokoje sypialne

17,64 m2
L przejście z pawlaczem 
M ogródek-atrium 
N część pod pergolą

concrete for the finishing coat and as- 
phalt-saturated felt we wasted nearly 
a year. It would have been enough to 
add one layer of foam concrete blocks to 
the perimeter walls and slope the roof 
beams. It would have been much sim- 
pler and cheaper. The resident of the 
"mini-development" commute to dis- 
tant places of work; if there are morę 
than 20 houses, for the devełopment to 
function well -  it is worth designating 
one house for a nursery, playroom and 
even a laundry.
Architektura: Thank you for an interest- 
ing discussion about building houses 
and a valuable sociological lesson ab
out cooperation abilities of people striv~ 
ing to achieve the same end.
Apartfrom the design drawings we pre- 
sent photos of the designers house. He 
lives here with other co-buiiders of the 
mini-development.
The designer was visited by Ludomir 

Słupeczański

Legend of rooms on the plans:
A -  entrance and porch 
B ~ hallway and clothes closet ~ 3.67 sq.m 
C -  living room -  36.09 sq.m
D -  working space - 6.56 sq.m
E -  dining room -  5.20 sq.m
F -  kitchen -  13.20 sq.m
G-garage 4.02 sq.m
H -  bathroom -  1 04 sq.m
1~WC -  4.80 sq.m
J -  dressing room 
K -  bedrooms

-  17.64 sq.m and 12.00 sq,m 
L ~ passage with storage space 
M - garden-atrium 2.38 sq.m
N -  part under the pergola -  77.61 sq.m 97

i-------
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Dom atrialny 
The Atrium House


