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SARP pod redakcją Wojciacha Kosińskiego

20 września 1982

Prezydium Zarządu Głównego SARP omówiło i podsumowało obrady II Plenarnego Zebrania 

Zarządu Głównego w Katowicach. Za niepokojącą uznano nieobecność prezesów czternastu 

oddziałów, z których pięciu było nieobecnych również na I Zebraniu Plenarnym. Pięć 

oddziałów było reprezentowanych przez kolegów, którzy zgodnie ze Statutem Stowarzy

szenia nie mogli brać udziału w głosowaniu. Uznając taką postawę za naganną Prezy

dium postanowiło przeprowadzić kontrolę działalności stowarzyszeniowej na terenie 

tych Oddziałów.

18 października 1982

Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony środowiska prowadzi prace 

mające na celu określenie zasad wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w bu

downictwie. SARP reprezentują koledzy; Andrzej Michalski, Irmina Samełko-Benedek i 

Roman Szymborski. Intencją Stowarzyszenia jest uzyskanie dla architektów wyłączności 

w projektowaniu domów jednorodzinnych, małych domów mieszkalnych i adaptacji projek

tów powtarzalnych.

Prezydium ZG SARP przyjęło założenia programowo-organizacyjne nowej wersji komunika

tu SARP, który z początkiem 1983 roku ma stać się biuletynem o charakterze stowarzy- 

szeniowo-zawodowym. “Komunikat SARP" zawierać ma comiesięczne informacje o pracy sto

warzyszenia oraz - początkowo raz na dwa miesiące - publikować realizacje, projekty 

/w tym konkursowe/, projekty i opinie na tematy polskiej architektury i naszej pracy 

zawodowej, nowości techniczne, mające zastosowanie w projektowaniu architektonicz

nym, sprawozdania z seminariów SARP, omówienia aktów prawnych regulujących naszą 

działalność zawodową, recenzje książek i wystaw dotyczących architektury, a także 

wybrane projekty zagraniczne lub dawne polskie konfrontując je z naszymi współczes

nymi osiągnięciami. Ze względu na sytuację finansową Stowarzyszenia, zeszyty mają 

być sprzedawane. Comiesięczne informacje stowarzyszeniowe będzie otrzymywał każdy 

członek SARP. Na redaktora naczelnego “Komunikatu SARP" Zarząd Główny powołał kol. 

Marcina Przylubskiego.

1 listopada 1982

Prezydium Zarządu Głównego SARP podjęło decyzję o powołaniu Ośrodka Architektury 

SARP. Celem działaś Ośrodka będzie m.in. gromadzenie dokumentacji oraz udostępnia

nie informacji o architekturze i zawodzie architekta. W skład Ośrodka wchodzić będą: 

archiwum, biblioteka, dział wystaw i dział wydawniczy. Istotnym działaniem będzie 

również stymulowanie środowiskowej dyskusji fachowej oraz popularyzacja spraw archi

tektury wśród społeczeństwa. Siedzibą Ośrodka będzie odremontowany lokal SARP przy 

ulicy Foksal 15 w Warszawie. Funkcję kierownika Prezydium powierzyło kol. Krzyszto

fowi Chwa1ibogow i.

8 listopada 1982

W dniach 14-16 października 1982 roku w Krakowie i Zakopanem odbyło się III Ogólno

polskie Sympozjum Architektury Regionalnej, które zajęło się aktualnymi problemami 

planistycznymi i architektonicznymi w zespołach architektury regionalnej. Organiza

torami byli: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Komisja Urbanistyki 

i Architektury przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W dniach 9-10 listo

pada 1982 roku w Mogilanach pod Krakowem odbyło się III Ogólnopolskie Konwersatorium 

Polskiej Architektury Współczesnej. Przedmiotem obrad było środowisko człowieka w 

małym mieście. Organizatorem była Komisja Urbanistyki i Architektury Przy Oddziale 

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

19 listopada 1982

Zmarła kol. Helena Syrkus, z domu Niemirowska, wybitny i zasłużony architekt, dzia

łająca nieprzerwanie od roku 1925 do ostatnich niemal chwil życia. Helena Syrkus by

ła aktywnym architektem projektantem, teoretykiem i pedagogiem. Jej działalność w 

dziedzinie teorii architektury datuje się od prac w grupie Praesens. Opracowania 

teoretyczne, których była autorem bądź współautorem, były publikowane w licznych ar

tykułach i książkach, zarówno w latach międzywojennych jak i powojennych.

W roku 1935, wraz z mężem Szymonem Syrkusem, była jednym ze współredaktorów Karty 

Ateńskiej. Była członkiem CIAM, a w latach 1948-1954 - wiceprezesem tej organizacji. 

Rozwijała również aktywną działalność w SARP reprezentując Stowarzyszenie w Komite

cie Wykonawczym ll.I.A. w latach 1948-57. Działalność pedagogiczną rozpoczęła bezpoś

rednio po ukończeniu studiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, 

kontynuując ją w  latach wojny w warunkach konspiracyjnych oraz po wojnie, aż do roku 

1970.

W roku 1955 Helena Syrkus została mianowana profesorem nadzwyczajnym, a w roku 1966 

- profesorem zwyczajnym Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Podczas długoletniej pracy pedagogicznej wykształciła wiele pokoleń architektów.

Prowadziła wykłady również za granicą, między innymi w USA. Aktywną i twórczą dzia

łalność architekta-projektanta rozpoczęła i prowadziła równolegle z działalnością 

teoretyczną, pedagogiczną i społeczną. Była współautorem osiedli i zespołów miesz

kaniowych w Łodzi, Grudziądzu i na Rakowcu w Warszawie w latach międzywojennych, a 

po wojnie - projektów osiedli mieszkaniowych na Kole i na Pradze w Warszawie. Otrzy

mała Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i wiele odznaczeń polskich i zagra

nicznych, jak również wyróżnienie SARP I stopnia. Helena Syrkus była jednym z ostat

nich przedstawicieli bardzo prężnej grupy architektów, która aktywnie działając od 

pierwszych lat młodej polskiej państwowości, przez lata okupacji oraz po wojnie, na

dała polskiej architekturze jej współczesny kształt i rangę. Wraz z Jej odejściem 

zamyka się znacząca epoka rozwoju polskiej myśli architektonicznej i urbanistycznej. 

Cześć Jej pamięci!

Stowarzyszenie podjęło się udziału w spracowaniu części architektonicznej “Atlasu 

kultury polskiej" redagowanego przez doc. Aleksandra Wallisa z Instytutu Sztuki PAN.

Wiceprezes SARP kol. Krzysztof Chwalibóg w czasie wizyty w Oslo wygłosił wykłady na 

temat odnowy i konserwacji polskich miast o walorach historycznych, problemów budow

nictwa w regionie oraz lokalizacji i kształtowania osiedli. W ramach rewizyty Prezy

dium ZG SARP zaprosiło redaktora naczelnego "Byggekunst" architekta Ulfa Gr6nvolda. 

Oddział Warszawski SARP przyznał doroczną nagrodę za najlepszą pracę dyplomową wyko

naną na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku 1982 nagrodę otrzy

mał dyplomant arch. Marek Mierzejewski za piękny i oryginalny projekt kościoła para

fialnego w Jesionce koło Skierniewic. Promotorem nagrodzonej pracy był dr arch. 

Krzysztof Dyga.

20-21 listopada 1982

W Kazimierzu nad Wisłą odbyło się seminarium SARP poświęcone architekturze sakralnej. 

Organizatorami byli: ZG SARP i Sekcja Architektury Sakralnej przy współudziale Komi

sji Episkopatu do spraw Budownictwa Sakralnego. W seminarium uczestniczyło 146 osób, 

w tym trzydziestu siedmiu przedstawicieli duchowieństwa. Prezydium obrad stanowili: 

Przewodniczący Rady Prymasowskiej Budowy Kościołów - ksiądz biskup Jerzy Modzelew

ski, Ordynariusz Lubelski ksiądz biskup Bolesław Pylak, Prezes SARP kol. Zbigniew 

Zawistowski i Wiceprezes Stowarzyszenia kol. Krzysztof Chwalibóg. Tematem przewod

nim referatów i dyskusji był kształt architektoniczny współczesnej świątyni kato

lickiej, potrzeby liturgiczne i funkcjonalne wnętrz kościelnych oraz zasady współ

pracy między inwestorem a projektującym architektem. Seminarium otworzyły referaty 

Jego Ekscelencji księdza biskupa Jerzego Modzelewskiego “Zasadnicze wytyczne w 

sprawie budowy kościołów” oraz kol. Zbigniewa Zawistowskiego, który na wstępie swe

go referatu pt. “Odpowiedzialność twórcza w projektowaniu dzieła sakralnego" powie

dział :

"Architektura obiektów sakralnych stała się obecnie istotną częścią twórczości pol

skich architektów zarówno ze względu na ciężar gatunkowy tematu, jak i na niespoty

kaną dotąd dynamikę ilościową realizacji. Jednak masowość tego zjawiska, obok nie

wątpliwych pozytywów, niesie również pewne niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwem tym 

jest groźba zdominowania jakości przez ilośó, o co nie trudno, gdy buduje się dużo 

w stosunkowo krótkim czasie. Byłoby niepowetowaną stratą, gdyby wśród realizowanych 

współcześnie kościołów przeważać miały obiekty uznane przez użytkowników za niefunk

cjonalne, nieciekawe czy nawet po prostu brzydkie.

Potrzeby ilościowe wznoszenia nowych kościołów są bardzo znaczne. Wynikają one za

równo z długoletniego zastoju w tej dziedzinie, jak i z faktu szybkiego rozwoju 

przestrzennego miast, jaki nastąpił w okresie ostatniego trzydziestolecia.

Trzeba więc budować dużo i dlatego pytanie, jaki winien być współczesny kościół, wy

maga pilnie przekonywującej odpowiedzi /.../"

Pełna treść wygłoszonych referatów oraz wypowiedzi uczestników dyskusji wydane zos

taną w przygotowywanym opracowaniu poseminaryjnym.

22 listopada 1982

W siedzibie Zarządu Głównego SARP podpisano dwustronne porozumienie między Wydaw

nictwem "Arkady" /reprezentowanym przez Dyrektora - Redaktora Naczelnego Eugeniusza 

Piliszka/ oraz Stowarzyszeniem Architektów Polskich /reprezentowanym przez Prezesa, 

kol. Zbigniewa Zawistowskiego/. Porozumienie dotyczy szeroko rozumianej współpracy 

wydawniczej zarówno w dziedzinie wydawnictw periodycznych jak i książkowych. Posta

nowiono również powołać wspólny organ opiniodawczy i doradczy dla redaktora naczel

nego "Architektury" - Radę Programową.

18-19 grudnia 1982

W Pradze odbył sie I Zjazd Federalnego Związku Architektów Czechosłowacji. Przewod

niczącym został ponownie profesor architekt Władvmir Meduna. Nasze Stowarzyszenie 

reprezentował Prezes kol. Zbigniew Zawistowski.
XO
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Jewgienij Mielników

ARCHITEKTURA
ZSRR

W roku 1982 Związek Radziecki obcho
dzi znamiermy jubileusz -  60-lecie 
swego powstania. Braterska współpra
ca republik narodowych Związku Ra
dzieckiego przejawia się w najróżniej
szych dziedzinach: ekonomii, kulturze 
i sztuce. Swój udział w budowie komu
nizmu mają także architekci tworząc 
dzieła narodowe w formie i socjalistycz
ne w treści. Architekci radzieccy kieru
ją się w swojej twórczości postanowie
niami III Plenum Zarządu Związku Ar
chitektów ZSRR (,,Problemy swoistości 
architektury miast i osiedli wiejskich"), 
które zobowiązują wszystkich architek
tów, w praktycznej, twórczej i społecz
nej działalności, do osiągnięcia wię
kszej oryginalności architektury przy 
rozplanowaniu i zabudowie miast i wsi. 
Poniżej przedstawiony jest szereg ar
chitektonicznych i urbanistycznych 
prac zrealizowanych w ostatnim czasie 
przez architektów w różnych miastach 
i republikach Związku Radzieckiego, 
które ilustrują wzrastającą perfekcję 
za wodową budowniczych wielonarodo
wego Kraju Pad.
1. Rewaloryzacja Jarosławia -  starego 
rosyjskiego miasta
Jarosław jest jednym ze starych miast
0 chwalebnej historii, którego zespoły 
architektoniczne powstawały w róż
nych epokach na przestrzeni wieków
1 złożyły się ostatecznie na harmonijną 
kompozycję.
Dzisiaj Jarosław jest jednym z najwię
kszych rosyjskich ośrodków adminis
tracyjnych, kulturowych i przemysło
wych. W ciągu jednego roku buduje się 
w nim kilkakrotnie więcej niż w po
przednich dziesięcioleciach. Rozmach 
budownictwa miejskiego określa nową 
skalę osiedli mieszkaniowych. Powo
duje to znaczne trudności, ponieważ na 
współczesnym etapie rozwoju history
cznego miasta, którego zespoły powsta
wały przez dziesięciolecia, pojawienie 
się nowych dzielnic mieszkaniowych 
jest nadzwyczaj złożonym problemem 
architektonicznym. Szczególnie skom
plikowanym zadaniem jest opracowa
nie wizualne i architektoniczno-este- 
tyczne zabudowy w taki sposób, by 
osiągnąć jedność miasta, którego cen
trum stanowią historyczne zespoły 
miejskie i tradycyjne budownictwo. 
Niewątpliwie interesujące jest współ
czesne rozwiązanie centralnego placu 
Jarosławia, gdzie wysokie umiejętności 
budowniczych pozwoliły na harmo
nijne wkomponowanie nowoczesnego 
budynku administracyjnego w histo
ryczną zabudowę.
2. Kijów ma 1500 lat 
Miasto-bohater Kijów obchodził swoje 
1500-lecie. Wśród stolic braterskich re
publik Związku Radzieckiego Kijów 
zajmuje godne miejsce. „Kijów-matka 
rosyjskich miast" -  to nie tylko przenoś
nia, lecz również historyczna formuła, 
bowiem według słów kronikarza, jest to 
miejsce „skąd rosyjska ziemia wzięła 
swój początek". Przed jubileuszem 
przeprowadzono zakrojone na szeroką 
skalę prace rewaloryzacyjne i moderni
zacyjne, lecz Kijów jest nadal ogrom

nym placem budowy... Wielowiekowa 
historia miasta nie znała podobnie 
szybkiego tempa i tak wielkiego rozma
chu robót budowlanych. Na namuli- 
skach i wolnych terenach powstały du
że osiedla mieszkaniowe: Nikolskaja 
Barściagowka, Winogradar, Rusanow- 
ka, Bieriezniaki i wiele innych. Archi
tektoniczne oblicze miasta zostało 
wzbogacone przez wiele unikalnych 
budowli: Pałac Kultury „Ukraina", Pa
łac Pionierów i Uczniów, nowe budynki 
uniwersytetu, nowoczesne hotele „Ki
jów”, „Lybid", „Mir", „Sławuticz”, 
„Ruś" i inne. Większość dużych prac 
dotyczących rekonstrukcji i unowocześ
niania miasta przeprowadzono przed 
jubileuszem 1500-lecia miasta.
3. Centrum sportu żeglarskiego  
w Tallinie
Centrum sportu żeglarskiego w Tallinie 
zostało zbudowane w przededniu 
Igrzysk Olimpijskich '80. Położone oko
ło 6 kilometrów od historycznego cen
trum Tallina, zajmuje obszar przy ujściu 
rzeki Piryty do morza. Centrum składa 
się z trzech funkcjonalnych części: 
przystani, strefy sportowej i wioski 
olimpijskiej. Przystań dzieli się na stre
fę rzeczną -  przeznaczoną dla jachtów 
sportowych i morską -  dla statków po
mocniczych. Daleko w strefę rzeczną 
wysunięto część reprezentacyjną (przy
pominającą kształtem statek), z miej
scem dla znicza olimpijskiego w środ
ku. W sąsiedztwie znajduje się budynek 
yacht-klubu, nad którym dominuje 
mostek kapitański komendanta przy
stani. Po obu stronach yacht-klubu roz
mieszczone są pochylnie, szatnie i pry
sznice. Równolegle do brzegu morza, 
w dwóch rzędach usytuowano 6 hoteli 
z 632 miejscami.
4. Kompleks społeczno-administracyj- 
ny w Wilnie
W Wilnie, na lewym brzegu rzeki Nia- 
ris, zbudowano duży kompleks admini- 
stracyjno-społeczny, w którego skład 
wchodzą trzy budynki: Rady Najwyż
szej Litewskiej SRR, Republikańskiej 
Rady Związków Zawodowyycłri Minis
terstwa Finansów. Lokalizacja komple
ksu i jego wielofunkcyjność postawiły 
przed projektantami szereg skompliko
wanych problemów natury zawodowej. 
Kompleks miał stać się częścią większe
go architektonicznego zespołu, a jego 
realizacja miała przyczynić się do for
mowania ważnego węzła architektoni
cznego -  Placu Rad. Autorzy projektu 
zamierzali również powiązać kompozy
cyjnie budynki o różnym przeznacze
niu. Zasadniczą cechą projektu jest dą
żenie architektów do aktywnego wyko
rzystania możliwości terenu, bezpo
średnio łączącego się z nabrzeżem rzeki 
Niaris, dla stworzenia kompozycji obli
czonej na panoramiczny odbiór całości 
zespołu.
Główna część zespołu budynków użyte
czności publicznej utworzona jest przez 
prostą bryłę budynku Rady Najwyższej. 
Niewielki placyk przed budynkiem łą
czy się z obszernym wewnętrznym pod
wórkiem. Druga część zespołu o zbliżo
nej powierzchni rozwiązana została 
w sposób całkowicie odmienny: różni
cowane bryły dwóch innych budowli 
spiętrzono, tworząc tym samym skom
plikowaną kompozycję.
5. Architektura osiedli wiejskich 
Plenum KC KPZR, które zebrało się 
w maju 1982 roku uchwaliło Program 
Żywnościowy, będący jakościowo no
wym etapem rozwoju polityki agrarnej 
Związku Radzieckiego. Komitet Cen
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tralny Partii Komunistycznej i rząd ra
dziecki rozpatrzyły przedsięwzięcia 
mające na celu socjalistyczną przebu
dowę wsi jako część składową polityki 
agrarnej i ogólnonarodowe zadanie. Ar
chitekci Związku Radzieckiego zgro
madzili ogromne doświadczenie 
w kształtowaniu wsi. Dzisiaj tysiące ar
chitektów i budowniczych, wykorzystu
jąc potężny przemysł budowlany, ucze
stniczą w procesie przekształcania osie
dli wiejskich i opracowują rozwiązania 
architektoniczne zabudowy wsi kołcho
zowych, sowchozowych osiedli, miaste
czek -  ośrodków rejonów i projekty 
wiejskich mieszkań oraz budynków 
użyteczności publicznej. Dużą uwagę 
architekci przywiązują do projektów 
wiejskich domów mieszkalnych (do
mów-folwarków), budowanych sposo
bami przemysłowymi, ze wszystkimi 
koniecznymi urządzeniami, odpowia
dającymi swoistym potrzebom wiej
skiego trybu życia. W warunkach prze
mysłowej produkcji domów mieszkal
nych lub ich elementów ze szczególną 
ostrością rysuje się problem poszukiwa
nia plastycznego wyrazu wiejskiego 
mieszkania.
6. Architektura przemysłowa N
W ciągu krótkiego, z punktu widzenia 
historii, okresu Związek Radziecki zna
cząco posunął się naprzód w tworzeniu 
materialno-technicznej bazy komuniz
mu. W twórczej współpracy z technolo
gami, konstruktorami i budowniczymi 
radzieccy architekci stworzyli wiele 
wybitnych dzieł architektury przemy
słowej.
Przy projektowaniu i budowie zakła
dów przemysłowych powstaje palący 
problem funkcjonalnego i estetycznego 
powiązania ich z budownictwem miesz
kaniowym. Nowoczesne obiekty prze

