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Okładka
Rysunki na okładce i rysunki otwierające poszczególne artykuły pochodzą z międzynarodowego konkursu dla dzieci 
„Mój dom, moje osiedle, moje miasto’ ogłoszonego w związku z XIV Kongresem UIA. Autorzy rysunków. Vreni Brauchli, 
Szwajcaria; Mónica Fiorensa Tomasi, Hiszpania oraz Sabrina Waheeda, Bangladesz, Zdenka Mitrović, Jugosławia, 
Patrick Gótz. Szwajcaria; Karolina Perin, Polska: Maria Efrain, Cypr; Gabriela Lange. Polska.

Drawings on Ute cx>vei and drawings opening the liidWidua! articies wen* seat in for the Internationa! competiiion for 
ehildren My Home, My Es ta te, My Town organized on the occasion ot the XVI UIA Congress. Authorsoi drawings; 
Vrem Brauchli, Switzęrland, Mómca Fiorensa Tomasi, Spain; Sabrina Waheeda, Bangiadesh; Zdenka Mitrovic, 
Jugosiavia; Patrick Gótz, Switzęrland; Karolina Perin, Poland; Maria Eiram, Cyprus; Gabriela Lange, Polami. 3
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Od redaktora:

• mm ydającnumer „Architektury” po XIV Kongresie UIA Warszawie proponujemy zapoznanie się
lrłr z niektórymi z materiałów kongresowych. Przedstawiamy wybrane prace z Międzynarodowych 

Konfrontacji Studenckich i Konfrontacji Warszawskich. W następnym numerze zamieścimy prace 
z seminarium terra 2.
Z  Konfrontacji Studenckich nie publikujemy wszystkich projektów z przyczyn czysto technicznych.
Z  Konfrontacji Warszawskich pokazujemy jedną pracę obszerniej, a z pozostałych -  fragment dotyczący 
kluczowego architektonicznie punktu miasta. W ten sposób możliwy był do zobrazowania stosunek 
poszczególnych zespołów do meritum problemu zawartego w temacie przedłożonym dla konfrontacji 
poglądów.
Jedną z nagród architektonicznych przyznawanych z okazji kongresów UIA jest nagroda Sir Patricka 
Abercrombie’a. W 1981 r.przyznana została warszawskim architektom za udział w dziele zmartwychwstania 
Warszawy, miasta, które w 1944 roku zostało świadomie nieomal całkowicie zburzone. Prezentujemy więc 
serce Warszawy -  Stare Miasto, odbudowane już w latach pięćdziesiątych. Pokazujemy je jednak nie jako 
ówczesny fenomen z dziedziny ochrony zabytków, lecz jako... najlepsze ze współczesnych osiedli miesz
kaniowych Warszawy, jakim faktycznie do dziś pozostaje. Sądzimy, że w ten sposób okazujemy najlepiej 
szacunek, jaki autorom odbudowy Starego Miasta składany jest wraz z nagrodą. (Przy okazji składamy 
gratulacje architektowi Tadeuszowi Baruckiemu za uzyskanie nagrody Jeana Tschumi, również przy
znawanej z okazji kongresów UIA.)
Numer „Architektury” kończymy jak zwykle suplementem „dom ”. Publikujemy w nim pokłosie seminarium 
ogłoszonego dla naszych czytelników wspólnie z polską TV. Materiał ten stanowi ciekawe, naszym 
zdaniem, studium socjologiczne obrazujące część naszych problemów dnia dzisiejszego. Czytelnikom 
interesującym się, z racji XIV Kongresu, polską architekturę współczesną edytor „Architektury”, Wydaw
nictwo „Arkady”, przygotował książkę prof. Przemysława T. Szafera „Nowa architektura polska -  diariusz 
lat 1970-1980” oraz -  opracowaną przez naszą redakcję -  „Architekturę polską’81”. Znane czasopismo ?’ 
„Baumeister” (wydawane w RFN przez wydawnictwo „Callwey”) w swym numerze 
poświęca również uwagę powojennej architekturze polskiej. Dla zainteresowanych współczesną architek- | 
turą krajów socjalistycznych przygotowane zostało przez Związek Architektów Bułgarii i wydawnictwo |  

4 „Sofiapress” nowe czasopismo redagowane przez międzynarodowe kolegium z tych krajów #
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Prom the Editor:

ię r r »hi s issue of  "A r c h i t e k t u r a " , publ i shed after the Congress in Warsaw, includes some of the
h ^  congressional materials, such as, for example, some chosen from the International Student 
e P°t*trontations, and from Warsaw Confrontations. The next issue w ill contain designs from the "Terra 

exhibition in  Wrocław.
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For purely technical reasons, we are not able to publish all the award-winning designs in the Student 
Confrontations.
to the case of the Warsaw Confrontations we are showing one project almost in fuli, and the key fragments 

other works concerning the architecturally vital part of Góra Kalwaria. Only in this way were we able 
to Ulustrate the attitude of all the teams to the core of the problem offered as the field for confrontation of 
opinions.
Cne of the architectural awards given for the occasion of UIA Congressesis
In 1981 it was given to the Warsaw architects who took part in the reconstruction of the city, almost totally 
destroyed in 1944. We are therefore presenting the heart of Warsaw -  the Old Town, rebuilt already in the 
fifties. We wish to show it, however, not as a conservational phenomenon, but as... the best ot the 
c°ntemporary housing estates in Warsaw. We believe that it  is the best way to show the respect we feel to the 
designers of the reconstruction of the Old Town. ( ( Moreovewe congratulate who received
the Jean Tschumi Award, also presented at the U IA congresses).
Fhis issue of "Architektura" is completed, as usual, with the It  includes the outcome of
a seminar announced for the readers together with the Polish T.V. The materials gathered in our
opinion, an interesting sociological study illustrating some of our everyday problems. Readers morę 
ln terested in Polish contemporary architecture can find additional Information in the book "New Polish 
Architecture -  Chronicie p f the Years 1975-1980" by P ro t Przemysław T. Szafer, published by the "Arkady" 
Fublishing House, andin "Polish Architecture '81 "prepared The

Faumeister" (published in the FRG by the "Callwey” Publishing House) has reserved some space for the 
c°ntemporary Polish architecture in its "congressional" issue. These interested in the contemporary 
architecture of the socialist countries can find information on this subject in a new magazine edited by an 
lnternational staff from these countries and prepared by the Union of Bulgarian Architects and the 

Sofiapress" Publishing House# 5



Wzywamy narody, ich przedstawicielstwa i władze do ustale
nia i utrzymywania kontroli rozwoju
1. Konieczne jest stworzenie skutecznych metod wpływania na rozwój środo
wiska i jego kontroli oraz zapewnienie jego równowagi na każdym poziomie 
tego rozwoju i w każdej skali.
2. Przygotowanie i wprowadzenie w życie zasad planowania i polityki w dzie
dzinie uprzemysłowienia, rolnictwa, dobrobytu społeczeństwa oraz rozwoju 
środowiska i kultury należy do zakresu odpowiedzialności władz państwo
wych. Planowanie jest procesem dynamicznym, który powinien obejmować 
nie tylko sformułowanie planęw, lecz również wprowadzanie ich w życie i stałe 
sprawdzanie ich efektów.
3. Polityka i programy rozwoju osiedli powinny ustalić dopuszczalne, mini
malne standardy niezbędne dla zachowania godziwego poziomu życia. Stan
dardy te różne w zależności od kraju i okresu czasu muszą odpowiadać 
zmieniającym się warunkom i możliwościom.
4. Przedmiotem polityki w osiedlach powinno być tworzenie mieszkania, 
infrastruktury i usług dostępnych dla tych, którzy ich potrzebują w kolejności 
występowania potrzeb 1 przy dopuszczalnym obciążeniu kosztami, a także 
nakładami społecznymi.
Sprawiedliwość społeczna zależy również od metod rozdziału tych dóbr 
między ludzi i zakresu ich dostępności.
5. Budowa części skłądowych osiedli miejskich czy wiejskich, takich jak 
mieszkanie czy drogi, przy zastosowaniu tradycyjnych łub współczesnych 
technologii -  w ilości wystarczającej do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa -  
powinna być uznana za wiodący sektor gospodarki i główny czynnik w plano
waniu zatrudnienia, a nie jako margines innych działań „produkcyjnych’.
6. Niezbędne jest przyjęcie polityki zmierzającej do zmniejszania różnic 
w standardzie życia i możliwości rozwoju na obszarach miejskich i pozamiej
skich.
7. W osiedlach teren gra rolę decydującą. Nieuporządkowana eksploatacja 
zasobów ziemi i ograniczona dostępność terenu miejskiego, a także wolnoryn
kowa gospodarka terenami stanowią przeszkodę w planowaniu i wprowadze
niu w życie programów rozwoju podejmowanych w interesie społeczeństwa. 
Konieczne jest ustalenie zasad prawnych zapewniających uporządkowanie 
i skuteczne sposoby użytkowania terenów miejskich dla zaspokojenia poja
wiających się potrzeb społecznych, oraz dla wykorzystywania wartości gruntu 
powiększonej w wyniku inwestycji publicznych w celu wspomożenia proce
sów rozwoju osiedli. Uznaje się, że w krajach, w których grunty miejskie zostały 
skomunalizowane, problem określenia wartości gruntu w zależności od jego 
społecznej przydatności nie został rozwiązany.
8. Władze kontrolujące rozwój miast muszą niezwłocznie podjąć kroki zapo
biegające degradacji środowiska i odbudować jego integralność w zgodzie 
z godziwymi standardami zdrowia publicznego i dobrobytu.
9. Uczestnictwo obywateli w procesie rozwoju powinno być uznane za ich 
podstawowe prawo i pobudzane poprzez usuwanie politycznych i instytucjo
nalnych barier oraz przez stworzenie swobodnego przepływu informacji 
pomiędzy wszystkimi kontrahentami, ujętej w jasnych i pełnych treści termi
nach, opartej na wiedzy, wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu.
Cele polityki w dziedzinie osiedli są nieodłączne od celów każdego z sekto
rów życia społecznego i gospodarczego. Rozwiązywanie problemów osiedli 
musi być zftem  podjęte jako integralna część procesów rozwojowych 
narodów i wspólnoty światowej.

Musimy przyjąć większy zakres odpowiedzialności zawo
dowej
1. Architektura jest złożoną sztuką i nauką tworzenia otoczenia dla ludzkiego 
życia. Architekt powinien dążyć do integrowania elementów środowiska już 
istniejących z nowymi, zarówno naturalnymi jak i stworzonymi przez człowieka 
i do podnoszenia wartości krajobrazu miejskiego przez projektowanie prze
strzeni odpowiadających ludzkiej skali. Powinien chronić i rozwijać dziedzic
two społeczeństwa, dla którego tworzy nowe formy przestrzenne i utrzymywać 
ciągłość rozwoju kultury. To podejście przekracza tradycyjne rozuęnienie 
zawodu i odpowiedzialności architekta wyłącznie za zlecone mu zadanie. 
Stwarza ono nową hierarchię zadań i odpowiedzialności społecznej dla 
projektantów różnych dyscyplin. Architekt powinien ujmować Swój zawód 
jako służbę społeczną.
2. Współczesny świat charakteryzuje się zróżnicowaniem systemów społecz
no-politycznych i gospodarczych. Projektanci odpowiadają za najskuteczniej
sze użycie metod dostępnych w każdym z systemów dla ulepszania środowi
ska tworzonego przez człowieka.
3. Wspólnym przedmiotem planowania gospodarczego i przestrzennego, 
projektowania urbanistycznego i architektury powinno być interpretowanie 
i zaspokajanie potrzeb człowieka. Aby osiągnąć ten cel architektura i planowa
nie winny opierać się na systematycznej i stałej interakcji i współdziałaniu 
projektantów z odpowiednimi dyscyplinami nauki, mieszkańcami miast, całym 
społeczeństwem oraz jego kierownictwem politycznym.
4. W procesie postępującej urbanizacji planowanie powinno odzwierciedlać 
zasadniczą, dynamiczną jedność miasta i otaczającego je regionu i organizo
wać związki funkcjonalne między osiedlami, dzielnicami i innymi elementami 
struktury miasta.
5. Osiedla powinny być projektowane z myślą o takim środowisku dla życia, 
w którym zachowana będzie indywidualność jednostek, rodzin i grup społecz
nych oraz znalezione będą właściwe środki dla umożliwienia im zarówno 
izolacji jak i bezpośrednich, wzajemnych kontaktów.
6. Obszary ważne z punktu widzenia historycznego, religijnego czy archeolo
gicznego oraz obszary o specjalnych walorach przyrodniczych powinny być 
zachowane dla potomności i zintegrowane ze współczesnym .życiem i jego 
rozwojem. Wartości o podstawowym znaczeniu dla wyrażenia zbiorowości 
i charakteru narodu muszą być chronione.

We cali upon the nations, their representatives and authorities 
to establish and maintain devełopment Controls
1. Efficient methods to influence and contro! the processes of environmental 
development and to secure balance at every level and scalę must be estab- 
lished.
2. It is the responsibiłity of governmental authorities to prepare and pursue 
plans and policies for human settlements, in harmony with policies on 
industriałization, agriculture, sociał welfare and environmental and cułtural 
enhancement. Płanning is a dynamie process, which should include not only 
the formulation of plans, but ałso their implementation and contmuingTeview 
of their effeets.
3. Human settlement policies and programs should establish and pursue 
minimum standards for an acceptable ąuality of life. Those standards may vary 
within and among countries, as well as over periods of time, and therefore must 
respond to changing conditions and opportunities.
4. The objhctive of settlement policies should be to make shelter, infrastruc- 
ture and services available to those wh© need them, in the seąuence in which 
they are needed, and at affordable monę tary and social costs. Social justice 
depends on the way in which these facilities are distributed among the 
population and on the extent to which they are madę accessible.
5. The construction of the physical components of human settlements -  be 
they rural or urban, dwellings or roadsr with traditional or modem tech- 
nołogies -  in sufficient volume to meet the needs of society, should be 
considered a leading sector of the economy and a major generator of meaning- 
ful employment, rather than a residual of other "productive' activities.
6. It is necessary to adopt policies, which aim at decreasing the differences 
between living standards and opportunities in urban and non-urban areas.
7. Land plays a crucial role in human settlements. Unregułated exploitation of 
basie land resources and limited availability of urban land and free land 
market are obstacles to płanning and implementation of development prog
rams in the public interest. There is a need to establish legał frameworks, that 
pemiit orderly and efficient ways of using urban land to meet the emergent 
needs of societies and to capture value added as a result of public investment 
and other efforts of society, in order to assist in the process of human 
settlements. It is recognized that in countries, where urban land has been 
communalized, the new problem of determining social land vałues in relation 
to use remains unresołved.
8. Authorities regulating urban development must take immediate steps to j 
prevent deterioration of the environment and to restore its basie integrity in ! 
accordance with acceptable standards of public health and welfare.
9. Citizen participation in the development process should be considered as 
a basie right and encouraged by removing political and institutional obstacles, 
and by providing a free flow of information, in elear and meaningfuł ternis, 
among all parties concerned, based on knowledge, mutual understanding and 
trust.

The goals of settlement policies are inseparable from the goals of every sector 
of social and economic lite. Solutions to the problems of human settlements 
must therefore be conceived as Integra! parts of the development process of 
individual nations and the world co mm unity.

We must assum e a greater scope of prof essional responsibiłity

1. Architecture is the complex art and science of creating a setting for human 
life. The architect should seek to integrate both existing and new elements, 
natural as well as man-made, and to enhance the ąuality of the cityscape 
through the design of spaces sensitive to human scalę. He should pro tect and 
develop the heritage of the society, for which he creates new forms, and 
maintain the continuity of cułtural development. This approach transcends the 
traditional understanding of the profession and the architect s resposibility 
only for his own commissioned work. It conshtutes a new order of challenge 
and social responsibiłity for the design professions. The architect should see 
himself as a servant of society.
2. The present world is characterized by differentiatedsSocio-połitical and 
economic systems. The responsibiłity of the design professions is to use the 
means available in every system in the most efficient way in bettering the 
man-made environment
3. The common objective of economic płanning, city płanning, urban design | 
and architecture, must be to interpret and respond to human needs. To achieve 
these ends, architecture and płanning must be based on systematic and 
continuous interaction and collaboration among the design professions and 
related scientific disciplines, city dwellers and community and political
leadership.
4. Płanning must refłect, within the context of the ongoing urbamzation 
process, the essential dynamie unity between the city and its surrounding 
region and establish functional relationships between neighborhoods,
districts and other elements of urban structure.
5. Human settlements should be designed to provide a living environment in .
which the identities of individuals, families and societies are preserved and1 
adeguate means for maintainint) privacy, as well as the possibility of face-to- j 
face interactions are provided. ]
6. Areas of historical, religious or archeological importance and natural areas I 
of special value should be preserved for posterity and integrated witheontem-j 
porary life and development. Values of fundamental importance in defining j 
community, as well as nationał character must be protected.
7. Housing must be regarded as a powerful tool for fostering social develop-1 
ment. Housing design must be flexible and permit easy adaptation to chanoin



7- Budownictwo mieszkaniowe winno być traktowane jako potężny instru
ment pobudzający rozwój społeczny. Projekty zespołów mieszkaniowych 
muszą być elastyczne i umożliwiać adaptację do zmiennych wymagań społe
czeństwa. Powinny zachęcać do twórczego współdziałania użytkowników 
w fazie projektowania, a także, gdzie to możliwe budowy. Istnieje pilna 
potrzeba rozwijania produkcji elementów budowlanych o niewygórowanym 
Koszcie, dostępnych dla ludzi.
8. Projekty i technologia budowy mieszkań, infrastruktury i usług powinny 
zakładać przystosowanie do przyszłych potrzeb, wykorzystywać w najwłaściw
szy sposób lokalne materiały i umiejętności i wykazywać podatność na 
ulepszenia.
9 Planowanie i projektowanie osiedli oszczędne z punktu widzenia wydatku 
energii oraz poszukiwanie nowych źródeł energii stanowią podstawowe zada
nie dnia dzisiejszego i przyszłości.
10. Planowanie i projektowanie architektoniczne powinno prowadzić do 
stworzenia zintegrowanego, wielofunkcyjnego środowiska. Każdy budynek 
jako element całości powinien współdziałać z jego innymi elementami dla 
uzupełnienia własnego obrazu.
11 Planowanie we wszystkich skalach musi łączyć w sobie stałą koordynację, 
kontrolę i ocenę realizacji oraz sprawdzanie jej skutków na różnych pozio
mach uwzględniając jako sprzężenie zwrotne opinie tych, na życie których 
wpływa realizacja planu.
12. Polityka w planowaniu i eksploatacji transportu na obszarach miejskich 
powinna podporządkowywać samochód prywatny rozwojowi systemu trans
portu publicznego i stwarzać uprzywilejowanie komunikacji masowej dla 
zredukowania zatłoczenia i skażenia miasta przez samochód. W planowaniu 
wzrostu miast należy brać pod uwagę społeczny, łączny koszt i korzyści 
wariantowych rozwiązań systemu komunikacji.
13. Planowanie osiedli powinno uwzględniać znane już niebezpieczeństwa, 
które mogłyby zwiększyć ryzyko klęsk żywiołowych. Planowanie i odbudowa 
Po klęskach spowodowanych przez przyrodę lub człowieka powinny prowa
dzić do poprawy jakości całego osiedla, jego przestrzennej struktury, funkcji 
' otoczenia.
14. Wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi krajami i regionami geograficz- 
nVmi nie powinna nigdy być traktowana jako przenoszenie gotowych rozwią- 
*ań, ale jako instrument rozbudzania wyobraźni.
15. Rozwój architektury może być poważnie ograniczony przez brak ciągłych 
badań naukowych, Należy w zawodzie architekta rozwijać aktualne możliwoś
ci prowadzenia badań.
18. Osiedla buduje się na świecie w największej części bez korzystania z usług 
architektów. Jest sprawą odpowiedzialności organizacji profesjonalnych 
w każdym kraju i UIA jako całości, znalezienie w stosunku do tradycyjnej 
praktyki zawodowej takiej alternatywy, która by czyniła usługi architektonicz
ne osiągalnymi dla szerokich kręgów społeczeństwa.
17 Konieczne jest stwierdzenie, że efektywne wykonywanie zadań architekta 
* planisty uzależnione będzie w każdym społeczeństwie od kierownictwa 
politycznego t  wagi przywiązywanej przez niego do sprawy osiedli.
18. Procesy twórcze są stymulowane i umożliwiane poprzez kontrowersje. 
Dlatego wnikliwa i konsekwentna krytyka jest istotna dla stałego rozwoju 
architektury i stosowania jej zasad.
Na każdym poziomie czy etapie rozwoju gospodarczego i technicznego rolą 
architekta jest interpretowanie wartości uznawanych przez społeczeństwo. 
Jego odpowiedzialność musi obejmować troskę o środowisko, w którym 
Pracuje i zapewnienie, aby jego praca stanowiła pozytywny wkład w harmo- 
n*ę tworzonego społeczeństwa i jego środowiska.

Pr*yjmujemy wyzwanie do pracy w świecie zróżnicowanym  
* zmieniającym się
Proces rozw oju  odzw ie rc ied la  dziś sta łą  kon fron tac ję  m iędzy tradycyjnym i 
ku ltu ram i i po jaw ia jącym i się now ym i w artośc iam i oraz techno log iam i, k tó re  
2agrażają is tn ie jącem u po rządkow i rzeczy. A rch itek tu ra , sztuka ściś le  sprzę
żona z te ch no lo g ią  i pow iązana z naukam i spo łecznym i, zna jdu je  się w cen- 
trum tej kon trow ers ji. H istoria  wykazuje, że w różnych s tad iach rozw oju  
cyw ilizac ji może być osiągn ię ta  rów now aga. M usim y we w spółczesnym  św ie 
c i  poszukiw ać tak ie j w łaśn ie  rów now ag i m iędzy środkam i techn ik i oraz 
w artośc iam i i ce lam i spo łecznym i. M usim y s taw ić czo ło  różnym  sytuacjom  
1 różnym p rob lem om , używając rozm aitych  ins trum en tów  i m etod dz ia łan ia  
*aw odow ego. M usim y w ykszta łc ić  następną generację  a rch itek tów  w  pełnym  
R ozum ien iu  tych w szystk ich  zadań i pobudzać je j w yobraźn ię  d la w yjśc ia  im 
Naprzeciw.
Nasza odpow iedz ia lność ma charakte r uniw ersalny. Mamy budow ać nowe 
Środowisko Człow ieka.

Bekłaracja ta może mieć znaczenie jedynie w świecie pokoju 
Między narodami. Zachowanie pokoju -  podstawy dia zaspokajania 
Potrzeb i aspiracji ludzi całego świata, stanowi największą odpowie* 
Palność rządów w stosunku do ludzi całego świata.
P*ądy powinny wstrzymać produkcję dla celów wojny i użyć swych 
lodków dla polepszenia warunków bytowania całej ludzkości. 
Warszawa została totalnie zniszczona w czasie drugiej wojny świa
towej. Niech jej odbudowa i rozwój, troskliwe odtworzenie dziedzic
owa historycznego, sukcesy i porażki staną się doświadczeniem 
i inspiracją dla architektów w ich dążeniu do tworzenia godziwego 
środowiska człowieka.

MHjidi denidnds. Ił shouid encourage creative participation by the users in 
design, as well as, where appropriate, in construction. There is a pressing need 
tu deveiop buiłding components, readily available to peopłe, at reasonabłe
cost.
8. Design and technołogies for shelter, infrastructure and services shouid 
provide for adaptation to futurę needs, make optimal use of local ręsources and 
skills, and be capabie of incremental improvement.
9. Energy-conscious planning and design of hunian settłements and search for 
new energy sources are major professional challenges of today and tomorrow.
10. Planning and architecture shóuld strive to create an integrated, muitifunc- 
tional environment, treating each buiłding as an element of a continuum, 
entering into a dialogue other ełements to compłete its own image
11. Planning at all scales shouid include continuing coordination, monitoring 
and evałuation of implementationand review atdifferentlevels with feedback 
from the people affected.
12. Policies for urban area traffic planning and management shouid subprdi- 
nate the private automobile to the development of generał public transportu 
tion systems. Transportation policy shouid favor mass transportation to reduce 
congestion and połłution by motor vehicies, The social costs and benefits of 
transport system alternatives shouid be directly considered in planning for the 
growth of cities.
13. Planning for human settłements shouid recognize known hazards, which 
couIćTtead to increased risk of natura! disaster. The planning of reconstruction 
after natural or man-caused disasters shouid be used to improve the guality of 
the whole settlement, its spatial patterns, fimctions and environment.
14. The exchange of experience among various ćountries and geographicał 
regions shouid never be seen as a simpłe transfer of ready-made Solutions, but 
as a means of stimulating local imagination.
15. The development of architecture may be seriously restramed by a lack of 
continuing research. Current research capabilities of the profession shouid be 
expanded.
16. Humań settłements are built, for the most part, without the benefit of 
architectural services. It is the responsibility of professional organizations in 
each country, and of the UIA as a whole, to find ałternatives to traditional 
architectural practice tliat will make architectural services available to 
broader segments of society.
17. It is imperative to recognize that the effective performance of the ar- 
chitect s and planner s role will be conditioned by the ąuality of political 
leadership and official commitment to human settłements in each society.
18. Creative processes are stimulated and enhanced by contro versy. Therefore, 
incisive and competent criticism is essentiał to the continuing develppmentof 
enlightened architecture and the application of its principles.

At every stage or level of economic and technical developmentf the role of the 
architect is to interpret the vaiues of his society. His responsibility must 
include consideration of the enyironment with which he works, and obiiga- 
tion to ensure, that his work will be a positive contribution to social and 
environmentai harmony.

We accept the challenge of working in a differentiated and 
changing world
The process of development today reflects a constant confrontation between 
traditional cultures and emergent values and technołogies, which threatens 
the existing order. Architecture, an art closely interrelated with technoIogy 
and connected with the social Sciences, is near the center of this struggłe. 
History proves that balance may be achieved at differentstages of civilization. 
In the contemporary world we must seek such balance between technical 
means and social values and aims. We must face different situations and 
probłems, using different tools and methods in our profession. We must 
educate the next generation of architects in fuli understanding of all of these 
challenges and toster their imagination to meet them. Our responsibility is of 
universal character. We are to build new environments for Man.

This Declaration can have meaning oniy in a world with peace 
among nations. The greatest obligation of governments in rełation to 
humanity is the preservation of peace as the basis for reaiizing the 
needs and ambitions of peopłe throughout the world. Govemments 
shouid stop production for war, and use their resources for the 
improvement of conditions for all humanity.
Warsaw was totally destroyed during the Second World War. Lef its 
reconstruction and development, loving reconstruction of historie 
heritage, successes and failures serve as experience and inspiration 
for architects in their pursuit of human enyironment

9
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) szkó ł aith itek -  T  he International Com petition for studęnts of tertiary archi tectm ai 
HA pod hasłem  1 sehoots was announeed tordhe XIV IMA i  ongress on the subject 
'odowisku” Na 'Rehahilitationof a smali unit in b  degradedurban  en \ironm ent .M O  
5 kon tynen tów . designs from 123 arctiitectural sehoots from 43 countńes irom Sconti- 

nents y e r e  sen tin  tor the competition. The participants were allowed  
fuli fręedom ot expression within the tram ew ork oi the competition  
su b jec t We are presenting the grap hic diagrams oi works awarded. 
The work opening the survev is shown with tuli description which was 
sen t in with the project, the remaining works  -  without description  
(lack oi spac.e). We hope how eves that this is suificient tor the i eadets to 
§ p t oriented in the outeom e of the competition.
The organization o i the com petition for studęnts o t architecture on 

subject relemntto all oi 
e c o n o m i c o r soc ia l situation,oi the UIA-s

The^fheme śelected for International Competition for Studęnts of 
Architecture Warsa w 31 reitects one the m ost common problem s faced 
* esents day architects, regardless oi the countńes or regions 
in whićh they practice. The restoration of social, technical and aesthetic

mlr represents a subject for study and work 
for architects all over the worki. The theme: Rehahilitation of a smali 

degraded urban environment" can apply to a settlement, 
district oi a smali tow n.
Each teaching establishment, depending on the naturę of the problem s  

którym  dzia ła  of rehahilitaiiońin the em ironm ent o i the coiink} it represents,defm ed  
the scope and detaUed program of rehahiliiatlbh for the selected unit. 
The detailed  program responds to the needs and the true possib ilitiesoi 
the region represented hy the concerned teaching establishment #

J U J  iędzynarodow y konku rs  dla s tuden tów  w yzszycr 
fon icznych  og łoszony z okazją XIV K ongresu U 

' ^ h a b i l i ta c ja  n ia łego  zespo łu  w zdegradow anym  śr 
K d h tit^ w p ły n e lo  .060 p ra c z e  123ućźę ln i z
Konkurujejcyin f^źk>staw ió fio  p e łn ą f sw obodę w ypow iedz i tw ó rcze j 

ram ach hasłą^końkursu. P rzedstaw iam y p ianbże g ra ficzne  n a g ro - 
dzonych prac. Fraca o tw ie ra jąca  p rz e g lą d [p ^ a z a n a  je s t z pe łnym  opi- 
Sern, ja k i zgś ta ł do n ie j do łączony, pozosta łe  bez op isów  (brak m ie j- 
sca w num erze). M am y je d n ak  nadzieję, że w ysta rczy to czy te ln ikow i 

zo rien tow an ia  s ię w dorobku  m erytorycznym * jó k i przyggr>i
konkurs. \
®r9enizow an ie  konkursów  dla s tuden tów  a rch ite k tu ry  na tem a ty  -istot- 
ne dla w szystk ich  k ra jów . bez w zględu na ich sy tu a c ję  po lityczną. 
ekonom iczną czy spo łeczną , s ta ło  s ię  ju ż  tradyc ją  M iędzyna todow ych  
Kongresów  Ul A. Tem at w ybrany na M iędzyna rodow y K onkurs  S tuden- Cong/- 
tow A rch itek tu ry  W arszawa 81 odzw ie rc ied la  je d e n  z  prob lem ów , z k tó - 
rym i na jczęśc ie j spotyka  się w spó łczesny a rch itekt, bez w zględu na 
kra j czy region, w któ rym  pracu je . P rzyw rócen ie  ś rodow isku  ludzk iem u by pre  
Wartosc i spo łecznych, technicznyęh. es te tycznych  je s t  terftątem  stu- h i w fu i 
d 'ow  i p rac a rch itek tów  na cą łym  św iecie . Tem at „ R ehab ilitac ja  m ałe- va !uest<rm an s enyironm e  
9o zespołu  w zdegradow anym  środow isku  m oże dotyczyć &sady,
dzielnicy lub małego miasta. Każda szkoła architektury określiła sama tm it in a
zakres i dok ładny p rogram  re w a lo ryza c ji w ybranego o b iek tu  w za leż  
aości od rodza ju  p rob lem ów  rew a lo ryzacy jnych  sw o jego kraju. Odpo 
wiada on potrzebom  1 realnym m ożliw ośc iom  reg ionu, w I 
dana szkoła a rch itek tu ry  •



iSBFi

Wydział Architektury i Budownictwa. Uniwersytet w Strathclyde 
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Grupa Revolutions w Lanark

R EVOLUTIONS
A HI STORY FOR NEW LANARK
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D epartm en t ot A rch itec tu re  and  B uilding Sc ience, l rm e rs ity  ot 
S trathclyde
G rea t B ritain , G lasgow  
L anark  R evolu tions

Brian Park, Jim Nicol, David Page

Grupa Revo!utions -  Historia dla New Lanark
1979 -  Dyplom
Brian: A gdybyśmy tak podjęli temat wsi New Lanark w naszej pracy dyplomowej? 
Jim: A gdzież to jest? Czy to...
Brtan: Nie, to nie jest nowe miasto, tylko mała zabytkowa wioska na południe od 
Lanark. Pracowałem w niej w czasie mojej rocznej praktyki. To właśnie tam Robert 
Owen wypróbował wiele ze swych idealistycznych pomysłów. Teraz wioska jest 
rewaloryzowana.
Jim: O Owenie mówiono nam w szkole...
David: Myślałem, że zajmiemy się czymś bardziej interesującym, na przykład 
gdzieś za granicą. Znam kogoś, kto ma dane o lotnisku w Bahrajn.
Jim: Bahrajn jest trochę za daleko. A co jest do zrobienia w New Lanark?
Brian: No cóż, w tej chwili nie ma żadnych szczegółowych zadań ani danych -  
tylko ogólny cel „ ożywienia■* tego miejsca. Na razie wszystkie prace dotyczą 
mieszkaniówki, a to przyciąga do wsi nowych mieszkańców. Fabryki i budynki 
publiczne są jeszcze nietknięte. Jest więc pole do popisu. To piękne miejsce -  
rzeka Clyde, wodospady...
Jim: Ale w takim razie można mówić tylko o pracach rewaloryzacyjnych. Czy to 
nam wystarczy do pracy dyplomowej?
Brian: Rewaloryzacja jest, oczywiście, najważniejsza w New Lanark. Jeżeli jednak 
byłoby to konieczne, moglibyśmy zaproponować także nową zabudowę.
Jim: To wygląda całfoem ciekawie, szczególnie że obecnie tak dużą uwagę 
przywiązuje się do rewaloryzacji. A przy wszystkich brakach bogactw naturalnych, 
sądzę, że rola rewaloryzacji w przyszłości będzie jeszcze większa.
Davld: Jeśli chcecie rewaloryzować i to jeszcze w pobliżu, niedaleko, to proponuję 
zrewaloryzować jakieś lotnisko... w Wielkiej Brytanii...
Brian: W każdym razie przyjedźcie do New Lanark i zobaczcie. Możemy spędzić 
tam dzień i podyskutować, a nawet pogadać z zarządzającym. W gruncie rzeczy to 
on byłby klientem.
Jim: No cóż... to brzmi całkiem interesująco... w każdym razie możemy rzucić na to 
okiem.
Brian: O.K., to ja to załatwię.
Davtd: New Lanark nie potrzebuje przypadkiem lotniska, co ?

Revolutions: A H istory for New  Lanark
1979, The thesis
Brian: What about taking New Lanark as our thesis project?
Jim: Where s that? Is it a...
Brian: No, its not a new town. Its a smali historie village just south ot Lanark 
I worked there for my year out. Its where Robert Owen evolved and carried 
through many ot his idealistic notions and now its  being rehabilitated.
Jim: We heard about Owen at school...
David: I thought we'd do something morę exciting, sayoverseas. Iknow someone 
whoś got a brief for an airport in Bahrain.
Jim: Bahrains bit far away. Whats there to do in New Lanark anyway?
Brian: Weil there's no brief set out at present -  just the generał objective of fuli 
revivification. At the moment all the work is being concentrated on the housinęf 
and that's drawing newresidents into the village. The mills andpublic buildings 
haven t been touched yet. The field is really wide open. Its a beautiful site... the 
River Clyde... the falls...
Jim: But I suppose its  all rehabilitation work. Would that be OK for our thesis? 
Brian: Weil rehabilitation would be the crux of the work butif ił was feltnecessarf 
we could propose new buildings where we thought appropriate.
Jim: lt soiiiids quite interestmg with rehabilitation assuming such an important 
role in an architects work these days. Even morę in the futurę I suppose with all 
these resource shortages.
David: If you wanted rehabilitabon and something nearer athand we coiddrehab 
an airport here in Britain...
Brian: Come and see it anyway. We could spend a day there and discuss it and ii 
you want we could have a talk with the manager. He'd really be the client.
Jim: Yes... it sounds interesting... we can at least look at it.
Brian: OK. Tli arrange it then.
David: New Lanark doesn t happen to need an airport does it...
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Styczeń 2010 -  Wprowadzenie
Trzydzieści lat po tej rozmowie praca członków zespołu w New Lanark została 
poddana krytycznej analizie przez historyka-badacza, który próbuje prześledzić 
ewolucję wioski w c(ągu ostatnich trzydziestu lat.

Historyk: Wasz związek z New Lanark jest już długi i ścisły. Na przykład, 
nawiązujecie stale do naturalnych cech wsi i korzystacie z nich w projektowaniu 
je j rozwoju. Nie znajdują natomiast odzwierciedlenia w waszej pracy podstawy 
rewaloryzacyjne dominujące w naszych czasach. To jest zapewne proces świa
domy...
Grupa Revolutions: Jak najbardziej. New Lanark jest wioską ściśle związaną 
z historią naszego wieku. Zrozumienie tego faktu, a także fizyczna tkanka wsi, 
taka, jaką ją zobaczyliśmy trzydzieści lat temu, określiły nasze poglądy, co do tego, 
jak New Lanark powinien wyglądać w przyszłości.
XVIII wiek -  Kontekst ogólny
Druga połowa XVIII Wieku byłą okresem społecznego i politycznego zamętu 
w świecie zachodnim, a przede wszystkim we Francji i w Ameryce. W tym też 
okresie innego rodzaju rewolucją wybuchła i trwała w Wielkiej Brytanii,

XVIII wiek -  Kontekst technologiczny
W pierwszym okresie Rewolucji Przemysłowej osiedla wiejskie i chałupnicza 
produkcja straciły znaczenie na rzecz osiedli i produkcji przemysłowej. W XVIII 
wieku rozwinęło się wiele osad, jak na przykład Coalbrookdale.

XVIII wiek -  Kontekst społeczny
Owe osiedla przemysłowe potrzebowały rąk do pracy i, szczęśliwie dla niektórych 
z pierwszych przedsiębiorców przemysłowych, ziemia dostarczała aż nadto chęt
nych, Był to okres „rugów chłopskich ’ i właściciele ziemscy często z zadowole
niem przyjmowali okazję pozbycia się nadmiaru ludzi ze swych gruntów. Ludzie ci 
przenosili się do miast lub nowych osad przemysłowych. Znaczenie sił na rynku 
dla układów społecznych było widoczne na przykład w Highlands, gdzie właści
ciele ziemscy usuwali swych dzierżawców z zagród, bowiem hodowla owiec na 
własnej ziemi stała się bardziej opłacalna.
1784 -  Dwaj ludzie interesu
Na podstawie technologicznego, społecznego i estetycznego kontekstu docho-

January 2010, Introduction i sti

work in New Lanark being critically analysed by an historical researcher. He is 
attempting to gain an insight into the eyplution of the village over the thirty year 
period.
Historian: Your involvement with the yillage has been a longand seemingly very 
intimate one. For example you relate closely to the naturę of the village and 
constantly draw from it as a basis for continuing its growth and development 
rather than imprinting upon it the prevailing attitudes of our time. This must be 
a conscious process...
Revolutions: Most certamly. New Lanark is a village steeped m the history of ouS 
country and it was a comprehension of that as well as the physical fabric when we 
arrived thathelped determine our view ofhow New Lanark should face the futurę.

18th century, The generał context
The iatter half of the 18th century was a period of sgcial and political upheaval in 
the western world, notably in France and America and it was in this international 
context that another revolution occured and continued to evolve, this time in 
Britain.
18th century, Technological context
The shift of emphasis in the early partof the Industriał Revolution was from rura! 
settlements and domestic scalę production to factory-based settlemęnts. There 
were a large number of communities śuch as the better-known Coalbrookdale 
which grew up through and towards the end of the 18th century.
18th century, Social context
Inevitóbły these industriai settlements reąuired labour and fortunately for many of 
the first industriai builders the land yielded abundant sources of labour. Enclosure 
was taking place and the landlord was often płeased to be rid of excess folk from 
his lands. They were inevitably drawn towards the cities or to the new industriai 
settlements. The Highland Clearances are a good example of market forces 
having social ćonseąuences. It became morę productive to have sheep grazingon 
one s ground than folk crofting. \

1784, Two men of business
And so against a background of technicaL social and aesthetic change we focus
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dzimy do podstaw rozwoju New Lanark. David Dale, jeden z założycieli New 
Lanark, przybył do Glasgow około roku 1763. Miasto to było w owych czasach 
ośrodkiem handlu tytoniem i cukrem, a potentaci handlowi stopniowo regulowali 
średniowieczną siatkę ulic i wznosili sobie wygodne pałace miejskie w stylu 
Palladia.
W październiku 1784 roku przybył do Glasgow Arkwright. Dale przekonał go, zęby 
odwiedził wodospady rzeki Clyde w Lanark. Według,,Starego Zestawienia Statys
tycznego". Arkwright był „  zdumiony korzyściami otwierającymi się dla przemysłu 
dzięki wodospadom Clyde. i powiedział podniecony, że Lanark pewnie z czasem 
stanie się szkockim Manchesterem, jako że nie widział jeszcze miejsca, które 
miałoby lepsze położenie czy dogodniejsze dla maszyn bawełnianych przepływy 
wody
Arkwright, Dale a także Dempster założyli przedsiębiorstwo w New Lanark. 
W 1784 roku miejsce to zostało wydzierżawione na wieczność od lorda Braxfield. 
Ten kawałek ziemi był w tym czasie (1784) zwykłym grzęzawiskiem w płytkiej 
kotlinie, do którego było trudno się dostać.
W innym miejscu opisano ten teren jako ,,bagnistą dziurę , niemniej jednak 
korzyści oferowane przez tę osłoniętą i lekko wilgotną dolinę, przez którą 
przepływał bardzo wartki strumień, wody wystarczyły, aby przekonać Dale a 
* Arkwrighta, że warto zająć się tym miejscem.
Ustalono przemysłowe ramy, zgromadzono ludzi do pracy, ułożono pierwsze 
kamienie. Wprowadzono podstawowe szkolnictwo. Cóż więc pozostało po Dale u 
w sensie fizycznym? Zarys układu dopasowanego do ukształtowania terenu 
2 pędami surowych domów, które zaczęły wspinać się coraz wyżej. Były tam także 
c*tery duże fabryki... i 2000 ludzi wciśniętych w to wszystko. 

irk. x1971 -  Rozstaje
ied % giądało na to, że New Lanark osiągnął koniec swych dni i ulegnie zapomme- 

niu- Zrujnowany pomnik XVIIł-wiecznej industrializacji w Wielkiej Brytami. A co 
^ ia ło  się gdzie indziej?

me W
■aiu Się gazie maziej r

*¥ tym okresie rosło zainteresowanie stosunkowo nową dziedziną-archeologią 
Przemysłową. Osiągnięto etap, na którym nie uważano już, że przemysłowa 
Pf2eszłość oznaczała coś stosunkowo prostego, coś, co przywodzi na myśl 

uli iedynie złe warunki, brud i ubóstwo. Przeszłość ta stawała się niemal romantycz
n i  na. Wzrost zainteresowań przeszłymi wydarzeniami wydawał się rosnąć wprost 
igs Proporcjonalnie do odległości w czasie od tych wydarzeń. I tak stało się w New 
the lanark.

*979-1980 -  Grupa Revołutions
s? Grupa Revo!utions Na początku mieliśmy trudności w dogadaniu się, co właści- 
ary w*e chcemy osiągnąć. Pole do popisu było duże, a my byliśmy tak skrępowani 

°Qólnie panującymi poglądami na konserwację... które brzmiały zmieniać jak 
ant nai™niej. Mówiło się również krytycznie o podejmowaniu tematów rewaloryzacyj- 
aii ny°h w studenckich pracach dyplomowych. W. pewnym sensie czuliśmy się 

zmuszeni do robienia nie tego, co uważaliśmy za słuszne, ale tego, co było 
i  ab wyra?em architektonicznej awangardy.

Niemniej jednak w ciągu tego roku zyskaliśmy przekonanie, że rozwiązywanie 
d ji musi,, wyrosnąć’ w naturalny sposób z korzeni wsi, a my po prostu musimy temu 

Pomóc. Co nie znaczy, że nie był to proces bolesny. Każda część i eiement musiał 
być rozpatrywany osobno i wymagał osobnego rozwiązywania. Tym razem była to 
niewielka idea kontrolująca wszystko, co się działo, a raczej ewolucja, organiczny 
Wzrost, w  miarę jak rosło nasze zrozumienie wsi. rósł również szacunek, z jakim 
Podchodziliśmy do pracy.
Decyzje wynikały z historii wioski. Jak pokazaliśmy, aż do czasów Owena wieś 
r°zwijała się logicznie i w sposób zaplanowany. Później zaś wszelkie dodatki 
'9norowały strukturę wsi ustaloną poprzednio. Uważaliśmy, że istota chrakteru 
wsi leży w tej strukturze i wszelkie prace prowadzone tam muszą rozwijać ją 
1 stanowię integralny element całości. 

ie ir w.
e is ™storyk: Czy to dotyczyło także nowych prac?
reat GruPa Revolutions O, tak. Jako architekci mogliśmy napisać długą listę nakazów

1 nakazów dla wsi. ale uważaliśmy, że to by doprowadziło tylko do karłowatego, 
/ery Zafałszowanego rozwoju. Dobry projektant mógł przyjechać i łamiąc wszelkie 
and re9ułY stworzyć projekt, który byłby powiązany z wioską w nowy i zaskakujący 
ient sPQsób. My uważaliśmy, źe istotną rzeczą jest zrozumieć, jak to rosło, jakie 
,t be k° ncePcje uformowały to miejsce, i możemy powiedzieć tylko, że z tej wiedzy 

wynika ,, wyczucie ” , co jest dobre, a co złe dla New Lanark.

n°we H*s*oryk Zanim przejdziemy dalej, czy moglibyście mi powiedzieć, jakie były
ure. wasze zamiary w tym dokumencie [pracy dyplomowej]. Pamiętam, co mówiliśmy 

na __ _ . . _ I * --- rr\iaLrłr\lAjartiam nmj krutwknwa-

down on the particular background of New Lanark. David Dale, one of the 
founders of New Lanark, arrived in the city of Glasgow around 1763. The city to 
which he came was one of bustling commerce with rich tobacco and sugar lords 
progressively regularising the medieval Street pattern of the city and building foi 
themselves comfortable Palladian town houses.
In October of 1784 Arkwright visited Glasgow and was persuaded by Dale to visit 
the falls of Clyde at Lanark. According to the Old Statistical Account Arkwright 
was, "...astonished at the advantages deriveable from the Falls of Clyde, and 
exultingly sald that Lanark would probably in time become the Manchester of 
Scotland; as no place he had ever seen afforded better situations, or morę ample 
streams of water for cotton machinery.
Arkwright, Dale and also Dempster became partners in the venture at New Lanark 
and in 1784 the site was feued from Lord Jushce Clerk, Lord Braxfield.

This spot of ground was at that peńod (1784) almost a mere morass situated in 
a hollow den, and of difficult access.
Elsewhere the description is of, '...a boggy hollow ', nevertheless the advantages 
offered by the sheltered and slightly damp valley, combined with the powerful 
water flow were enough to persuade Dale and Arkwright that the area should be 
developed.
The first stones had been iaid, the industrial framework established and a popula- 
tion of varied character buiłt up. The basie provisions of schooling and certain 
other facilities had been introduced. So in physical terms what did Dale leave? 
A layout pattern which followed the land with stark rows of housing, by now 
beginning to cłimb the contours upwards from the upper shelf. Also there were the 
four large miłłs... and into it all crammed óver 2000 people.
1971, The crossroads
New Lanark appeared as if it had come to an end, slowiy to be torgotten,. 
a monumentdl ruin to the industrialisation of 18th century Britain. But what was 
happening elsewhere? There was at that tim e a grow ing interes! in the relatw ely 
new field of industrial archaeology. The stage had been reached in certain 
guarters when no longer was the industrial past som ething relatively unsophisti- 
cated, som ething which evoked visions of bad conditions, dirt and poverty It was 
becom ing almost rornantic lsed. Interes! in past even tsappearsto  m erease in direct 
proportion to the extent of o n e s  removal from them in time. and this was the case 
here.

— ^  n a m i a r y  W  l y m  U U H U U lG i  l i s i c  j -  ■ ——  
,,M Początku o n iedocen ian iu  kon tekstu  p rzed  p ro jek tow an iem  czy kry tykow a- 
n!ern, ale zastanaw iam  się, czy to  rzeczyw iście  takie  ważne co fać się aż dw ieście  

1 in to yd z ie śc i lat.
►nal UruPa Revolutions: Pewnie myśli pan, że byliśmy młodzi i pełni entuzjazmu. Tak, 
i in bowiem wszystko zaczęło się od projektu dyplomowego. No cóż. nasz stosunek 

do tych rzeczy pozostał mniej więcej ten sam, Każdy oczywiście przyjmuje, że 
kontekst jest najważniejszy dla projektowania. Na początku naszego pobytu 

Liral w New Lanark stwierdziliśmy, że nie jesteśmy w stanie uchwycić problemów 
iere Pr°joktowych i rozwiązać ich ku naszemu zadowoleniu bez zagłębiania się 
iale w Przeszłość znacznie bardziej niż to kiedykolwiek przedtem robiliśmy. A próbo

waliśmy. Wykonaliśmy wszystkie zwykłe analizy terenu itd. Budynki, które projek
towaliśmy, wydawały się być dopasowane do Rejonu Konserwatorskiego, ale 

iy of w 9tębi duszy czuliśmy, że nie jest to solidna robota. I tak raz robiliśmy coś. co 
surę z*yMe nazywa się projektowaniem, a raz swego rodzaju graficzną analizę historii. 
roni 0 nas chodziło, uważaliśmy, że wszystko to jest projektowanie. Im bardziej 
trial Zlizaliśm y się do korzeni New Lanark, tym lepiej rozumieliśmy tę wioskę, a zatem
rces ros,a również nasza w iara'że jesteśmy w stanie stworzyć rozwiązanie zgodne 
goDZ lstote> tego, co istniało, co kiedyś było już faktem. To wymagało zrozumienia nie 

tylko strony fizycznej i estetycznej, ale również struktur społecznych.
^ 40"1960 -  Fabryka 1
w  miarę upływu lat XX wieku New Lanark zmieniało się po zarządem Gourock 

j c u s  R°Pework Company (Fabryka Lin i Sznurów Gourock). Na początku lat czterdzies-

1979-1980, Revolutions
Revolutions: lVe struggled at first to come to an understanding of what we wanted 
to achieve. It was an open brief, and then again we were so constramed by 
prevailing attitudes on conservation.. touch as little aspossible. Then there were 
also many criticisms of adopting rehabilitation as a vehiclefora university design 
thesis. In a sense we felt pressured into doing something which was not an 
expression of what we believed to be right but rather was an expression of the 
architectural avant gardę.
However, gradually over that year we became convinced that the solution had to 
grow naturally from the roots of the village and this is really what we allowed to 
happen. That s not to sayit wasn ta painful process. Each part and element had to 
be considered in its own right, and reąuired its own solution. Not this time the 
grand concept which controlled all that happened but rather an evolution, an 
organie growth. As our understanding grew of the village so did the respect with 
which we approached it. The basis for these dedsions really stemmed from the 
hjstory of the village. As we have shown, the village up to Owen 's time had grown 
up logicallyand in a well thoughtoutmanner. After that time additions were madę 
which paid scant attention to the structure that had been set up. Wereasoned that 
the essence of the village lay within that structure and as a result any work that 
took place could ordy do so ifitadded to that structure in such away thatit became 
a unified element within the whole.
Historian: And this applied to new work as well?
Revołutions: Yes it did. As architects we could have written out a long list of do s 
and don ts for the villager but we believed that would onlyserve to stuntorfalsely 
controlled development. A good designer could well have come along and 
the rulesand still have achieved a marvellous piece which related to the
village in a new and striking manner. What we felt was essential was an 
understanding of how it had grown up, what the conceptual ideas were that had 
formed it and again we sayfrom thatstems what we can only term a feelmg for 
what is right and wrong in the New Lanark context.
Historian: Before we go on could 1 ask you a bit about what your mtentions are m 
this document. Iknow what we said at the beginning about not fully appreciatmg 

- the context before design or criticism can takeplace butl wonderhowunportantit 
is to go back almost two hundred and thirty years.