mysłowe nie tylko zajmują ogromne te
reny, ale wyróżniają się także wielkimi 
parametrami, niejednokrotnie mierzo
nymi w kilometrach. Na przykład po
wierzchnia zajmowana przez główny 
korpus Wołżańskiej Fabryki Samocho
dów jest równa połowie powierzchni 
40-tysięcznej miejscowości. Rola „kraj
obrazu przemysłowego" w architekto
nicznym obliczu miast coraz bardziej 
wzrasta. W tych warunkach jedność ar- 
chitektoniczno-estetyczna i oryginal
ność miast zależy przede wszystkim od 
architektonicznych zalet zespołów oraz 
obiektów przemysłowych i produkcyj
nych.

7. Poszukiwanie odrębności narodo
wej w  architekturze
Architekci bratnich socjalistycznych re
publik Związku Radzieckiego, przy po
szukiwaniach plastyczności i artystycz
nej wyrazistości architektury, często ko
rzystają z niepowtarzalnych wzorów ar
chitektury narodów ZSRR. W wielu pro
jektach z ostatnich lat zauważalne jest 
wyraźne dążenie do bezpośredniego 
nawiązania do lokalnej kultury narodo
wej. Twórcze poszukiwania pierwiast
ków narodowych przyjęło aktywne for
my w architekturze republik związko
wych na przykład w Uzbekistanie, 
gdzie w latach siedemdziesiątych poja
wiło się wiele oryginalnych dzieł archi
tektury, takich jak: filia Centralnego 
Muzeum W.I. Lenina, hotel „Uzbekis
tan", pawilon wystawowy Związku Ar
tystów w Taszkiencie, Pałac Kultury 
w Nawoi, budynki biurowe w Naman- 
ganie i Samarkandzie i inne. Budynki te 
charakteryzują się nowatorskimi roz
wiązaniami architektonicznymi i wyko
rzystaniem możliwości przemysłowego 
kształtowania form. 3
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D

1. Jarosław. A, B -  nowy biurowiec na placu 
centralnym. Panorama. Plan. Autorzy: N. Ba
ranów, L. Małaszonok, L. Sawina, W. Szesto- 
pałow; C -  schemat planu generalnego Dziel
nicy Północnej. Rozmieszczenie dominant 
w tym rejonie i ich kubaturowo-przestrzenna 
zabudowa kontynuuje panoramę zabudowy 
historycznej części miasta. System zespołów 
architektonicznych jednoczy oddalone od 
Wołgi dzielnice z przybrzeżną strefą parko
wą; D -  zabudowa piątego osiedla
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I

B

*

D

»

2. Kijów. A -  ogród jordanowski „Gród Wło
dzimierza". Makieta plastyka D. Maziukowi- 
cza? B -  panorama osiedla Rusanow- 
ka, położonego na lewobrzeżnych namuli- 
skach; C -  nowa dzielnica mieszkaniowa; D, 
E -  Uniwersytet im. T.G. Szewczenki zbudo
wany dla uczczenia 300 rocznicy ponownego 
połączenia Ukrainy i Rosji. Schemat planu 
generalnego. Fragment. Autorzy: W. Ładnyj, 
L. Kołomiec, W. Drizo, I. Szapiro i inni
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A 3. Tallin. A -  centrum sportu żeglarskiego. 

Autorzy projektu całości: H. Looweer, H. 
Rajd, H. Sepmann, P. Janes. Autorzy poszcze
gólnych pawilonów: H. Looweer, A. Oruwee, 
I. Hejnsoo. Projekt wnętrz: W. Asi, J. Lember, 
L. Aeesaar, A. Padar, W. Tanim i inni; B -  
schemat planu generalnego; C, D, -  frag
menty
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4. Wilno. A, B, C -  zespól użyteczności publi
cznej. Plan generalny. Makieta. Autorzy: A. 
Naswitis, W. Naswitis, R. Stasenas. Do zespo
łu należą: budynek Rady Najwyższej Litew
skiej SRR, 1972-1981. Autorzy: A. Naswitis, 
W. Naswitis, R. Stasenas, C. Herliakas; budy
nek Republikańskiej Rady Związków Zawo
dowych, 1973-1980. Autorzy: C. Mazuras, 
wnętrza: M. Waliawiczus, L. Bortstajte; biu
rowiec Ministerstwa Finansów Litewskiej 
SRR, 1976-1979. Autorzy: A. Gudajtis, I. Se- 
meniuk; D -  budynek Republikańskiej Rady 
Związków Zawodowych. Fragment; E -  bu
dynek Rady Najwyższej Litewskiej SRR. 
Patio



Korespondencja specjalna „Architektury SSSR”

5. Architektura wsi. A -  wieś Zaprudnoje 
w obwodzie gorkowskim. Jednoinieszkanio- 
wy dom z mansardą z wielkich płyt drewnia
nych produkcji przemysłowej (projekt typo
wy). Autorzy: B. Machańko, R. Sucharowa; 
B -  osiedle kołchozu im. Engelsa w Uzbekis
tanie. Makieta; C -  wieś Are w Estońskiej 
SRR. Parterowy, pięciopokojowy dom; D, E - 
wieś Puszkmskij w obwodzie saratowskim. 
Jednopiętrowy, czteropokojowy dom, połą
czony z zabudową gospodarczą i garażem. 
Autorzy: M. Kacner, W. Nikiforów, E. Karpu- 
szina; F -  projekt jednopiętrowego domu 
z mieszkaniami dwupoziomowymi przystoso
wany do warunków Uzbeckiej SRR. Autorzy: 
D. Radygin, W. Magidin, T. Goldfarb
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6. Architektura przemysłowa. A - elektrow
nia toktogulska na rzece Naryn: a -panorama 
dolnej wody, b -  wnętrze hali maszyn (rysu
nek); B -  Leningrad: a -  projekt fabryki im. 
Wiery Słuckoj. Autorzy: Szczerbin, J. Piesoc- 
kij, b -  projekt zakładu kuźni i pras. Autorzy: 
R. Prokop, I. Kara-Murza, W. Fitalew
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7. Taszkient. A -  Pałac Przyjaźni między Na
rodami. Autorzy: E. Roza no w (główny projek
tant), E. Suchanowa, E. Szumów, W. Szesto- 
pałow, E. Bokina (współautor projektów 
wnętrz), W. Kriczewskij, I. Lentonnikow, N. 
Korozowa; B -  kawiarnia „Błękitne kopuły", 
1970. Autor: W. Muratów; C -  ci om mieszkal
ny w osiedlu C-27. Fragment, 1977. Autorzy: 
G. Korobcew, W. Troszin, I. Li; D -  budynek 
redakcji, 1974. Autor: R. Bleze; E budynek 
mieszkalny na ulicy B. Chmielnickiego. Au
tor: A. Kosiński)

C

E

A
R

C
H

IT
EK

TU
R

A
 4

’8
2



A
R

C
H

IT
EK

TU
R

A
 4

’8
2

magazyn cip
OSIEDLE DOMÓW 
JEDNORODZINNYCH 
AKWIZGRAN, RFN

Autor: Erwin Lynen
Układ przestrzenny osiedla i mieszkań oparty 
jest na zestawionych ze sobą ośmiobokach 
różnej wielkości. Osią całego założenia jest 
wewnętrzna uliczka piesza, przy której mie
szczą się place zabaw dla dzieci i niewielkie 
placyki. Osiedle składa się z 48 mieszkań 
w domkach jedno- i dwupiętrowych, pod któ
rymi znajdują się dwa garaże podziemne na 
49 samochodów (1 ‘mieszkanie -  1 samochód 
+ pojazd obsługi technicznej). Wszystkie 
mieszkania posiadają niewielkie przydomo
we ogródki i sauny. Ściany zewnętrzne są 
wykonane z żelbetu licowanego cegłą klin
kierową i są częściowo tynkowane. Osiedle 
posiada własną kotłownię gazową i basen. 
(Z.S.)

Detail 4/82

BUDYNEK PLOMBOWY 
SAN FRANCISCO, USA

Autorzy: Hood Miller Associates
Działka, na której wzniesiono budynek, znaj
duje się na stromym zboczu wzgórza i ograni
czona jest od góry pieszą uliczką, a od dołu 
ruchliwą ulicą przelotową. Budynek, miesz
czący 13 mieszkań własnościowych, rozbity 
jest na dwie bryły połączone windą umiesz
czoną w szklanym tunelu. Pomiędzy dwoma 
częściami budynku znajduje się niewielki

ogród. Elewacja dolna (od strony ulicy) na
wiązuje do sąsiadujących fasad domów w sty
lu wiktoriańskim. Z tej strony prowadzi głów - 
ne wejście i wjazd do garażu zajmującego 
dwie najniższe kondygnacje. Budynek jest 
również dostępny od strony pieszej uliczki 
poprzez otwarte atrium o wysokości dwóch 
kondygnacji.
Jedynie dwie najniższe kondygnacje miesz
kalne mają identyczny plan. Kondygnacje 
górne zostały rozwiązane indywidualnie, 
a w budynku położonym wyżej dwa najwyż
sze piętra zajmują mieszkania dwupoziomo
we. (BG)

A l A Journal M a j/1982
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HUMANIZACJA
OSIEDLA MIESZKANIOWEGO
ALENęON, FRANCJA

Autorzy: Atelier Kroll
Dzielnica Persiegne w Alenęon składa się 
niemal wyłącznie z typowych budynków 
mieszkalnych zrealizowanych w latach 1963- 
1969. Stan osiedla, pozbawionego niemal 
w całości zieleni i jakichkolwiek cech indy
widualnych, pociętego bardzo ruchliwymi 
ulicami, od początku wzbudzał kategoryczny 
sprzeciw mieszkańców. Już w trakcie budo
wy zrezygnowano z realizacji jednej trzeciej 
mieszkań. Przepełnionych jest 15 procent 
mieszkań, zajętych przez cudzoziemców, na
tomiast 250 lokali stoi pustych, gdyż lokato
rzy wyprowadzili się z nich do mieszkań 
lepszych i spokojniejszych. Całą dzielnicę 
zaliczono do tzw. strefy wymagającej pilnego 
uzdrowienia. Zadanie to powierzono belgij
skiemu architektowi Lucienowi Krollowi. 
Kroll odrzucił wstępną propozycję „upię
kszenia" dzielnicy. W zamian zaproponował 
program „humanizacji" i przebudowy osie
dla. Mimo braku funduszy i pewnych oporów 
ze strony władz miasta plan Krolla został 
częściowo zrealizowany.
Kroll wyszedł z założenia, że podstawą jego 
propozycji powinny być przede wszystkim 
sugestie i życzenia mieszkańców osiedla, bo
wiem oni właśnie są najbardziej zaintereso
wani dorobieniem „ludzkiej twarzy" zespo
łowi typowych domów ustawionych na bar
dzo schematycznym planie. Pierwsza faza 
projektu sprowadziła się więc do zebrania 
bardzo szczegółowych informacji od miesz
kańców. *
Pierwszym pociągnięciem realizacyjnym by
ło częściowe przy wrócenie dawnego ukształ
towania terenu, starannie zniwelowanego 
przez budowlanych w celu uproszczenia prac 
montażowych (zwracamy na to uwagę, gdyż 
podobne zabiegi są u nas w kraju zjawiskiem 
nagminnym). „Górki” i „dołki" wróciły więc 
na swoje miejsce. Następnie Kroll „zalegali
zował" wszystkie ścieżki i przejścia wydepta
ne przez mieszkańców. Wreszcie zlikwido
wał ruchliwe ulice i puste place, na których

nigdy nie pojawiły się żadne zwiastuny życia 
społecznego.
W niemal wszystkich domach przebudowano 
partery, wydzielając mieszkańcom małe 
przydomowe ogródki. Przed domami posa
dzono drzewa i krzewy -  zieleń chroni miesz
kania przed hałasem i spalinami tworząc tym 
samym strefę ciszy i wypoczynku. Na wielu 
domach posadzono pnącza, które łagodzą to
porny, powtarzalny kształt budynków. 
Zmieniona sieć zwężonych ulic zmusza kie
rowców do znacznego ograniczenia szybkoś
ci i ostrożniejszej jazdy. Przejścia dla pie
szych są wyłożone jasnymi płytami odcinają
cymi się od asfaltu.
Do części przebudowanych bloków mieszkal
nych wprowadziły się biura i warsztaty, część 
parterów przeznaczono na sklepy. W centrum 
zbudowano nową szkołę składającą się 
z siedmiu budynków. Ich usytuowanie z góry 
wyklucza możliwość połączenia budynków 
w jeszcze jeden typowy gmach.
Na centralnym placu wzniesiono dom społe
czny, o architekturze nawiązującej do typo
wych dla Normandii budynków. W niektó
rych domach udało się dobudować balkony 
i loggie wysunięte poza linię elewacji (Kroll 
powołuje się na polskie realizacje Oskara 
Hansena). Na niektórych płaskich dachach 
wybudowano małe domki, łamiąc monotonię 
idealnie wyrównanego gabarytu. Przeprojek
towano i przebudowano parkingi; ograniczo
no liczbę miejsc postojowych (na całym ob
szarze objętym „humanizacją" obowiązuje 
zasada „jeden samochód -  dwa drzewa”). 
Projekt i realizacja -  jak większość prac Krol
la -  są na pewno kontrowersyjne. Sam autor 
określa swojąpracę jako interesującą przygo
dę. (Z.S.)

Baumeister 8/1982

A
R

C
H

IT
EK

TU
R

A
 4

 8
2



A
R

C
H

IT
EK

TU
R

A
 4

 8
2

magazyn ap
DZIELNICA MIESZKANIOWA
MALAGUEIRA
EYORA, PORTUGALIA

Autorzy: Alvaro Stza Vieira z zespołem
Powierzchnia terenu -  27 ha 
Evora to niewielkie „miasto-muzeum” poło
żone w sercu rolniczego regionu Portugalii. 
Przewidywany tu rozwój przemysłu pociąga 
za sobą konieczność zapewnienia mieszkań 
dla kilkuset rodzin. Przyszła dzielnica miesz
kaniowa powstanie na łąkach położonych na 
zachód od starego centrum; w sąsiedztwie 
znajduje się zespół siedmiokondygnacyjnych 
bloków wzniesionych w latach sześćdziesią
tych, kilka prywatnych posiadłości i gospoda
rstwa rolne. Na północ od terenów Malaguei- 
ra przewiduje się wzniesienie kompleksu bu
dynków dla uniwersytetu.
Pierwszy projekt zagospodarowania terenu 
przewidywał luźną zabudowę blokową o wy
sokości 5-7 kondygnacji. Pod naciskiem ko
mitetu mieszkańców decyzję zmieniono i za
angażowano architekta Alvaro Sizę do stwo
rzenia nowego projektu. Siza, współpracując 
ściśle z przyszłymi mieszkańcami, przedsta
wił projekt nawiązujący w swym wyrazie do 
architektury starego miasta.
Program dzielnicy przewiduje wzniesienie 
1200 domów jednorodzinnych, rehabilitację 
trzech sąsiadujących starych dzielnic, budo
wę szkół, centrów społeczno-kulturalnych, 
sklepów, zagospodarowanie placów, ogro
dów -  słowem wszystkiego, co może przyczy
nić się do stworzenia atmosfery miejskości.