Revolutions: Probably you re thinking we were young and fuli of enthusiasm in 
those days. After all it was a university thesis which started things off. Weil our 
approach has remained morę or less the same sińce. Everyone of course accepts 
that the contextis critical to the design process. Our expenence in the early days of 
the New Lanark project was that we could not grasp the design problem and solve 
it to our own satisfaction without going much deeper than we everhad before into 
the background. We did try. We went throught the usual site analysis and so on. .. 
the buildings we designed worked and appeared on the surface to be compatible 
with the Conservation Area, but at a deeper levekwe felt we did nothave a solid 
basis. And so we altemated between what would normally be referred to as 
design", and agraphic analysis ofhistory. As far as we were concerned it was all 

design. The nearer we got to the roots of New Lanark the morę we felt we 
understood the village an hence the morę confidence we had in ourability to come 
up with a solution which was in the essence of what did exist and, most 
importantly, had already existed. This involved an understanding of not only the 
physical and the aesthetic, but the underlying social structures too.
1940-1960, Mili 1 '
As the 20th century progressed New Lanark continued to evolve under the 
ownership and management of the Gourock Ropework Company. It was m the 13



tych z powodu wielu problemów rozebrano wyższe kondygnacje Fabryki 1. 
Pozostał budynek czterokondygnacyjny (licząc łącznie z sutereną). Wschodnia 
elewacja została podparta stalową konstrukcją. Dach zmieniono na płaski, a we
wnątrz wzniesiono stalową konstrukcję. Cóż więc się stało z fabrykami projekto
wanymi przez Arkwrighta w New Lanark? Trzy z nich znikły, a jedyna zachowana 
z czasów działalności Arkwrighta była już tylko okaleczoną skorupą pozbawioną 
wewnętrznej drewnianej konstrukcji.
Historyk: Rozumiem, że wieś zmieniła się od czasów Owena, ale czy jest to 
wystarczające usprawiedliwienie dla dalszych zmian? Czy nie jest to bardziej 
wytłumaczenie dla tego, co zrobiliście i argument przeciwstawiający się tym, 
którzy mówią, że interweniowaliście w dzieło Owena?
Grupa Revofutions: Powtarzamy, że Owen był tylko jednym z ludzi, którzy tam 
działali, New Lanark był dziełem Dalea i Arkwrighta. Niemniej jednak czasy Dalea 
i Owena również i nas interesowały najbardziej i prawdopodobnie ujrzy pan 
odzwierciedlenie tego w naszej pracy, gdy ją panu przedstawimy.
Gdyby Owen pozostał dłużej w New Lanark, on także kontynuowałby ewolucję. 
Sam fakt, że wieś ewoluowała, nie jest żadnym wytłumaczeniem dla popychania 
tego procesu.
1986 -  Fabryka 2
Grupa Revoiutions: Rozbudowa Fabryki 3 i fakt, że Fabryka 2 była znacznie 
zmieniona spowodowały, że odważyliśmy się zaproponować bardziej ambitny 
projekt dla tego budynku. Fasada była oczywiście z cegły i centralny akcent znikł. 
W stosunku do tego budynku podjęliśmy dwie zasadnicze decyzje. Jako fragment 
naszej architektonicznej reinterpretacji jego historycznego poprzednika, zbudo
waliśmy wewnętrzną ścianę w obrębie fabryki w miejscu, w którym niegdyś 
istniała oryginalna ściana Fabryki 2. Jest ona wysunięta za ceglaną elewację 
frontową. Nawiązując do tego wysuniętego fragmentu i nowego wejścia, przetwo
rzyliśmy poprzedni centralny akcent fasady w ścianie z cegły wielobarwnej.
W czasie gdy rozpoczynaliśmy pracę nad fabrykami, zajmowaliśmy się także 
pracami nad krajobrazem, w ten sposób przygotowując się do Festiwalu w 1964 r. 
Uważaliśmy, że ta działalność jest tak samo ważna jak nasza działalność budow
lana.
1995 -  Fabryka 1
Historyk: Interesuje mnie fakt, że wasz pierwszy nowy -  czy też niemal całkowicie 
nowy -  budynek naśladuje formę już istniejącą. Zgoda, opasaliście go schodami 
i przeprowadziliście kilka dróg, ale z tego, co powiedzieliście do tej pory wynika, 
że nie wykraczacie daleko poza pastisz. Projektujecie „wypchane” budynki. 
Spójrzcie na zachodnią elewację. Jest taka, jak była przedtem -  dodaliście tylko 
kilka nowych fragmentów.
Grupa Revołutions: Owszem, tam, gdzie nam się tó wydawało stosowne, forma 
budowlana pozostaje lub jest kontynuowana. Niemniej jednak do tego podstawo
wego kamiennęgo otoczenia dodaliśmy kilka detali -  uwydatniających piękno 
tego miejsca, które również, jak nam się wydaje, ułatwiają zrozumienie jego zalet. 
W tym miejscu można znaleźć wiele przykładów takiej działalności. Rozumieliśmy 
naszą rolę jako tłumaczy, którzy uwydatniają charakter i piękno wsi. Chcieliśmy 
pozostać w harmonii z tym.
Zasada,,ściany wzdłuż rzeki” jest przeprowadzona konsekwentnie. Kontynuowa- 
liśmy to w naszej pracy nad galerią nadrzeczną. Tutaj jedynie naszą interpretacją 
kontynuowaliśmy formę architektoniczną i wzbogaciliśmy ją.
Oryginalna fasada została odbudowana do poprzedniej wysokości, zaokrąglona 
ściana schodząca do rzeki została doprowadzona do końca, a schody pomiędzy 
tymi ścianami łączą galerię na wysokości dachu z galerią nadrzeczną.
Historyk: A kładka... Wiem, że był tam jakiś pomysł.
Grupa Revolutions: No cóż, od dłuższego czasu dążono do ściślejszego połącze
nia obu brzegów rzeki w pobliżu New Lanark. Jedna kładka została co prawda 
zbudowana trochę dalej w górę rzęki. ale pna łączy dwa rezerwaty przyrody 
i znajduje się w pewnej odległości od wsi.
Historyk: A co powiecie o...
Rozmowa ta trwała jakiś czas, ale dotyczyła innych budynków zaprojektowanych 
przez zespół, a nie spraw związanych bezpośrednio z New Lanark.

early 1940 s that a combination of problems led to the removal of the upper levels 
of Mili 1 leaving a four storey building, including the semi-basement, which was 
subseąuently shored at its east facade by a structure of Steel. The roof was now flal 
and a Steel structure was ereCted internally. So what had happened to the 
Arkwnght-type mili in New Lanark. Three had gone and the only one dating from 
the time of Arkwright s involvement was now a reduced shell stripped of its 
interna! timber structure.
Historian: I accept that the village had changed sińce Owen s time but is that 
a justification for continuing to change it?... is it not morę an excuse for what you 
have done and a counter-argument to those who say you have interfered with 
Owen s creation?
Revolutions: Again we d say that Owen was only one of those mvolved. New 
Lanark was the creation of Dale and Arkwright. However, it was the Dale and 
Owen periods that we too were most interested in and youll probably see that 
coming out in o u t  work as we explain i t .

Had Owen lived on in New Lanark he too would have continued the evolution. 
The fact that the village had evolved is certainly not an excuse for carryina it 
further. 1 *
1986, Mili 2
Revolutions: The success of the developmentof Mili 3 and the fact that Mili 2 had 
been greatly altered led us topropose a morę ambitious scheme for this building. 
The facade of course was in brick and the central emphasis had gone. We madę 
two major decisions regarding this building. As part of our architectural rem- 
terpretation of historie precedent we constructed an internal wali within the mili 
space following the linę of the original Mili 2 wali. This projected centrally behind 
the brick facade and, related io this projection and to the new entrance, we 
reinterpreted the former central feature in polychromatic briekwork.
At the same time as the imtial work started on the mills we carried out extensive 
landscaping in preparation for the 1984 Festival. We saw that work being as 
important as any of the building work we carried out.

1995, Mili 1
Historian: I’m interested to see here that your first entireiy new building -  almost 
entirely new anyway -  follows the form which previously existed. Okay youve 
wrapped a stair round the end and madę a /ew  routes through but despite whatyoii 
have said you are doinglittle morę than pastiching... designingstuffed buildmgs. 
Look at that west facade. It s just as it was before with bits and pieces added.

Revolutions: Where appropriate, building form continues, yes, but we have 
overlayered this punched elemental stone environmenĆwith incidents -  high- 
lights on the stone backcloth — which we believe add to the beautyoftheplace but 
also bring you to a greater understanding of its ąualities. There are many 
examples of that throughout the site. We saw our role as interpreters ąuietly 
bńngingout the character and beauty of the village. We wanted to be inharmony 
with it. 1
The principle of the wali against the river is strong and is continued in our work in 
the river gallery. What we have done here is to continue a building form and 
enrich it by interpretation.
The original facade was rebuilt to its former height, the curved wali to the river 
was carried round and the two were united by a stair linking the roof gallery to the 
river gallery.
Historian: And the footbridge... I know the idea was certainly there.
Revolutions: Weil there has been for some time a desire to create a strongerlink to 
the other side of the river near to New Lanark. Of course a footbridge was built 
further upriver linking the two naturę reserves but this was atsome distance from 
the village.
Historian: What about...
This conversation continued for some time but dealt with points not directly 
related to the work the group had carried out in New Lanark but with other 
buildings designed by the group.

2010
Brlan: To była dopiero nasiadówka... pytania, pytania i pytania.
Jim: Trudno wyczuć, jakie on z tego wszystkiego wyciągnie wnioski. Nie po raz 
pierwszy ostro nas skrytykują za to, co zrobiliśmy.
Brian: Nie, sądzę, że będzie sprawiedliwy. Pozwolił nam się wypowiedzieć 
i wytłumaczyć pomysły i zasady, którymi ąię kierowaliśmy w projektowaniu. A to 
i tak znacznie więcej niż pozwolili inni.
Jim: Jasne, że wieś znacznie się zmieniła od czasów, kiedy zaczęliśmy się nią 
zajmować. Popełnialiśmy błędy, ale jestem pewien, że generalnie obraliśmy 
słuszną koncepcję.
David: To prawda, ale jednak czuję nostalgię, gdy pomyślę jak to wyglądało, gdy 
pierwszy raz przyjechaliśmy do New Lanark, żeby spotkać się z Brianem. Pamięta
cie, był taki piękny dzień. Chodziliśmy koło tych cichych budowli... to było 
przeżycie, którego nigdy nie zapomnę. Żadnych ludzi, żadnych hałasów, tylko 
cisza... składnica wspomnień. Poniekąd miło byłoby zachować to w tej samej 
formie, tylko że czas nie chce się zatrzymać. Teraz byłyby to już tylko ruiny, a nie 
wieś pełna życia i ruchu. Swoją drogą, teraz nie jest to złe miejsce do mieszkania. 
Brian: Ty zawsze byłeś romantykiem.
Jim: No właśnie, a przecież gdybyśmy mieli jakąś inną szansę, zmusiłbyś nas do 
budowania lotnisk na księżycu...

2010
Brian: That was some session... ąuestions, ąuestions and morę ąuestions.
Jim: Its difficult to know what conclusions h es going to draw from it all. It 
wouldn t be the first time that we ve been heavily criticised for what we have 
done.
Brian: No, I thinkhe 11 be ąuite fair. He gaveus a chańce to express our ideas and 
the principles which went into their formation. That s a lot morę than many people 
have given us a chance to do.
Jim. The village certainly has changed a great deal sińce we became involved. We 
madę mistakes but on the whole I m surę we ’ve pushed the right philosophy. 
David: Thats truef yetlstill get nostalgie when I think of what it was like when we 
came for the first time down to the Hllage to meet you Brian. You remember, it was 
a beautiful day. Just to walk roimd these silent masses... it s something 111 never 
forget. No people, no noises, just silence... a storehouse of memories. In a wayit 
would have been nice to see it staying like that but time never stands still. They d 
have been ruins now, not a bustling, living village... on reflection it s not a bad 
place to be now.
Brian: You always were the romantic.
Jim: That s ńght, and you d have had us building airports on the moon given half 
the chance...
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KONFRONTACJE WARSZAWSKIE ’81
Odnowa wartości przestrzennych
THE WARSAW CONFRONTATIONS '81
Renewal of Spatial Yalues
M iędzynarodowy,  cykliczny konkurs Oddziału Warszawskiego 

SARP z tematem dobranym w 1981 roku pod kątem obrad XIV 
Kongresu UIA. Pełne brzmienie tematu: „Koncepcja programowo- 
-przestrzenna zagospodarowania wartości krajobrazowych doliny Wi
sły w rejonie Góry Kalwarii”. Autorzy prac zostali zaproszeni imiennie 
przez organizatorów. Prezentujemy jedną z prac w całości wraz 
z opisem, z pozostałych prac plansze urbanistyczne z opracowań 
miasta w skali 1:2000 i jego centrum w skali 1:500.
Celem spotkania „Konfrontacje Warszawskie 81” była wymiana 
zawodowych poglądów międzynarodowego środowiska architek
tonicznego w zakresie programowania, projektowania oraz sterowania 
rozwojem funkcji rekreacyjnych na obszarach o szczególnych 
walorach krajobrazowych i klimatycznych. Uczestnikom postawiono 
zadanie opracowania koncepcji modelu współczesnego wypoczynku 
w rejonie aglomeracji warszawskiej. Zakres opracowania obejmował: 
-  koncepcję struktury zagospodarowania rekreacyjnego rejonu mias

ta Góra Kalwaria w skali 1:25 000;
-  koncepcję zagospodarowania miasta w skali 1:10 000;
-  koncepcję urbanistyczną zagospodarowania centrum miasta w skali 

1:2000;
-  koncepcję architektoniczną wybranego fragmentu centrum miasta 

w skali 1:500;
Na zakończenie „Konfrontacji Warszawskich 81” zorganizowano 
międzynarodowe sympozjum z udziałem autorów poszczególnych 
prac.

e theme of the 1981 Confrontations, an intemational cycli
competlUon organized by the Warsa w Chapter of SARP was suiie

to the generał subject of the XIV UIA Congress. The fuli title Mi? a. ^
Program and Spatial Concept for DevelopmentofLandscape Value$» joiin

the Yistula River Valley in the Góra Kalwaria Area”. The d e s ig n h|>a
were personally invited by the organizers. One of the designs ^1 c*Vit?

presented in fuli, with the description, and the other works consist * >
urban piannina panels for the town in scalę 1:2000and its center in sc  ̂
1.500. N i
The meeting 11 Warsa w Confrontations 81” was aimed at exchang$
Professional opiniom of the intemational architectural milieu on 9  $kle- 
subject of programming, designing and controlling the recreatio'9 N n?
functions in areas particularly valuable because of theirlandscape 0* g *
climate.
The parficipants were faced with the task of preparing a concept ^
model of contemporary recreation in the area of the Warsa w aggłoti*e £api ię
ation. The work embraced: N tre
-  a concept for the structure of recreational development of the N 9
Kalwaria town area in scalę 1:25000 
— a concept for development of the town in scalę 1:10000

r>an urban planning concept for deyelopment of the town centet *Wic 
scalę 1:2000 j

an architectural concept for a chosen fragment of the town centef r̂Qn
scalę 1:500. obi"ekt
The ”Warsaw Confrontations 81"  ended with an intemational semW 
in which designers of the Confrontation projects participated. sOij- £



Góra Kalwaria Góra Kalwaria

M iasto za łożone zosta ło  w 1666 roku  
przez b iskupa Stefana W ie rzbow 

skiego na w ysokim  cyp iu  skarpy w iś la 
nej, w  od leg łośc i 30 km od W arszawy 
Przy skrzyżow an iu  d róg  W arszaw a-K o- 
* ie n ice -L u b iin  z d rogą  prow adzącą do 
Przeprawy przez W isłę. Układ p rze
strzenny m iasta, k tó re  za łożone zosta ło  
lako ośrodek pow szechnego w ówczes- 
nVch czasach w Europ ie , ka iw ary jnego 
kultu re lig ijnego , charakteryzuje  ba ro 
kowe za łożen ie  urban istyczne  w kszta łt 

krzyża. Zam iarem  b iskupa S. W ierz
bowskiego było  naśladow anie  Je ro zo li
my. Uderzające jest podob ieństw o , ja- 

zachodzi m iędzy układem  g łów nych  
u'*c m iasta a średn iow iecznym i fan tas
tycznymi p lanam i Jerozo lim y. Układ 
kr*yża wyznaczają:
"  o lica Kalwaryjska p rostopad ła  do 
skarpy | zam knię ta  od strony W isły ze- 
sPołem kośc io ła  i k lasztoru  bernardy- 
nów (obecn ie  ko śc ió ł para fia lny)
|1 z p rzeciw nej s trony kościo łem  Św. 
^ rzyża usytuow anym  na w zgórzu  Kal
o r i i  (obecn ie  cm entarz) stanow iąca  
Wraz z rynkiem  g łów ną  oś krzyża:
:  ó iica P ijarska zam knię ta  kościo łem  

klasztorem p ija rów  (obecn ie  zakład 
j^Pieki d la przew lekle  chorych) i. u lica  
. 0rn in ikańska zam knię ta  kościo łem  
1 klasztorem  dom in ikanów  (rozebrany 
^  *IX  w ieku) s tanow ią  krótsze ram iona 
Kr*Vża. C entra lnym  punktem  założenia 

skrzyżow anie  obu  osi z usytuow a
nym w łym  m ie jscu pałacem  Piłata 
Obecnie kośc ió ł p ija rów ). W zdłuż ra
ił1*01'! krzyża rozm ieszczone były dz ia łk i 
^ o w ia n e ,  zaś w zd łuż u licy  K a lw aryj- 

^ ,e) dz ia łk i og rodn icze  m ieszczan. 
/J Pierwszej po łow ie  XIX w ieku  p rzep ro 
s z o n o  w  m ieście regu lac ję  sieci u li-  
S e j ,  w w yn iku  k tó re j zawężono po- 
^ z e g ó ln e  ram iona  krzyża i w ybudo- 
aho ratusz na rynku zabudow u jąc tak- 

wschodnią  część rynku.
^ał°żony układ u rban istyczny m iasta 

niew ie lk im i odkszta łcen iam i p rzetrw ał
Po chw ili obecne j. Najpoważnie jszym
, najtrudniejszym do naprawienia od- 
L^tałceniem pierwotnego układu jest 
^uPynek wielorodzinny usytuowany 
v Poprzek ulicy Kalwaryjskiej •

The tow n was founded in  1666 by 
bishop Stefan W ierzbowski gn 

a high promontory of the V istula river 
em banknient, about 30 km from War- 
saw, at the intersection of the road going 
from W arsaw through Kozienice to Lub
lin and the road lead ing  to a Crossing of 
the Yistula. The town was founded as 
a center of the calvary religious cult, 
common in Europę of that time. Its spa- 
tial layout is characterized by the urban 
p lan  based on a cross. Bishop S. 
W ierzbowski in tended to im itate 
Jerusalem . The sim ilarity betw een the 
layout of the m ain streets of the town 
and m edievał fantastic p lans of 
Jerusalem  is stnking. The cross is 
formed by :
-  Kalwaryjska St. perpendicular to the 
em banknient and enclosed, on the side 
of the Vistula, by the complex of 
a church and B ernardine m onastery 
(now tłie parish church), and by Św. 
Krzyża church located on the Kalwaria ' 
hi 11 on the other side (now a cemetery) 
w hich constitutes the m ain axis of the 
cross together with the m arket sąuare;
-  Pijarska St. enclosed by Piarist 
Fathers' church and m onastery (now 
a care home for chronically iłł) and 
D om inikańska St. enclosed by Domini- 
cans' church and m onastery (disman- 
tled in  the 19th cent.) constitutę the 
arms of the cross. The central point of 
the layout is situated at the Crossing of 
the axes w ith the Pilatus s Pałace lo
cated in that place (now Piarists' 
church). Building lots w ere located 
along the arms of the cross, and garden 
piots belonging to townsfoik -  along 
Kalwaryjska St. In th e  first half of the 
19th century the Street grid was reg- 
uiated, w hich led to narrow ing down 
the arms of the cross and construction of 
a townhall on the m arket place. The 
eastern part of the m arket sguare was 
albo built up.
The original urban layout has been pre- 
ser^ed until our days w ith only słight 
changes. The gravest departure from 
the original plan, and one most difficult 
to correćt, is a m ulti-fam ily build ing 
constructed across the former Kalwary
jska St. •
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O *  miasta Góra Kalwaria wg T. Zaręb- 
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n p ^ iy n ó w , 2 kościół i klasztor dominika- 
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kanr ̂  ^ aPłaRkk 28 -  Grób Matki Boskiej. 29 
^an ’Ca Wniebowstąpienia, 30 kaplica Św. 
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^ dwór Górskich; B -dworek sufra-
$oij; cegielnia; D austeria; E skład 
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1. Adrichomius’s map of Jerusalem acc. to 
H. M. Meyer
2. The Capture Road and the Way of the 
Cross in Jerusalem acc, to Adrichomius. 1 -  
Mons Sion, II Filia Sion quae et civitas 
inferior, III -  secunda civitas, IV -  bezetha; 1 
Hortus Ołiveti, 2 -  Domus Annae Pont., 3 
Paiatium Caiphae, 4 -  Paiatium Pilati, 5 
Palatiu* \ Herodis, 6 -  the place where the 
cross was imbedded in the ground, 7 -  Sepul
crum Domini A Mons Otiveti,... Ecoenaculum 
Sion
3. Reconstruction of the urban and sacra! 
layout of the town of Góra Kalwaria acc. to T. 
Zarębska. Eccłesiastical structures: 1 -  Ber
nardine Fathers'church and monastery, 2 
Dominican Fathers' church and monastery, 3 
-  Piarist Fathers' church and monastery, 4 -  
Św. Krzyża church, 5 -  Dominican Sisters 
church and convent, 6 -  Marian Fathers 
church and monastery (Cenade), 7 -  the cha- 
pel or Sleeping Aposties, 8 -  the chapel of the 
dełivery of Christ, 9 -  the Place of Struggle of 
Peter with Malchus, 10 -  the chapel of the 
Prayer in Gethsemane, i 1 -  the eastern gate, 
12-Caiaphas’s House, 13 -prison in cellar, 14 
~ Pilatus's Town Hall, 15 -  Herodus s House, 
16-24 -  stations of the Way of the Cross, 25 -  
the Emaus Chapel, 26 -  The Transfiguration 
chapel, 27 -  chapel of Ann the Priestess, 28 ~ 
Holy Mother s Grave, 29 The Ąscension

Lustccn

wski; H stajnie królewskie, I browar filip i
nów; J -  wiatrak; K -  spichrz.
Kropkami oznaczone granice własności kla
sztornych.
4. Trasy procesji w Górze Kalwarii

chapel, 30 St. Francis chapel, 31 St. 
Anthony s chapel
Other structures: A -  mansion of the Górski 
family, B -  suphragan s mansion, C -  brick- 
yard, D -  inn, E -  salt storę, F -  Bernardines 
brewery, G -  royal court, H -  royai stables, 1 
Philippine Fathers' brewery, J -  windmilł, K 
granary
Borders of monastery property were marked 
in dots
4. Procession* routes in Góra Kalwaria



Helsinki (Finlandia)
Helsinki (Finland)

Erkki Aarti, Juhani Boman,
Jorma Vesauen, Markku Viitasaio

Opis pracy zespołu fińskiego drukuje
my w oryginale -  tak jak go w języku 
angielskim napisali architekci z Finlan
dii. Zdecydowaliśmy się na taką formę 
publikacji (bez prób korekt języko
wych), aby nie zniekształcić myśli, ja 
kie projektanci chcieli przekazać. 
W związku z tym i tłumaczenie polskie 
przejmuje cechy, jakie miał oryginał

The description of the project by the 
Finnish team is the originai text as it 
was written by the architects trom Fin- 
land. We decided to pubłish it in this 
form (without correcting the ianguage) 
so as not to distort the thoughts łhey 
wanted to communicate.

Góra Kalwaria -  rekreacja, re
habilitacja

Góra Kalwaria -  recreation, re- 
hahilitation

Uwagi ogólne General Guidelines

Celem niniejszego projektu jest:
-  stworzenie ram dla rekreacji, które 
będą odpowiadały zaspokojeniu po
trzeb zarówno lokalnych, jak i turystyce 
i rekreacji;
- podtrzymanie lokalnych tradycji Góry 
Kalwarii poprzez: przywrócenie history
cznej struktury planu miasta, stworze
nie nowej architektury miasta w zgodzie 
z miejscowymi tradycjami;

zachowanie naturalnych wartości 
środowiska.
Niniejszy projekt podkreśla aspekty 
koncepcyjne i środowiskowe traktując 
ścisłość statystyczną jako drugorzędną 
dla rozwiązywanych problemów.
1- Warszawa -  Góra Kalwaria -  
1:50 000 (plansze 1 i 2):
-  w projekcie priorytet uzyskała rekrea
cja oraz potrzeby ludności miejscowej;

potrzeby regionu rozpatrywane są ja
ko element uzupełniający potrzeby lud
ności miejscowej;
-  wszystkie rozwiązania architektoni
czne bazują na lokalnych tradycjach;

The aims of this project are:
-  the creation of a recreational 
f ramęwork that is able to describe and 
combine both local and tourislic recrea
tional demands;
-  the sustaining of the iocai identity of 
Góra Kalwaria, by returning the 
framework of its physical pian to its 
historical origins, by articułating its 
new architecture firmły to traditionai 
ełements and by keeping its environ- 
m en tal ełements.
This project emphasizes the conceptual 
and environmentał aspects of the task, 
regarding the statistical rigidity as sec- 
ondary to the probiems.
1. Warsaw -  Góra Kalwaria -  1:50 000 
(panels 1 and 2)
- priority is given to the łocal recrea
tional system and local demands;
-  regional demand is considered a sup- 
porting element to łocal point of view;

all architecturał considerations are 
done on tlie basis of local identity' -  
regional recreation is archi tecturał ly
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rekreacja w skali regionu nie stanowi 
problemu ważącego na przyjętych roz
wiązaniach w projekcie, ponieważ Góra 
Kalwaria nie jest dla Warszawy tym, 
czym Atlantic City dla New Yorku;
- tam, gdzie to jest możliwe system 
rekreacji stosuje zasadę użytkowania 
mieszanego (tzn. użytkowania zarówno 
przez turystów, jak i ludność miejsco
wą). Pozwala to na wykorzystywanie 
obiektów poza sezonem turystycznym;
-  cała baza turystyczna powinna uzu
pełniać sieć usługową dla ludności 
miejscowej.

merely a matter of ąuantity -  Góra KĄ 
w ada is not the Atlantic City of Warsa" 
-  when possible, the recreational sf\ 
tern is aiways based on a mixed-us^ 
principle (locals and tourists), thus 
oidinfcf vast empty areas during
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7 2  A. Główne tereny rekreacyjne

System rekreacji:
~ system oparty jest na zależności: 
..potrzeby — możliwości";
- sociai ną bazą system u jest zagwaran
towanie zespołowi podstawowych urzą
dzeń dla każdego mieszkańca. Będą 
one dostępne w dowolnie wybranym 
czasie i będą odpowiadały potrzebom 
ludzi;
-  przestrzeń przeznaczona na cele re
kreacji związana jest z bazą ekonomicz
ną w miarę możliwości finansowaną 
przez społeczność;
-  w ten sposób każda sytuacja ekono
miczna znajduje odzwierciedlenie 
w stanie systemu rekreacji;
-  podstawowe urządzenia (rekreacji) 
uzupełniane są przez zespół urządzeń 
specjalnych, które są tworzone przez 
aktywne grupy społeczności, jak: ze
społy folklorystyczne, sportowcy itd.;
-  atrakcje rekreacyjne oferowane przez 
Górę Kalwarię mają swe źródło w natu
ralnych możliwościach miasta i jego 
historii;
-  podział systemu rekreacji na trzy ka
tegorie;

urządzenia podstawowe, 
urządzenia specjalne, 
atrakcje,

jest abstrakcyjny i może jedynie służyć 
jako model myślowy dla planowania 
w rzeczywistości różne grupy urządzeń 
oddziałują wzajemnie na siebie;
-  ramy koncepcyjne systemu rekreacji 
muszą być uzupełnione gruntownąwie- 
dzą o przydatności środowiska natural
nego dla potrzeb rekreacji - proces lo
kalizowania urządzeń i obiektów jest 
dialogiem pomiędzy tymi dwoma czyn
nikami.

A. Major recreational areas

2, Środowisko naturalne a rekreacja - 
1:25 000 (plansze 2 i 3):

możliwości rekreacyjne miasta Góra 
Kalwaria są ściśle związane ze środowi
skiem naturalnym ukształtowanym 
przez Wisłę;
-  można tu wyróżnić dwa obszary do
godne dla celów rekreacji:
A -  teren pomiędzy centrami Góry Kal
warii, Czerska i Koniewa ograniczony 
przez skarpę i rzekę jest strefą podsta
wowych centrów rekreacji,
B -  tereny zalesione położone bezpo
średnio na zachód od strefy podstawo
wej, tworzące dodatkową przestrzeń dla 
rekreacji;

nadto dla obu tych stref określone 
znaczenie mają drogi rekreacyjne wio
dące z miasta wzdłuż naturalnych ście
żek (skarpa, dukty leśne) do dużych 
terenów rekreacyjnych leżących na pół
noc od miasta;
-  na podstawie dostępnych danych te
ren miasta został podzielony na katego
rie przydatności dla celów rekreacji:

-  all touristic facilities should also sUPl 
port the local standard of services. 
The recreational system:
-  the basis for the system ts a demami 
versns-resources dialog;
-  the societał basis of the system is $ 
provision of a set of basie facilities # 
each Citizen, reachable during eźc 
time of leisure, and related to ma*1 
mobil i ty;
the economical resources of the fina*11 
ing body (community, possibly);

thus, in the long rangę, &Ą 
economic situation has an eąuiyalenl1 
the physical size of the reereatió*1] 
system;
-  basie facilities are supplemented1 
a set of speciał facilities, which  ̂
created by the demands of active gro4 
in the community: folk culture grobli 
sportsmen etc.;
-  the recreational attractionsoffere^ 
the town of Góra Kalwaria origii^! 
from its natura! resources and 1 
history;
-  the division of the recreational 
tein into tliree categories:

- basie facilities,
- special facilities,
-  recreational attractions,

is an abstraction, a thinking aid for * 
planner in practice, the diffe^ 
phases of the system intervene ^ 
each other,-
-  the conceptual framework of ther 
creationai system must be 5ll> 
plemented by thorough knowled^J 
the suitabiiity of the physical envirt) 
ment for recreation -  the procek j 
iocationing of facilities is a dialog 
between the two aspects.
Concłusion:

the contents of the recreational 
tem presented in panels 1 and 2 , as") 
as the locations of basie facilities u 
their dimensioning are exampłes -$j 
role as frameworks is emphasized !

Wniosek:
elementy systemu rekreacji przedsta

wione na planszach 1 i 2, a także lokali
zacje podstawowych urządzeń i ich 
wielkości są jedynie przykładowymi 
w ten sposób podkreślona jest ich rola 
jako elementów szkieletu całego 
systemu.

2. Physical environment and reere*
-  1:25 000 (panels 2 and 3)
-  the recreational potentiał of the g 
of Góra Kalwaria is essentially boO*1 
the environment characterized bV 
forces of the river'Wisła
-  two distinct areas emerge as tbe*1
suitable for recreation: j
A -  area between the centers Gofa

waria, Czersk and Koniew, boi) 
red. by the slope nad the rivef'j 
area of primary recreational1 
ters,

B - forest area immediately w e s t

primary area, forming a recreav 
al support area,

in addition to the two areas, the PS
ational routes leading from the
along the natura! pathways (the
the forest strips) to the large recrea.®
al areas north, of the town, have a jg 
nite importance.
-  using the available data, the 
the town has been divided 1łji«
categories of suitabiiity for reerea j
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-  tereny przydatne:

-  tereny, k tó rym  należy przyw róc ić  
stan natura lny, skarpa itd

-  tereny poddane jedyn ie  m ałym  k o 
rektom , lasy

-  tereny, na któ rych  m ożliw e jest d o 
konyw anie  zm ian, łąki itp

-  tereny n ieprzydatne
-  tereny przeznaczone do innych 

celów ,
w ysokie j klasy g run ty  ro ln icze  
sady

-  tereny przydatne d la  specja lnych 
ce lów
źród ła  w ody

-  tereny, k tó re  nie m ogą być w ykorzys
tane, choc iaż  m og łyby być dogodne, 
s ied liska  p taków
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— areas su itab le :
-  areasto be restored in natura! stałe: 

slopes etc
-  areas exposabie to minor changes 

oniy: forests
-  areas where changes are possible: 

meadows ite
-  areas nol to be used

-  areas to be useci for other purposes 
high class soils orchards

-  areas su ila b le  tor specm ł purposes 
source of wat er s tipp ly

-  areas not to be used, a lthouyh  
su itab le
b ird  refuye
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B. Charakter ośrodków
C. Struktura podstawowej strefy rekreacji 
elementy funkcjonalne

B. Character of ceiitors
C. Structure of the primary recreationał aren 

J Ą  -functional element*



Centra
-  W strefie podstawowej wydzielone są 
trzy centra i tereny im towarzyszące 
podział ten opiera się na usytuowaniu 
budownictwa letniskowego i towarzy
szących usług, a także częściowo na 
trwałości środowiska naturalnego.
Góra Kalwaria:
-  działalność podstawowa
-  cały zakres działalności (od indywi
dualnej do masowej)
-  zabudowa mieszkaniowa miejska
-  trwały charakter środowiska natural

nego
Czersk;
-  wycieczki, zwiedzanie
-  domki weekendowe
-  działalność weekendowa 
Koniew:

„ działalność urlopowa” 
domki letniskowe

-  ,,centrum”  ciszy
-  lokalne centrum urlopowe
-  szpital dla przewlekle chorych (prze

niesiony z Góry Kalwarii)

Centers:
-  the primary recreational area is di- 
vided into three centers and their vic- 
inities -  the division is based on the 
distribution of holiday housing and re- 
spective sendces, partly on the durabili- 
ty of the physical erwiromnent.
Góra Kalwaria:

-  main activities
-  from individual to crowd activities
-  urban dwelłings
-  heavy wear of the physical envi- 

ronment
Czersk:

-  tours, sights
-  weekend cottages
-  "weekend activities”

Koniew:
-  "vacation activities"
-  cottages
-  local holiday center
-  quiet center
-  hospital for the chronically ill (re- 

placed from Góra Kalwaria)

76 D. Socjalny charakter dróg i terenów

m *  in m i i i i s i i i z : : ' : : : : : : : * : .

A U K . U '  ,

m
TO BF RESTORFO A STATt.

s d b tt
MINOR CHANGES - v  v

' ; * '
' *  *»

C H A N 6fc S P 0 $ 5 1B L' € 

URBAN AREAS

TO BF U$£0. FOR uTHFB PO RFC

SUUABŁE FOR S P£C?At P , i R P

NOT TO gjr USF.D Alth:T 
SU5TA8LF

, Gm

. * \

PR JM ary ACTu  ’ !F S

SUPRORT ARf A

FOCUS OF ACI '* T;£

URBAN HOU'j : HO

SEMI URBAN HTUS.N-:

MA.^OR ROUTES

ADOrnONAt P-Q**t SIATfO

II 11 li

URBAN RECRFATłONA
i >
i i

WEEKEND FAC . ' ES

HOUOAY FACil ' ’ t £ S
i i

TOWN ŁiM;?S



4

f l  79

3. Rozmieszczenie urządzeń -  
1:10000 (plansza 4):
-  centra i ich sąsiedztwo tworzą zwarte 
tereny aktywne;
-  tereny aktywne połączone są droga
mi, co umożliwia użytkownikowi szer
szy wybór działalności niearanżowanej.

Kształtowanie środowiska naturalnego: 
spiętrzenie wody Wisły polepsza wa

runki wodne w starych korytach rzeki 
dla celów rekreacji;
-  powstanie nowej sieci małych rze
czek skompensuje straty, jakie spowo
duje dla kajakarstwa spiętrzenie wód;
-  brzegi Wisły powinny być starannie 
zaprojektowane, w jak największym sto
pniu zachowując charakter istniejącego 
krajobrazu;
-  małe rzeczki będą także rekompen
sować straty spowodowane w krajobra
zie poprzez spiętrzenie wód polegające 
na braku wizualnego kontaktu z Wisłą;
-  wzdłuż nowej tamy przy trasach spa
cerowych powinno się stworzyć miejsca 
dla odpoczynku.

3. Distribution oi faciiities 1:10 000 
(panel 4)
-  centers and their vicinities form eon- 
densed active areas;
-  active areas are connected with 
routes, which make possible the inter- 
locking oTrecreational and non-reerea- 
tional areas, enabling an individuał to 
łjave wider choice of non-arranged ac- 
tivities,
Shaping the physical environment:
-  the damming of the Wisła is exploited 
for recreational benefits by improving 
the water conditions in the old river 
beds;
-  the new network of smali rivers wił! 
compensate the loss to smali boating 
that is caused by the damming;
- the embankments along the Wisła 
should be constructed with great care, 
and all efforts to keep the scalę of the 
new river banks as close to the prevail- 
ing iandscape as possible, should be 
done;
-  the smali rivers will also compensate 
for the loss that is caused to the land- 
scape by the damming of the river -  the 
lost visual contact and the great change 
in scalę?
-  along the new dam, on top of it, a linę 
of resting points for recreational roads 
should be buiłt

C A

E. Rozwiązanie brzegów rzeki o zasadni- E. Careful design of embankments is essen- 
czym znaczeniu dla krajobrazu i rekreacji tial to the iandscape as well as to reereation
F. Znaczenie podniesienia jakości (waloryza- F. The importance of the improvement of old

7 8  cji) starych koryt rzecznych rwer beds
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4. Pian Góry Kalwarii -1 :2 0 0 0  {plansze 
5 i 6):
- projekt zakłada przywrócenie miastu 
historycznego planu opartego na for
mie krzyża;
-  zachowano tradycyjne bloki zabu
dowy;
-  wszystkie nowe obiekty będą respek
towały istniejące podziały własnoś
ciowe;
-  utworzona ma być ciągła sieć prze
strzeni zielonych łącząca centrum za
budowy z rejonami zewnętrznymi;
-  platforma górna i podnóże skarpy 
mają być przystosowane dla celów re
kreacji.

Architektura:
-  wszystkie nowe budynki w centrum 
powinny być dostosowane do starej ar
chitektury - zachowując lokalny cha
rakter Góry Kalwarii;
-  struktura miejskiego krajobrazu win
na być determinowana przez strukturę 
historyczną;
-  powinna zostać przywrócona domi
nująca pozycja starych obiektów użyte
czności publicznej miasta {kościoły, 
urzędy);

w centrum miasta powinna być reali
zowana jedynie niska zabudowa miesz
kaniowa;
-  cała działalność budowlana winna 
uzupełniać tradycyjny i historyczny cha
rakter miasta.

4. Plan of Góra Kalwaria -  1:2000 
(paneis 5 and 6)
- restoration of the historical cross- 
shaped structure has been done in the 
project

the traditional błock structure has 
been kept
-  a U new construction will be executed 
according to the existing property iines
- a continuous network of green areas 
from the center of town blocks to outer 
areas has been created
-  the upper and lower edges of the 
slope ha ve been activated to recreation- 
al use

Archi tecture:
-  ałł new buildings in the center should 
abide by the o Id architecture -  the local 
character of GK should prevaił;
-  the texture of the townscape should 
be determined by the old structure;
-  the dominant position of the old pub- 
lic buildings (churches, administration) 
in the townscape should be restored;
-  the center of the town should be de- 
clared a restricted area for massive 
housing blocks;
-  ałl buiłding activities should contri- 
bute to the local and historie character 
of GK.
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5. Bloki zabudowy-1:500 (plansze 7,8 
* 9):

centralne bloki zabudowy zaprojek
towano w charakterze wielofunkcyjne
go rdzenia miasta, który obsługuje za
równo ludność miejscową, jak turystów 
i wczasowiczów;
-  w miarę oddalania się od centrum 
bloki zabudowy nabierają charakteru 
jednofunkcyjnych jednostek mieszka
niowych dla ludności miejscowej;
-  powinien być osiągnięty bezpośredni 
kontakt pomiędzy mieszkaniami a ulicą 
oraz alejami i wewnętrznymi dziedziń
cami;
-  przestrzenie wewnątrzblokowe zabu
dowane mają być małymi jednostkami 
mieszkaniowymi, pracowniami, warsz
tatami, kawiarenkami;
-  inwentarz żywy (poza ograniczoną li
czbą drobiu) powinien zostać usunięty 
poza granice zabudowy o wysokiej 
i średniej intensywności (gęstości);
-  zaprojektowane nowe targowisko 
i hala targowa ma być czynnym co
dziennie elementem nowego centrum. 
Targowisko to ma pełnić także rolę 
miejsca bezpośrednich kontaktów mie
szkańców i turystów, co odpowiada no
wemu charakterowi miasta.

5, Blocks -  1:500 (panels 7, 8 and 9)
-  the central blocks have been formed 
to serve as multi-activity core of the 
town, serving both łocals and visiting 
dwełlers as well as tourists;
-  as the distance of the blocks from the 
core grow they graduałly become sing- 
le-activity local dwelling units;
-  the active relation between dwel- 
lings and streets as well as alleys and 
courtyards should be retained;
-  the new building units covering the 
inner-block areas comprise of smali 
dwellings, studios, workshops, cafes;
-  all cattle, except a limited amount of 
poul try, should be replaced from the 
high and medium density areas;
-  a new market sąuare and market hall 
has been formed to serve as an active 
everyday center of the new multi-activi- 
ty center -  and to provide an immediate 
contact point for the locals and visitors

84 according to the new role of the town.
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6. Uwagi:
-  dalsze etapy projektowe powinny 
szczegółowo rozpatrzyć problem wy* 
dłużenia sezonu turystycznego, aby 
uniknąć strat powodowanych niepeł
nym wykorzystaniem urządzeń turysty
cznych poza sezonem;
-  powyższe poczynania powinny za
wierać między innymi następujące roz
wiązania:

-  zwiększenie zakresu usług ofero
wanych przez nowy hotel (gorące 
kąpiele, seminaria, organizowanie 
spotkań itp.);

-  dalsza rozbudowa bazy sportowej 
(sale sportowe, skoordynowana 
działalność hotelu i centrum spor
towego, ,,wczasy sportowe” itp.),

-  planowanie użytkowania obiektów 
wg klucza „turyści -  latem, studen
ci -  zimą” ,

- rozszerzenie i doskonalenie dzia
łalności w okresie zimowym: np. 
imprezy folklorystyczne itp.



Budapeszt (Węgry)
Budapest (Hungary)
Csaba Bodonyi, lstvan Ferencz, lstvan Sari
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Moskwa (ZSRR)
Moscow (USSR)
Juri Zdobnow, Irina Stolariowa
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Warszawa I (Polska)
Warsaw I (Poland)
Grzegorz Chodkowskt, Andrzej Gawlikow
ski, Sławomir Gzell



Warszawa II (Polska)
Warsa w II (Poland)
Marek Budzyński, Andrzej Kiciński, Adam Kowalewski
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Warszawa III (Polska)
Warsaw III (Połand)
Andrzej Szkop, Janusz Szymański, Hanna Zalewska



Sofia (Bułgaria)
Sofia (Bułgaria)
Kladen Pantcev. Akamas Manasjev, Todor Bu(ov



Belgrad (Jugosławia)
Bełgrade (Jugoslavta)
Borisłav Stojkov, Predrag Ljubfcic, Mihaifo Timotijeyic
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t k t  agroda sir Patricka Abercrombie, jedna z czterech nagród Ul A 
f  W  wręczanych z  okazji kongresów Unii przyznana została w 1981 
roku warszawskim architektom za wskrzeszenie ze zniszczeń wojen- 
nych stolicy swego kraju. Przedstawiamy odbudowane Stare Miasto 
w Warszawie, łustpiyćzne serce miasta a zarazem  najlepsze... współ- 
czesne osiedle mieszkaniowe #

J n 1991, the  Ś ir ^ & t r ic k  A b e rc ro m b ie  A w ard , one o t the io u r  U fA  
Awptłds con ie rre d  every th ree  years a t U n ion  Congresses, was 

gran tiM kó  the P o iish  arch itects o f the c ity  o t Warsaw, fo r  the reconstruc- 
tio n  o S tó e  Capital c ity  o t Po land  destroyed d u r in g  the second W orld  
'W a i\J fce  a fe  p re se n tin g  fhe reconstructed  O ld  Town in  Warsaw, the  
h is tp ric a j hęa rt o t the c ity, and, a tth e  same tim e ,its  best... contemporary 
h o m ih g  e s ta te *  £



Stare Miasto w Warszawie -  17,60 ha
Powierzchnia terenu
w tym: komunikacja -  4.30 ha

zabudowa wraz z terenami zielonymi -  13,30 ha
Bilans terenu:
-  tereny mieszkaniowe -  5,65 ha
-  tereny żłobka i przedszkola -  0,25 ha

tereny użyteczności publicznej -  0,70 ha
-  tereny zieleni publicznej i sportu 6,70 ha
~ komunikacja 4,30 ha
Ogólna kubatura zabudowy -  710325m3
w tym: usługi i użyteczność publiczna -  197712m3
mieszkania 512613m3
Liczba mieszkańców -  5130 osób
Gęstość zaludnienia -  385 osób na 1 ha

(Na podstawie: Stare miasto w Warszawie. Oprać. zb. Warszawa 1956; obszar 
objęty planem zagospodarowania dotyczył terenów Starówki i Podskarpia aż do 
Wisły bez placu Zamkowego. Zamku, ulicy Kanonii i Dziekanii, natomiast z zabu
dową ulicy Mostowej).

}

The Old Town in Warsaw 
Area
mcluding: road network 
development and greenery 
Area balance:
" housmg areas
" nursery schools and kindergartens 

pubłic Utilities 
" greenery and sports areas 
" road network 
Total cubage ot development 
hicluding: services and public Utilities 
^Partments 
^umber of residents 
^ensity of population

-  17.60 ha
-  4.30 ha

-  13.30 ha

-  5.65 ha
-  0.25 ha
-  0.70 ha
-  6.70 ha
-  4.30 ha

-  710,325 cu.m.
-  197,712 cu.m.
-  512,613 cu.m.

-5,130
384 persons per hectare.

(On the basis of: Stare Miasto w Warszawie [ The Old Town in Warsaw ], Coli. 
Work, Warsaw 1956; the area considered in the development plan embraced areas 
of the Old Town and the escarpment development down to the Vistula without 
Zamkowy Sq., the Castle, Kanonia and Dziekania St., but with the developrgent 
^(ong Mostowa St.).



1. Zabudowa Warszawy w XV wieku, oprać. 
Komisja Badań Dawnej Warszawy. Wg Szkice 
Staromiejskie, Warszawa 1955
2. Projekt zagospodarowania przestrzenne
go Starego i Nowego Miasta wykonany w Wy
dziale Architektury Zabytkowej Biura Odbu
dowy Stolicy w 1946 r. pod kierunkiem arch.

1. Development of Warsa w in the 15th cent. 
prepared in the Research Commission for Old 
Warsaw acc. to S zk ic e  S ta ro m ie js k ie  (Old 
Town Sketches), Warszawa 1955
2. Physical management plan for the Old and 
New Town drawn up in the Department of 
Historie Architecture of the Bureaufor Recon-

Wacława Podlewskiego, stanowiący podsta- struction of the Capital in 1946 under cmi- 
7qę̂ d°iQ ^aC0Wama rf alizac^ ne9° w ,atach ddnce of architect Wacław Podłewski, which 
1951^1954 provided the basis for the implementational

design in the years 1951-1954
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Kiedy chodzimy po Starym Mieście, 
nie pamiętamy o fakcie, że to, co 

oglądamy ,,wybudowane*' zostało w la
tach pięćdziesiątych obecnego stule
cia. Akceptujemy w świadomości wie
kowe, niezmienne istnienie tego całego 
zespołu urbanistycznego. Akceptujemy 
dlatego, że jest to wspaniały zakątek 
Warszawy, najbardziej wypełniony ży
ciem obszar miasta, dzielnica organicz
nie zrośnięta i z historią, którą tak traf
nie przywrócono do życia, i z dniem 
współczesnym. Gdy wracamy później 
,,na swoje’* Bródno, Stegny czy Za Że
lazną Bramę wówczas jeszcze pełniej 
widzimy kontrast między miastem od
tworzonym według starych dobrych 
urbanistycznych reguł a miastem skła
dającym się, „zlepionym'’ właściwie, 
z przypadkowych osiedli.
W 1944 roku w miejscu Starego Miasta 
sterczały kikuty wypalonych domów nie 
nadających się z technicznego i ekono
micznego punktu widzenia do odbudo
wy. Podobnie zrujnowana była cała Wa
rszawa i cały kraj. Trzeba było wówczas 
budować mieszkania dla bezdomnych 
ludzi a jednak zdecydowano się na od
budowę Starego Miasta. Dlaczego? Wy
jaśnia to Stanisław Jankowski, architekt 
pokolenia, któremu dane było wskrze
sić Warszawę do życia:
Stare Miasto [...] miejsce najbardziej 
krwawych walk powstańczych. Odbu
dowa rozpoczęta w niezwykle trudnych 
warunkach w 1948 roku została prze
prowadzona w latach 1950-1953.
U podstaw decyzji odbudowy leżała po
wszechna potrzeba rekompensaty.
Świadomość, że tu, na obszarze dzielni
cy zabytkowej, nastąpił najbardziej 
okrutny zamach na naszą kulturę, że 
wymazanie śladów tej zbrodni jest nam 
równie potrzebne jak miejsca pracy 
i dach nad głową. Było to zadanie bez 
precedensu w dziejach, z punktu widze
nia ściśle konserwatorskiego -  zadanie 
dyskusyjne, budzące szereg zastrzeżeń, 
gdyż większość budynków Starego 
i Nowego Miasta należało wręcz odtwo
rzyć. Był to ponadto pasjonujący ekspe
ryment Chodziło o odtworzenie zespo
łu zabytkowego w sposób, który by 
Przywrócił mu historyczny układ i au
tentyczną atmosferę, a jednocześnie 
Przez wprowadzenie wielu obiektów 
usługowych i zieleni stworzyłby warunki 
dla prawidłowej, współczesnej dzielnicy 
mieszkaniowej. [...] Przy pełnej świado
mości, że są to dzielnice w przeważają
cej części odtworzone, uzyskały one 
Wysoką rangę w opinii publicznej i bar- 

4 dzo żywy uczuciowy stosunek miesz- 
sj tańców Warszawy. Stały się nie tylko 
1 atrakcją turystyczną, ale i najbardziej 

Poszukiwanym miejscem zamieszkania.

I (from a poll conducted by the daily ‘Życie Warszawy” entitled „Jaka jesteś War
szawo?” [ liWarsaw, what are you like?,f], 1965)

I ^decydowano się więc na budowę mie- It was therefore decided to build  apart- 
sZkań dla ludzi bezdomnych z tym, że m ents for hom eless peopie, but their 
terma architektoniczna, w jakiej zostały' architecturał form was to satisfy also 
Zwarte, miała na celu zaspokojenie po- higher-rank sociał needs. And this is 
^ e b  społecznych wyższego rzędu. Dla- how the best of the new  housing estates 
tego też powstało najlepsze z nowych in Warsaw was constructed.
°siedli Warszawy.

W  hen  we go for a w alk ip the Oid 
Town, we do not rem em ber that 

the houses we iook at w ere built in the 
n ineteen  fifties. For us, this w hoie urban 
com plex has existed  for centuries in an 
unchanged form. Our consciousness ac- 
cepts this because it is a sp łendid  frag
m ent of W arsaw, one most fuli of łife, 
a district organically  connected w ith 
history w hich was so expertły brought 
back to łife, and  w ith contem porary 
times. Later on, w hen we have to go 
back to ”our” Bródno, Stegny or Za 
Ż elazną Bramą home, the eontrast bet- 
w een a town reconstructed according to 
good old rules, and a town consisting of 
housing estates g łued” together a t ran 
dom becom es even morę glaring.
In 1944, the  O ld Town was a heap  of 
ruins of burnt-dow n houses which, from 
the technicał and  economical point of 
view, w ere not worth reconstructing. 
The w hoie of W arsaw and the whoie 
country w ere in a sim ilar condition, 
Building apartm ents for hom eless 
peopie was the crucial thing, and yet the 
decision was m adę to reconstruet the 
O ld Town. Why? The explanation  is 
given by Stanisław  Jankow ski, an ar- 
chitect bełonging to the generation  
w hich raised W arsaw from ruins:
The Oid Town (...) the site of the most 
bioódy insurgent batties. The recon- 
struction, undertaken in 1948, was con
ducted from 1950 to 1953. The decision 
to reconstruet this district was based on 
the generał need for a recompensation. 
The awareness that this here was the 
site of the most cruel attempt against our 
culture, and that obliterating the traces 
of this crime is just as necessary to us as 
a workplace and a roof over our heads... 
This task was unprecedented in history, 
and, from the conservators point fo 
view, a debatable decision, raising 
a number of doubts, sińce most build- 
ings in the Old and New Town had to be 
reconstructed completely. Moreover, it 
was an enthralling experiment. The 
problem was to reconstruet a histońc 
complex, in a way reinstating also the 
historie gnd and authenticatmosphere-, 
however, we had to introduce a number 
of seryice and greenery necessary for 
the functioning of a correctly designed, 
contemporaray housing district (...) 
Peopie are fully aware of the fact that 
these houses are mostly reconstructed 
and not authentic, yet the district 
gained a high rank in public opinion 
and a very vivid emotional attachment 
of the inhabitants of Warsaw. It became 
not only a tourist attraction, but also the 
most sought-for place of residence.