Sieć komunikacyjna składa się z głównej 
drogi (o szerokości 6 m) łączącej dzielnicę 
z miastem i nieregularnej siatki ulic wewnę
trznych. Na przecięciach ulic powstaną małe 
placyki, przy których umieszczone zostaną 
usługi i handel. Do centrum miasta z nowej 
dzielnicy można dojść w ciągu 15 minut. 
Domy jednorodzinne realizowane są 
w dwóch typach, różniących się od siebie 
umiejscowieniem patia, i są z założenia 
„ewolucyjne”: w pierwszej fazie budowy 
składają się z dwóch pokoi mieszkalnych 
z kuchnią i łazienką (na dwóch kondygna
cjach). Dom może być następnie rozbudowy
wany (kosztem tarasów) aż do osiągnięcia 
maksimum 5 pokoi mieszkalnych. W progra
mie nie przewidziano miejsca na parkingi, 
a domy nie są wyposażone w garaże. (BG)

Casabella 478/1982



magazyn ap
OSIEDLE JEDNORODZINNYCH 
DOMÓW SPÓŁDZIELCZYCH 
PIAZZOLA SUL BRENTA, WŁOCHY

Autorzy: Adriano Coruddi, Giancarlo Rosa 
i Adolfo Sajeva, współpraca: Paola Mariani
Osiedle zostało wzniesione w małej miejsco
wości na północ od Padwy. Plan osiedla wyni
ka z założenia urbanistycznego datującego 
się z początku dwudziestego wieku. Archite
ktura zespołu nawiązuje do motywów spoty
kanych w architekturze regionu Veneto. 
Osiedle składa się z osiemdziesięciu domów 
tarasowych w dwóch typach, ustawionych 
w kilku szeregach. Każdy dom składa się 
z trzech sypialni, pokoju dziennego, kuchni, 
dwóch łazienek, a także poddasza, piwnicy 
i pomieszczenia gospodarczego. Różnice 
między dwoma typami domów polegają 
głównie na lokalizacji kuchni, garażu i per- 
goli. Każdy dom posiada ogródek od połud
niowej strony i małe podwórko od strony 
północnej. Duża głębokość zabudowy (13 m) 
i mała szerokość traktu (5 m) są również 
typowe dla tradycyjnej architektury regionu 
Veneto.
Domy wyposażone są w pasywne i aktywne 
systemy wykorzystania energii słonecznej. 
Kolektory słoneczne, umieszczone na pochy
łym dachu, zapewniają optymalne ogrzewa
nie wody i pomieszczeń. (BG)

Casabełld 481/1982
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SZKOŁA PODSTAWOWA 
SAN FRANCISCO, USA

Autorzy: George Homsey i Barry Baker
Szkoła podstawowa dla 460 dzieci została 
wzniesiona na wzgórzu, przy zachowaniu li
nii zabudowy ulicy. Głównym zadaniem pro
jektantów było zapewnienie bezpieczeństwa 
budynku w wypadku wstrząsów sejsmicz
nych. Czterokondygnacyjny budynek szkol
ny został optycznie rozbity na trzy części -  
każdą z osobnym wejściem. Poniżej i powyżej 
budynku znajdują się dwa boiska. Łagodny 
klimat San Francisco spowodował, że komu
nikacja wewnętrzna została ograniczona do 
minimum, a klatki schodowe, przejścia i ko
rytarze umieszczono wzdłuż zewnętrznych 
ścian budynku. Zmniejsza to zapotrzebowa
nie na energię do ogrzewania, klimatyzacji 
i oświetlenia. Kolektory słoneczne na dachu 
szkoły zapewniają dostateczną na potrzeby 
szkoły ilość ciepłej wody.
Na najniższym poziomie znajdują się dwie 
sale przedszkolne połączone z dolnym boi
skiem i duża sala ogólna. Trzy wyższe kondy
gnacje mieszczą 14 klas i trzy pracownie, 
biura i bibliotekę. Wszystkie klasy oparte są 
na pół-otwartym planie, pozwalając na kon
takt wzrokowy ze wspólną kuchnią i pokojem 
nauczycielskim. Biblioteka łączy się z oran
żerią na tarasie i górnym boiskiem. Całość 
utrzymana jest w kolorach: pomarańczowym, 
ochry i białym. (BG)

AIA Journal Maj 1982

ROBINSON COLLEGE 
CAMBRIDGE, WIELKA BRYTANIA

Autorzy: Gillespie, Kidd i Coia
Typowy kształt college u w Cambridge -  bu
dynek zbudowany wokół wewnętrznego 
dziedzińca -  został w tym projekcie zastąpio
ny rodzajem miniaturowej uliczki w kształcie

litery L obudowanej po obu stronach ciągiem 
domów. Pieszy pasaż biegnie wzdłuż budyn
ków na wysokości pierwszego piętra i z niego 
prowadzą wejścia do wszystkich pomiesz
czeń ogólnego użytku. Na wyższych piętrach 
mieszczą się pokoje studentów. Ze względu 
na to, że większość pokojów studenckich po
siada łazienki, w okresie wakacyjnym colle
ge może być wykorzystywany jako hotel kon
ferencyjny. Budynek został wzniesiony z ce
gły, z widoczną dbałością o wszystkie detale. 
Całość przypomina stary zamek. (BG)

Baumeister 8 1982
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UNIWERSYTECKIE CENTRUM 
DLA STUDENTÓW 
SZTOKHOLM, SZWECJA

Autorzy: Ralph Erskine, współpraca: Bengt 
Ahlqvistf Peer-Ove Sk&nes, Erich Muhlback
Projekt przewidywał podział całości na dwie 
grupy funkcji: bibliotekę, która została połą
czona z istniejącym budynkiem wydziału hu
manistycznego i grupę urządzeń socjalnych, 
połączoną z gmachem służącym niegdyś jako

pomieszczenia muzeum rolnictwa, a nastę
pnie przerobionym tymczasowo na stołówkę. 
Budowa biblioteki zostanie ukończona w 1982 
roku. Stołówka została już przekształcona 
w kilka restauracji studenckich. Wzniesiono 
również trójkątny dwukondygnacyjny budy
nek wielofunkcyjny, w którym znajdują się 
sklepy, poczta i biuro podróży. Hall górnej 
kondygnacji prowadzi do okrągłej auli przy
krytej namiotowym dachem. Po zachodniej 
stronie budynku znajduje się podwórze go
spodarcze z rampami do magazynów i pomie
szczeń gospodarczych. (BG)

Bdiimeister 8/1982

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA 
GETTYSBURG, USA

Autor: Hugh Newell Jacobsen
Konstrukcja: barwiony żelbet i cegła 
Nowa biblioteka uniwersytetu w Gettysbur- 
gu została wzniesiona w centralnej części 
miasteczka uniwersyteckiego, składającego 
się głównie z budynków w stylu kolonialnym 
zbudowanych pod koniec dziewiętnastego 
i na początku dwudziestego wieku. Autor 
stwierdził, że jego pragnieniem było nadanie 
bibliotece formy, która by była „uprzejma 
wobec swych sąsiadów".
Biblioteka składa się z obszernej piwnicy, 
trzech kondygnacji mieszczących czytelnie, 
magazyn książek i administrację oraz podda
sza z wyposażeniem do kopiowania, xero- 
xem, itp. Główna czytelnia znajduje się w wy
suniętej poza zasadniczą bryłę budynku ab
sydzie doświetlonej pionowymi ciągłymi 
świetlikami. Klatka schodowa, umieszczona 
jest w narożnej wieży przypominającej nieco 
włoską campanillę, która stanowi nawiązanie 
do architektury najstarszego budynku uni
wersyteckiego, znajdującego się w pobliżu.
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BIBLIOTEKA MŁODZIEŻOWA 
KIJÓW, ZSRR

Autorzy: I. Cejtlin, W. Drizo z zespołem
Bibliotekę imienia Leninowskiego Komso- 
mołu wzniesiono w 1978 roku, na granicy 
parku i osiedla, w tzw. strefie ciszy. Autorzy 
zachowali tradycyjny podział biblioteki na 
działy opracowania i udostępniania oraz ma
gazyn, lecz uzupełnili go bardzo bogatym pro
gramem dla młodzieży (sala kinowa na 100 
miejsc, sala muzyczna, sala przesłuchań mu
zycznych). Mimo stosunkowo dużej wysokoś
ci (biblioteka ma pięć kondygnacji naziem
nych) silnie rozrzeźbiona, licowana cegłą 
bryła budynku wydaje się dobrze wkompo
nowana w otaczającą architekturę. (Z.S.)

Architektura SSSR o 1982

ZWIĄZKOWY DOM KULTURY 
BRATYSŁAWA, CZECHOSŁOWACJA

Autorzy: Ferdinand Konćek, Ilja Skocek 
i Lubomir Titl
Dziesięć lat temu rozpoczęto etapową reali
zację dużego zespołu przeznaczonego dla 
związków zawodowych w miejscu dawnego 
targowiska. Dom kultury stanowi ostatni etap 
budowy. Budynek mieści wielki hall wejścio
wy, salę kinową i teatralno-koncertową, 
a także szereg pomieszczeń pomocniczych. 
Sufit głównej klatki schodowej i foyer został 
skonstruowany z cylindrycznych elementów. 
Ściany zewnętrzne licowane są szarym mar
murem kubańskim. (V. Vojtkova)

Projekt



magazyn op
GMACH PARLAMENTU 
CANBERRA, AUSTRALIA

Autor: Richard Thorp
Nowy budynek parlamentu ma zostać otwar
ty w stolicy Australii w dwusetną rocznicę 
istnienia państwa. Projekt parlamentu -  wy
łoniony w drodze konkursu -  przewiduje 
„wbudowanie" go we wzgórze: po jednej 
stronie znajdzie się budynek Senatu, po dru
giej budynek Izby Reprezentantów oba 
w kształcie bumerangu. Pomiędzy nimi znaj
duje się Sala Posłów służąca obu Izbom, na 
której dachu zostanie założony ogród otwarty 
dla społeczeństwa. Dominantę całości stano
wi ogromny maszt z flagą Australii. (BG)

Australian Information Service

RATUSZ
YAMDRUP, DANIA

Autorzy: Lars Due, Michael Harrebaek, Ole 
Nielsson, Erling Stadager, Helga Tindał
Konstrukcja: tradycyjna z ręcznie formowa
nej cegły. Podłoga pokryta czerwono-brązo- 
wymi płytkami ceramicznymi.
Ratusz został wzniesony na pochyłej działce

ograniczonej od południa rzeczką Vamdrup. 
Projekt ratusza jest wynikiem konkursu. Jed
nym z najważniejszych wymagań konkurso
wych było rozbicie bryły na szereg niewiel
kich jednostek.
Różne jednostki administracyjne połączone 
są pasażem otwierającym się na mały placyk. 
Sam plan nie jest w Danii niczym nowym, 
lecz w tym wypadku został urozmaicony we
wnętrzną arkadą oświetloną przez wysokie 
świetliki w dachu. (BG)

Arki tek tur Uh 4/1982
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DOM MEBLOWY
PRAGA, CZECHOSŁOWACJA

Autorka: Vera Machoninova
Ukończenie budowy: 1981 
Powierzchnia użytkowa -  29 425 m\  w tym: 
powierzchnia sprzedaży -  11 200 m2, powie
rzchnia magazynów -  4612 m2, kubatura 
145 000 m3
Konstrukcja: szkielet stalowy oparty na mo

dule 14,4x14,4 m. Część dolna i parking 
z monolitycznego żelbetu. Ściany licowane 
materiałem okładzinowym ,,Atmofix" w ko
lorze rdzy.
Dom Meblowy w Pradze jest jedynym domem 
handlowym, specjalizującym się w komple
ksowej sprzedaży mebli wraz z dodatkami 
służącymi do wyposażenia mieszkań.
Oprócz działów sprzedaży klient ma możli
wość odwiedzić snack-bar, kawiarnię, salę: 
kinową i wstąpić po radę do architektów. Na 
zapleczu znajdują się warsztaty dekoratorów, 
ekip remontowych, a,także centrum oblicze
niowe. Dla klientów przyjeżdżających samo
chodami usytowano w podziemiach parking, 
mieszczący 510 samochodów.
Wnętrza są zaprojektowane bardzo interesu
jąco, tworzą je półpiętra usytuowane naprze
ciwko siebie i połączone systemem schodów 
ruchomych. Nowoczesny wygląd podkreśla 
bordowo-czerwony kolor drobnych elemen
tów wyposażenia. (Iva Żidońova)

Architektura ĆSR

BUDYNEK BIUROWY 
LONDYN, WIELKA BRYTANIA

Autor: Mieś van der Rohe
Projekt biurowca o wysokości 90 m został 
wykonany w 1965 roku przez Mięsa dla lon
dyńskiego City i miał zostać wzniesiony 
w pobliżu katedry Św. Pawła i Banku Anglii. 
Przedsiębiorczy inwestor „wskrzesił" go po 
niemal dwudziestu latach i upiera się przy 
jego realizacji. Wszystko wskazuje na to, że 
nie słyszał on nigdy o śmierci architektury 
modernistycznej... Protesty opinii publicznej, 
powołującej się na zasady kompozycji urba
nistycznej i konserwacji starych zespołów 
miejskich, przedsiębiorca zbywa argumen
tem, że Mieś jest już przecież klasykiem, tak 
samo jak Wren, Lutyens, Dance i Cooper, 
których dzieła znajdują się w sąsiedztwie. 
Jego zdaniem osiemnastokondygnacyjny bu
dynek ozdobiony brązem, marmurem, grani
tem i barwionym szkłem będzie wspaniale 
zintegrowany z otoczeniem dzięki swej „ele
gancji i klasycznym walorom".
U stóp biurowca ma powstać niewielki pla
cyk, miejsce „refleksji historycznej" dla tu
rystów. Również w tym przypadku inwestor 
powołuje się na precedens historyczny -  
Wren przewidy wał taki placyk w swych pla
nach odbudowy Londynu w roku 1666. Cóż, 
pozostaje nadzieja, że opinia publiczna 
i zdrowy rozsądek zwyciężą. (BG)

Bulletin ci informations 
architecturales 66/1982 

Na zdjęciu: fotomontaż przedstawiający biu
rowiec Mięsa w proponowanym otoczeniu 19
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INSTYTUT D/S BADANIA, 
PRODUKCJI I WYKORZYSTANIA 
RADIOIZOTOPÓW 
PRAGA-MALESZ Y CE, 
CZECHOSŁOWACJA

Autor: Edvard Kos z zespołem
Realizacja: 1974-1979 
Konstrukcja: szkielet stalowy 
Budynek Instytutu składa się z trzech części 
wzniesionych wokół wewnętrznego atrium: 
południowej administracyjnej, która charak
teryzuje się wyrazistymi pasmowymi oknami 
i tarasami, białą barwą tynku i brązowym 
kolorem nietermicznych szkieł; części środ
kowej, gdzie usytuowano produkcję labora
toryjną i placówki badawcze, obłożonej alu
miniowymi płytami ściennymi ze szklanymi 
brązowo-czerwonymi parapetami; oraz częś
ci północnej, którą tworzy obiekt halowy po
kryty aluminiowymi lametami w kolorze brą
zowym. Prostą bryłę tej części uzupełnia roz- 
rzeźbiona masa komina połączona z odssaw- 
nym rurociągiem.
Poza główną bryłą budynku umieszczono ga
raże, magazyny i warsztaty połączone koryta
rzami z głównym budynkiem.
Szkieletowa konstrukcja budynku umożliwia 
ewentualne zmiany eksploatacyjne bądź roz
budowę. (Iva Żidońova)