, ^ Nałożeniach odbudowy 
b

S Wytyczne konserwatorskie uwzględnia- 
^  następujące założenia generalne: 1. 
Mielnica staromiejska staje się jednym 

|  * Cementów socjalistycznego planu od- 
|  ^Uc/owy Stolicy, 2. Dzielnica staromiej- 
|  winna odzyskać drogą rekonstruk- 
" Wszystkie walory układu przestrzen-

Abouł Reconstruction Principles

The conservational guidelines envis- 
aged the following generał principles. 
1. The Old Town district becomes one of 
the elements of the sociałistplan for the 
reconstruction of the Capital, 2. The Old 
Town district should, by way of recon
struction, regain all the values of the 

tistic layout from the



3. Plan zabudowy Starego Miasta na pozio
mie parteru. A -  stan z 1939 r.; B -  projekt 
odbudowy
3. Devełopment plan of the Gid Town on the 
ground floor ieveł A -  S ta te  in 1939; B -  
reconstruction design
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sów je j rozwoju kulturalno-artystyczne- period of its best cultural and artistic 
go, 3. Dzielnica staromiejska jest jed- development, 3. The Old Town district 
nym z najważniejszych punktów ruchu is one of the most important tourist 
turystycznego zabytkowej Warszawy, 4. points among the historie areas of War- 
Do dzielnicy staromiejskiej stosują się saw, 4. The Old Town distńctshould be 
rygory OSIEDLA MIESZKANIOWEGO subject to ail the rigors of a HOUSING 
(podkr. red.), 5. Dzielnicę staromiejską ESTATE (underiined by Editors), 5. The 
wyposaży się we wszystkie nowoczesne Old Town district will befumished with 
urządzenia techniczne. all the modern technical fadlities.
vPiotr Biegański, Odbudowa Starego Miasta w Warszawie [Reconstruction of the 
Old Town in Warsaw],,.Ochrona Zabytków’', 1953. no 2-3

O iokalizacji About Location

Została utrzymana w planie ogól
nym Warszawy lokalizacja Starego 
Miasta jako samodzielnej dzielnicy oraz 
zostały zachowane warunki jej egzyste
ncji w nowym układzie urbanistycznym 
milionowego miasta. Zachowany i włą
czony organicznie do ustroju wielko
miejskiego najstarszy warszawski układ 
przestrzennny nie wskazywałam na po
trzebę przebudowy skali staromiejskiej, 
ani też konieczność rozbudowy dzielni
cy. Nawet dziś gdyby zaszła potrzeba 
lokalizacji dzielnicy mieszkaniowej na 
skraju skarpy wiślanej w oparciu o za
sadniczy układ terenów nadbrzeżnych 
miasta - to bardziej dogodne i logiczniej 
wybrane-miejsce niż staromiejskie pła- 
skowzgórze trudno byłoby znaleźć.
Bezpośrednie sąsiedztwo rzeki i tere
nów zielonych, dogodne położenie przy 
krzyżujących się szlakach komunikacyj
nych, dobre warunki budowlane -  oto 
podstawowe cechy charakterystyczne 
dla lokalizacji dzielnicy zdrowej, wy
godnej i pod względem budowlanym 
ekonomicznej. Stwierdzenie tych fak
tów pozwoliło na realizację w dzisiej
szym układzie urbanistycznym wielkiej 
Warszawy podstawowych założeń od
budowy Starego Miasta jako dzielnicy 
mieszkaniowej - jednej z wielu dzielnic 
mieszkaniowych, które szerokim pierś
cieniem opasują nowe centrum sto
licy...

Piotr Biegański. Odbudowa Starego Miasta w Warszawie jako dzielnicy mieszka
niowej [Reconstruction of the Old Town in Warsaw as a Housing District] (in:) 
Stare Miasto w Warszawie (The Old Town in Warsaw) Warszawa 1956

In the Master Plan for Warsaw, the 
location of the Old Town as a separate 
district has been maintained, and the 
conditions for its existence in the new 
urban gńd of a city with one million 
residents have been preserved. The old- 
est spatial gńd of Warsaw, preserved 
and included in the great city layout, 
did not reveal any necessity for the Old 
Town scalę to be altered for the district 
to be developed. Even today, if a need 
arose to locate a housing district on the 
Vistula embankment, based on the 
basie layout of embankment areas ofthe 
city, it would not be possible to find 
a better and morę logical place. The 
direct neighborhood of the river and 
greeen areas, convenient location of 
criss-crossing transportation routes and 
favorable building conditions are the 
basie features characteństic for the lo
cation of a district which is sound, com- 
fortable and economical from the build
ing point of view. Determination of 
these facts permitted us to include, in 
the Master Plan for Greater Warsaw, the 
basie principles for the reconstruction of 
the Old Town as a housing district-ohe 
of many housing districts which form 
a wide ring around the new center of the 
Capital...

O programie

■ Założenia programowe wyraźnie po
stulowały, że pomieszczenia parterowe 
przy głównym szlaku komunikacyjnym 
świętojańska-Rynek (strona Kołłątaja) 
- Nowomiejska mają być przeznaczone 
na handel, odpowiadający potrzebom 
dzielnicy oraz na usługi związane z ma
sową turystyką. Pokrywało się to prawie 
całkowicie z historycznym użytkowa
niem parterów, kiedy Stare Miasto było 
centrum handlowym Warszawy i kiedy 
życie mieszkańców wyraźnie koncen
trowało się na Rynku staromiejskim. 
W pomieszczeniach dawnych warszta
tów rzemieślniczych i sklepów można 
było bez żadnych istotnych zmian 
^ układzie dawnych ścian umieścić no- 

zakłady prac/' i sklepy oraz nowe 
°środki życia zbiorowego. Również 
zQodnie z założeniami programowymi 
nnogły znaleźć się na Starym Mieście 
siedziby instytucji naukowych i kultural
nych, zastępując w pewnym sensie do- 
nny patrycjatu staromiejskiego, w któ- 
rYch ogniskowało się życie kulturalne. 
Jednocześnie powstały obszerne lokale 
^wiarni i restauracji mające przede 
Wszystkim na celu zaspokojenie po
trzeb ruchu wycieczkowego...

About the Program

... the program principles indicated 
clearly, that the ground floors along the 
main communication route Świętojańs
ka St. -  the Market, Kołłątaj s side -  
Nowomiejska St are to be adapted for 
trade and to sendces satisfy the needs of 
the district residents and tourists. This 
was almost ąuite in accordance with the 
historical usage of ground floors, when 
the Old Town had been the commercial 
center of Warsaw and when the life of 
the residents had concentrated clearly 
on the Old Town Market. New work- 
places and shops as well as new com- 
munity life centers were located in the 
fonner artisans' workshops and shops 
without any essential changes in the 
layout of the old walls. Moreover, ac- 
cording to the program principles, seats 
of various sńentific and cultural institu- 
tions were located in the Old Town, thus 
in a way replacing homes of Old Town 
patricians which used to be centers of 
cultural life. Moreover, large areas for 
cafes and restaurants were created 
mostly for satisfying the needs of tourist 
traffic...

’°tr Biegański, Odbudowa Starego Miasta w Warszawie, o.c. (Reconstruction 
°* the Old Town...) o.c.





^ mieszkaniach
Warszawa, jak wszystkie średniowiecz- 

miasta w Polsce, ma charakterysty
czny układ szachownicowy z prostokąt
e m  rynkiem pośrodku, z którego ro- 
9ów rozchodzą się po dwie uiiceprosto- 
&&dłe do siebie i do rynku. Poszczegól- 
ne bloki podzielone są na działki o sze- 
r°kości 8-9 metrów, są zabudowane od
frontu budynkami mieszkalnymi, w tyle
Miałki -  gospodarczymi: środek zajmu- 

niewielkie podwórko. Domy frontowe 
eważnie trzyokienne. Z  biegiem la t 

'vskutek częstych pożarów, przeróbek 
1 hadbuóowek granice tych parcel ule- 

pewnym przesunięciom, niemniej 
Osadniczy układ pozostał niezmie
n n y ...

^  tych blokach, gdzie długość parcel 
znaczna, /afc na przykład między 

[^ną a Szerokim Dunajem a linią mu- 
^  obronnych zagadnienie dostatecz- 

1 >  na^ wie^enia pomieszczeń nie wy- 
Ą  ^ 9 ało przesunięć, pozostawiono więc 

l ^ n ą  głębokość zabudowy frontowej. 
f  t ^tom iast w blokach węższych, zdecy- 
i  °Wano się na poważne wyburzenia. 
t  n Ĝ c bowiem w większości kamienic 
|  podstawiających dużą wartość archi- 
|  fo n ic z n ą  i historyczną zachować 
i  ^ aszcza od strony ulicy Świętojań- 

charakterystyczną dla Stan

■ i

About Apartments
Warsaw, just like all the medieval 
towns in Poland, has a characterishc 
checker-like layout with a rectangular 
market sąuare in the middle. Two 
stieets perpendicular to each other and 
to the market part from each corner. 
fndividuai blocks are divided into lots 
8-9 sl. wide; the front is taken up by 
town houses, back parts of lots -  by 
utility buildings, and there are smali 
courtyards in the middle. With the pas- 
sing of time, lot borders were somewhat 
altered because of freąuent fires, trans- 
formations and additions, nevertheless 
the basie layout has remained un- 
changed...
"... In the blocks where the lots are 
considerably long, as for example bet- 
ween Piwna St, Szeroki Dunaj S t and 
the old ramparts, the solution of the 
problem of sufficient lighting in dwel- 
lings did not entail any changes, there- 
fore the old depth of front buildings was 
maintained. In the narrower blocks, as 
for example between Piwna St and 
Świętojańska St., considerable demoli- 
tions were a must. In order to preserze 
the three-bay layoutso characteństic for 
the Old Town, especially in town 
houses presenting large architectural 
and historie value in Świętojańska St

Miasta trzytraktowość planu zreduko
wano głębokość niektórych budynków 
od ulicy Piwnej niejednokrotnie nawet 
do 7 metrów...
...Głębokie na około 9 metrów trakty 
mieszkaniowe zawierały dawniej duże 
ciemne izby o stropach wspartych prze
ważnie na belach drewnianych. Obec
nie izby mieszkalne są płytsze, o prze
ciętnej głębokości około 6 metrów, a za
tem stosunek naświetlenia do powierz
chni mieszkalnej jest korzystniejszy 
Pozostałe trzy metry z dawnej głębokoś
ci izby, przylegające bezpośrednio do 
środkowego traktu zajętego przez klat
kę schodową wykorzystano na łazienki, 
klozety, halle, przedpokoje, ewentual
nie niewielkie kuchenki. Pomieszczenia 
te oświetlone są pośrednio przez okna 
wewnętrzne i przez górą szklone drzwi 
łączące je z widnymi izbami. W podda
szach są przede wszystkim mieszkania, 
odpowiednia konieczna ilość pralni 
i suszarni oraz -  o ile warunki naświetle- 
niowe są odpowiednie -  pracownie ma
larskie. We wszystkich mieszkaniach, 
nawet najmniejszych są łazienki, insta
lacje gazowe i elektryczne...

the depth ot buildings in Piwna S t was 
reduced even to 7 m m  some cases...
... Residential bays, about 9 m deep, 
Lised to include large dark cham bers 
with ceilings resting mostly on wooden 
beams. Atpresent, residential rooms are 
usually about 6 m deep, so that the 
relation of lighting to usable are a is 
morę favorable. The remaining three 
meters directly adjacent to the middle 
bay taken up by the staircase were used 
for bathrooms, W.C., ha lis, corńdors, or 
even smali kitchens. These areas are 
indirectly lighted through intemal Win
dows and doors glazed in iheir upper 
parts connecting them with well-lit 
rooms. The attics contain apartments, 
the necessary amount of laundry rooms 
and drying rooms and, if the lighting 
conditions are adeąuate, painters 
studios. All apartmentsf even the smal- 
lest ones, have bathrooms, gas and elec- 
tricity...

Jan Bieńkowski, Blok, kamienica i mieszkanie na Starym Mieście w Warszawie. 
[Błock, Town House and Apartments in the Ołd town in Warsaw], „Ochrona Zabyt
ków , no 2-3, Warszawa 1953 115

5. Ulica Piwna -  kamienica nr 1 do 30. A -  
stan zabudowy sprzed 1939 r. z zaznaczonymi 
zniszczeniami wojennymi; B - projekt 
odbudowy

5. Piwna St -  houses at nos. 1 to 30. A -  S t a t e  

of devełopment until 1939 with war destruc-
tions marked; B -  reconstruction design

6. Ulica Świętojańska kamienice nr 1 do 33 
A -  stan zabudowy sprzed 1939 r. z zaznaczo
nymi zniszczeniami wojennymi; B -  projekt 
odbudowy

6. Świętojańska St. - houses at nos 1 to 33. 
A -  State of deveiopment unfcii 1939 with war 
destructions marked, B -  reconstruction
design
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7. Kamienica Zapiecek nr 1 {Świętojańska nf 
33 i Piwna nr 30). A - plan parteru; B plan 
pierwszego piętra; C -  plan poddasza; D ' 
przekrój

7. House at 1, Zapiecek St. (33, Świętojańska 
St. and 30. Piwna St.). A -  ground floor plan; 
B -  first floor plan, C -  attic plan; D -  cross'
section



Stare Miasto żyje i zmienia się. Dowo
dem na to, że zmiany użytkowania po
szczególnych pomieszczeń są możliwe 
i nie wymagają „budowlanych rewolu
c ji”  oraz wielomilionowych nakładów 
finansowych był kapitalny remont Sta
rówki przeprowadzony na początku lat 
siedemdziesiątych. Wówczas wiele po- 
mieszczeń w parterach, w których mieś
ciły się instytucje i sklepy nie zawsze już 
związane z nowymi potrzebami miesz
kańców Starego Miasta, Warszawy i tu
rystów przebudowano na kawiarenki, 
niewielkie restauracje, pracownie rze
mieślnicze, siedziby niewielkich placó
wek muzealnych.
W typowym osiedlu współczesnym, 
w którym wszystko poza mieszkaniami 
skupia się w jednym wielkim na ogół 
obskurnym pawilonie, takie korekty są 
po prostu niemożliwe.
Potwierdzeniem wielkiej atrakcyjności 
Starówki jako stałego miejsca zamiesz
kania może być również wielka liczba 
ofert na zamianę mieszkań ze współ
czesnych osiedli w Warszawie na często 
znacznie mniejsze i mniej komfortowe 
mieszkania na Starym Mieście. Jest to 
bowiem miejsce, które: Od zewnątrz 
zachowało oblicze pohchr omowych, 
staromiejskich kamieniczek, a od we
wnątrz wyposażono je nowocześnie. 
Dzielnica historyczna w formie. o funk
cjonalnym wnętrzu..., (z ankiety „Życia 
Warszawy” , o.c.), dzielnica, w której do
brze się mieszka. Rodzi się więc pyta
nie: czy tej najnowszej i najstarszej za
razem naszej architektonicznej tradycji 
nie można kontynuować? •

Zygmunt M. Stępiński

The Old Town is alive and changing. 
The fact, that changes in the way of 
using certain areas are possible and do 
not reąuire “building revolutions" and 
multi-milłion finandal resources was 
proved during the comprehensive reno- 
vation of the Old Town conducted at the 
begiiming of the nineteen seventieś. At 
that time, a number of areas in the 
ground floors which contained various 
pffices and shops no longer linked with 
the new needs of the residents of the Old 
Town, of Warsa w, and tourists were 
transformed into cafes, smali restaur- 
ants, artisans workshops and seats of 
smali museums.
In a standard contemporary estate 
where everything, apart from apart- 
ments, is crowded into one, usually 
abhorrent structnre, such changes are 
simply impossible.
The great attractiveness of an Old Town 
address is further confirmed by the 
great number of offers for exchanging 
apartments from contemporary estates 
in WTarsaw for often smaller and less 
comfortable apartments in the Old 
Town area. This is a place which on the 
outside has preserved an appearance of 
polychromed, old townhouses, but in-^ 
side it was fumished in a modem way. 
A district historical in its form but with 
a functional interior... (fragment of 
a poił conducted by "Życie Warszawy 
o.c.), a district where one can łive weli 
and comfortably. The retor e, the ques- 
tion arises: cannot we contmue this 
newest and, at the same time, the oldest 
architectural tradition?#

Zygmunt M. Stępiński



Architektura jako sztuka budowania?

Pojęcie to oznacza umiejętność ko
nieczną do podejmowania praktycz

nych zadań projektowych i budowla
nych, związanych z organizacją prze
strzeni. Organizacja przestrzeni obej
muje również kategorie użytkowe i este
tyczne, ale są one w tym ujęciu podpo
rządkowane zagadnieniom praktycz
nym, związanym z realizacją, co sto
pniowo eliminuje ich znaczenie.
O powszechności takiego sposobu po
jmowania architektury świadczy u nas 
struktura biur projektowych i ich zależ
ność od wykonawstwa. Pewną prze
szkodę stwarza zależność inwestora od 
władz architektoniczno-budowlanych, 
wymagających, oprócz dopełniania 
spraw formalnych pewnego poziomu 
użytkowego i estetycznego projektów 
przedstawianych do zatwierdzenia. 
Władze te w praktyce rezygnują jednak 
z kontroli realizacji. Skutki tego dają 
wdzięczne pole do badań dla socjolo
gów, lekarzy i psychiatrów, oraz uza
sadniają upadek rangi zawodu architek
ta. Zaskakujące, że przedstawiony wzo
rzec działa w kierunku monokultury bu
dowlanej, a więc w konsekwencji zuba
ża i wyjaławia sztukę budowania.

Architektura jako sztuka funkcjono
wania?
Pojęcie to wywodzi się z modernistycz
nej fascynacji maszyną. Według funk
cjonał istów architektura to przede 
wszystkim funkcja, która ma wartości 
estetyczne i rządzi się żelaznymi prawa
mi nie podlegającymi dyskusji. Struktu
ry budowlane stanowią jej beznamiętną 
obudowę. Dlatego np. samochód może 
poruszać się i parkować tylko pomiędzy 
krawężnikami, a te wynikają ściśle z za
sad kanalizacji ruchu drogowego 
(wprowadzone niedawne zezwolenie na 
parkowanie na chodniku może mieć tu 
znaczenie psychologiczne?).
Pierwotnie funkcjonalizm był przede 
wszystkim poszukiwaniem nieszablo
nowej formy (czego wyrazem jest np. 
Muzeum Guggenheima), obecnie ozna
cza dwustopniową zależność od tech
nologa, następnie od wykonawcy i kon
struktora, którzy są lepszymi od archi
tekta specjalistami od obudowy.
Sztuka funkcjonowania ma rzecz jasna 
szerszy zasięg niż architektura, o czym 
świadczą słowa Majakowskiego: ,,Re
wolucja parowóz dziejów, chwała jej 
maszynistom". I znów paradoks polega 
na złym funkcjonowaniu „architektury 
funkcjonalnej". Świadczą o tym stale 
rosnące trudności komunikacyjne 
i zmęczenie ludzi przy załatwianiu pro
blemów życia codziennego. Powodem 
jest zwiększająca odległości kanaliza
cja przestrzeni oraz specjalizacja przy 
bezosobowej zasadzie odpowiedzial
ności zbiorowej.

Architecture as an art ol building?

This idea denotes a skill necessary in 
practicał design and building tasks 

connected with the organization of 
space. The organization of space em- 
braces also the utiiitarian and aesthetic 
categories, but they are subordinated to 
the practicał probłems connected with 
construętion; this fact graduaiły elimi- 
nates their importance.
The common character of such an ap- 
proach to architecture in Poland is 
proved by the structure of design 
bureaus and their dependence on the 
contractors. These is a certain obstacle 
in form of the dependence of the inves- 
tor on the architecturał and building 
authorities; these authonties apartfrom 
Processing the necessary documents, 
reąuire that designs brought to them for 
endorsement have some utiiitarian and 
aesthetic ąualities. In practice, how- 
ever, these authonties renounce their 
right to controł the construction. The 
resuits of such practice provide a broad 
field for research by socioiogists, physi- 
cians and psychiatrists, and make un- 
derstandabłe the deciine of the import
ance of the architecturał profession. The 
surprising thing is that the pattern pre- 
sented above leads toward building 
monocuiture, thus improvenshing and 
emaciating the art of building.

Architecture as an art ol functioning?

This idea is derived from the Modernist 
fascination with machines. According 
to functionalists architecture is above 
all a function which has sonie aesthetic 
values and is subject to tough laws not 
to be discussed, Building structures are 
only an indifferent casing. Therefore 
a car can move and park only between 
the two curbs, and the curbs resułt from 
the principles of channeling road traffic 
(the permission to park cars on the 
sidewalk, introduced recently, can 
perhaps have a psychological 
meaning?).
Originałly, Functionalism was only 
a search for a non-standard form (as 
seen, for example, in the Guggenheim 
Museum), but it has come to denote 
a two-step dependence on the tech- 
nołogist, and then the contractor and 
constructor w ho are better specialized 
in construction than the architect.
The art of functioning has a much wider 
rangę than architecture, which can be 
supported by the words by Maiakovsky: 

Revolution is the locomotive of history, 
glory be to its engineers '. The paradox 
łies in faul ty functioning of the "func- 
tional architecture". The transport dif- 
ficulties grow and people are ałways 
tired of everyday difficulties. The 
reason lies in the channeling of space 
which increases distances, and in 
specialization accompanied by the im- 
personal principłe of collective respon- 
sibility.

Architektura jako sztuka organizacji?
Pojęcie to wynika ze specyfiki warsztatu 
pracy architekta, wymagającego po
średników, współpracowników i sprzy
mierzeńców w realizacji zamierzeń pro
jektowych. W tym znaczeniu używa się 
w przenośni słowa architekt np.: „archi
tekt przemian” dla działalności organi
zacyjnej, związanej z polityką lub eko
nomią. Tak szerokie znaczenie słowa 
architekt sprawia, że architekturą staje 
się każdy ślad materialnej działalności 
człowieka wymagający organizacji, naj
lepiej państwowej, bo umożliwia dzia
łalność w wielkiej skali. Stąd już tylko 
krok do określenia, co nie jest architek
turą. A więc nie jest nią działalność 
indywidualna, a więc samowolna i nie 
zorganizowana, bo istnieje w małej skali 
i bez udziału organizacji.
Sprowadzenie architektury do organi
zacji świadczy o nowym paradoksie -  
niemożliwości przeprowadzenia jakiej
kolwiek konsekwentnej myśli architek
tonicznej. w warunkach państwowego 
monopolu na organizację chronionego 
asekurancką postawą urzędników pań
stwowych. W rezultacie nie tylko coraz 
trudniej przychodzi nam „organizowa
nie przestrzeni” , ale stopniowo niemoż
liwe staje się również zorganizowanie 
samego siebie, własnych myśli bloko
wanych przez „nowo-mowę".

Architektura jako sztuka organizowa
nia przestrzeni według kanonów este
tycznych?
Pojęcie to bardzo popularne w historii 
architektury, sprowadza się do nakłada
nia estetycznej obudowy na struktury 
budowlane. Najpełniejszy swój wyraz 
znalazło na krótko w okresie socrealiz
mu, kiedy to stosowanie narodowej for
my przy socjalistycznej treści miało być 
wyrazem naukowego poglądu na świat. 
Rzecz jasna, podobne rozumienie ar
chitektury było również możliwe w mo
dernizmie. Świadczą o tym obecne kilo
metry blach fałdowych, stosowanych 
dość bezkrytycznie.
Wszelkie kanony estetyczne przy pańs
twowym monopolu na podejmowanie 
decyzji bardzo szybko ulegają skostnie
niu, umożliwiając stosowanie ich z nau
kową powagą.

Architektura jako sztuka przekazywa
nia wartości i emocji, w tym tajemnicy 
tego, co nieznane i niepoznawalne?
Pojęcie to stare i aktualne, mimo współ
czesnej tendencji do egalitaryzmu. Ar
chitektura w tym ujęciu musi być elitar
na dlatego, że nie może być obowiązko
wa i odgórnie sterowana. Musi być dia
logiem artysty z odbiorcą. Dialogiem 
między osobami, a niejnstytucjami pań
stwowymi. Warunkiem istnienia takiej 
rozmowy musi być wyzwolenie archi-

Architecture as an art of organization?
This idea resuits from the specific type 
of the archi tect s work which reąuires 
intermediaries, collaborators and sup- 
porters in the impłementation of the 
design. In this sense, the word "ar- 
chitect’' has also a metaphoric męaning, 
for example "the archi tect of changes 
for organizational activity connected 
with połitics or economy. Such a wide 
meaning of the word architect" is re- 
sponsibłe for the fact that every tracę of 
man s materiał activity is calłed ar
chitecture if only it reąuires some or
ganization, a State one for preference 
sińce this favors large-scale activity. 
From there there is only one smali step 
left toward defining what things are not 
architecture. And so an individual 
activity is not architecture, for it is 
arbitrary and not organized and exists 
only on a smali scalę and without parti- 
cipation of any organization. ^ 
Restricting architecture to organization 
proves the existence of a new paradox. 
No consistent architecturał idea can be 
carried through to the end in conditions 
of a State igonopoiy of organization, 
which is being protected by hedging 
State officials. And thus not only "the 
organization of space" becomes morę 
and morę difficult for us, but we can 
hardly organize ourselves and our 
thoughts which are being blocked by 
"newspeak".

Architecture as an art of organizing 
space according to aesthetic canons?

This concept was very popular in the 
history of architecture but it is really 
limited to applying an aesthetic f inish to 
building structures. It found its fullest 
expression during a short period of soc- 
realism, when the use of the nationał 
lornt and the socialist content was to 
express the scientific outlook on life. 
Obviouslv, such an understanding of ar
chitecture was possible also m Moder- 
nism. Kilometers of corrugated metal 
sheeting used indiscriminateły prove 
the point.
All aesthetic canons endowed with the 
State decision-making monopoly be- 
come speedily fossilized; afterwards 
they can be treated with the proper 
scientific seriousness.

Architecture as an art of transmitting 
vałues and emotions, including the sec- 
ret of the unknown and the intangible?
This concept is old yet still valid in spite 
of all contemporary egalitarian trends. 
Architecture in this approach has to be 
elitist because it cannot be obligatory 
and controlled from above". it has to be 
a dialogue of an artist with a client 
A dialogue between persons and not 
institutions. The existence of such con- 
versation is conditioned by the libera-



Architektura -  
co to dzisiaj znaczy?

Architecture -  
What Does This Mean Today?

tekta i odbiorcy architektury, zapewnia- bon of drchitects and clients of architec- 
jące spontaniczność i swobodę wza- turę ensuring spontaneity and freedom 
jemnych relacji. To z kolei wymaga słu- in reciprocal relations. This in tum re- 
żebnej i nieobowiązkowej roli usług ar- guires a subordinate and not obligatory 
chitektonicznych n a , rzecz odbiorcy role of architectural services for the 
w ramach czytelnych i dość ogólnych cłient within the framework of legible 
zasad egzekwowanych przez adminis- and fairły generał principles controlled 
trację państwową i lokalną. by the state and local administration.