% Architektura ĆSR

20

CZĘŚCIOWA PRZEBUDOWA 
TERENU TARGÓW 
THESSALONIKI, GRECJA

Autorzy: D.A. Fatouros, B. Yannakis, E. Kou- 
vatsis, K. Lefakis, P. Makridis
Powierzchnia terenu: 17 000 m2 
Teren stanowiący ok. 10% ogólnego terenu 
targów został przeznaczony na urządzenia 
kulturalne i socjalne służące zarówno targom 
jak i miastu. Głównym zadaniem projektan
tów było stworzenie ram dla społecznych 
i przestrzennych więzów między miastem 
a terenem targowym. Projekt przewiduje za
tem stworzenie przestrzeni do wypoczynku. 
Od strony miasta zlokalizowano galerie wy
stawowe i teatr na świeżym powietrzu, nato
miast część wnętrza -  przylegająca do tere
nów targowych -  została przeznaczona na 
wystawy i magazyny. (BG)
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DZIECIĘCY SZPITAL SANATORYJNY 
JANSKIE ŁAŹNIE, CZECHOSŁO
WACJA
Autorzy: Zdenek Prada i Frantisek Tronicek
Konstrukcja: szkielet żelbetowy, strop z pre
fabrykatów. Ściany zewnętrzne betonowe 
z żelbetowymi pasami.
Nowy budynek szpitala sanatoryjnego w Jan- 
skich Łaźniach w Karkonoszach, przeznaczo
ny głównie do leczenia fizycznego niedowła
du dzieci od 3 do 15 lat, zastąpił dotychczaso
wy, już niefunkcjonalny obiekt 
Szpital składa się z części mieszkalnej, lecz
niczej, pomieszczeń balneoterapeutycznych 
i rehabilitacyjnych. W obiekcie znajdują się: 
stołówka, szkoła, przedszkole i żłobek, po
mieszczenia kulturalno-oświatowe, adminis
tracyjne, techniczno-gospodarcze oraz po
mieszczenia służące umieszczeniu urządzeń 
energetycznych. Szpital mieści 270 łóżek. Bu
dynek jest częściowo klimatyzowany. Na te
renie obiektu znajdują się boiska i place 
zabaw. (Iva Żidońova)

Architektura CSR

CENTRUM REKREACYJNO-REHABI- 
UTACYJNE DLA GÓRNIKÓW 
PODBANSKĆ, CZECHOSŁOWACJA

Autor: Jan Sturmayr
Głównym problemem projektowym było 
wkomponowanie dużej kubatury w krajobraz 
Parku Narodowego w Wysokich Tatrach tak, 
by nie naruszyć walorów przyrodniczych oto
czenia. Budynek ma formę rozczłonkowaną 
na trzy „ramiona" o zróżnicowanej wysokoś
ci. Program obejmuje część hotelową o 309 
łóżkach, restaurację, kryty basen pływacki, 
saunę, salę gimnastyczną i kawiarnię z ko
minkiem. Budynek przekryty jest podwój
nym „zimnym" dachem; dwumetrowa pustka 
dachowa jest z zewnątrz obudowana żelbeto
wym parapetem. Całość licowana płytami 
aluminiowymi. (V. Vojtkova)

Projekt



I magazyn ap
DZIEDZINIEC REKREACYJNY 
W FABRYCE 
DREZNO, NRD

Autor: Monika Rupprich
Hala produkcyjna i budynek administracyjny 
połączone są niskim łącznikiem. Pomiędzy 
nimi znajduje się plac o powierzchni kilku
dziesięciu metrów kwadratowych który od 
momentu zakończenia budowy zakładu był 
niezagospodarowany. Projekt placu jako 
dziedzińca rekreacyjnego został wykonany 
z inicjatywy architekta, przy -  początkowo -  
pełnej aprobacie dyrekcji zakładu. Prezento
wana realizacja jest jednak rozwiązaniem 
kompromisowym, gdyż wielu pomysłów au
torki nie zrealizowano. Mimo niedostatków 
jest to -  zdaniem ,,Architektur der DDR" -  
,,szczytowe osiągnięcie" w dziedzinie huma
nizacji architektury przemysłowej w NRD. 
(Z.S.)

Architektur der DDR 7/82

AKADEMIA POŻARNICTWA 
ARNHEIM, HOLANDIA

Autor: Jan Verhoeven
Powierzchnia działki -  22 300 m~, powierzch
nia zabudowy -  2245 m2, powierzchnia użyt
kowa brutto -  5000 m2, kubatura -  22 000 m' 
Nową szkołę pożarnictwa wzniesiono na pla
nie krzyża z podziałem na trzy poziomy funk
cjonalne -  techniczny, dydaktyczno-szkole
niowy i mieszkalny. Wykorzystano znaczną 
różnicę poziomów działki (6 m) przeznacza
jąc dwie podziemne kondygnacje na garaże 
(poziom -  6) i pomieszczenia technicznej ob
sługi szkoły (poziom -  3). Każdy z czterech 
budynków otaczających ośmioboczny dzie
dziniec zakończony jest węzłem technicz
nym, do którego można dobudować kolejne 
pomieszczenia. Stalowe klatki schodowe do 
sal ćwiczeń i pokoi mieszkalnych prowadzo
ne są na zewnątrz budynku. Architektura na 
pewno trochę księżycowa, ale w całości pod
porządkowana programowi szkoły. (Z.S.)

Beuwelt 28/1982
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II magazyn ap
DRUKARNIA 
AALBORG, DANIA

Autor: Jacob Blegvads Arkitektkontor A/S
Konstrukcja: żelbetowa licowana profilowa* 
nymi płytami aluminiowymi 
Budynek drukarni wzniesiono w dzielnicy 
przemysłowej we wschodniej części miasta 
Aalborg. Wzdłuż wielkiej, centralnej hali 
drukarni zlokalizowano w ciągu różne wy
działy produkcyjne. Wydział ekspedycji, sto
łówka i hall wejściowy znajdują się w niskiej, 
wysuniętej poza główną bryłę części budyn
ku. (BG)

Arkitektur DK 5/1982

'  *—o ~

REKONSTRUKCJA KOLUMNADY 
IM. M. GORKIEGO
MARIAŃSKIE ŁAŹNIE, CZECHOSŁO
WACJA
Projektant: Wojewódzkie Biuro Projektów 
Stavoprojekt, ośrodek w Mariańskich 
Łaźniach
Przepiękna stalowo-żeliwna kolumnada 
w Mariańskich Łaźniach powstała w latach 
1888-1889 według projektu wiedeńskich ar
chitektów Mikscha i Niedzielskiego. Jest to 
jeden z najcenniejszych obiektów tego rodza
ju na świecie, dlatego rekonstrukcji (przebie
gającej w latach 1976-81) poświęcono wiele 
uwagi i troski.
Rekonstrukcja zaprojektowana była komple
ksowo, tzn. dotyczyła strony budowlano-kon- 
strukcyjnej, eksploatacyjno-technicznej, ar
chitektonicznej i graficznej. Wymieniono sto
pniowo skorodowaną stalową konstrukcję, 
renowacji poddana została żeliwna okładzi
na konstrukcji, a także zdobnicze blaszane

pokrywy wewnątrz kolumnady. Odnowiono 
wilgotne ściany, które częściowo zostały usu
nięte i zastąpione nowymi, a częściowo napu
szczone emulsją, która wytworzyła tłuszczo
wą barierę. Przy rekonstrukcji dachu i sufitów 
odkryto pierwotny strop kasetonowy. Na 
otynkowanej powierzchni sufitu w nawie 
środkowej i po bokach oraz w części dla 
orkiestry powstały nowe malowidła ścienne 
wykonane techniką fresco seco przez współ
czesnego, artystę Josefa Vyletala, przedsta
wiające zdobywanie kosmosu. W czasie reko
nstrukcji został także rozwiązany problem 
ogrzewania promenady (instalację grzejną 
umieszczono w podłodze) oraz zagadnienie 
podgrzewania i podawania wód mineralnych 
(zainstalowano bezstykowe elektromagnety
czne zawory spustowe reagujące na podsta
wienie ręki).
Dzisiaj już kolumnada znowu służy pacjen
tom i gościom tego przepięknego kurortu. 
(Iva Żidońova)

Architektura ĆSR
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pod redakcją Małgorzaty Jaworskiej

KONKURSY

Miasto / Kraj Temat Terminy
n ormacje ogłoszenia składania prac rozstrzygnięcia

Osaka / Japonia
i

I Międzynarodowy Konkurs Projektowania Japan Design Foundation 
Semba Center Building No. 4 
Higashi-ku,
Osaka 541, Japan Tel. 81 6 271-5211

VIII'82 
11*83

XII'82
X'83

Paryż f Francja Międzynarodowy Konkurs na nowe meble biu
rowe
ł etap - konkurs pomysłów 

' II etap -  konkurs prototypów mebli wybranych
w I etapie

„Concours mobilier"
Commissariat generał du concours 
Pavillon de Marsan 107, rue de Rivoli 
75001 Paris 
France

I etap ~ 3.06.82

II e tap - 31.01.83

31.01.83

1.04.83

Faenza / Włochy Międzynarodowy konkurs -  ceramika w projek
towaniu miejskim 
Tematy dla poszczególnych sekcji:
1. Projekty graficzne małej architektury z cera

miki
2. Propozycje zastosowań modeli z ceramiki
3. Gotowe modele wraz z dokumentacją
4. Propozycje projektów do zastosowania w cen

trach zabytkowych

Comune di Faenza 
Concorso „Arredo Urbano" 
48018 Faenza, Itaiy

31.05.83

KONGRESY, KONFERENCJE, SEMINARIA

Miasto / Kraj Temat Informacje Od Terminy Do

Bangkok / Tajlandia Seminarium na temat urządzeń oświato
wych w mieście w rejonie Azji i Pacyfiku

ML Tridhosyuth Devakul
UlA Seminar Co-chairman c/o MOBLEX
511 Sri Ayvdhaya Road Bangkok, Ta jlandia

14.02.83 17.02.83

Lublin / Polska Konferencja na temat projektowania i realizacji 
miasta Łęczna

Towarzystwo Urbanistów Polskich TUP 
Warszawa, PI. Zamkowy 10 Teł. 31-07-73

I kwartał 83

Warszawa / Polska Seminarium na temat zasad wdrażania wyników 
badań prowadzonych w ramach programu rządo
wego PR-5 do projektowania osiedli

Towarzystwo Urbanistów Polskich TUP 
Warszawa, PI. Zamkowy 10 Tel. 31-07-73

IV'83

WYSTAWY, IMPREZY, TARGI

Miasto? Kraj Temat informacje Od Terminy Do

Paryż / Francja Prezentacja filmów o architekturze 
„Miasto w kadrze".
Tematy:

Miasto od święta 
Ogrody miejskie
Uprzemysłowienie i rekonstrukcja

CCI, Centre Georges Pompidou 
75191 Paris Cedex 04 Francja

25.11.82
26.01.83
28.04.83

26.11.82
28.01.83
29.04.83

Kolonia / RFN Międzynarodowe Targi Mebli Messe- und Ausstellungs Ges. m.b.H Koln 
Postfach 210760 
5000 Koln 2 IBRD

23.01.83

Bolonia / Włochy Międzynarodowe Targi Sztuki Współczesnej Piazza .Della Constituzione 6 
40128 Bologna, Itaiy, Tel. (051) 503050

05.03.83 08.03.83

Bolonia / Włochy Wystawa:
-  elementów wyposażenia wnętrz i całych 

wnętrz
-  małej architektury
-  okien i drzwi
-  technologii renowacji istniejących budynków
-  urządzeń sportowych i rekreacyjnych

SAIEDUE
Piazza Della Constituzione 6 
40128 Bologna, Itaiy, Tel. (051) 503050

23.03.83 27.03.83

Warszawa / Polska Giełda projektów Instytut Wzornictwa Przemysłowego 
ul. Świętojerska 5/7 
Warszawa 
Tel. 31-22-21

01.12.82 31.03.83

Hannover / RFN Międzynarodowe Targi maszyn i wyposażenia 
dla przemysłu drzewnego LIGNA Hannover 83

Przedsiębiorstwo Wystaw i Targów Zagranicz
nych P.P.
02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38 
Tel. 46-04-01 (-9)
LIGNA HANNOVER
Internationale Fachmesse fur Maschinen und 
Ausriistung der Holzwirtschaft 
D-3000 Hannover 82, BRD

11.05.83 17.05.83

Warszawa / Polska Wystawa „Wzornictwo sztuka społecznie po
żyteczna"

Instytut Wzornictwa Przemysłowego 
ul. Świętojerska 5/7 
Warszawa 
Tel. 31-22-21

17.06.83

Paryż / Francja Wystawa „Przyszłość architektury przemy
słowej"

CCI, Centre Georges Pompidou 
75191 Paris Cedex 04 Francja

VH83 VIII 83
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Stanowisko 
Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Architektów Polskich
z dnia 11 września 1982

w sprawie 
,Założeń programowych 

budownictwa mieszkaniowego do roku 1990
wraz ze zmianami 

niektórych zasad polityki mieszkaniowej’

Mieszkanie 
ciąg dalszy

UWAGI OGÓLNE
Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich, 
na swym zebraniu plenarnym w dniu 4 kwietnia 1982 
r., zajął stanowisko w sprawie Założeń programowych 
budownictwa mieszkaniowego do roku 1990 przygo
towywanych wówczas przez międzyresortowy ze
spół pod kierownictwem podsekretarza stanu w Mi
nisterstwie Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska. W tym stanowisku Zarząd 
Główny SARP zwrócił uwagę na:
•  polityczne, społeczne i gospodarcze przyczyny 
obecnego stanu mieszkalnictwa w Polsce,
•  znaczenie demokratyzacji życia publicznego i de
centralizacji zarządzania dla przywrócenia aktywnoś
ci społecznej, efektywności gospodarki i sprawności 
budownictwa,
•  konieczność sformułowania społecznego prawa 
do mieszkania i jego rolę w ochronie jakości środowi
ska mieszkaniowego,
•  potrzebę przestrzegania społecznych, organiza
cyjnych i technicznych zasad budowy miasta w toku 
procesu inwestycyjnego.
Podstawowe tezy tego dokumentu zostały uwzględ
nione w ostatecznej wersji Założeń programowych 
budownictwa mieszkaniowego do roku 1990 w sto
pniu dalece niezadowalającym, choć są one niezmier
nie aktualne i władze muszą stworzyć warunki do ich 
realizacji.
Nie można dalej zwlekać z rozważaniem i rozstrzyga
niem tych problemów. Ich unikanie, pomijanie milcze
niem lub traktowanie enigmatycznie sprawia, że Zało
żenia programowe... tracą społeczną nośność i skaza
ne są na fiasko. Oceny tej nie może zmienić fakt, że 
wiele uwag zgłoszonych przez Stowarzyszenie Archi
tektów Polskich w czasie prac nad Założeniami pro
gramowymi... znalazło w nich pewne odbicie. Dotyczy 
to m.in. takich zagadnień jak: 

jakość budownicta mieszkaniowego traktowanego 
jako trwały element kultury narodu,
-  mieszkalnictwo jako domena władz lokalnych, 

potrzeba bezpośredniego wpływu użytkownika na
proces mieszkaniowy,
-  rezygnacja z projektów typowych,
-  kompleksowość budownictwa mieszkaniowego 
w ujęciu przestrzennym i bilansowym,
-  preferencje kredytowe dla socjalnego, zwartego 
budownictwa jednorodzinnego,
-  zróżnicowanie form projektowania, uznania celo
wości różnych zasad własnościowych i organizacyj
nych pracowni.
Najpoważniejszy zarzut, jaki trzeba postawić autorom 
Założeń programowych... odnosi się do sposobu ich 
ujęcia. Założenia programowe... zachowały bowiem 
formę raportu. Zawierają hasła, informacje i postulaty 
zamiast -  jak ogólnie oczekiwano -  ścisłego określe
nia praw i obowiązków uczestników procesu miesz
kaniowego we wszystkich jego fazach i na wszystkich 
szczeblach podejmowania decyzji oraz ustalenia wa
runków działania uczestników tego procesu. Również 
w kilku innych sprawach nie udało się uzyskać zgod
ności stanowiska zespołu międzyresortowego z po
glądami SARP. Istotne rozbieżności dotyczą oceny 
przyczyn kryzysu mieszkaniowego w Polsce, społecz

no-politycznego kontekstu Założeń programowych..., 
obowiązków władzy centralnej i terenowej wobec 
obywateli. Rozbieżności te zostały pogłębione w osta
tecznej wersji Założeń programowych... zatwierdzo
nej przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 1982 r. 
i opublikowanej w dzienniku Rzeczpospolita. Należy 
też ubolewać, że nie podano do publicznej wiadomoś
ci treści załączników do Założeń programowych..., 
choć zawarte w nich informacje, dotyczące np. wiel
kości nakładów inwestycyjnych oraz kompleksowości 
budownictwa mieszkaniowego, mają duże znaczenie 
merytoryczne i stanowić powinny integralną część 
Założeń programowych....
SAMORZĄD TERYTORIALNY 
Kluczowe znaczenie dla urzeczywistnienia programu 
budownictwa mieszkaniowego będzie mieć funkcjo
nowanie samorządu lokalnego i jego władz wykonaw
czych. Programowanie rozwoju przestrzennego, pla
nowanie urbanistyczne i projektowanie architektoni
czne oraz budownictwo mają bowiem charakter wy
bitnie terytorialny. Związane są z określonym miej
scem, społecznością i czasem. Decyzje dotyczące 
tych spraw powinny więc zapadać wśród bezpośred
nio zainteresowanych obywateli i wynikać z ich specy
ficznych potrzeb, aspiracji i możliwości. Aby były to 
decyzje trafne i skuteczne muszą zostać spełnione 
społeczne oczekiwania, zawarte w postulatach zgła
szanych m.in. przez Stowarzyszenie Architektów Pol
skich i pominięte w Założeniach programowych... . 
Zaliczyć do nich należy:
-  demokratyczne wybory władz uchwałodawczych 
i wykonawczych samorządu terytorialnego,
-  odrębność władzy państwowej i wybieralnych 
władz wykonawczych samorządu terytorialnego,
-  przywrócenie samorządowi osobowości prawnej 
i podmiotowości publiczno-prawnej oraz reaktywo
wanie własności komunalnej,
-  możliwość prowadzenia przez samorząd gospo
darki majątkiem miejskim (gminnym) na podstawie 
budżetu tworzonego z lokalnych podatków pobiera
nych od obywateli i wszystkich przedsiębiorstw pro
dukcyjnych i usługowych niezależnie od ich wielkości 
i własności oraz uzupełnianego dotacjami państwo
wymi,
-  możliwość podejmowania przez samorząd niezawi
słych decyzji (przy najszerszym udziale mieszkańców)
0 drogach osiągania celów rozwoju, czyli o formach, 
proporcjach i etapach wykorzystywania zgromadzo
nych środków,
-  możliwość tworzenia lokalnego prawa służącego 
miejscowej polityce przestrzennej i budowlanej. 
Pominńęcie w Założeniach programowych... podsta
wowych warunków działania władz terenowych może 
stwarzać wrażenie, iż -  mimo werbalnych deklaracji -  
wciąż silne są tendencje do zachowania dotychczaso
wych, centralistycznych, nakazowo-rozdzielczych 
metod budowania mieszkań, osiedli i miast.
Trzeba więc przypomnieć, że decyzje podejmowane 
na wysokim szczeblu wbrew ludziom i tradycji, niedo
cenianie regionalnych potrzeb, ograniczeń i możli
wości, spowodowały krach w budownictwie (zarówno 
jeśli chodzi o jakość jak i ilość), upadek architektury
1 sprymityzowanie warsztatu projektowego architekta 25
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oraz nade wszystko zanik działania mechanizmów 
społecznej kontroli. Skutki tego, obniżające groźnie 
poziom cywilizacyjny i kulturalny narodu, będą od
czuwane przez wiele pokoleń Polaków.
INWESTOR ZASTĘPCZY, SPÓŁDZIELCZOŚĆ 
MIESZKANIOWA
Samorządność to również decentralizacja, odbiuro
kratyzowanie i uspołecznienie organizacji inwestora 
zastępczego, przede wszystkim spółdzielczości mie
szkaniowej. Nie zostało to w Założeniach programo
wych... należycie wyeksponowane.
Przywrócenie spółdzielniom mieszkaniowym statusu 
dobrowolnych, demokratycznie zarządzanych związ
ków celowych o rozsądnej wielkości umożliwi spół
dzielcom -  dotychczas ubezwłasnowolnionym -  
udział w programowaniu, projektowaniu i nadzorze 
nad budownictwem mieszkaniowym.
Reprezentanci ludzi czekających na własny dom mu
szą uzyskać piożliwość autentycznej partycypacji 
w tworzeniu swego środowiska zamieszkania już od 
początkowej fazy jego powstawania. Faza ta będzie 
inna dla społeczności, grupy czy jednostki. Zawsze 
jednak, aby proces mieszkaniowy przebiegał jak naj
korzystniej, nieodzowny i niezastąpiony jest nadzór 
społeczny. Ma on kapitalne znaczenie dla powstawa
nia inicjatyw, mobilizowama środków i najwłaściw
szej materializacji zamierzeń. Dzisiejsza spółdziel
czość mieszkaniowa nie stwarza takich możliwości, 
a Założenia programowe... nie zawierają żadnych su
gestii w tej sprawie.
PRAWO DO MIESZKANIA
Ruch na „drodze do mieszkania” wymaga prawnej 
regulacji. W roboczej wersji Założeń programowych... 
znalazła się słuszna teza, że prawo do mieszkania 
należy [...] uznać za jedno z podstawowych praw 
obywatelskich. Teza ta, jak i wynikające z niej konsek
wencje, nie zostały ostatecznie uwzględnione w Zało
żeniach programowych... chociaż już w przeszłości 
były sygnalizowane zarówno przez Stowarzyszenie 
Architektów Polskich, jak i Polskie Towarzystwo Eko
nomiczne oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne. 
Aby prawo do mieszkania zaistniało faktycznie, należy 
je opracować, opublikować, przedyskutować 
i uchwalić. Taki akt prawny, w randze ustawy sejmo
wej, powinien zapewnić obywatelom:
-  skuteczne mechanizmy udziału jednostek, grup 
i społeczności w badaniu potrzeb, precyzowaniu ce
lów i określaniu metod ich realizacji w mieszkalnic
twie,
-  wpływ na kształt przestrzenny i funkcję środowiska 
mieszkaniowego, domu i mieszkania,
-  samodzielność mieszkania,
-  możliwość organizowania usług i instytucji społe
cznych bezpośrednio związanych z mieszkaniem,
-  możliwość tworzenia ogniw struktury społecznej 
właściwych mieszkalnictwu,
-  akceptowane przez ludzi standardy ilościowe i ja
kościowe (urbanistyczne, architektoniczne i budow
lane),
-  uzasadnione społecznie ceny mieszkań, terenów, 
materiałów i wykonawstwa oraz warunki spłat 
kredytu,
-  wolność wyboru społecznej i organizacyjnej formy 
mieszkalnictwa.
Władze państwowe nie powinny dyskryminować ża
dnej z form społecznych i organizacyjnych mieszkal
nictwa. Powinny natomiast uczestniczyć w realizacji 
prawa do mieszkania przez sensowną politykę kredy
tów, subwencji i podatków aktywizującą inwestorów, 
producentów i wykonawców. Władze lokalne powin
ny przez administracyjne i ekonomiczne działania 
zapewnić tereny budowlane, infrastrukturę inżynie
ryjną i komunikacyjną, produkcję materiałów oraz 
wykonawstwo dostosowane do różnych form inwes
towania. Zapewnienie takiego działania powinno się 
znaleźć w Założeniach programowych...
PRZESTRZENNE TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE 
ZASADY BUDOWY MIASTA
Z zadań przyjętych w Założeniach programowych... 
wynika, że nadchodzące lata należy traktować jako 
okres odbudowy, budowy i racjonalnego użytkowania 
(rewaloryzacja i remonty) miast, miasteczek i wsi. 
Problemy wynikające z zamiaru budowy domu znają 
i doceniają wszyscy, lecz wynikające z budowy dziel
nicy lub miasta-wciąż nieliczni. Dlatego partykularne 
i fragmentaryczne sukcesy (np. potencjał fabryk do
mów, szeroki front robót montażowych itp.) wprowa
dzają w błąd opinię publiczną. Nie zwiastują wbrew 
pozorom korzyści ogólnych. Pozorne działania i do

raźne zyski przynoszą, szczególnie w warunkach mo
nokultury technologicznej, trudne do odrobienia stra
ty. Bariera terenów uzbrojonych czy bariera robót 
wykończeniowych, których nie może pokonać bu
downictwo mieszkaniowe unaoczniły to ostatnio 
w sposób dramatyczny.
Do podstawowych zasad sztuki budowy miasta, któ
rych ścisłe przestrzeganie decyduje o rzeczywistym 
postępie w dziedzinie mieszkalnictwa, należą:
~ prowadzenie gospodarki terenami i polityki lokali
zacyjnej jedynie na podstawie ustaleń planu zagospo
darowania przestrzennego, mającego rangę doku
mentu prawnego,
-  tworzenie, uzgadnianie i zatwierdzanie planów 
i projektów z autentycznym udziałem zainteresowa
nych osób, zrzeszeń, społeczności lokalnych lub ich 
wiarygodnych przedstawicieli; stałe badanie opinii 
publicznej,
-  operowanie planem, którego struktura (moduł 
i układ parcelacji) umożliwia -  w fazie programowa
nia, projektowania, budowy i użytkowania -  niezależ
ną działalność wielu partnerom procesu inwestycyj
nego, różnym pod względem wielkości, zasad włas
ności i form organizacji
-  utrzymywanie w mocy ustaleń planu zagospodaro
wania przestrzennego dotyczących przeznaczeniate- 
renów, zwłaszcza na obiekty i urządzenia usługowe 
i w związku z tym egzekwowanie od inwestorów 
realizowania zamierzeń inwestycyjnych, a w razie 
konieczności odbieranie im lokalizacji i udzielanie 
zezwoleń na budowę innym inwestorom, mającym 
udokumentowane możliwości zagospodarowania te
renu zgodnie z jego przeznaczeniem,
-  przestrzeganie zgodności hierarchii organizacji, 
które kierują przebiegiem procesu inwestycyjnego 
z hierarchiczną strukturą planu; ustalenie czytelnego 
rozdziału kompetencji poszczególnych szczebli decy
zyjnych i konsekwentne jego przestrzeganie,
-  uniezależnienie przebiegu procesu inwestycyjnego 
od arbitralnych, niekompetentnych decyzji oraz za
pewnienie autonomii projektowania,
~ zapewnienie, z mocy prawa, służbom architektoni
czno-budowlanym i generalnym projektantom skute
cznej działalności regulacyjnej i koordynacyjnej; re
spektowanie w praktyce wytycznych planu określają
cego zasady integracji autonomicznych elementów 
w harmonijną całość programową i funkcjonalno- 
-przestrzenną stworzoną w zatwierdzonej koncepcji 
autorskiej,
-  dostosowanie obowiązujących standardów, nor
matywów i warunków technicznych projektowania, 
realizacji i eksploatacji (w dziedzinach zagospodaro
wania przestrzennego, inżynierii miejskiej i komuni
kacji) do nadrzędnego celu, którym jest właściwe 
wykorzystanie terenów budowlanych, przeciwdziała
nie rozpadowi przestrzeni miejskiej, uwzględnienie 
renty gruntowej w gospodarce ziemią, planowaniu 
i projektowaniu,
-  tworzenie i wczesne uzupełnianie rezerwy terenów 
rozwojowych przez wykup (po cenach rynkowych) 
ziemi na własność miasta (gminy); rozpatrywanie za
gadnienia ochrony gruntów rolnych na tle całości 
problematyki rozwoju przestrzennego i funkcjonowa
nia miasta oraz efektywności gospodarki rolnej,
-  wstępne, poprzedzające budowę, wyposażanie te
renów w urządzenia i sieci miejskie oraz sprzedaż 
(wydzierżawianie) tych obszarów, po ich podziale, na 
tereny i działki inwestorskie,
-  lokalizowanie budownictwa na wymagających uzu
pełnienia terenach małych miasteczek, śródmieść 
miast i aglomeracji miejskich, niezależnie od rozwoju 
strefy podmiejskiej; kompleksowe budowanie zespo
łów mieszkaniowo-usługowych,
-  zapewnienie aktami prawnymi pluralizmu inwesty
cyjnego w projektowaniu, przemyśle materiałów bu
dowlanych i wykonawstwie, wyrażającego się równy
mi prawami w dostępie do kredytów, materiałów, 
energii, sprzętu transportowego i montażowego -  
niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz zakre
su jego działania i specjalizacji,
-  tworzenie rynku „konsumenta-użytkownika” we 
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
Założenia programowe... -  dokument o znacznej roli 
w ustalaniu polityki państwa i władz lokalnych w dzie
dzinie mieszkalnictwa powinien zawierać jednozna
czny stosunek do wymienionych zasad budowy mias
ta i ich roli w efektywności budownictwa mieszkanio
wego. W obecnej formie daje on możliwość różnych 
interpretacji, nie zawsze korzystnych dla rezultatów 
procesu mieszkaniowego.

UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE
W Założeniach programowych... wiąże się duże na
dzieje z wdrażaniem reformy gospodarczej i pełnym 
wykorzystaniem istniejącego potencjału wykonaw
czego budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłu 
materiałów budowlanych twierdząc, że jest on w zasa
dzie wystarczający do realizacji zakładanych zadań. 
Doświadczenia ostatnich lat, szczególnie ostatnich 
miesięcy, nie potwierdzają tych opinii.
Nadal utrzymuje się monopol państwowego wyko
nawcy i mnożą się zjawiska charakterystyczne dla 
rynku producenta. Kadra kierownicza przedsię
biorstw nie zmienia metod pracy, zrzeszenia przejmu
ją obyczaje zjednoczeń. Obowiązuje system progra
mów operacyjnych z centralną reglamentacją i roz
dzielnictwem środków produkcji. Samorząd pracow
niczy i związki-zawodowe nie działają. Ewentualny 
zysk lepiej prosperujących zakładów jest zagrożony 
wielostopniowym opodatkowaniem. Dotacje budże
towe pokrywają wszelkie straty wykonawstwa, a po
ziom cen nie stwarza nadziei na samofinansowanie 
przedsiębiorstw.
Mimo zapowiadanej reorientacji budownictwa miesz- 
kanipwego, polegającej m.in. na przywilejach dla bu
dujących małe domy mieszkalne, zwłaszcza indywi
dualne (jednorodzinne) oraz domy uzupełniające za
budowę zwartą tzw. plomby -  nie można odnotować 
posunięć gospodarczych, które reorientację taką 
umożliwiają i pobudzają. Chodzi tu o działania mające 
na celu zapewnienie inwestorom urządzeń lokalnej 
obsługi inżynieryjnej, osprzętu i wyposażenia instala
cyjnego, materiałów budowlanych, lekkiego sprzętu 
transportowego i montażowego, narzędzi do wszyst
kich rodzajów robót budowlanych itp.
W tej sytuacji trzeba przypomnieć opinię SARP z mar
ca 1982 r. o ówczesnej wersji Założeń programo
wych... . Opinia ta zawierała m.in. stwierdzenie, że: 
wskaźniki ilościowe roku 1981 (obecnie można mówić 
również o wynikach półrocza 1982), dają obraz nie
spotykanego regresu w budownictwie mieszkanio
wym -  cofnęliśmy się do poziomu sprzed blisko 20 
lat. Nic się pod tym względem nie zmieniło. Trudno 
wobec tego zgodzić się, że potencjał przedsiębiorstw 
jest „w zasadzie wystarczający” .
Stowarzyszenie Architektów Polskich zwracało wów
czas również uwagę na to, że wzrost cen budownic
twa mieszkaniowego, spowodowany nowymi cenami 
zaopatrzeniowymi, kapitało- i energochłonnymi tech
nologiami oraz wysokim narzutem odpisu amortyza
cyjnego od niewykorzystanego majątku, spotęgował 
deficyt przedsiębiorstw. Ogromne dotacje budżetowe 
ograniczają (jeśli nie przekreślają) szanse wprowa
dzenia mechanizmów reformy w wielu przedsiębiors
twach budowlanych. Tym pilniejsza jest sprawa po
woływania nowych, ' konkurencyjnych, małych 
i sprawnych jednostek wykonawstwa budowlanego. 
Tylko takie przedsiębiorstwa -  prywatne, spółdziel
cze, również niewielkie państwowe -  o rozmaitych 
zakresach działalności [...] mogą prowadzić prace 
przy ,,plombier’, domu, zespole budynków mieszka
niowych czy usługowych, wreszcie przy remoncie lub 
przebudowie, których nie są w stanie podjąć obecnie 
kombinaty.
Ze względu na wyjątkowe teraz znaczenie takiego 
rozwiązywania problemów mieszkaniowych w na
szym kraju -  drobnym przedsiębiorstwom należało 
poświęcić w Założeniach programowych... znacznie 
więcej uwagi.
BILANS ILOŚCIOWY
Program ilościowy budownictwa mieszkaniowego 
przyjmowany przez Ministerstwo Administracji, Go
spodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Mi
nisterstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu
dowlanych -  minimalistyczny jeśli chodzi o potrzeby 
społeczne -  okaże się nierealny, jeśli nie będzie po
przedzony konsekwentymi zmianami strukturalnymi. 
Utrzymywanie, wbrew oczywistym faktom, fikcyjnych 
wielkości powoduje liczne negatywne skutki społecz
ne, organizacyjne i techniczne. Zagraża jakości i kom
pleksowości mieszkalnictwa, preferując na placach 
budów -  jak niegdyś -  ilość za wszelką cenę. Stwarza 
pretekst do wprowadzenia kolejnej generacji substy
tutów materiałowych i technologicznych, udziela wy
konawstwu budowlanemu prawa dyktatu zagrażają
cego interesom społecznym.
Obawy przed niewykonaniem narzuconego planu, 
niewspółmiernego do możliwości, nie przyspieszają 
zmian w przedsiębiorstwach i tym samym utrwalają 
impas. Oznacza to, że deficytowe środki produkcji są 
blokowane w ogarniętych niemocą kombinatach, za- A
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kładach, fabrykach domów. Nie starcza ich dla ma
łych, operatywnych i wydajnych przedsiębiorstw oraz 
inwestorów indywidualnych.
Programowane wielkości stanowić powinny jedynie 
orientacyjną podstawę do zarezerwowania środków 
finansowych, materiałów czy sprzętu dla inwestycji 
mieszkaniowych -  i osobno komunalnych -  podejmo
wanych przez różnych inwestorów i wykonawców na 
równych prawach.
KREDYTOWANIE
Proponowane w Założeniach programowych... wa
runki kredytowania budownictwa mieszkaniowego, 
rozpatrywane na tle sytuacji pieniężno-rynkowej ze 
szczególnym uwzględnieniem postępującej paupery
zacji społeczeństwa, nie oferują potencjalnym inwes
torom atrakcyjnej (wbrew pozorom) pomocy finanso
wej państwa. Porhijając kwestie dostępności terenów 
budowlanych, zaopatrzenia w materiały i sprzęt czy 
podmiotowości kredytowania stwierdzić należy, że 
wysokość pożyczek jest za niska w stosunku do rze
czywistego kosztu budowy. Udział własny kredyto
biorcy jest więc niewspółmiernie wysoki w porówna
niu z przeciętnymi dochodami pracowniczymi. Doty
czy to, aczkolwiek w różnym stopniu, budownictwa 
jednorodzinnego i własnościowego wielorodzinnego. 
W tych warunkach szczególne wątpliwości budzi za
mierzenie władz, by przenieść na indywidualnych 
inwestorów ciężar rozwiązywania polskiej kwestii 
mieszkaniowej poprzez rozwój budownictwa jedno
rodzinnego i ograniczenie realizacji zaciągniętych 
przez państwo wobec obywateli zobowiązań w dzie
dzinie budownictwa wielorodzinnego. Nie wdając się 
w szczegółowe rozważania nad moralnymi aspektami 
tej idei, należy zwrócić uwagę, że ze względów ekono
micznych, nadzieje na takie rozwiązanie problemu 
mieszkaniowego zostaną spełnione jedynie w nie
wielkim zakresie. Kolejka po mieszkania w domach 
wielorodzinnych nie zmniejszy się, a czas oczekiwa
nia na nie nie ulegnie skróceniu.
WYKONAWCZE AKTY PRAWNE 
Nieujawnienie dotychczas projektów wykonawczych 
aktów prawnych, które powinny towarzyszyć Założe
niom programowym... (jak wynika z p. 9 harmonogra
mu będącego załącznikiem do Założeń programo
wych...), uniemożliwia zorientowanie się w jakim sto
pniu zagwarantowane będzie przepisami prawa, 
wprowadzenie w życie wniosków, postulatów i wyty
cznych programowych.
W odpowiednich uchwałach i zarządzeniach oraz 
w harmonogramie realizacji zadań, analizowanych na 
posiedzeniach zespołu międzyresortowego oraz w in
nych projektowanych lub istniejących przepisach, nie 
można doszukać się kontynuacji niektórych istotnych 
elementów Założeń programowych... Szczególny 
niepokój budzą niespójności dotyczące:
-  mechanizmów i instrumentów oddziaływania spo
łeczeństwa na proces budowy mieszkań, osiedli 
i miast,
-  zakresu praw i obowiązków władz wobec obywateli 
oraz inwestora zastępczego wobec mieszkańców 
i użytkowników,
-  metod administracyjnego i parametrycznego eg
zekwowania jakości i kompleksowości środowiska 
mieszkaniowego,