W wypadku braku zapotrzebowania na When there is no demand for architec- 
architekturę nie sposób nikogo zmu- turę there is no way toforcesomebody to 
szać do rozmowy, na którą nie ma ocho- participate in a conversation if he does 
ty. Toteż jedyną możliwą reakcją archi- not want to. Sifence and restrictmg one- 
tekta na ten stan rzeczy może być mil- self to performing the building, utilita- 
czenie i ograniczanie się do spełniania rian, organizational and legał services 
Posług budowlanych, użytkowych, can be the only possible reaction of 
organizacyjnych i formalno-prawnych, architects to this state of things. Ali 
Wszelka próba nawiązania dialogu staje attempts at a diaiogue become a pri- 
się prywatnym, nadobowiązkowym ry- vate, extra-curncułar risk for an ar
akiem  architekta, ryzykiem za podjęcie chitect, a risk for which he cannot ex-

którego nie może się on spodziewać pect any additional money, fanie or 
dodatkowego wynagrodzenia, sławy ani even a guarantee of fuli impłementation 
nawet gwarancji pełnej realizacji swo- of his intentions. This service role of 
ich zamierzeń. Toteż ta usługowa rola architects can become firstof all a tooł 
architekta może stać się przede wszyst- for achievmg credibility in intentionał 
kim narzędziem uzyskania wiarygod- designing performed out of the need of 
ności w projektowaniu intencjonalnym, one s heart, without a forma! commis- 
wykonywanym z potrzeby serca, bez sion and gratification, but only out ofan 
formalnego zlecenia i wynagrodzenia, mternal need to be an architect and to 
a jedynie z wewnętrznej potrzeby bycia talk (through exhibitions and publica- 
architektem i rozmawiania tą drogą (wy- tions) with the society. This way seems 
staw i publikacji) ze społeczeństwem, to be the only chance to preserye the 
Ta droga wydaje się być jedyną szansą sense of the idea of architecture. 
utrzymania sensu pojęcia architektury. Another paradoxr but an optimistic one 
I znów paradoks, tym razem optymisty- this time -  a free conversation between 
czny -  swobodna rozmowa między ar- an architect and a cłient promotes ar
chitektem i odbiorcą umożliwia formo- chitecture which by becoming art be- 
wanie architektury, która starając się comes also an art of organizing, func- 
być sztuką staje się jednocześnie sztuką tioning and building •  
organizowania, funkcjonowania i budo
wania •

Bohdan Sękowski Bohdan Sękowski





'PolserYice” Independent Consulting Office 
proYides the folłowing seryices to the foreign ciistomeis
Town and regional planning
C artog rap tn , land suiVeys and photogram ineti v 
\rc hitocturai and con ip le \ designs ior: 

housing and industriał buildings 
fourist, sporting and recreational ład lities 
sociaJ and cultural cenlres

- edurational iacilities
-  ( omm unai buildings
(/om im iinication system, tran u  engineering
- roads, streets and bridges
W ater m anagem ent, hyd radlić engineering, irrigation  projecls 
Preservation, re ronstru rtion  and restocation oi historie monurnents 
Technk al and er onomic consulting ot the im estn ien t processes 
t ender speciik ations 
Training and pio iesskm ał schooling

\  list oi selected serck  es sonducted by Polish specialists:
-  G eneral plan ot Baghdad till the vear 2000 
(4.5 million inhahitants)
- G eneral H ousing Program m e io r lra q
-  Plan tor tripoli Region, revision and preparation  
oi the M aster Plan, aerial pho tograph \ and maps
- D e\elopm ent Planning and Technicał Designs 
tor municipal Utilities ior 24 e \isting  and
3 neu towns
- Detailed urban plan tor the Riad district 
in Rabat 1100.000 inhahitants)

G eneral plan ior the C asablanca agglom eration 
liii the year 2000 (5.000.000 inhahitants)
- Program m e tor the eypansion oi intei national 
tourism  in N igeria

M aster plan tor the Tripoli sew erage system
-  Design tor i i \e  sporting and recreational objects,
( onsti uction supei vision ot sporting and 
recrea tional iacilities

Technicał supeł \ ision ot the < onstrm  tion 
ot the Lattakia universifv

Design engineering, construction supercision 
ot Banias pow er station and Damascus A irport
- Construction supervision oi the Souk El Khamis 
cement p lant (annual output: 1 m illion
tonę oi cłinker)

Parni sew age utilisation in the el G narche 
region

Preparatom  oi tender docum ents tor Khoms 
cement plant eguipm ent

Poiservice Poland,
00-613 Warszawa, Chałubińskiego 8 

telex: 813539 upot pl

Nigeria
Libva
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Seminarium czytelników „Architektury” i widzów programu TYP The Seminar of the Readers of "Architektura" and Spectators 
.30 minut z architekturą” na temat: the "30 Minutes with Architecture" T. V. Program on the Subject:„3u  m in u i z  a rc n n e w u rłi na

Jak powinna mieszkać 
polska rodzina?
N asze pytanie do czytelników i telewidzów, brzmiące z pozoru 

naiwnie, ogłosiliśmy mimo wielu przestróg dawanych nam przez 
życzliwych przyjaciół. Jesteście poważnym czasopismem fachowym 
mówiono nam -  toteż nie denerwujcie ludzi w sytuacji, gdy blisko milion 
rodzin nie ma w ogóle mieszkania, a w najbliższym czasie powinno się 

wybudować około dwóch milionów A jak ma mieszkać
polska rodzina? Po pierwsze -  ma w ogóle mieszkać, po drugie ma 
mieszkać po ludzku. Każdy, nie tylko architekt, wie, co to 
Jeśli każdy wie, to niech powie, co wie. Zdecydowaliśmy się zapytać 
(może wreszcie okaże się* jak tej piekielnej praktyce wciąż udaje się 
uciekać od powszechnych społecznych opinii?) Naszym zdaniem, 
ilość ma związek z jakością i gdybyśmy budowali to, co należy być 
może -  potrzeby byłyby mniejsze i szybciej realizowane. Byłoby więcej 
ludzi zadowolonych.
Czy nasze seminarium przyniosło odpowiedź na zadane pytanie? 
Oczywiście nie, gdyż przynieść nie mogło. Liczyliśmy na zasygnalizo
wanie ważniejszych problemów, a nawet kierunków działania. Toteż 
otrzymaliśmy wypowiedzi, które wyjaśniają, co to znaczy -  mieszkać 
po ludzku. Uczyliśmy na masowy udział architektów mających, jakby to 
wynikało ze zjazdów SARP, wciąż związane ręce w sferze realizacji. 
Uczyliśmy na młodych architektów, niedopuszczanych, jakby to wyni
kało z ich opinii, do twórczej pracy przez dzierżących władzę w Stowa
rzyszeniu i gdzie indziej. Liczyliśmy na tych z dołu środowiskowej 
drabiny społecznej, na studentów architektury, i niestety przeliczyliś
my się. Udział architektów w seminarium musimy uznać za mniej niż 
mizerny -  było to zaledwie 8 prac! Czyżby fakt ten byt odpowiedzią na 
pytanie: dlaczego tak mieszka, jak mieszka polska rodzina ?
Oto wybrane, reprezentatywne, wypowiedzi uczestników naszego se
minarium uszeregowane według zbliżonych poglądów:

How Should a Polish 
Family Live?
Wre deddedto ask this seemingiy naive of the readers and

T.V. watchers in spite of many wamings by our friends. You are 
a seriom  professional joum al, we were told, so why do you want to 
tease people in the situation when aimost a m illion famtlies are 
bomeless and aimost two m illion apartments should be built in the 
shortest Orne possibie. And how should a Polish fam ily Firstly -  it  
should have an apartment ai a ll, secondly -  this apartment should be fit 
for humans.Everybody, and not only an architect, knows what this

means...
If  really  everybody knows this, then le t them say it. We dedded to ask 
the ęuestion. (Perhaps in  this wayw e w ill beable to understand how this 
infem al practice mana ges to escape from generał public opinion?)W e 

believethat quantityis conneded with ęuality and if  we built the right 
things,then, perhaps, we would need less and the speed wouid be 
g r e a t e r ? And morę people would be satisfied.

Has our seminarbrought an answer to the ęuestion O f course
not, and it could not have brought one. We wished ordy to signal the 
most im portant probiems or even the directions of And we did

receivean answer to the ęuestion — what does it mean — live  
We hoped for mass participation of architeds who, as it  would seem 
during the SARP meetings, stilJ cannot have their designs im - 
plemented. We counted on youngarchiteds who alwayssay tbatvanous 
VIPs in the Association and elsewheredo not le t them work 
We counted on people from the bottom rungs of the professional social 
ladder -  the students o f architecture. And we were deceived in our 
bopes. The participation o f architeds in the seminar was less than 
meager -  tbey sent in only 8 works. Is this ła d  an answer to the ęuestion 
of why the Polish fam ily lives as it  does?
Below are the representative statements o f the partidpants in our 

seminar,grouped according to their common themes:

Za udział w seminarium dziękujemy wszystkim uczestnikom, również 
tym, których prac nie publikujemy (niestety zbyt wiele rysunków 
zostało zrobionych techniką uniemożliwiającą reprodukowanie, szko
da). Publikujemy prace prezentujące różne poglądy, w tym również 
takie, z którymi, jako redakcja, nie zgadzamy się. Było to jednak
seminarium, a nie konkurs, więc wszystkie poglądy były równoprawne. 
Ocena należy do czytelników. Naszym zdaniem, większość z wypowie
dzi negowała dotychczasową praktykę funkcjonalistycznego i techno
kratycznego traktowania mieszkalnictwa. Znamienne przy tym, że 
z przesłanek humanistycznych wynikło wiele propozycji bardzo prakty
cznych. Można to zaobserwować w naszym przeglądzie. Nie brakowało 
jednak i postaw świadczących o trwałym zatruciu wyobraźni tym, co 
dzieje się w naszym budowaniu. Zdarzyły się też wypowiedzi, przepra
szamy, ale bardzo naiwne (nie w sensie wiedzy, a wyobraźni). Mimo to 
jednakjesteśmy, jako redakcja, bardzo zadowoleni z wyników semina- 
rhim. Dlatego też, choć dziękujemy, seminarium nie zamykamy. W na
szym stałym suplemencie „dom "marny miejsce na dalsze wypowiedzi, 
i*śli tylko będą napływać. Zapraszamy 0

We would liketo thank a ll the partidpants in the seminar, also tbese 
whose works are not publisbed (unfortunately, too many drawings were 
ezecuted in a tecbntęue foredosing reproducution, a pity). We are 

publishing works presenting various views, indudingsom e with whicb 
the editors do not agree. H ow erer, it  was a seminar and not a competi- 
tion, so a ll opinions had eęual rights. The is le ft to the
readers. In  our opinion, most statements accused the practice of a func- 
tionalisticand tecbnocratic treatment o f housing. I t  is aiso interesting 
that a number of very practical proposals re&ilted from humanist 

premisses. Thiscan be seen in our However, there were also
some statements proving deep poisonof the imagination by our 
housing practice. There were also some -  sorry -  very naive statements 
(not in the sense of knowledge, but im agination). In  spite of a ll this we 
are satisfied with the results of the seminar. And this is why we are not 
dosing the seminar. In  our permanent supplement "home" there is still 
place for futurę projects, if  only you send them to us. Thank you 0

Editors

123,Redakcja



Wizje i rzeczywistość Yisions and Reality

Jan Głuszczak (Dagoram a) i Wojciech Jan Głuszczak (Dagorama) and Woj- 
Wróbei z Tarnowa ciech Wróbel irom Tarnów

W aldem ar Skurko z Nałęczowa Waldemar Skurko trom Nałęczów

Jarosław Runowski z Dąbrowy Górni- 
czej:
Wszystko, co ludzkość osiągnęła, to 
dzięki naturze, która swe tajemnice nam 
otwierała. Dom rodzinny, dla mnie, to 
przede wszystkim coś w rodzaju gniaz
da, ale mocno rozświetlonego, jasnego. 
[...] Domy swym kształtem powinny koić 
nerwy.

Jaśosław Runowski fróin Dąbrowa 
Górnicza: °
Ali achievements ot humanity are due 
to the Mother Naturę w ho revealed her 
secrets to us. A tamily horne ts, for me, 
something like a nest, but fuli ot light 
and brightness (...) Uoases should# 
soothe our nerves by their shape.

W acław Kinel z Rzeszowa: Wracław Kinel from Rzeszów:
[...] przestrzeń jest bardzo cenna, trzeba Space is very yaluable, lt should be 
ją ograniczać szukając równocześnie saved, but buildings and developments 
minimum estetyki w zabudowaniu should have a mmmmm dose ot aesthe- 
i urbanistyce. [...] W swej fantazji sięgam tics (...) My imagination leads me to the 
do pojęcia historycznego miasta, które idea of a medieval city which, for me, is 
kojarzy mi się z mu rami i to zębatymi always associated withramparts with 
(blanki). Dlatego wszędzie ten motyw battlements. This is why l employ this 
stosuję jako minimum dekoracyjne. Jest .motit everywhere as a decorative 
to możliwe nawet w budownictwie wiel- minimum, lt is possibte even m large 
kopłytowym (bowiem w tym budownic- panel construction (as m this type of 
twie takie ozdoby jak kariatydy, rzeźby, building such decorations as caryatids, 
sztukaterie itp. są niemożliwe). Z blan- sculptures, stucco ornaments etc. are 
kami łączy się symbojiczne pojęcie impossibłe). The symbolic concept of 
miasta tak, jak pojęcie wsi ze strzecha- a town is connected with battlements 
mi, które, jak to się mawia, siedzą w kra- just as the concept of a village is eon- 
jobrazie. nected with thatch roofs which, as they

say, sit in the landscape .



Franciszek Konopka z Krakowa
propozycję budowy szklarni na da
chach wszystkich domów mieszkalnych 
P- Konopka nazwał „pomysłem dla Pol
ski i świata" ponieważ: można odzyskać 
dla produkcji żywności przestrzeń 
obecnie zajmowaną przez zabudowę  
w miastach, można odzyskać dla produ
kcji warzyw część energii używanej do 
ogrzewania domów a obecnie uciekają
cej przez przewody wentylacyjne i stro
podachy, zapewnić wreszcie spokój 
2 przeciekającymi i przemarzającymi 

; Płaskimi stropodachami na naszych 
> domach.

Franciszek Konopka front Craeow
A proposal to build greenhouses on top 
of all apartment houses was called by 
Mr Konopka an idea tor Poland and the 
world . In this way, space taken up for 
building in towns couid be recovered 
for production of food, <1 part of energy 
used for heating homes, now escaping 
through ventillation ducts and roofs, 
coułd be recovered for growing veget- 
ables, and this would be the end of 
leaking and freezing fiat roofs on our 
houses.

• • - ■» *

Mirosław Bartoszewicz z Hajnówki: Mirosław Bartoszewicz from Ha-
Zniszczono w Polsce małe miasta, za- jnówka:
śmiecono je blokami z wielkiej płyty nie Smali towns in Poland were destroyed 
pasującymi absolutnie do krajobrazu by large panel blocks which do not suit 
i otaczających je domów. Powstał drugi, the landscape or the surroundwg 
obcy i zimny świat — osiedle. [...] Powin- houses. A new, strange and cold world 
niśmy przywrócić takie pojęcia jak plac, was oreated -  the housingestate. (...) We 
rynek. Są to niezbędne elementy w tkań- should recreate such concepts as the 
ce miast. Większość osób chciałaby sguare, or the market place. These ele- 
mieszkać w zabudowie niskiej i mieć ments are necessary in the townfabric. 
własny ogródek. Architektura powinna Most people would like to live in low- 
tworzyć możliwość zwrotu ku naturze. rise houses and have their own smali 
Odrodziłyby się zanikłe już prawie zu- gardens. Architecture should provide 
pełnie więzy sąsiedzkie. f°r a return to the Naturę. In this way,

the neighborhood links which have dis- 
appeared completely would perhaps re- 
appear.

Bogdan Tomaszewski form Dąbrowa 
Górnicza -  Ząbkowice 
Małgorzata Skuza from Mąka near 
Sieradz sent us a similar drawing with 
an explanation The front and back of the 
house look similar, but there are no 
doors from the back.

Bogdan Tomaszewski z Dąbrowy Gór
niczej -  Ząbkowic
przy podobnym rysunku domu Małgo
rzata Skuza z Męki k. Sieradza pisze, że 
[...] przód i tył domu wyglądałby podob
nie. z tym, że z tyłu nie byłoby drzwi.

Krzysztof Dratwa z Krakowa
Propozycja miasta satelitarnego. Zda
niem autora powinno się w przyszłości 
budować takie nowe miasta dla 10 do, 15 
tys. mieszkańców, zamiast rozbudowy 
miast istniejących. Miasto satelitarne 
powinno zajmować taki obszar (propo
nowana średnica do ok. 2 km), aby cała 
jego przestrzeń znajdowała się w zasię
gu pieszej komunikacji -  dlatego w jego  
centrum wysoka zabudowa.

Krzysztof Dratwa from Craeow 
A proposal for a satellite town. The 
author bełieves that in futurę w e should 
build such towns for 10 to 15 thousand 
people, instead of devełoping the exist- 
ing cities. A satellite town should be 
smali enough for its residents to go 
everywhere on foot (suggested diame- 
ter 2 km), hence high-rise buildings in 
the center.



Marzenia
Agnieszka Genewska z Krakowa:
Chciałabym mieszkać w takim domu.

Barbara Jabłońska z Warszawy:
Chciałabym. aby małe dom ki otoczone 
gęsto zielenią i przestrzenią pełną kolo
rowych kwiatów stawały się mieszka
niami w naszych miastach i osiedlach.

Dreams
Agnieszka Genewska from Cracow:
I would łike to live in such a house.

Barbara Jabłońska form Warsaw:
1 wish thatsmali houses in greeneryand 
flowers could become our homes in 
towns and estates.

Jarosław Lach from WarsawJarosław Lach z Warszawy

£ A 8 u P O u )

Marian Matusiak z Kościeiiska-Kiry Marian Matusiak from Kościelisko - 
Kiry
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Edward Winnicki irom Warsa wEdward Winnicki z W arszawy

Krystyna Zam ojska z Poznania:
Od dawna wiadomo, jak powinna mie
szkać każda rodzina, aby była zadowo
lona, szczęśliwa, zdrowa. Każda rodzina 
pragnie mieć dom w ogrodzie, także 
rodziny mieszkające w mieście pragną 
mieć swój ogródek.
Jak powinna mieszkać polska rodzina? 
Czy tak jak pragnęłaby, czy tak, jak ją 
zmuszają?. Dość dawno już wyliczono, 
że tyleż samo terenu pochłaniają bloki 
mieszkalne wraz z nieprzydatnymi wo
kół nich placami i zadeptywanymi klom
bami, ile zajęłyby domy jednorodzinne 
z cennymi, zwłaszcza dla dzieci, ogród
kami przydomowymi. Każda rodzina 
pragnęłaby mieć piędź ziemi własnej 
przed progiem domostwa i w krótkich 
chwilach odetchnąć, bo teren i ogród 
daleki nie są szczęściem, jakie wystar
czałoby starym czy dzieciom.
W blokach rodzina nie może żyć pełnią 
atmosfery dobra. Traci się czar dzieciń
stwa spędzanego w ogrodzie i cieka
wym domu, traci się pożytki, jakie daje 
własny ogród. Wiadomo, że piękno oto
czenia też wpływa na formowanie się 
osobowości człowieka! Zakładam, że 
domy jednorodzinne nie powinny być 
Pudłami, lecz funkcjonalnymi dworka
mi, raczej 2-piętrowymi dla 3-pokole- 
hiowych rodzin (lub dobranych rodzin). 
Prawda, że przeprowadzenie cieplika,

Krystyna Zamojska from Poznań:
It has been known for a long time how 
every family should live in order to be 
happy, satisfied and healthy. Every 
family would like to haye a house in 
a garden, even families living in town 
want to haye their smali gardens.
How should a Polish family live? As the 
family would like -  or as the family is 
forced to live? It was caleulated a long 
time ago, that apartment houses with 
the surrounding useless areas and trod- 
den-upon flower beds take up the same 
space as single-family houses for the 
same number of people with valuable 
gardens -  especially for children. Every 
family would like to have a piece of 
their own land in front of their house, 
where they can take a rest. A faraway 
plot or garden is not the kind ofhappi- 
ness sufficient for old people and chil
dren.
In apartment houses, families cannot 
generate the atmosphereof goodness. 
Children lose the charm and enchant- 
ment of a childhood spent in the garden 
and in an interesting house, people lose 
the advantages provided by their own 
gardens. It is a known thing, that the 
beauty of the surroundings influences 
the forma tion of personality! I assume 
that single-family houses should not re- 
semble boxes, but functionai mansions,

wody, kanalizacji dla domów jednoro
dzinnych drożej kosztuje niż w bloku, 
ale w ostatecznym rozrachunku kęm- 
pensują się koszta, a wartości niewy
mierne szczęścia rodzin przemawiają za 
budowaniem domków rodzinnych, jed
no-, dwu-, a nawet trzypoko/eniowych, 
dużych nawet. Mam nadzieję, że ogło
szony konkurs, skoro ma być poparty 
rysunkowymi projektami, to polegać 
będzie potem na dążeniu do realizacji 
projektów, a nie tylko na umożliwieniu 
wypowiadania się osób -  jeszcze raz..., 
ale niech i tym sposobem wypowiemy 
tęsknotę za prawdziwym domem! Cze
kamy jak na cud zmiany budownictwa. 
Ja nie potrafię rysować projektów do
mów, choć jestem bardziej wrażliwa na 
piękno architektury niż na muzykę czy 
na malarstwo. Wiem, że mdleję przed 
brzydkim budynkiem, a ożywiam się na 
widok ładnego domu. Kocham piękne 
domy, piękno domów!
Rysunki funkcjonalnych, ciekawych do
mów rodzinnych dwu- i trzypokolenio- 
wych w ogrodach mogą rysować spe
cjaliści z uwzględnieniem tych racji. 
Nam chodzi o ideę, o realizację marzeń 
rodzin o domkach z ogrodem, o do
mach, a nie o blokach. Proszę, aby ar
chitekci przejęli inicjatywę i reprezento
wali interes rodzin wobec działań władz.

with three stories for 3-generation 
families or families who wish to live 
together. Itis true, thatmstalling all the 
utilities-heating, water and sewerage 
for single-family houses is morę expen- 
sive then foran apartment house, butin 
the finał balance the cost is compen- 
sated, and the immeasurable values of 
happy families speak for constructing 
single-family houses for one, two or 
even three generations. I hope that the 
competition announced, as it is to be 
supported by drawings, will lead to im- 
plementation of designs, and will not be 
restricted to publishing statementś only 
-  one morę time... But even in just this 
way let us express our yearning for 
a true home! I do not know how to dra w 
designs for houses, although 1 am much 
morę susceptible to the beauty of archi - 
tecture then of musie or painting. i  love 
beautiful houses, the beauty of houses! 
Designs for functionai, interesting fami
ly homes for two and three generations 
can be madę only by specialists taking 
into account all these matters. We are 
talking about an idea, an embodiment 
of dreams of families about houses in 
garden, houses and not blocks. I am 
asking architects to assume the mitia- 
tive and represent families before the 
authorities.
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Essays
Aleksander Kisiel form Zlołoklos:
Builing a home for a human being me- 
ans, in the biological dimension, buil- 
ding a HOME FOR A FAMILY in such 
a way that family life can be achieved to 
the fuli on the leveł of the ideał for his 
species. Man can achieve a humanist 
fullness if, according to this specific 
ideał, he activates within himsełf com-

Aleksander Kisiel ze Złotoklosu:
Budować dom dla człowieka, znaczy 
w wymiarze biologicznym budować 

« DOM DLA RODZINY tak, żeby mogła 
w nim zrealizować się pełnia życia ro
dzinnego na poziomie ideału gatunko
wego. Pełnię humanistyczną osiąga 
człowiekt kiedy zgodnie z ideałem ga
tunku uaktywnia w sobie całą gatunko
wą sprawność ludzkiego mózgu i ludz- plete efficiency of human mind and 
kiej osobowości, wznosząc się na po- human personality characteristic for his 
ziom suwerena i kreatora w każdym species, thiis raising himself to the level 
wymiarze człowieczeństwa. Budować of sovereign and creator in every di- 
dom dla człowieka, znaczy więc w wy- mension of humanity (...) 
miarze humanistycznym budować dom (...) A model of the family home as 
dla suwerena i kreatora władającego a cosmic space closest to man and of 
prawem gatunku. [...] human dimensions is shown on panel I.
[...] Model rodzinnego domu jako kos- It is assumed in the design that human 
micznej przestrzeni najbliższej człowie- family in its fullest biological composi- 
kowi zaplanowanej na miarę człowieka tion is a four-generation one. (...) Each 
pokazuje plansza I. Projekt wychodzi of these generations has its own pecu- 
z założenia, że rodzina ludzka w pełnym liarities and reąuirements, therefore the 
składzie biologicznym jest czteropoko- family home should be a complex offour 
leniowa [...]. Każde z tych pokoleń ma separate apartments, sufficiently isola- 
swoje właściwości i wymagania, dlate- ted from undesirable contacts with the 
go dom rodzinny powinien być komple- other residents of the house, yet linked 
ksem czterech oddzielnych mieszkań, to form one domestic organism (...) The 
dostatecznie odizolowanych od niepo- whole house has the appearance and 
żądanych kontaktów z innymi miesz- intemal decoration typical for old ma- 
kańcami domu, a jednocześnie połą- nors, palaces ańd temples, as befits a fa- 
czonych w jeden organizm domowy [...]. miły of sovereigns goveming with the 
[...] Jest rzeczą teoretycznie niewątpli- law of the species. 
wą, że rodzina ludzka w pełni uczłowie- (...) Theoretically it is an undoubted 
czona jest społecznością równorzędną thing, that a human family, if it is fully 
gatunkowi i dlatego winna dziedziczyć humane, is a community equal to the 
i rozwijać wszystkie atrybuty i prawa species and therefore should inheńt and 
gatunku. Wynika stąd konieczność po- develop all the attributes and laws of 
siadania i odpowiedniego użytkowania the species. Henceresults the necessity 
przez każdą rodzinę ludzką suwerenne- for every family to possess and appro- 
go obszaru ziemi, złożonego z obszaru priately use a sovereign area of land 
mieszkalnego i bazy surowcowej. (...) composed of a residential part and the 
Obszar rodzinny podzielony na części resource base. (...) 
użytkowe przedstawia plansza HA, spo- The family area divided into utilitarian 
sób zaś rozmieszczenia obszarów ro- parts is presented in panel RA, and the 
dzinnych wzdłuż ulicy osiedlowej layout of the family areasalongan esta- 
przedstawia plansza IIB. Przestrzenny te Street is presented on panel RB. Panel 
schemat osiedla przedstawia plansza III. HI presents the spatial diagram for the
(...) Pasmowy charakter układu miesz
kaniowego przyjętego w projekcie wy
nika z faktu posiadania przez każdą ro
dzinę własnego obszaru ziemi. Pasmo 
mieszkaniowe jest sumą tych obszarów.