warunków rozwoju form organizacyjnych i włas
nościowych jednostek projektowania inwestycji (pra
wo autorskie, cennik, system podatkowy, przepis na
kładający obowiązek uzyskiwania zezwolenia praco
dawcy na doraźne wykonywanie prac projektowych). 
Hasła Założeń programowych... pozostaną jedynie 
propagandowymi frazesami, jeśli nie zostaną oparte 
na powszechnie obowiązującym prawie. Na dobrych 
intencjach nie można budować przyszłości mieszkal
nictwa i architektury mieszkaniowej.
UWAGI KOŃCOWE
Podstawową wartością Założeń programowych bu
downictwa mieszkaniowego do roku 1990 powinna 
być ich społeczna wiarygodność, wynikająca z praw
dy i uczciwości ocen, odważnie i konsekwentnie sta
wianych propozycji oraz niepodważalnych gwarancji 
prawnych dla ich urzeczywistnienia. W dzisiejszej 
Polsce, wobec poważnego kryzysu zaufania do insty
tucji reprezentującej państwo -  są to sprawy najwyż
szej wagi. Ich oddziaływanie na jednostkowe i zbioro
we motywacje, na wyzwolenie inicjatyw społecznych, 
ma ogromne znaczenie.
Iluzoryczny program i fikcyjne gwarancje jego realiza
cji wyeliminują z wspólnych starań o dach nad głową 
dla zagrożonych bezdomnością Polaków ostatnieatu- 
ty: ludzką inicjatywę, gospodarność i odpowiedzial
ność za własny los i przyszłość kraju.

Program działań 
Stowarzyszenia Architektów Polskich 

w dziedzinie mieszkalnictwa 
w latach 1982-1984

Udział w rozwiązywaniu problemu mieszkaniowego 
jest w programie Stowarzyszenia Architektów Pol
skich uznany za jedno z głównych zadań o szczegól
nym znaczeniu, na których koncentrują się prace 
Stowarzyszenia w latach 1982-64. Działania SARP 
w dziedzinie mieszkalnictwa są rozwinięciem tego 
programu i wynikają z ocen i wniosków zawartych 
w stanowisku SARP w sprawie rządowych „Założeń 
programowych budownictwa mieszkaniowego do 
roku 1990 wraz ze zmianami niektórych zasad polity
ki mieszkaniowej”

I. CELE DZIAŁAŃ SARP W DZIEDZINIE MIESZKAL
NICTWA
Formułując cele w tej dziedzinie należy zdawać sobie 
sprawę, że wieloletni kryzys nie ogranicza się tylko do 
budownictwa mieszkaniowego, struktury i działań in
stytucji inwestorskich, organizacji biur projektów. 
Występuje również wyraźnie w architekturze -  poczy
nając od podstaw teoretycznych i kończąc na posta
wach etycznych projektantów. Z głębokości kryzysu 
wynika, że cele te muszą mieć charakter długookreso
wy. Ich realizacja, rozpoczęta w obecnej kadencji, nie 
będzie miała charakteru błyskotliwych akcji, lecz ra
czej ciągłej, mozolnej pracy, której efekty powinny 
sumować się w przyszłości. Cele te odnoszą się za
równo do problemów o znaczeniu ogólnospołecznym 
jak i warsztatowym, ściśle profesjonalnym.
Celem działań o znaczeniu ogólnospołecznym jest 
udział w zapewnieniu takich mieszkań, zespołów mie
szkaniowych w miastach, miasteczkach i wsiach, aby 
stopień satysfakcji społecznej był pełny, a efekty pra
cy architekta wzbogacały zasoby kultury narodu. Stąd 
konieczność przyczynienia się do wyraźnego podnie
sienia wartości społecznych, przestrzennych i techni
cznych zespołów mieszkaniowych, czyli tworzonego 
i odtwarzanego środowiska, w którym człowiek mie
szka, pracuje, odpoczywa.
Celem działań o znaczeniu dla zawodu jest odbudowa 
warsztatu architekta-począwszy od podstaw teorety
cznych, aż do etyki profesjonalnej włącznie. Narosło 
bowiem wiele mitów i nieporozumień na temat najbar
dziej podstawowych problemów architektonicznych 
i urbanistycznych. Pora więc formułować i precyzo
wać poglądy. Dlatego należy dążyć do wprowadzenia 
i zakorzenienia w środowisku architektów zwyczaju 
dyskusji nad projektami i realizacjami projektów oraz 
nad zasadniczymi pojęciami teoretycznymi obejmują
cymi zakres problemów od urbanistyki (w ujęciu spo
łecznym i przestrzennym) do formy poszczególnych 
obiektów. Celem tej działalności jest również umożli
wienie jak największej liczbie architektów uczestnic
twa w twórczej pracy w swoim zawodzie. Mieszkalnic
two, dzięki swej społecznej randze, może stworzyć 
dziś taką szansę.

H. PROGRAM DZIAŁAŃ
Program działań SARP służący osiągnięciu nakreślo
nych celów (czasami tylko zapoczątkowaniu działań) 
w dziedzinie mieszkalnictwa obejmuje cztery główne 
grupy prac:
•  prace zmierzające do odbudowy warsztatu projek
towania architektonicznego łącznie z jego teoretycz
nymi podstawami,
•  uczestnictwo w procesie odbudowy warsztatu bu
dowlanego,

•  współuczestnictwo w zewnętrznej działalności 
społecznej i gospodarczej związanej z szeroko pojętą 
pracą architekta i problematyką mieszkalnictwa,
•  przygotowanie właściwych warunków realizacji 
programu.
1. Prace zmierzające do odbudowy warsztatu projek
towania architektonicznego łącznie z jego teoretycz
nymi podstawami. Główne przyczyny powodujące, że 
architektura w Polsce od wielu lat nie spełnia oczeki
wań społecznych, leżą przede wszystkim poza sferą 
bezpośredniego działania architektów i naszego Sto
warzyszenia. Ich usunięcie będzie długotrwałym pro
cesem uzależnionym od zakresu i tempa reform spo
łecznych i gospodarczych. Należy liczyć się z tym, że 
nasz wpływ na ich wyniki może być bardzo ograniczo
ny. Dlatego tym bardziej trzeba podjąć działania mają
ce na celu podniesienie wiedzy i sprawności warszta
towej architekta. W pierwszym rzędzie powinny one 
objąć precyzowanie i wymianę poglądów na najbar
dziej podstawowe tematy dotyczące szeroko pojętego 
mieszkalnictwa. Przede wszystkim powinna to być 
dyskusja prowadzona wewnątrz Stowarzyszenia, 
również w formie prezentacji projektów oraz konkur
sów architektonicznych i urbanistycznych.
1.1. Podstawowe problemy merytoryczne wymagają
ce dyskusji zawodowej
Do najważniejszych, spośród występujących dziś 
w pracy architekta należą:
a) przestrzenne, organizacyjne i techniczne zasady 
budowy miasta
-  udział mieszkańców w programowaniu, projekto
waniu i budowie,
-  planowanie i projektowanie, regulacja i koordy
nacja,
-  gospodarka terenowa, infrastruktura inżynieryjna 
i komunikacyjna, gospodarka komunalna,
-  polityka lokalizacyjna budownictwa mieszkaniowe
go (śródmieście czy peryferie, aglomeracja czy małe 
miasta),
-  normatywy i standardy, warunki techniczne w bu
downictwie, komunikacji, inżynierii miejskiej,
-  projektowanie (zwłaszcza urbanistyczne) 
z uwzględnieniem organizacyjnego pluralizmu inwes
torów i wykonawców (organizacje małe, średnie, duże 
o różnym statusie prawnym: państwowe, spółdziel
cze, prywatne),
b) wykorzystanie potencjału fabryk domów (w pierw
szej kolejności zebranie i wymiana doświadczeń 
z prac nad rozwiązaniem tego problemu),
c) gęsta, niska zabudowa mieszkaniowa, jej aspekty 
urbanistyczne (w skali miasta i zespołu mieszkanio
wego), architektoniczne, techniczne i ekonomiczne,
d) budownictwo jednorodzinne:
-  intensywne,
-  wiejskie i ekstensywne (na terenach nieuzbrojo
nych),
-  domy jednorodzinne sukcesywnie rozbudowywane 
(również w warunkach budowy prowadzonej bezpo
średnio przez użytkownika); aspekty urbanistyczne, 
architektoniczne, techniczne, ekonomiczne,
e) projektowanie architektoniczne w warunkach 
zwiększonych oszczędności energetycznych,
f) pojęcie architektury mieszkaniowej -  zagadnienia 
formalne: współuczestnictwo użytkownika a twórczy 
charakter pracy architekta,
g) detal architektoniczny a detal budowlany i techno
logiczny.
1.2. Formy prac
Wymiana poglądów na przedstawione tematy powin
na odbywać się równolegle drogą dyskusji (w miarę 
możności otwartych), seminariów, konferencji i kon
kursów.
a) dyskusje o charakterze otwartym 
Ich główną podstawą powinny być tematy indywidual
nie zgłaszane, zwłaszcza przez osoby mające do

27



przedstawienia gotowe opracowania lub sprecyzowa
ne poglądy. Im więcej będzie takich indywidualnych 
zgłoszeń, tym większe może być powodzenie tej dzia
łalności. Powinny ją inicjować oddziały SARP, zwłasz
cza sekcje. Jest jednak wielce prawdopodobne, że 
tego rodzaju dyskusje, prowadzone w sposób całko
wicie nieinstytucjonalny, mogą przynieść równe bądź 
większe efekty. Wówczas rola Stowarzyszenia spro
wadzi się do ich rozpowszechniania.
b) seminaria, konferencje
Poza rutynową, w pewnym sensie, formą seminariów 
SARP celowe jest zorganizowanie na przełomie lat 
1982-83 seminarium (konferencji), na którym można 
by przedstawić stopień realizacji postulatów Ogólno
polskiej Narady Architektów z listopada 1980 r. oraz 
ujawnić nowe problemy.
c) konkursy
Wielkie znaczenie ma wdrożenie konkursów urbanis
tycznych o nowej formule, mających na celu uzyska
nie planu szczegółowego, którego struktura (moduł, 
układ działek) umożliwi w poszczególnych fazach 
(projektowanie, budowa, użytkowanie) niezależną 
działalność wielu partnerom procesu inwestycyjnego 
(jednostkom projektowym, inwestorskim, wykonaw
czym), różnym pod względem skali, rodzaju własności 
i zasad organizacji. Plan taki powinien jednocześnie 
zapewnić uzyskanie elementów i układów scalają
cych przestrzennie, inżynieryjnie i funkcjonalnie. Dys
kusji wymaga przygotowanie warunków takiego kon
kursu, którego liczącym się rezultatem będzie rów
nież znaczne zwiększenie (w stosunku do obecnej 
praktyki) liczby zespołów mogących równolegle wy
konywać projekty realizacyjne.
Równie istotne jest wdrożenie konkursów na projekty 
małych zespołów mieszkaniowych, wynikających 
z omówionych wyżej planów szczegółowych. Założe
niem takich konkursów jest ścisłe współdziałanie 
konkurujących projektantów z użytkownikiem i wyko
nawcą (jeśli użytkownik będzie mógł takiego wyko
nawcę wskazać). Celem satysfakcja użytkownika 
i wykorzystanie przez projektantów nowych możli
wości jakie może przynieść taka współpraca. W pierw
szym etapie konkurs mógłby mieć formę seminarium. 
Jego wyniki poddane dyskusji byłyby podstawą opra
cowania warunków właściwego konkursu. Rezultaty 
konkursu i wnioski z dyskusji pokonkursowej powin
ny stać $ię podstawą opracowania warunków nastę
pnego konkursu.
Inicjatywa organizowania tych konkursów i ich prze
prowadzenie należałoby do oddziałów SARP, przy 
czym istotne znaczenie miałaby międzyoddziałowa 
wymiana doświadczeń. Potencjalnymi mecenasami 
(inwestorami) tych konkursów są przede wszystkim 
małe spółdzielnie mieszkaniowe, urzędy miast, w tym 
ich wydziały urbanistyki i architektury oraz zarządy 
budownictwa.
d) stałe badanie opinii społecznej na temat mieszkal
nictwa.
Powinno ono dotyczyć oceny rozwiązań funkcjonal
nych i ukształtowania przestrzennego zespołów mie
szkaniowych oraz opierać się na współpracy z socjo
logami i ośrodkami badania opinii publicznej. Jest to 
działanie równoległe do bezpośredniej współpracy 
architekta z użytkownikiem.
2. Uczestnictwo w procesie odbudowy warsztatu bu
dowlanego
Niezbędna w tym zakresie działalność architektów 
(poza bezpośrednio zatrudnionymi w budownictwie) 
powinna obejmować:
-  inicjowanie produkcji: precyzowanie i przekazywa
nie wykonawcom (producentom) zapotrzebowania na 
określone wyroby,
-  przekazywanie pomysłów i projektów,
-  opiniowanie projektów i gotowych wyrobów.
Do podstawowych obecnie problemów w budownic
twie, wymagających rozwiązania z udziałem architek
tów i spożytkowania wszelkich inicjatyw (indywidual
nych, spółdzielczych i innych) należą:
-  w dużych organizacjach budowlanych: wykorzys
tanie potencjału fabryk domów,
-  w drobnej wytwórczości: zaprogramowanie i pro
dukcja elementów budowlanych, wyposażenia tech
nicznego i instalacyjnego (np. nowe systemy ogrze
wań dla budownictwa jednorodzinnego), elementów 
detalu architektonicznego i budowlanego.
2.1. Udział architektów w rozwiązywaniu problemu 
wykorzystania potencjału fabryk domów 
Powinny to być działania lokalne związane bezpo
średnio z wykonawcą i użytkownikiem. Formy tych 
działań (patrz p. 1.2) obejmowałyby:

-  dyskusje na temat już wykonanych opracowań.
-  konkursy na projekty małych zespołów mieszkanio
wych (z udziałem użytkownika i wykonawcy),
-  konkursy na ofertę produkcyjną zakładu organizo
wane przez producentów.
2.2. Okresowe wystawy budownictwa mieszkanio
wego
Powinna być to jedna z dróg do selekcji, nagradzania 
i rozpowszechniania najlepszych rozwiązań projekto
wych i wykonawczych (od technologii do detalu i wy
posażenia). Miejscem wystawy i jednocześnie jej 
przedmiotem byłby zespół mieszkaniowy przed odda
niem go do użytku. Wystawy powinny mieć charakter 
ogólnopolski i odbywać się w różnych miastach. Ich 
mecenasami powinny być zainteresowane resorty. 
Przygotowanie i przeprowadzenie wystawy, czynnej 
co najmniej miesiąc, obejmowałoby:
-  opracowanie planu szczegółowego z podziałem na 
bardzo drobne jednostki,
-  wykonanie projektów architektoniczno-budowla
nych i ich realizację traktowaną jako zadanie przykła
dowo eksperymentalne (różni inwestorzy, różni wyko
nawcy, udział rzemiosła) sprawdzające nowe rozwią
zania budynków, detalu i wyposażenia,
-  przyznanie nagród za projekty i realizacje (projekty 
mogą być uprzednio tematem konkursów SARP) oraz 
za poszczególne elementy wyposażenia i detal bu
dowlany,
-  porządkowanie wystawy po okresie jej zwiedzania 
i przekazanie zespołu do zamieszkania. 
Funkcjonowanie takiego zespołu mieszkaniowego 
w trakcie jego eksploatacji powinno być przez pewien 
czas obserwowane i oceniane.
Należy opracować, przy udziale poszczególnych od
działów SARP, ramowe założenia programowe i orga
nizacyjne wystawy.
2.3. Przywrócenie detalu budowlanego i architekto
nicznego
Większość produkowanych elementów detalu (od 
stolarki do dachowego wywietrznika i okuć) jest stan
dardowe. Pod względem kształtu, proporcji, materia
łu, wykończenia -  nie do zaakceptowania. Mimo to 
elementy te są obowiązkowym składnikiem projekto
wanych obecnie obiektów. Aby stan ten zmienić nale
ży co najmniej:
-  stosować kryterium oceny plastycznej w pracach 
komisji opiniujących wyroby przemysłu kluczowego 
i rzemiosła,
-  inicjować produkcję wyrobów według nowych 
wzorów,
-  inicjować prace nad detalem budowlanym z udzia
łem plastyków (współpraca z sekcją form przemysło
wych 2PAP),
-  dążyć docelowo do utworzenia, wzorem Stowarzy
szenia Architektów Fińskich (SAFA), wydziału standa
ryzacji przy SARP zajmującego się opiniowaniem ele
mentów detalu i wyposażenia.
3. Współuczestnictwo w zewnętrznej działalności 
społecznej i gospodarczej związanej z szeroko pojętą 
pracą architekta i problematyką mieszkalnictwa
3.1. Udział w tworzeniu zasad i kodyfikowaniu społe
cznego prawa do mieszkania
Problem ten omówiono w „Stanowisku SARP w spra
wie założeń programowych budownictwa mieszka
niowego do roku 1990 wraz ze zmianami niektórych 
zasad polityki mieszkaniowej” .
3.2. Udział w tworzeniu prawnych podstaw działania 
samorządów terytorialnego i pracowniczego oraz 
w pracach tych samorządów
Powinien on polegać na fachowym doradztwie przy 
formułowaniu celów działania społeczności lokal
nych oraz tworzeniu miejscowych przepisów.
3.3. Udział w pracach Sejmowej Komisji Budownic
twa oraz w pracach legislacyjnych
W działalności tej istotne znaczenie będzie miało 
wykorzystanie, opracowanych przez SARP i TUP, 
wniosków w sprawie porządkowania przepisów bu
dowlanych, które zawarte są w rozporządzeniach do
tyczących warunków technicznych budownictwa 
ogólnego, normatywach urbanistycznym i mieszka
niowym, normach resortowych, wewnętrznych prze
pisach technicznych dotyczących tras uzbrojenia 
i komunikacji itp.

III. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU SARP 
W DZIEDZINIE MIESZKALNICTWA
1. Uwarunkowania społeczne 
Mogą one znacznie rozszerzyć bądź też zmniejszyć 
skuteczność działań Stowarzyszenia. Omówiono je 
w „Stanowisku SARP w sprawie założeń Stowarzy

szenia. Omówiono je w „Stanowisku SARP w sprawie 
założeń programowych budownictwa mieszkaniowe
go do roku 1990 wraz ze zmianami niektórych zasad 
polityki mieszkaniowej".
2. Warunki wykonywania zawodu architekta
Mają one szczególny wpływ na możliwość realizacji 
niniejszego programu. Na rzetelne przestudiowanie 
tematu i twórczą odpowiedź w formie projektu po
trzebny jest odpowiedni czas. Obecnie jest on abso
lutnie nie wystarczający. Dlatego konieczna jest zmia
na sposobu i wysokości wyceny prac projektowych 
zgodnie z zasadami opracowanymi przez SARP. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na poczynania 
tworzącego się lobby inwestorów zastępczych. Dają 
się zaobserwować tendencje wymuszania na projek
tantach cen duspingowych. Dlatego solidarna posta
wa projektantów jest również istotnym warunkiem 
realizacji tego programu.
Różnorodność zadań, jakie stoją przed architektami 
wymaga różnych i równoprawnych form organizacyj
nych pracy projektowej takich jak: biura projektów 
(biura planowania przestrzennego), pracownie usług 
architektonicznych SARP, spółdzielnie, spółki, pry
watna praktyka. Wtedy dopiero będzie można wyko
rzystać wszystkie inicjatywy i twórczy potencjał śro
dowiska architektów.
3. Uwarunkowania wewnętrzne
Program działań SARP w dziedzinie mieszkalnictwa 
jest otwarty, każdy członek Stowarzyszenia może za
proponować nowy temat. Ważniejsze jest jednak roz
wiązanie problemu niż umieszczenie go na kolejnej 
pozycji spisu.
Szansa osiągnięcia sformułowanych w programie ce
lów zależy przede wszystkim od indywidualnych i lo
kalnych inicjatyw poszczególnych członków SARP, 
zespołów autorskich, grup twórczych, kół i sekcji. 
Rolą władz Stowarzyszenia jest natomiast inspirowa
nie działań, zbieranie i rozpowszechnianie informacji 
i doświadczeń lokalnych oraz działalność zewnętrzna 
związana z pracami legislacyjnymi, dotyczącymi ar
chitektury i pracy architekta. Są to podstawowe wa
runki, aby program ten nie pozostał tylko zapisanymi 
kartkami papieru. Jego realizacja może i powinna 
przynieść pewien postęp w dziele odbudowy warszta
tu projektowego i budowlanego oraz przyczynić się 
do poprawy warunków mieszkaniowych w Polsce.

SPROSTOWANIA
W Numerze 182 czasopisma „Architektura” (str. 55), w pre
zentacji konkursu na centrum'Kostrzynia omyłkowo został 
podany inny zespół autorski pracy nr 35.
Informacja powinna brzmieć:
IM Wyróżnienie praca nr 35
Zespół autorski: arch. Andrzej Gawlikowski, arch. Sławomir 
Gzetl członkowie SARP Warszawa, współpraca autorska: 
arch. Adam Sufliński.

W artykule „Kościół na Ursynowie w Warszawie” w „Archi
tekturze” 1 ’82 zostali pominięci następujący autorzy: 
autor perspektyw -  Ludomir Słupeczański 
autor makiet Mirosław Miruć
autorzy zdjęć makiety Andrzej Orliński i Leszek Pempel.
Za obie pomyłki Autorów i Czytelników serdecznie przepra
szamy.

Redakcja AR
CH

IT
EK

TU
RA

 4
’8

2



plan miasta pluralistycznego
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DANE LICZBOWE
Powierzchnia terenu
zurbanizowanego 842,5 ha
Liczba mieszkańców 65 400
Liczba miejsc pracy 31 050
Program mieszkalnictwa 1 400 000 m2 pum
Program obsługi:
sektor II 218 000 m2 pu
Program obsługi
sektor III 957 400 m2 pu
w tym bezpośrednia obsługa
mieszkańca 664 600 m2 puu
Wskaźnik intensywności
zabudowy na terenach:
-  zainwestowanych brutto ca 120 mk/ha
-  osiedlowych brutto ca 200 mk/ha
Wskaźnik intensywności terenów:
-  zainwestowanych brutto 0,43
-  osiedlowych brutto 0,39-0,52
-  śródmieścia brutto 0,62-0,89

Autorzy projektów:
-  planu koordynacyjnego wschodniej części Pasma Północnego - 
arch. arch. Marek Budzyński (główny projektant) oraz Jerzy Szczepa- 
nik-Dzikowski i Piotr Wicha (BPRW, 1978-80)
-  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
Zespołu Miejskiego Chotomów -  arch. arch. Piotr Wicha oraz Marek 
Budzyński i Jerzy Szczepanik-Dzikowski (BPRW, 1978-80)
-  koncepcji programowo-przestrzennej planu regulacyjnego Choto- 
mowa -  arch. arch. Piotra Wicha (główny projektant) oraz Janusz 
Falkiewicz i Janusz Szymański (Miastoprojekt Warszawa, od 1981). 
Zleceniodawca:
Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu m.st. Warszawy.
W pracach nad tymi projektami były kontynuowane analizy problemów 
społecznych, funkcjonalno-przestrzennych i inwestycyjnych, podej
mowane wcześniej w opracowaniach różnych zespołów autorskich, 
związanych z Pracownią Ursynowa Północnego.
(Intensywna Zabudowa Jednorodzinna „Parcelacja grupowa”, Zespół 
Osiedli Młodych w Nowym Dworze Mazowieckim, Centrum Natolina -  
Konkurs SARP nr 569 -  oraz Centrum Ursynowa Północnego).
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1. Pasmo Północne aglomeracji warszawskiej -  orientacja

PASMO PÓŁNOCNE 
AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

2. Ideogramy planów ogólnych: A - Janówka; B -  Skrzeszo- 
wa; C -  Chotomowa
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Założenia Projekt

Na rozwiązanie przyjęte w projekcie planu ogólnego Chotomowa i w koncepcji jego śródmieścia 
decydujący wpływ wywarły następujące tezy. Dotyczą one metod projektowania dużych zespołów 
mieszkaniowych.

•  Rozwój miasta historycznego-również dziewiętnastowiecznego-następował w rezultacie stopniowe
go lub mniej czy bardziej gwałtownego procesu narastania zabudowy. Składała się ona z domów 
wznoszonych na działkach leżących przy ulicach, alejach i placach. Elementy struktur społecznych 
(jednostki, rodziny, grupy czy też społeczności) i elementy struktury przestrzennej (domy i budowle na 
parcelach) tworzyły klarowny, czytelny i zintegrowany obraz miasta. Ułatwiał on orientację, identyfikację 
i waloryzację otoczenia, sprzyjał powstawaniu tożsamości terytorialnej oraz lokalnego patriotyzmu. To 
z kolei miało szereg pozytywnych skutków motywacyjnych w dążeniach do osiągnięcia celów jednostko
wych i wspólnych obywateli. Tradycja ta została podważpna przez teorię i praktykę urbanistyczną XX 
wieku. Warunki programowania, projektowania i realizacji w Polsce na przestrzeni ostatniego ćwierćwie
cza zniszczyły całkowicie jej pozostałości.

•  W rzeczywistości współczesnej Polski zaobserwować można wyraźną identyfikację obywateli jedynie 
z podstawowymi, skrajnymi ogniwami struktury naszego społeczeństwa: rodziną i narodem. Szczeble 
pośrednie tej struktury znajdują się niemal w zaniku i odgrywają znikomą rolę w życiu zbiorowym zespołów 
mieszkaniowych. Jeśli polityczne, społeczne i gospodarcze warunki nie sprzyjają powstawaniu i prawidło
wemu funkcjonowaniu poszczególnych elementów struktury społecznej -  nie mogą powstawać sensowne 
struktury przestrzenne.

•  Odnalezienie ram przestrzennych, sprzyjających reaktywowaniu oraz nieskrępowanemu działaniu tych 
elementów, wiąże się z odpowiednimi rozwiązaniami funkcjonalno-przestrzennymi i programowymi stref 
miasta, gdzie najłatwiej mogłyby powstawać pożądane zjawiska społeczne. Strefami tymi są obszary 
śródmiejskie, w których występują:
-  koncentracja życia publiczengo związanego z dostępnością usług bytowych i kulturalnych oraz 
zróżnicowaniem przestrzeni,
-  możliwość zachowania anonimowości jednostek, grup i środowisk, ograniczona kontrola społeczna 
nad ich postępowaniem i zachowaniami,
-  warunki dla swobodnego wyboru, odmiany i odnowy, okazje do zachowań alternatywnych,
-  możliwości integracji i izolacji grup, zbiorowości i społeczności oraz przenikania różnych elementów 
struktury społecznej,
-  łatwość odnalezienia charakterystycznych przestrzeni i programów, symboli, identyfikacji z miastem 
i jego mieszkańcami,
-  warunki dla koegzystencji antagonistycznych, zróżnicowanych grup społeczności o sprzecznych 
interesach będących wynikiem naturalnego zróżnicowania zbiorowości,
-  warunki dla przejawów spontaniczności, ekspresji potrzeb i stylów ich realizacji, demonstracji autono
mii jednostek, grup i środowisk, informacji o ich odrębności kodowanych w urbanistyce, architekturze 
oraz w zachowaniach.

•  Plan urbanistyczny nie może stanowić barier dla potencjalnego rozwoju wielu elementów struktury 
społecznej, lecz powinien raczej stwarzać możliwości przestrzenne i programowe do tworzenia się grup 
oraz społeczności terytorialnych i środowiskowych, jak również dawać okazje do ich bogatych interakcji.
0  wykorzystaniu inspiracyjnej roli planu zadecydować może jedynie postawa mieszkańców. Jest ona 
jednak uzależniona od istniejących warunków społecznych (prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych
1 wykonawczych itp.), które określają możliwości zaspokajania potrzeb poprzez własną aktywność, 
realizację indywidualnych wzorów oraz mobilizację środków do spełnienia tego zamierzenia.

•  W odróżnieniu od obszarów, osiedli i kolonii mieszkaniowych, gdzie czynnikiem dominującym 
i wiodącym w organizacji i działaniach społeczności są ich mieszkańcy, o terenach śródmiejskich 
decydują także -  a może przede wszystkim -  użytkownicy przestrzeni i programu śródmiejskiego: klienci, 
konsumenci, uczestnicy imprez -  publiczność, jak również pracownicy zatrudnieni w placówkach 
śródmiejskich.
Teren śródmieścia jest uważany za „swój’' przez wszystkich obywateli zespołu miejskiego; jego określone 
fragmenty mogą być ponadto szczególnie związane z pewnymi grupami czy środowiskami. Problem 
symboliki przestrzeni i czytelności granic terytoriów jest tu wyjątkowo istotny. Podległość interesów 
grupowych mieszkańców tej strefy (przy zachowaniu pełnych praw do odpowiedniego standardu środowi
ska), w stosunku do interesów społeczności całego miasta musi zostać zaaprobowana przez obie strony.

•  Podstawową jednostką przestrzeni kwartału śródmiejskiego jest dom (ew. domy-podwórko) zlokalizo
wany na działce leżącej przy ulicy lub placu, budowany przez konkretnego inwestora (prywatnego, 
spółdzielczego lub państwowego) zgodnie z zasadami regulacji miejskiej, harmonizującej partykularne 
interesy z dobrem ogólnym społeczności zespołu. Nadrzędne wartości indywidualizowania przestrzeni 
śródmiejskiej są sprzeczne z powszechną obecnie gigantyczną, monopolistyczną skalą działań inwesto
rów, projektantów i wykonawców. Zasada ta wyrażać się powinna w ustaleniach planu regulacyjnego 
śródmieścia ograniczających rozmiary zadania dla architekta i budowniczego.

•  Na terenach śródmieścia nie powinien występować „użytkownik anonimowy", a jedynie inwestor 
o sprecyzowanych, znanych projektantom i wykonawcom potrzebach, celach i poglądach co do sposobu 
zaspokojenia stawianych wymagań, określających program, funkcję, konstrukcję, materiał, formę i koszty 
projektowanego przedsięwzięcia. Patrycypacja społeczna musi być tu pełna i niezakłócona, a mechanizm 
funkcjonowania, metody -  bogate (z wykorzystaniem konkursów, przetargów, a także plebiscytów i ankiet 
przy opiniowaniu, uzgadnianiu i wreszcie zatwierdzeniu planu przez samorząd lokalny).

•  Program bezpośredniej obsługi mieszkańców w śródmieściu nie powinien być podporządkowany 
„osiedlowym" zasadom hierarchicznego układu określonego normatywnym stopniowaniem wielkości 
placówek, zasięgiem obsługi itp. O usytuowaniu, wielkości, „szerokości i głębokości" asortymentu 
towarów i usług powinno decydować prawo rynkowej konkurencji. Rentowność placówek, zależna od 
zapotrzebowania na oferowany program i jakość usług, powinna stanowić podstawowe kryterium decyzji 
lokalizacyjnych. Mnogość form inwestowania -  projektowania i budowy-w śródmieściu i osiedlach musi 
być rezultatem demokratycznego, pluralistycznego życia publicznego i gospodarczego zespołu miejskie
go, którego reguły opierają się na szacunku dla różnorodności i zmienności. Życiem takim sterować 
powinny instytucje powołane jeszcze przed rozpoczęciem realizacji przez samorząd „Miasta w budowie” , 
wyłoniony przez tworzącą się na zasadach ekologicznego doboru, społeczność przyszłych jego mieszkań
ców i tubylców -  obecnych właścicieli terenów.