estate.
(...) Belt layout of housing envisaged in 
the design results from the fact that 
every family has their own area. A hou
sing belt is the sum of these areas. The

Pas obrzeżny ma krajobraz tradycyjnie perimeter belt has a traditionally vRla- 
wiejski (...) Teren rolny obrzeża jest ge-like landscape (...) The agricultural 
uprawiany społecznie na zasadzie land along the perimeter is cultivated 
współwłasności wszystkich mieszkań- coUeethrely and is the common property 
ców osiedla z podziałem na dzielnicowe °f all the esta te residents and is divided 
sektory uprawy zgodnie z pasmowym into distńct sectors of cultivation accor- 
rozkładem obszarów mieszkalnych, dingr to the belt layout of residentiai
Jest to więc wieś w dawnym słowiań
skim znaczeniu. (...) Domosfera, we
wnętrzny teren osiedla, ma krajobraz 
dworski, znany z historii Polski. Tu każ
dy może mówić o sobie „mieszkam we

areas. This is, therefore, a viUage in the 
old Slavonic meaning of the word. (...) 
Domosphere, the intemal area of the 
estate, has a mansion-like character, 
known from the history of Poland. Eve-

dworze ”. Pasma mieszkaniowe są prze- ^hody can say, I  live in a manor”
dzielone lasami tak, że każdy miesz
kaniec dworu może mówić o sobie: 
„ mieszkam na leśnej polanie ’. (...) 
W samym środku osiedla znajduje 
się centrosfera zwana śródgrodziem. 
Jest to centrum łączności i komunikacji 
społecznej a zarazem strefa przemysłu. 
(...) Całość centrosfery ma charakter 
miejski lub wielkomiejski z wyłączeniem

Residential belts are separated by for- 
ests in such a way, that every resident of 
a manor can say, 7 live on a forest 
clearing” (...) In the very middle of the 
estate there is a centosphere called 
‘ middletown ”. This is a Communica
tions center and also the industrial zonę. 
(...) The whole centrosphere has an 
urban or metropolitan character, exclu-

mieszkań stałych. Gdy więc udajemy się ding permanent housing. W hen we wish
do centrum osiedla, możemy mówić: 
., wybieram się do miasta ’\ Osiedle w ca - 
łości jest zatem syntezą trzech dawnych 
form życia: wiejskiego, miejskiego 
i dworskiego. Jest to więc (...) biologicz
ne i humanistycze optimum.
Podajemy jedynie fragmenty z obszer
nej pracy, jaką nadesłał autor; tak 
skonstruowane, aby można było od
czytać ideę architektoniczną przed-

therefore to go to the center of the estate, 
we can say /  am going to town”. An 
estate as a whole is therefore a synthesis 
of three old forms of life: the village, 
the town and the manor. This is (...) 
a biological and humane optimum.
We have ąuoted only fragments of 
a long work sent to us by the Author. 
The fragments were chosen so as to let 
you decipber tbe arcbitectural idea

stawioną na schematach rysunko- presented in the drawings. AU tbose 
wych. Zainteresowanym całością ar- interested in the whole argument, its 
gumentacji, wywodu i projektem pro- jusbiication and tbe design can con- 
ponujemy za naszym pośrednictwem ład  the Author through our office (Ed.) 
bezpośredni kontakt z autorem. (Red.)
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Daniel Karpiński z Wrocławia:
Przyszłość naszego mieszkalnictwa za
leży od stosunku do istniejących zaso
bów mieszkaniowych. Niestety, we 
współczesnej polityce budowlanej do
minują dwie sprzeczne tendencje: 
ochrona tego, co zabytkowe (dbamy 
o związek z przeszłością, tradycją, za
chowujemy dokumenty starej kultury) 
oraz budowanie nowych osiedli wyras
tających z obcej kultury, zunifikowa
nych, zrywających z tradycją. Prawie 
wszystkie budynki, nie będące zabytka
mi albo blokiem, skazane są na śmierć 
techniczną. Wyrok ten jest tym bardziej 
zdumiewający, że przeważająca część 
ludzi mieszka właśnie w tych obiektach. 
[...] Wydaje się, że uzdrowienie aktual
nego stanu mieszkalnictwa i wytyczenie 
przyszłej linii jego rozwoju może zale
żeć od następujących kroków: 
h  Ośrodki nie uznawane za zabytkowe 
znajdują się najczęściej w stanie rozpa
du podstawowego układu urbanistycz
nego (rys. 1a). Należy dążyć do wyo
drębnienia z nich czytelnych dzielnic 
[...]. W wypadku ośrodków, które zacho
wały swój podstawowy układnajsłusz
niejszą linią rozwoju jest translacja sta
rego układu (rys. 1b)
II. Osiedla współczesne zrywają z poto
cznym wyobrażeniem domu i przestrze
ni miejskiej. Są samą funkcją bez for
my. Należy je rewaloryzować i reanimo
wać. Rewaloryzacja polegać winna na 
uzupełnieniu brakujących w osiedlach 
wzorów kulturowych, a reanimacja na 
ożywieniu więzi społecznych. Dla zabu
dowy o wysokości 5 kondygnacji:
Rys. 2a i 2b próba stworzenia formy 
kwartału miejskiego.
Rys. 3 dzięki temu uzyskujemy czytel
ny rozdział przestrzeni społecznej od 
prywatnej, wytwarza się możliwość par- 

r tycypowania mieszkańców w kształto-

Daniel Karpiński from Wrocław:
The fu tu rę  o f ou r hous ing  depends on 
o u r a ttitu d e  tow ards the e x is tin g  h o u 
s in g  resources. U nfo rtuna te ly , the p re - 
sent bu iJd ing  p o lic y  is dom ina ted  by  
tw o  con trad ic to ry  trends: to p ro te c t a ll 
h is to rie  n iom unents (we care about our 
łin k s  w ith  the past, the trad ition , we  
preserve records o f o łd  cu ltu re ), and to 
construct ne w  estates rooted in  a cu ltu re  
fo re ign  to us, u n if ie d  and b re a k in g  w ith  
trad ition . A lm o s t a l l  b u ild m g s  w h ich  
are no t h is to rie  m onum ents o r apart- 
m ent b locks, are doom ed to techn ica l 
p e rd itio n . This ve rd ic t is w e n  m o re s u i-  
p ris in g  when  we rea lize  that m ost peo- 
p le  Iive  in  such b u ild in g s . (...) Itseem s  
tha t the h e a łin g  o fth e p re s e n tc o n d itio n  
o t b u ifd in g  and  in d ic a tin g  the course ot 
its  fu rth e r deve lopm en t can depend on 
the fo ilo w in g  steps:
l. Centers w h ich  are no t considered  h is 
to rie  are usu a ljy  in  the State o f desin te- 
g ra tin g  basie urban layo u t (fig. la ). We 
shou ld  s trive  to d iv id e  them in to  le g ib ie  
d is tn e t layou ts (...): In  case o f centers 
w h ich  have p reserved th e ir  basie g rid , 
adapta tion  o f the o k i layou t is the most 
correct lin ę  o f deve lopm en t (fig . Ib )
U. C on tem porary  hous ing  estates aban
don the comm on idea o f house and  
townspace. They are b u t func tion  -  w it- 
ho u t fo rm . They sho u ld  be reha b i l i  ta ted  
and rean im ated. R eha b ilita tion  shou ld  
em brace the p ro v is ion  o f cu ltu ra l pa t- 
terns a b se n tin  estates, and rean im a tion  
-  re v iva l o f soc ia l links .
For tive -s to n e d  deve lopm en t.
Fig. 2a and 2b -  and a tte m p t to create  
an urban błock.
Fig. 3 -  owing to this we can achieve 
a legibie division into social and private 
space, participation of residents in for
ming their building (on the courtyard 
side), and Identification owing to the
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waniu formy budynku (od podwórka), 
zapewniona zostaje identyfikacja za po
mocą formy zewnętrznej budynku i ele
wacji frontowych opracowywanych 
przez architekta.
Rys. 4 -  w zależności od pożądanego 
charakteru zabudowy do istniejących 
bloków dobudowane zostają pełne blo
ki kwartału lub tarasowce; do kwartału 
wchodzi się przez dwa wejścia główne, 
do budynków przez bramy od pod
wórka.
Rys. 5a i 5b -  parter budynków nowego 
kwartału „od  frontu" zostaje wykorzys
tany na handel, drobne rzemiosło, mie
szkania dla osób starych i samotnych 
(wejścia do tych mieszkań z ulicy przez 
ogródek); od podwórka -  rozwijają się 
mieszkania pierwszej kondygnacji.
Rys. 6a i 6b -  elewacje zewnętrzne pro
jektowane przez architekta i podpo
rządkowane założeniom formalnym uli
cy zostają wzbogacone przez dostawia
ne balkony, loggie, wykusze itp.; od 
strony podwórka dzieje się to samo, ale 
według pomysłu mieszkańców.
Rys. 7 -  wejścia do budynków (wszyst
kie od podwórka) powinny uzyskać albo 
halle, albo zadaszenia i ławki lub „b ra
my identyfikacyjne ' (łatwość odnalezie
nia szukanego wejścia).
Rys. 8a, 8b, 8c -  dachy domów zostają 
zabudowane pracowniami, mieszkania
mi, klubami, warsztatami, zostają wyko
rzystane jako tarasy-solaria lub przykry
te dachem spadzistym wraz z ostatnią 
kondygnacją (w celu optycznego obni
żenia budynku).

extemal form ot the buiłding and front 
efevations designed by architects.
Fig. 4 -  depending on the desired cha- 
racter of development, the existingbuił- 
dings are complemented by other hou- 
ses, thus closing the błock, or terrace 
buiłdings. A błock is  entered through 
two main gates, houses -  through doors 
from the courtyard.
Fig. 5a and 5b -  the front part of the 
ground tloors m the new błock is occu- 
pied by shops, workshops, apartments 
for elderly or single persons (entrances 
to these apartments from the Street ac- 
ross a smałl garden); ground floor apart
ments are devełoped on the courtyard 
side.
Fig. 6a and 6b -  external elevations 
designed by architects and subordina- 
ted to the formal features of the Street 
are enriched by added bałconies, log- 
gias, oriełs etc.; on the courtyard side 
a similar process is a result of the resi- 
dents wishes and imagination.
Fig. 7 -  entrances to the buiłding (ałł 
from the courtyard) should have either 
hałłs, or roofings and banks, or Identi
fication gates" (facilitating the finding 
of the sought-for entrance)
Fig. Ha, Hb, 8c -  roofs of the houses are 
buiłt-upon to form studios. apartments, 
cłubs, workshops, are used as terraces- 
sołaria, or covered with sloping roofs 
together with the łast story (in order to 
łower the buiłding visuałły).
For eleven-storied development:
Fig. 9 -  changing the mass of the buił-
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Dla zabudowy o wysokości 11 kondy ding by superimposing roofs, protm- 
gnacji: ding bays or ońels.
Rys. 9 -  rozbicie bryty budynku przez Fig. 10 -  in the ground floor, these 
„ nałożenie”  dachów, ryzalitów, buildings should have one floor added
wykuszy. supporting the residential function.
Rys. 10- w  parterze budynki te powinny Fig. lla  and U b - in  case of eleven-sto- 
zostać podbudowane jedną kondygna- ried buildings with standard staircases, 
cją pomieszczeń uzupełniających funk- the building s elevation should be vi- 
cję mieszkalną. sually ‘ ‘broken ’ inits middle (dark belt,
Rys. 11a i 11b w wypadku budynków reflex glass) and the bottom part treated 

^ 11 -kondygnacyjnych klatkowych należy as a five-stońed building, and the upper 
„ przerwać ”  optycznie bryłę w połowie part should be subject to any changes 
(ciemny pas, szkło refleksyjne) i dół which enable the ńgid outline to be 
traktować jak w przypadku 5-kondygna- changed.
cyjnych, zaś górę tak, aby nastąpiło roz- Fig. 12a -  as there is no possibility to 
bicie sztywnego obrysu. create 11 -storied blocks, the space sho-
Rys. 12a -  ze względu na brak możli- uld be divided according to the princi- 
wości wytworzenia kwartałów 1 t-kon- ple Street -  house -  greenery -  house -  
dygnacyjnych, należy dążyć do rozdzia- Street
łu przestrzeni na zasadzie ulica-dom-' Fig. 12b -  pedestrian streets should be 
zieleń-dom-ulica. constructed so as to enclose space aro-
Rys. 12b -  wytwarzać uliczki piesze tak, und a high-ńse building. 
aby zamykać przestrzeń wokół wyso- Fig. 13a -  retail trade and crałts (espe- 
kich budynków. cially shops served by the residents of
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Rys. 13a -  drobny handel i rzemiosło 
(zwłaszcza zakłady obsługiwane przez 
mieszkańców osiedla) należy lokować 
nad garażami obrzeżnymi dla m iędlą 
tak, aby sprawunki mieszkańców mogły 
być załatwiane w drodze z  pracy do 
domu.
Rys. 13b -  aby zapobiec wzrostowi cha
osu przestrzennego, do którego przy
czyniają się bezpianowo rozrzucone pa
wilony handlowe i usługowe, należy na 
początku realizacji osiedla wytworzyć 
„  uliczkę1 ’ obudowaną arkadami lub 
podcieniami, do których dostawiane 
będą dowolne pawilony.

the estatel should be located on top of 
garages on the peńmeterof the estate in 
a way enabling the residents to do their 
shopping when retuining home from 
work.
Fig. 13b -  in order to halt the growing 
spatial chaos which is aggravated by 
uplannedly dispersed sbops and servi- 
ces, at the beghming of the constrution 
an arcaded ”Street" should be built; 
shops would be added to this Street.
Ali these actions should lead to creatmg 
a city-like atmosphere and conditions 
for a resident to feel afinity with his 
estate and for Identification ofthe estate

Wszystkie te działania mają na celu wy
tworzenie nastroju miasta i warunków 
do identyfikacji mieszkańca z  osiedlem 
i  m iędlą w mieście. Podobne zabiegi 
trzeba również przeprowadzić z zabu
dową jednorodzinną, gdzie dominuje 
wszechobecny klocek wolno stojący. 
Możliwości w tym względzie przedsta
wiają rys. 14a, b, c, d. Chodzi tu głównie 
o nadanie budynkom znaczącej formy, 
w zależności od regionu kraju, skali 
miasta lub jego charakteru.
Dla rewaloryzacji naszych m ięd li i  do
mów trzeba założyć szeroką współpra
cę mieszkańców z architektem.
W przyszłości wyobrażam sobie, że ka
talogi domków jednorodzinnych zastą
pione zostaną u nas katalogami seg
mentów, z  których można składać do
wolny dom. Segmenty te będą równo
cześnie wypreparowanymi wzorami 
kulturowymi lub ich stylizacjami. Seg
mentem będzie: ganek, sień, balkon, 
facjatka, dach, poddasze, taras, weran
da ftd. Mieszkaniówka wielorodzinna 
preferować będzie tarasowce, domy 
spiętrzone, a w miastach nastąpi powrót 
do kamienicy w kwartale miejskim. 
Układy urbanistyczne wznoszone na 
wolnych terenach będą wykorzystywały 
model „  federacji osiedli”  (rys. 15). Będą 
to zespoły m ięd li liczących po 3 do 4 
tys. mieszkańców (drobne w skali), ope
rujące zabudową 4 do 5 kondygnacji. 
Każde z  osiedli będzie mieć jasno okre
ślone granice (terenu i przestrzeni pry
watnej i  społecznej) oraz indywidualną 
dla każdego z osiedli, ale wspólną dla 
wszystkich obiektów, fo rm ę- stylizację. 
Nastąpi powrót do naturalnych materia
łów, wykonawstwo posługiwać się bę
dzie technikami tradycyjnymi na równi 
z pre fabrykacją. . . a architekci znów za
czną budować Domy. ”

in the city. Similar actions should be 
undertaken for single-family building, 
in which a free-standing box is omni- 
present. The possibilities in this respect 
are presented on drawings 14at b, ct and 
ĆL The problem lies in giving the buil
ding a meaningful form depending on 
the region of the country, scalę of the 
town and its character.
In order to rebabilitate our estates and 
houses, residents should cooperate with 
architects.
I imagine, that in the futurę catalogs of 
single-family houses will be replaced 
by catalogs of segments which can ma
ke up any type ofhouse. Such segments 
will be also prepared cultural pattems 
o t  their stylized forms, such as porches, 
hallways, balconies, dormer Windows, 
roofs, attics, terraces, verandasetc. Mul-, 
ti-family housing will give preference 
to terraced or superimposed buildings, 
and in dties there will be a return to the 
townhouse in an urban błock. Urban 
layouts erected on free areas will make 
use of a model of "federation ofestates r 
(fig. 15). They will be complezes ot 
estates inhabited by 3-4 thousand resi
dents, smali in scalę, with 4 to 5 stońes. 
Every estate will have dearly marked 
limits (of the area and of the private and 
social space) and a stylized form, indivi- 
dual for each estate, but common for all 
stmctures. We will return to natural 
materials, and the contractors will make 
use of traditional technologies to an 
eąual eztent with prefahrication... and 
architects will again build Homes.

—
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Sławomir Rąbałski 2  Gliwic Sławom ir Rąbalski from  G liw ice
fragm ent ciągu zabudowy mreszkanio- A fragment of a housing development. 
Wej. W pianach mieszkań autor propo- In płans of apartments, the author pro- 
nuje zwiększenie normatywu obecnie poses an increase of the now valid 
o bw iązującego  do granicy, jak tookre- norms to, as he says, a minimum Euro- 
śla, minimum komfortu europejskiego, pean comfort. The problem is not to 
Chodzi o to, aby nie budować mieszkań build apartments which today are alrea- 
iuż dziś cywilizacyjnie przestarzałych, dy obsołete, not to build things which 
aby nie budować rzeczy niedobrych, are not good, and therefore unneces- 
a więc niepotrzebnych. sary.
Umiany normatywu obejmują głównie: The change of norms embraces mainly 
W pokoju dziennym nie przewiduje się the reduction of a sleeping płace in the 
Miejsca do spania, zwiększona zostaje living room and increased accessory 
Powierzchnia pomocnicza, area.
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Eugeniusz Worobec ze Szczecina Eugeniusz Worobec front Szczecin 
Projekt domu o konstrukcji szkieletowej A design for a house with a framework 
mającej pozwolić na przebudowę mie- stmcture which is adaptable for recons- 
szkań w przyszłości. truction of apartments in the futurę.

Hanna Radziejewska i Grażyna Wójcik Hanna Radziejewska and Grażyna 
z Warszawy: Wójcik form Warsaw:
[■■•I Budynki, które przedstawiamy Buildings we are presenting in  our dę
to/ projekcie to domy wielorodzinne. Mo- sign are of the mulh-fam ily type. They 
gą mieć jedną, dwie iub trzy kondygna- can be one-T two- or three-storied (but 
cje (jednak nie więcej). Mogą być łączor not morę). They can be constructed in 
ne szeregowo, z  prześwitami w parte- row development, with dilatations in 
rach. Mata, nazwijmy ją, osada składają- the ground floors, A smali settlement 
ca się z  takich domków powinna być consisting of such houses should be fur- 
to/yposażona w: przedszkole, żłobek, nished with a kindergarten, health c li- 
małą lecznicę, sklepiki i inne tego typu nic, nursery school, shops and other 
usługi. Można je umieszczać w parte- services of this type. They can be loca- 
rach domów. ted in  the ground floors of the houses.
[...] Duże domy handlowe, punkty usłu- Big departmentStores, services, a movie 
gowe, kino, przychodnia lekarska itp. theater, health-clinic etc. should be lo - 
powinny być usytuowane w jednym, du- cated in one large center which would 
żym centrum, które obsługiwałoby kilka serve several settlements. The distance 
osad. Odległość od centrum handlowe- from the center to the outskirts o f settle- 
go do krańców osady nie powinna być ments should not be greater than 2.5 to 3 
większa niż 2,5 km do 3 km. Osadę od km. Settlements would be divided from 
centrum przedzielałoby pasmo terenów the center by a'recreational ring (play- 
rekreacyjnych (boiska, korty tenisowe, grounds, tennis courts, swimming po~ 
baseny). [...] Dwie osady sąsiednie mia- ols). Two neighboring settlements wo- 
łyby jedną wspólną szkołę podstawową. uld ha ve one common pńmary school. 
W naszym projekcie konstrukcja jest Structures we designed are based on 
oparta na modułach 3 i 4,80 m. Powię- modules 3 and 4.80 m. M ultip ly ing  the 
kszając wielokrotnie i różnorodnie mo- module in different ways (see panel 2) 
duł (patrz ark. nr 2) otrzymujemy zmień- we can obtain changeable areas and the

ne powierzchnie, których wnętrza mo- interiors can be designed in various 
żerny w dowolny sposób w zależności ways depending on the needs. Another 
od potrzeb zaprojektować. Projekt ma essential element of the design is the 
jeszcze jeden istotny element-nie prze- lack o f in-built~ partition wałls (the 
widuje wbudowanych ścian działowych drawings illustrate only some of the 
(na rysunkach pokazałyśmy jedynie possible Solutions). Practice so far has 
możliwości rozwiązań). Z praktyki bo- shown that residents of new ly-buili i 
wiem wynika, że lokatorzy nowo otrzy- apartments are usually dissahsfied with 
manych mieszkań są niezadowoleni the size or number o f rooms. They ofteh j 
z wielkości czy liczby otrzymanych po- move, dismantle or erect new parhtiofl 
mieszczeń. Często, jeżeli to tylko możli- walls by themselves, i f  only i t  is poss- i 
we, przesuwają, likwidują lub montują ible. M oving to a new apartment is ; 
nowe ścianki działowe we własnym za- usually cormected with a basie transfor L 
kresie. Otrzymanie nowego mieszkania mahoń (ceramic hles, walipaper, ex | 
w większości jest związane z gruntów- change of sanitary facihties, new floo r 
nym remontem (okładanie glazury, ta- ings). We própose parhbon walls madę 
petowanie, wymiana urządzeń sanitar- of plaster elements assembled with use 
nych, pokrycie podłóg innymi wykładzi- o f clamping screws. Erecting a buildinę) 
nami). Proponujemy ścianki działowe without parhhon walls, and selling the 
z elementów gipsowych montowane za walls on the site enables the residents to 
pomocą śrub rozporowych. Wznosząc arrange their apartments according to 
budynek bez ścian działowych i prowa- their needs and possiblihes. 
dząc przy tym ich sprzedaż na miejsco- Smali settlements -  is this a good sofii' 
wym placu budowy -  pozwalamy loka- tion? Owing to smali settlements we 
torom na to/łasne, według możliwości would be able to enjoy open space and 
i potrzeb zagospodarowanie wnętrza. fresh air, so necessary for our health. We
[...] Małe osady -c z y  to dobre wyjście? do not need to tell anybody how weH 
Dzięki małym osadom uzyskalibyśmy children would gro w up in such smali>
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przestrzeń i powietrze, tak potrzebne 
dfa naszego zdrowia. [...] Chyba nie 
trzeba nikomu tłumaczyć jak właściwe 
byłoby wychowywanie dzieci, naszego 
przyszłego pokolenia, w takich małych, 
pięknych, bo skąpanych w zieleni osa
dach. Czas trwania budowy takiej osady 
byłby o wiele krótszy, gdyby przyszli 
lokatorzy czynnie włączyli się do budo
wy. Jest to możliwe, jeżeli przyszli loka
torzy otrzymaliby wcześniej lokalizację. 
Wczesne otrzymanie lokalizacji spowo
dowałoby duże zainteresowanie przy
szłego lokatora samą budową, zmusiło
by wykonawcę do dbania o szybkość, 
rzetelność i jakość wykonywanych prac. 
[...] Mieszkanie w małej osadzie dodat-

\

beautiful settlements fuli of greenery. 
The construction Łime for such a smali 
settlement would be much shorter, ifthe 
futurę residents partia pa ted in the 
building process. This is possible if the 
location of the settiement is revealed to 
the futurę residents in advance. Early 
knowledge of the location would make 
people very interested in the construc
tion and would lorce the contra eto r to 
care for the speed and ąuality of the 
work.
Livmg in a smali settlement exerts 
a favorable influence on the mental 
health of its residents. They know each 
other and they feel morę United in their 
smali community. They care for clean-

nio wpływa na psychikę je j mieszkań
ców. Znają się i przez to czują się bar
dziej zjednoczeni w swojej małej społe
czności. Dbają o czystość i zieleń. Mie
szkanie zaś w dużych skupiskach ludz
kich jest przyczyną wielu stresów ich 
mieszkańców. Budynki wysokie i bar
dzo wysokie nie powinny być przezna
czane na miejsca stałego pobytu, lecz 
na biura, hotele itp. Jedyną przeszkodą 
w budowaniu takich osad może być 
małe wykorzystanie powierzchni, ale 
czy budowanie dużych osiedli z wielo
kondygnacyjnymi budynkami nie jest 
równie, a może nawet bardziej, szkodli
we zwiększając szeregi zestresowanych 
Polaków?

liness and greenery. Living in larg 
human groups is responsible for mans' 
stresses of the residents. High-rise afl1j 
very tali buildings should not serve < 
places of residence, butasoffices, hotek 
etc. The only obstade in building smm 
settlements is insuffident utilization v 
space, but isn t building large estat# 
with multi-stoned houses eąually, °! 
even morę, harmful sińce it inereas#41the number of Poles living understress

Bazyli Dorasta i Krzysztof Hueckel Bazyli Dorasta and Krzysztof Hueckel szej propozycji mieszkania wielopoko- 
z Gdańska: from Gdańsk: len i owego. Stwierdziliśmy bowiem, że
Idea mieszkania wielopokoleniowego The idea of a multi-generation home choć [...] rodziny przechodzą stałe cykle 
jest odpowiedzią na następujące pro- solves the foliowing social problems: rozwoju, ilość członków gospodarstw
bierny społeczne: -  the problem of people ofpost-produc- poszczególnych pokoleń przemiennie
-  problem ludzi wieku poprodukcyjne- tive age, espedally acute in the ageing zwiększa się i maleje, to jednak całkowi-
go, szczególnie narastający w starzeją- sodety, ta liczba mieszkańców domu, wprzybli-
cym się społeczeństwie; -  the problem of the emancipation of żeniu, jest stała. Z badań wynikło też, że
-  problem emancypacji kobiety, który women, which madę women “leave" rodzina wielopokoleniowa możezorga-
spowodował je j „ wyjście" z domu, their homes, thus creating a problem of nizować się w dwóch gospodarstwach 
stwarzając konieczność innej niż do- another organization of child care and domowych. Ma to zasadnicze znaczenie 
tychczas organizacji opieki nad dziećmi of home life, dla możliwości kształtowania ekonomi-
i gospodarstwem; -  the resultmgneed forcooperation be- cznych rozwiązań mieszkania.
-  wynikła z powyższych potrzeba wza- tween the two generations, (...) Nasz model mieszkania dla rodziny
jemnej pomocy między obu pokofe- _ the problem of shortage of apart- wielopokoleniowej ma kilka wariantów 
niami; ments for young coupleś. programowo-funkcjonalnych. [...] Teo-
-  problem braku mieszkań dla młodych Such a home is not a new idea. It has retyczny, wyjściowy model o programie
małżeństw. been solved in many countńes in multi- „optimum  ”, to jakby dom bliźniaczy.
Nie jest to nowa idea i takie mieszkania, family and single-family types of hous- w którym oba gospodarstwa mają jed
zą rów no w budownictwie wielorodzin- mg. The solution consists usually of two nakowe mieszkania ż odpowiednim We- 
nym jak i jednorodzinnym spotyka się households in two separate apartments, wnętrznym połączeniem. Dom zrealizo- 
w wielu krajach. Rozwiązywane są prze- one -  larger, for 4 or 5 persons, the other wany według takiego modelu nie jest 
ważnie na zasadzie umieszczenia -  smaller, for 2 persons, linked together rozwiązaniem ekonomicznym. Poprawę 
dwóch gospodarstw w dwóch oddziel- by a common entrance hall or common ekonomii rozwiązania proponujemy 
nych mieszkaniach, jednym większym living room. The smaller apartment is w jego wariantach, gdzie jest albo 
typu M4 -  M5 i drugim mniejszym, typu occupied by grandparents cared for by sprzężenie części dziennych (wielkość 
M2, połączonych ze sobą w obrębie their adult children who live in the pokoi dziennych obu gospodarstw re- 
hallu wejściowego lub poprzez pokój larger apartment. gulować można przesuwną ścianą), al-
dzienny. W mieszkaniu M2 mieszkają Such Solutions have a number offaults, bo sprzężenie części nocnych obu mie- 
dziadkowie korzystający z opieki swych For example, they are not easily adapt- szkań („bank sypialni” , które w miarę 
dorosłych dzieci, zajmujących większe able for other phases of life of a multi- potrzeby mogą przechodzić w użytko- 
mieszkanie. ' generation family -  for example, when wanie jednego lub drugiego pokolenia),
Rozwiązania takie mają wiele wad. Mię- apart from the family of grandparents albo zróżnicowanie programów użytko- 
dzy innymi nie dostosowują się do in- and elderly parents a new family of wych obu gospodarstw (dwa, o różnej 
nych faz życia rodziny wielopokolenio- grandchildren is founded. wielkości połączone ze sobą mieszka-
wej -  na przykład, gdy przy starszych już The research focused on the life cycles nia, gdzie w pewnym okresie następuje 
rodzicach, mieszkających z babcią lub of a family in a statistical approach and zamiana gospodarstw).
dziadkiem, powstaje nowa rodzina do- the possible departures from the aver- i  i  Proponujemy też, również w kilku 
rosłych wnuków, która też wkrótce po- age became a basis for the program and wariantach [...] dom dla rodziny wielo- 
większa się. functional pńnciples ofa multi-genera- pokoleniowej rozwojowy. Dom taki mo-
Badania przebiegu życia rodziny i jego tion apartment. Wefound, thatalthough że założyć rodzina mała i rozbudowy- 
cykli w ujęciu statystycznym, wraz (...) families folio w constant develop- wać go w miarę swego rozwoju, jak 
z możliwymi odchyleniami od przecięt- mental cycles and the number of mem- i w miarę możliwości ekonomicznych 
nej, stały się podstawą do opracowania bers of one household in individual 

136 Ptogtamu i założeń funkcjonalnych na- generations inereases and decreases.

yet the total number of residents ofoĆ 
home is basically constant. The fe 
search indicated also, that a multi-g^ 
eration family can get organized n 
two households. This is of crucial $  
portance for the possibility of shaptf 
the economical Solutions ofapartmerf 
(...) Our model of a home for a mid̂  
generation family has several progi’Ą 
and functional variants. (...) AtheoreV 
cal, initial model with the optimitf* 1 
program is a kind of a semi-detachA 
house with two identical apartmeĄ 
which are connected internat 
A house constructed according to $  
model is not economical. The econO$ 
can be improved in the variant sol1 
tions, where either the living parts $ 
connected (the size of living room$ 
the two households can be regulated 'l 
a movable wali), or the bedroom p&\ 
are connected (“bedroom suites“ wfdL 
are used by one or another generał 
depending on the needs), or diffetf; 
tiating of the utility program of the t* 
households (two connected apartm$  
of various size, which are exhanged 
a certain moment).
(...) Moreover we are presentingseve{ 
vańants (...) of a house for a multi-tf 
eration family which can be easily ■ 
veloped and added to. Such a home Ą 
be started by a smali family and g ir  
ally developed according to the de'* 
opment of the family and the econo 
possibilities.
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Przedstawiamy tym razem nie tylko 
dom, ale jego historię w szerszym 

kontekście -  urbanistycznym. Dom przy 
ulicy Płatniczej 113 w Warszawie, który 
jest obecnie własnością architekta Ro
mana Morgulca, powstał jako fragment 
zabudowy szeregowej spółdzielni o na
zwie ..Zdobycz Robotnicza". Budowa 
„ Zdobyczy Robotniczej" rozpoczęła się 
w 1925 roku, skończyła w 1937. Projek
tantem domów był najprawdopodobniej 
założyciel spółdzielni -  inż. Andrzej 
Dzierżawski.
Pełna kameralnego nastroju ulica Płat
nicza z zachowanymi do dziś -  dzięki 
interwencji mieszkańców - gazowymi 
latarniami jest jedną z łukowo biegną
cych ulic tzw. serka bielańskiego. Dziś 
regularnie zagospodarowany klin tere
nu pozostaje jedynym elementem krys
talizującym plan dzielnicy. Dalej już czy
telność planu gubi się w chaotycznej 
sieci ulic {czy raczej dróg dojazdowych) 
leżącego na południe o d ,,serka bielań
skiego osiedla Piaski i leżącego na 
północ od niego osiedla Wrzeciono. 
Mimo że oba te osiedla składają się 
z wysokiej zabudowy wielorodzinnej, 
a „serek bielański ’ wypełniony jest na 
ogół niską zabudową jednorodzinną, to 
ten właśnie fragment dzielnicy daje wra
żenie ładu i obcowania z tkanką typowo 
miejską, podzieloną ulicami, płacami 
i bulwarami. Prostota układu powoduje, 
że mimo różnorodnego wypełnienia 
(domy wielorodzinne, szeregowe, bliź
niacze, wille) udało się zachować czy
telność kompozycji urbanistycznej. Ją
drem „Zdobyczy Robotniczej" jest plac 
Konfederacji, przy którym powstaje 
obecnie nowy kościół.
Dom, który przedstawiamy, położony 
jest na skarpie: od ulicy jest parterowy, 
od ogrodu ma jeszcze piętro. Pokazuje
my trzy fazy jego rozwoju. Bryła domu, 
zwieńczona wysokim dachem, zdawa
łoby się, że raz uformowana, wciąż po
większa swą kubaturę użytkową. W cią
gu kilkudziesięciu lat wzrost ten będzie 
niemal dwukrotny. Podkreślam to jako 
kolejny przykład „otwartości form „za
mkniętych". Tradycyjną formę domu 
można bowiem zawsze „otworzyć". 
(Tymczasem nowoczesne, otwarte sys
temy prefabrykacji z fabryk domów dają 
się już tylko „zamykać” !)
W stanie pierwotnym domu, tak jak go 

140 ^budow ano w latach dwudziestych,

This time we are presenting not just 
a house, but also its history in 

a wider, urban context. The house at 
113, Płatnicza St. in Warsa w, now the 
property of an architect named Roman 
Morgulec, was built as part of some row 
devełoproent constructed by a coopera - 
tive called Zdobycz Robotnicza" 
('Workers' Achievement"). The con- 
struction of the "Zdobycz Robotnicza" 
estate started in 1925 and ended in 
1937. The houses were probably de- 
signed by the founde r of the coopera - 
tive, engineer Andrzej Dzierżawski. 
Płatnicza St„ fułł of intimate charm, 
with gas Street lamps stilł preserved 
owing to the insistence of the inhabit- 
ants, is one of the arc-shaped streets in 
a fragment of the Bielany district. This 
wedge-shaped regułarly developed 
area remains the onły element which 
shaped the pian of the district. Further 
on, the łegibility of the plan gets łost 
among the chaotic network of the streets 
(or rather access roads) of the "Piaski" 
estate, situated to the south and the 

Wrzeciono" estate situated to the 
north. Although both these estates con- 
sist of multi-family high-rise develop- 
ment, and the "Bielany wedge" is filłed 
with mostly single-family, low-rise de- 
velopment, this fragment of the district 
impresses the visitor by its order and 
typically urban substance, divided by 
streets, squares and boulevards. The 
simpłicity of the layout hełps preserve 
the legible urban composition. ał- 
though the development varies (multi- 
family houses, row and semi-detached 
deveiopment, and cottages). The nuc- 
leus of the "Zdobycz Robotnicza is 
Konfederacji Square, where a new 
church is being built.
The house we are presenting is located 
on an embankment, It has one level 
from the Street, but it has one morę floor 
from the garden. We are presenting 
three phases of its development. The 
house, capped with a steep roof, woiiłd 
seem to be still increasing its usable 
cubage During several dozen years this 
cubage has almost doubled. I em- 
phasize this fact as another example of 
the "openness of "ciosed" forms. The 
traditional house form can ałways be 
"opened". (While the modern, open 
prefab systems produced in 1 factories of 
houses’ ’ can be only ‘'ciosed"!).

na poziomie ulicy położony był jeden 
pokój, z którego wchodziło się po paru 
schodkach do drugiego pokoju i wc. Od 
strony ogrodu znajdowała się kuchnia 
i łazienka, z której był dostęp do piwni
cy. Pierwsza adaptacja architekta Mor- 
gulca polegała na podbudowaniu od 
dołu fundamentów (pogłębieniu piwni
cy) i udostępnieniu całej powierzchni 
podziemia przyległego do ulicy. Dzięki 
drobnej przeróbce części wejściowej 
pierwszy pokój mógł stać się sypialnią 
rodziców, pokój położony wyżej -  sy
pialnią dzieci, a kondygnacja niższa do
mu -  kuchnią i zarazem pokojem dzien
nym połączonym z ogrodem. Nowo wy
kopana piwnica stała się alkową -  ane
ksem pokoju dziennego, z niej wchodzi 
się do składziku zrobionego w dawnej 
piwnicy.
Planowana obecnie, a druga już adapta
cja domu służyć ma zagospodarowaniu 
powierzchni strychu i powoduje kolejne 
zmiany funkcjonalne w całym wnętrzu 
domu. Wymaga to dorobienia dwubie- 
gowych schodów ponad schodami pro
wadzącymi do ogrodu. I tak z sieni 
wchodzić będziemy do wydzielonego 
hallu, z którego schody w dół prowadzić 
będą do pokoju dziennego z oświetloną 
częścią wypoczynkową. W swej niższej 
partii pokój dzienny, połączony jest 
z półotwartą kuchnią i wc oraz pralnią. 
Dwa pokoje -  na poziomie wejścia i wy
ższy -  są dzięki nowej klatce schodowej 
niezależne. Stworzy się więc typowy

In its originai version, as it was in the 
twenties, there was only one room on 
the Street level, A few steps led up to 
another room and the toiłet. The kitchen 
and the bathroom were located on the 
garden side; the basement was access- 
lbie from the bathroom. The first adap- 
tation carried out by Mr. Morgulec in- 
volved underpinning the foundations 
(deepening the basement) and opening 
the whole basement area adjoining the 
Street. Owing to a slight transformation 
of the entrance part, the first room be- irl 
came the parents' bedroom, and the 
room located a few steps above -  a bed
room for children. The lower level be- 
came a kitchen and a iiving room with 
an exit to the garden. The newly dug out 
basement became an alcove -annexe to 
the łiving room; a storeroom madę out of 
the former basement is accessible from 
the annexe.
The second adaptation of the house 
which is being płanned now will con- 
cern the attic and will entail some other 
functional cłianges in the whole in
terior. This reąuires adding two flights 
of stairs above the steps leading to the 
garden. Thus, the corridor leads to 
a separate hall, from which stairs w ill go 
down to the łiving room with illumi- 
nated rest part. in its lower part, the 
living room is connected with a semi- 
open kitchen, a toilet and a laundry 
Two rooms -  the one on the Street level 
and the upper one -  will become inde-

1. „Serek bielański" i sieć uliczna dzielnicy
2. Osiedle „Zdobycz Robotnicza
3. Wzrost kubatury użytkowej domu

5 0 0 4 0 0 0

1. The Bielany Wedge and district stree* 
grid
2. The Workers Achievement Housifl4 
Estate
3. The increase in usable cubage of the hous* ar
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„mieszczański’ (czytaj: wygodny) układ 
sypialni małżeńskich ze wspólną łazien
ką położoną między nimi. Dwie sypial
nie dzieci na poddaszu oświetlone będą 
mansardowymi oknami.
Bogactwo przestrzenne tego domu jest 
z jednej strony wynikiem rozwoju i kom
plikowania się jego funkcji, a z drugiej -  
konsekwencją uszanowania dziedzic
twa skromnego robotniczego domu. 
Nie tyle historia form jest tu projekto
wo inspirująca, co samo życie, które 
w przemianach form jest widoczne. 
Dziś cały postępowy świat architektoni
czny zamiast tworzyć „nowe” życie ob-

pendent owing to the new staircase. The 
standard townhouse (read. comfort- 
abłe) iayout of two master bedrooms, 
with a common bathroom łinking them, 
will thus be created. Two bedrooms for 
children in the attic receive dayiight 
through dormer Windows.
The spadał enrichment of this house 
results, on one hand, from the devełop- 
ment and growing complexity of func- 
dons, and on the other -  a conseąuence 
of respect for a humble workers' house. 
The inspiration was provided not mere- 
ly by the history of the form, but by life 
itself manifested through transforma- 
dons of forms.
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4. Poziom wejścia 1:100 -  stan pierwotny
5. Poziom ogrodu 1.100 -  stan pierwotny
6. Poddasze 1.100 -  stan pierwotny
7. Poziom wejścia 1100 stan obecny
8. Poziom ogrodu 1:100 -  stan obecny

4. The entrance ievel (1; 100} ortymdl stdte
5. The garden lew i 100i origindł stale
6. The altu (1: l(>0ł originał sidle
7. The entrance ieveł (1:100) present stale
8. The garden level (1:100) present stale
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9. Poziom wejścia 1:100 -  projekt
10. Poziom ogrodu 1:100 -  projekt
11. Poddasze 1:100 ~ projekt
12. Elewacja frontowa 1:100 projekt
13. Elewacja ogrodowa 1:100 -  projekt

9. The entidiice leveł (1:100) devt*k»pment 
schenu*
10. The garden łevel (1:100) -  development 
scheme
11. The dttic (1:100) -  developmenl scheme
12. The Street ełevation (1:100) develup- 
nient scheme
13. Elevdtion from the garden (1:100) -  de- 
veiopment scheme

12
13
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serwuje życie takim, jakie ono jest, in- Nowadays, the whołe progresswe di 
Wentaryzuje sprawdzone przez czas sy- chitectural worid has renounced the 
tuacje socjo- i psychoprzestrzenne, by creationof new lite  tnfavorofobserv- 
Służyły stymulowaniu autentycznego mg life as it is, monitoring the socio- and 
życia społecznego. Mieszkańcy oko- psycho-spaliał situations tr*ed out ovei 
licznych osiedli jeżdżą -  często przez a penod ol time. Residents ot the two 
całe miasto -  na działkę pracowni- neighboring "Wrzeciono and ‘ Piaski 
czą o powierzchni 300 m2 (jest to po- estates often traveł across the whole 
Wierzchnia nieruchomości przy Płat- town -  to their garden aiiotments, 300 
niczej 113), a niektórzy budują poza sq.m. in area (eąual to the area of the 
miastem karłowate domy letniskowe, whole estate at 113, Płatnicza St.), and 
Trudno nie zauważyć w tym prostej some o( them construct ramshackle 
kompensacji potrzeb odczuwanych holiday oottages for themselves. 
przez mieszkańców betonowych The pattern for these box estates -  the 
blokowisk. Pierwowzór tych osiedli -  "WSM” in Żoliborz inWarsaw- was the 
Żoliborski WSM -  kryje w sobie wiele ongin of many of our present defeats. 
naszych dzisiejszych klęsk. Stanowił The WSM was an intelligentsia-produ- 
bowiem inteligencką kolektywistyczną ced, collectivist alternative to the ideał 
Alternatywę dla ideału „Zdobyczy Ro- 0f "Zdobycz Robotnicza": on es own 
bo tn icze jw ła sn e g o  domu z ogród- house with a garden, and everybody 
kiem. I wszystkim, którzy wrócić by w ho wishes to return to the idea of 
chcieli do realizacji idei osiedla społe- a social estate should bear in mind that. 
Cznego, ale tym razem już bez żadnych the present-day situation is a rule and 
błędów i wypaczeń, trzeba z całą mocą not an unfortunate accident. We wanted 
Przypomnieć, że obecna sytuacja jest to buiid blocks in estates instead of 
prawidłowością, a nie nieszczęśliwym houses in a town and we got what we 
Wypadkiem. Chcieliśmy budować bloki deser ved. It does not mean that houses 
W osiedlach, a nie domy w mieście -dziś in a town have to be of a singie-family 
marny tego skutki. Nie znaczy to, by type, but we should realize that most 
domy w mieście musiały być domami areas in town will never have a network 
jednorodzinnymi. Ale warto uświado- of seryices dense enough to create the 
mić sobie, że ogół obszarów miasta nig- atmosphere of ’ citiness' ’ with the whole 
dy nie będzie miał tak gęstej sieci usług, wealth of impressions characteristic for 
by stworzyć w nich atmosferę miejskoś- a town. And then, the choree of either 
c» z całym bogactwem wrażeń, które a singłe-family house in town or an 

v °ne dają. A wówczas alternatywa dom apartment błock will becomeever morę 
* jednorodzinny w mieście contra blok obvious. This is why it is worth while 

;S etanie przed nami w sposób jeszcze gomgback to "ZdobyczRobotnicza as 
J bardziej oczywisty. Dlatego warto wró- the ęxample of cooperative building 

Cić do „Zdobyczy Robotniczej" jako te- which became an achievement un- 
|  9o wzoru spółdzielczego budownictwa, necessarily lost by the workers, yet 
|  które okazało się zdobyczą przez robot- which is still worth fighting for#
|  Pików niepotrzebnie utraconą, a o którą
s Padał warto walczyć #

Czesław Bielecki Czesław Bielecki 145
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no Werner Biaser
Hołz Haus (Maisons de bols. Wood 
Houses)
Wepf and Co, Basel, New York 
(Tekst w językach niemieckim, francu
skim i angielskim)

Album o ludowej architekturze drewnianej 
Szwajcarii. We wstępie autor omawia, ilustru
jąc to przykładami, światowe dzieje architek
tury do czasów współczesnych. Przykłady 
drewnianej architektury ludowej Szwajcarii 
uzupełnione są o domy z końca XIX w. naśla
dujące formą obiekty murowane. Książka 
oprócz fotografii zawiera plany, rysunki akso- 
nometryczne obrazujące konstrukcję budyn
ków oraz rysunki detali architektonicznych.

Martina Dutman, Friedrich Schruuck, 
Johannes Uhl 
Farbę im Stadtbiid
Archihook:Verlagsgesełłschaft mbH 
Berlin
(Tekst w języku niemieckim)

Jest to barwny, pięknie wydany album pre
zentujący przykłady z całego świata o użyciu 
barwy w architekturze (współczesnej i histo
rycznej). W książce znajduje się również 
część teoretyczna zawierająca poglądy każ
dego z autorów. Oprócz realizacji pokazano 
również i projekty a także zestawy zdjęć obra
zujące „kolorowy” charakter różnych miast 
(w tym i Krakowa w Polsce).

Werner Biaser
Filigran Architektur [ArcMecture en fi- 
Kgrane. FiHgree Architecture]
Wepf and Co, Basel, New York 
(Tekst w językach niemieckim, francu
skim i angielskim)
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Wacław Ostrowski
Zespoły zabytkowe a urbanistyka
Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 
(tekst w języku polskim)

Książka zajmuje się problematyką urbanisty
czną związaną z zespołami zabytkowymi (ty
tuł zredagowany niezbytfortunnśe, nie oddaje 
jej treści). Autor przedstawia w niej na przy
kładach z Polski i z innych krajów europejs
kich „urbanistyczną kuchnię” dotyczącą 
praktyki ochrony zespołów zabytkowych 
w rozwijających się miastach. Obrazuje kon
sekwencje, jakie wynikają ze „współżycia' 
dawnej i nowej architektury we współczes
nych, żywych organizmach miejskich. W koń
cowym rozdziale mówi o warunkach niezbęd
nych dla ochrony środowiska kulturowego 
jak nazywa zachowaną substancję history
czną.

Roar Havg!id 
Laftekunst Laftehusets opprirtnelse 
oy eldste historie
Dryers Forlag, Oslo 
(Tekst w języku norweskim, obszerne 
streszczenie w języku angielskim)

Książka przedstawia dzieje drewnianej archi
tektury w Europie. Zajmuje się głównie, co 
jest oczywiste, sztuką budowania przez Sło
wian i Skandynawów. Omawia, sięgając cza
sów przedhistorycznych, rodzaje konstrukcji, 
sposoby budowania i rozwiązania architekto
niczne drewnianych budowli. Jest bogato ilu
strowana, również kolorowymi fotografiami. 
W dobie zainteresowania współczesnych po
wrotem do źródeł architektury polecamy ją 
wszystkim architektom, nie tylko historykom 
i etnografom.

WARSZAWA
J E J  D Z I E J E  1 K U - L T ł J R A

Oryginalna monografia światowej architektu
ry „filigranowej” tj. takiej, której forma budo
wana jest z ażurowych elementów. Jest to 
album zawierający przykłady architektury od 
przełomu naszego stulecia do architektury 
najnowszej. Oprócz zdjęć liczne rysunki 
aksonometryczne obrazujące detale archi
tektoniczne i sposób ich konstruowania. 
Oprócz obiektów zrealizowanych pokazano 
również projekty.

Georg Lippsmeier
Tropertbau [Buitding In the Tropics]
Callwey Verlag, Munchen 
(Tekst w językach niemieckim i angiel
skim)

Książka stanowi praktyczny podręcznik dla I 
projektowania i budowania w tropikalnej stre-1 
fie klimatycznej. Autor bierze pod uwagę po- I 
ziom cywilizacyjny krajów znajdujących się I 
w tej strefie i dlatego podaje wiele przykładów i 
rozwiązań technicznych bazujących na lokal- I 
nej tradycji budowania. Książka osadzona | 
jest więc w realiach życia. Zawiera jednak 
i przykłady rozwiązań możliwych do realizacji 
przy dysponowaniu nowoczesną techniką 
budowania. Zawiera również obszerne wywo
dy teoretyczne. Jest bogato ilustrowana i sta
rannie wydana.

Warszawa. Jej dzieje i kultura
(praca zbiorowa)
Wydawnictwo „Arkady , Warszawa 
(Tekst w języku polskim)

W serii monografii miast polskich „Arkady 
przygotowały na XIV Kongres UIA również 
i monografię Warszawy, miasta goszczącego 
Kongres. Książka ta jest starannie wydana 
(bogato ilustrowana). Przedstawia dzieje sto
licy Polski»jej kultury w świetle najnowszych 
badań naukowych. Architektura zajmuje 
w niej poczesne miejsce. Będąc poważną 
pracą historyczną napisana została językiem 
przystępnym i tak też zredagowana Poleca
my ją tym wszystkim, którzy interęsują się 
dziejami architektury Warszawy.
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Bolesław Małisz 
Zarys teorii kształtowania układów 
osadniczych
Wydawnictwo,Arkady”, Warszawa 
(tekst w języku polskim, streszczenia 
w językach angielskim, francuskim i ro
syjskim)

Jest to drugie wydanie (pierwsze w 1966 r.), 
gruntownie przez Autora przeredagowane, 
uzupełnione nowymi rozdziałami. W książce 
opisanych jest wiele metod i zasad planowa
nia przestrzennego, jednak jej intencją jest 
intelektualne pobudzenie czytelnika do po
szukiwania rozwiązań właściwych dla zada
nia, jakie rozwiązuje. Autor w konkluzji swych 
rozważań porównuje proces planowania do 
procesu uczenia się, rozumiejąc planowanie 
jako działanie permanentne, w którym plany 
urbanistyczne są po prostu początkiem po
wtarzających się cykli.

Listy, Korespondencje
Ukazał się przegląd 
Urbantsme 1*1/1 #2 -  Komunikacja

Najnowszy numer pisma „Urbantsme ’ po
święcony jest problemom komunikacji 
w mieście. W ostatnich czasach życie miasta 
zostało bez reszty podporządkowane potrze
bom transportu i wymogom sprawnej komu
nikacji. Artykuły w „Urbantsme” 181/162 ma
ją na celu podważenie „ideologii komunika
cji” i proponują model wyważony, lepiej do
stosowany do miejskiego kontekstu pod 
względem politycznym, finansowym i fizycz
nym. Działy:
Studia /plany/ akcje: „Zielona promenada na 
drugim brzegu”; Sprawy urbanistyki: „Oby
cie, falbany i stare koronki”; Urbanistyka na 
co dzień: „Rzecz o miejskiej sieci drogowej”, 
Architektura miejska: „Miasto w ruchu”; 
Sprawy lokalne: „Akcje społeczne w życiu 
miejskim”; Prawo i urbanistyka: „Sprawy po
lityk* gruntowej”; Zeszyt zagospodarowania 
miasta: Lyon.

Szanowna Redakcjo

Po przeczytaniu artykułu Pani Wandy Puget 
p t „Odbudowa Zamku Królewskiego w War
szawie”  w , Architekturze nr 6 (397-398) -  
1980 prosiłbym o zamieszczenie w waszym 
piśmie następującego sprostowania. Gene- i 
ralnym projektantem odbudowy Zamku Kró- \ 
iewskiego w Warszawie jest arch. Jan Bogu
sławski, a głównymi projektantami arch. arch. 
Irena Oborska i Mieczysław Samborski. W ar
tykule pt. „kłoń omnis moriar, czyli rzecz 
o Zamku Warszawskim” brakuje informacji 
o konkursie na temat zagospodarowania pla
cu Zamkowego wraz z Zamkiem Krółewskiem 
oraz o zrealizowanych fragmentach bryły Za
mku przed rokiem 1971.

Łączę wyrazy szacunku 
Jerzy Bogusławski
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