Chotomów -  to miasto, którego jeszcze nie ma, to 
fragment przyszłego północnego pasma rozwojowe
go aglomeracji warszawskiej, obejmującego tereny 
wschodniej części międzyrzecza Wisły i Bugonarwi. 
Obecnie znajdują się tu niewielkie wsie m.in. Choto
mów, Dąbrowa Chotomska i Olszewnica Stara, poło
żone wśród pól uprawnych, sadów i lasów. Wartościo
we dla miejscowej tradycji elementy istniejącego 
układu, jak również elementy środowiska naturalnego 
zostały odwzorowane w dokumentacji planu i adapto
wane w jego rozwiązaniach. Według ustaleń planu 
koordynacyjnego wschodniej części Pasma Północ
nego ma tu powstać nowe miasto -  jednostka dla 
65 000 mieszkańców z około 31 000 miejsc pracy -  
które będzie pełnić rolę ośrodka III stopnia zespołów 
miejskich Pasma i przyległych gmin. Na terenach 
miasta skoncentrowano więc bogaty program handlu, 
gastronomii, usług, administracji i produkcji. Miejsca 
pracy związane z tym programem bilansują w zasa
dzie liczbę zawodowo czynnych mieszkańców 
zespołu.
Placówki usług nieuciążliwego przemysłu oraz biur 
umiejscowione są przede wszystkim na terenie śród
mieścia. Charakter tego fragmentu miasta powinien 
decydować o odrębnym, wyróżniającym się obliczu 
całego zespołu miejskiego.
Ze względu na dość znaczną odległość od centrum 
starej Warszawy (ok. 25 km) i, co za tym idzie, ograni
czoną jej dostępność dla mieszkańców Chotomowa 
jest on traktowany w projekcie jako niezależne pod 
względem przestrzennym, administracyjnym, społe
cznym czy technicznym podwarszawskie miasteczko 
z pełnym zestawem miejskich stref funkcjonalno- 
przestrzennych. Sposób kształtowania zabudowy ob
szaru centralnego, reguły rozmieszczenia programu, 
kompozycja gęstej siatki ulic, placów i skwerów, pie
rzei mieszkalno-usługowych i unikalnych budowli 
z parterami przeznaczonymi na sklepy, restauracje, 
bary i warsztaty czy galerie -  nawiązują do utrwalone
go w ludzkiej świadomości obrazu miasta.
W skład śródmieścia, obok kwartałów mieszkalnych 
zintegrowanych z usługami, wchodzi teren ścisłego 
centrum, gdzie znajdują się duże placówki handlu, 
gastronomii, usług i produkcji, których eksploatacja 
byłaby uciążliwa dla mieszkańców sąsiednich do
mów. Parcele centrum ułożone są równolegle do trasy 
kolei średnicowej, zapewniającej podstawowe powią
zania z pozostałymi zespołami Pasma i Warszawą. 
Sytuowana tu zabudowa ma za zadanie izolować 
kolonie śródmiejskie i osiedla mieszkaniowe od 
uciążliwości tej linii komunikacyjnej.
Śródmieście Chotomowa otaczają osiedla mieszka
niowe, które tworzą domy wielorodzinne o maksimum 
IV kondygnacjach, małe domy mieszkalne i intensyw
na zabudowa jednorodzinna wraz z niezbędnym pro
gramem usług socjalnych i bytowych. Przyjęcie pro
porcji poszczególnych typów zabudowy jest dowolne, 
ma jedynie zapewnić uzyskanie ustalonego wskaźni
ka wykorzystania terenu.
Osiedla przeznaczone dla ok. 5000 mieszkańców 
składają się z kolonii o powierzchni kilku hektarów 
zamieszkałych przez 300-500 rodzin; kolonie te są 
w zasadzie podstawową jednostką inwestycyjną. Pro
jekt zapewnia powiązania funkcjonalne i przestrzen
ne osiedla z zewnętrznymi terenami otwartymi (natu
ralnymi lub też urządzonymi) z jednej strony, a mias
tem -  z drugiej. Szkoła usytuowana jest przy wewnę
trznym ogrodzie osiedlowym i stanowi zamknięcie 
lokalnej uliczki usługowej łączącej zespół mieszka
niowy ze śródmieściem. Działki wydzielone dla usług, 
zdrowia i oświaty znajdują się z reguły na zewnątrz 
terenów zurbanizowanych w strefie przyległej do tere
nów otwartych. Wyjątek stanowią szkoły ponadpods
tawowe wzbogacające program i przestrzeń główne
go ciągu usług, biegnącego wzdłuż osi północ-połud
nie. Projekt miasta przewiduje urządzenie dwóch ob
szarów zieleni komunalnej: na północy -  terenu spor
tu i wypoczynku nad odtworzonym ciekiem wodnym, 
a na południu -  parku miejskiego. Północne i połud
niowe tereny zieleni łączą aleje przebiegające przez 
wschodnią część śródmieścia.
Rozwiązania układu komunikcyjnego są podporząd
kowane generalnej zasadzie eliminacji z wnętrza ze
społu tras o przewadze ruchu tranzytowego. Trasy te, 
wiążące zespoły miejskie Pasma Północnego
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z Warszawą, przebiegają na obrzeżu Chotomowa. 
Dominująca w systemie ulic Aleja Chotomowska łą
cząca śródmiejską i osiedlową sieć ulic z trasami 
tranzytowymi ma charakter ulicy miejskiej obsługują
cej przyległą zabudowę ze swobodnym dojazdem, 
postojem i zaopatrzeniem placówek usługowych. Od 
uciążliwości zewnętrznych tras komunikacyjnych 
miasta osiedla izolowane są terenami przeznaczony
mi dla baz technicznej obsługi miasta, dużych zakła
dów usługowo-produkcyjnych itp. Osiedla nie są jed
nak sterylnie wyłączone z lokalnego ruchu kołowego. 
Trasy i program ciągów magistralnych uzbrojenia 
terenu wiążą się ze strukturą przestrzenną miasta oraz 
układem komunikacyjnym i podporządkowane są je
go hierarchii (przebiegają zawsze na zewnątrz obsza
rów obsługiwanych).
W okolicach Olszewnicy Starej został umiejscowiony 
autonomiczny zespół osiedli intensywnej zabudowy 
jednorodzinnej połączony z rewaloryzowaną i uzupeł
nioną zabudową istniejącej wsi. Jest on przestrzennie 
złączony z Chotomowem głównym miejskim ciągiem 
handlowo-usługowym, nakładającym się na istnieją
cą dziś drogę Jabłonna-Chotomów-Olszewnica.
Z zespołem tym związane są tereny przeznaczone dla 
centrum naukowo-produkcyjnego i tereny baz techni
cznej obsługi miasta;
Elementy układu strukturalnego miasta (śródmieście, 
osiedla mieszkaniowe, zespoły intensywnej zabudo
wy jednorodzinnej, wydzielone tereny usług, tereny 
zieleni) łączą główne trakty handlowo-usługowe, pro
wadzone wzdłuż istniejących dróg, złożone z odcin
ków ulic, które łączą place miejskie-elementy krysta
lizujące plan.
Struktura terenów zespołu miejskiego Chotomów-OI- 
szewnica i wielkość przestrzennego modułu parcela
cji wynika z przyjętych zasad organizacji procesu 
inwestycyjnego oraz społeczno-ekonomicznych zało
żeń eksploatacji miasta. Każda parcela jest niezależną 
kilkuhektarową jednostką inwestycyjną obsługiwaną 
przez kompletną sieć infrastruktury inżynieryjnej i ko
munikacyjnej. Może być wykorzystywana przez wielu 
różnych inwestorów, projektowana przez różnych 
projektantów i budowana przez różnych wykonaw
ców w rozmaitych technologiach i różnym czasie. 
Czytelne stopniowanie terytoriów (zespół miejski,

osiedle, kolonia -  w sferze mieszkalnictwa, działki
0 specjalnym użytkowaniu -  w sferze obsługi) jak też 
odpowiednia gradacja elementów infrastruktury ko
munikacyjnej i inżynieryjnej ułatwia ją wyraźne okre
ślenie kompetencji, obowiązków i praw instytucji Q
1 osób uczestniczących w różnych fazach tworzenia Q
miasta, a zatem gwarantuje bardziej efektywne ich UJ 
funkcjonowanie w czasie projektowania, budowy Z! 
i użytkowania. Z
Zapis -  tekstowy i graficzny -  czynników kontrolują- 
cych i stymulujących proces powstawania miasta jest ^  
tematem opracowywanego obecnie planu regulacyj- 
nego Chotomowa. Ma on zapewnić skuteczne scalę- (/) 
nie wielu autonomicznych części planu w ściśle okre- UJ 
śloną koncepcją autorską całość programowo-funk- 
cjonalpo-przestrzenną.

<
Wyciąg z opisu do „Studiów koncepcji programowo- Z  
-przestrzennej zespołu miejskiego Chotomów” ^

, ,  o
WSPOŁZALEZNOSC STRUKTUR g
SPOŁECZNYCH I STRUKTUR 2
PRZESTRZENNYCH. GRADACJA g
PRZESTRZENI MIEJSKIEJ (fl

OoZałożenia społeczne ^
1 . Realizacja części wschodniej zespołów miejskich N  
Pasma Północnego stwarza niekorzystne warunki 
rozwoju nowej struktury osadniczej. 21
Konkurencyjność Warszawy grozi silnymi konfliktami _ l 
i niewłaściwą selekcją składu społecznego mieszkań- vO 
ców, procesem patologii struktury społecznej albo O  
antagonizacji struktur społecznych. O
Wpływ na te zjawiska mieć mogą: niezrealizowanie 21 
społecznych celów rozwoju, szok wywołany 1000 pro- ^  
centowym wzrostem ludnościowym, zmiana charak- -J  
teru i funkcji obszaru itp. Warunkiem zrealizowania 
układu osadniczego w sposób gwarantujący realiza
cję podstawowych celów społecznych i pozwalający 
uniknąć opisanych tendencji jest prowadzenie szero
ko zakrojonej polityki społecznej.
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5 6 7 Analiza ustaleń skali miasta

5. Analiza skali i kształtu przestrzeni elementów struktural
nych planu. Fragment Mokotowa
6. Analiza skali placów miejskich. A -  Rynek Starego Miasta; 
B -  Rynek Nowego Miasta; C -  Plan Zbawiciela; D -  Plac Unii 
Lubelskiej; E -  Plac Inwalidów; F -  Plac Konstytucji
7. Analiza skali wnętrza blokowego. A -  Muranów; B -  Marie
nsztat; C -  Muranów; D -  Muranów; E -  Plac Wyspiańskiego; 
F -  Kubusia Puchatka
8. Analiza skali i formy kwartałów miejskich, analiza skali 
przedsięwzięcia inwestycxjnego. A -  Żoliborz; B Mokotów; 
C -  Mokotów; D -  Ursynów Północy
9. Wnioski z analizy skali elementów strukturalnych planu 
miasta Chotomów
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2. Podwyższony standard powierzchni i zaopatrzenia 
winien umożliwiać:

-  realizację modelu życia rodziny opartego na wię
kszej ilości.czasu spędzonego razem w mieszkaniu 
na pracy, nauce, hobby, odbiorowi treści kultury 
itp-*

-  poziom obsługi ludności zapewniający od począt
ku budowy możliwości zbliżone do warszawskich. 
W chwili osiągania połowy perspektywicznej liczby 
mieszkańców powinny być oddawane do użytku 
ośrodki śródmiejskie o zróżnicowanym programie 
i wyróżniającej charakterystycznej formie prze
strzeni miejskiej,

-  zbliżenie miejsc pracy dq miejsca zamieszkania, 
oprócz miejsc w obsłudze ludności powinno to 
obejmować wszystkie nieuciążliwe miejsca pracy 
lokowane głównie w zwartej tkance miejskiej, prze
de wszystkim w śródmieściach, '

- łatwiejszy kontakt ze środowiskiem naturalnym,
-  wysokie standardy komunikacyjne z Warszawą za

pewniające dojazdy w czasie pracy i w czasie prze
znaczonym na imprezy kulturalne i artystyczne.

3. Rozwój miejsc pracy powinien prowadzić do ich 
zbilansowania z liczbą zawodowo czynnych miesz
kańców Pasma. Charakter miejsc pracy powinien za
pewniać uzyskanie bogatej struktury zatrudnienia ze 
znacznym udziałem takich terenów jak nauka, oświa
ta, kultura i sztuka.
4. Polityka społeczna towarzysząca realizacji zespo
łów miejskich Pasma winna zminimalizować nega
tywne skutki urbanizacji dla obecnych mieszkańców 
tych terenów, których własne środowisko mieszkalne, 
sposób życia i orientacje zawodowe będą naruszone.
5. Sterowanie napływem ludności i pomoc w adapta
cji migrantów winna sprzyjać możliwie szybkiej inte
gracji z Pasmem. Osiągnięcie tego stanu będzie 
wymagać:
-  atmosfery społecznej akceptacji przybyszów,
-  ułatwienie opanowania podstawowego zakresu 

znajomości środowiska, czyli orientacja w struktu
rze społeczno-gospodarczo-administracyjnej oraz 
w strukturze przestrzeni.

Wymaga to powołania odpowiednich instytucji orga
nizujących procesy zasiedlania, integracji społecz
ności lokalnych, pomocy w podejmowaniu pracy 
i nauki.
6. Podstawowym warunkiem integracji społecznej 
jest możliwość uświadamiania, artykulacji i osiągania 
własnych celów przez społeczeństwo lokalne. 
Samorząd musi występować w roli autentycznego 
gospodarza powstających zespołów.
Powinien on realizować takie funkcje integracyjne 
jak:
-  udział przyszłych mieszkańców w procesie projek

towania i budowy,
-  animacja życia społecznego przez działania różno

rodnych gestorów dostosowana do struktury osad
niczej,
nadzór nad terminem i kompletnością wyposażenia 
zespołu w funkcje obsługi.

7. Kształtowanie zespołów miejskich obejmie:
-  zachowanie i rewaloryzację elementów istnieją

cych układów osadniczych,
-  warunki dla honorowania praw społeczności istnie

jących obecnie na urbanizowanym terenie, zacho
wania odrębności i tożsamości,

-  umożliwierne dzisiejszym społecznościom lokal
nym uczestnictwa w procesie projektowania, budo
wy i użytkowania na prawach współgospodarzy 
terenu, równouprawnionych i współdecydujących 
w ramach spółdzielczo-samorządowej metody in
westowania i utworzenia niezbędnych organizacji 
samorządowych.

8 . Kształtowanie zespołów miejskich ułatwiać ma 
również adaptację i identyfikację społeczną w Paś
mie. Oznacza to tworzenie warunków dla:
-  dużego udziału procesów spontanicznych w for

mowaniu programu, przestrzeni miejskiej,

10. Chotomów -  analiza ustaleń planu ogólnego zespołu 
miejskiego. A rozmieszczenie i wiązanie funkcji; B -  prze
strzeń publiczna: sieć; C -  przestrzeń publiczna: układ krysta
lizujący plan; D przestrzeń publiczna otwarta; E -  przestrzeń 
półpubliczna osiedli i śródmieścia; F -  ciągłość przestrzeni 
społecznej

—

Analiza ustaleń planu ogólnego
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Struktura społeczna- 
elementy graniczne

Struktura społeczna — 
gradacja elementów

Struktura społeczna- 
struktura przestrzenna
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-  maksymalnej różnorodności przestrzeni publicz
nej, bogactwa wrażeń i informacji,

-  maksymalnej możliwości kontroli i ekspresji 
w przestrzeni prywatnej,

-  świadomej gradacji skal publicznych, półpublicz- 
nych i prywatnych przestrzeni,

-  wykorzystania funkcji symbolicznej i informacyjnej 
tkanki urbanistycznej i architektonicznej w celu 
przekazywania treści struktur i hierarchii decydują
cych o życiu miasta.

Celem polityki kształtowania zespołów miejskich po
winno być stosowanie środków nadających nowym 
jednostkom charakteru miasta, a nie monofunkcyjnej 
zabudowy mieszkaniowej. Ma to szczególne znacze
nie w obszarze centralnym zespołu -  śródmieściu.

Charakterystyka elementów struktury funkcjonalno- 
-przestrzennej śródmieścia funkcjonalnego zespołu 
miejskiego
1. Centrum (AUC, AUC/M)
-  tereny o zróżnicowanym sposobie użytkowania, 

elastyczne programowo w ramach założonych in
tensywności wykorzystania działek,

-  wysokość zabudowy do IV kondygnacji (ew. powy
żej IV kondygnacji),

-  lokalizacja dużych placówek usługowych, produk
cyjnych i administracyjnych o złożonej technologii 
użytkowania, dużej rotacji klientów lub konsumen-

11. Chotomów -  analiza struktury społecznej śródmieścia 
A -  struktura społeczna: elementy graniczne; B -  struktura 
społeczna: gradacja elementów; C -  struktura społeczna -  
struktura przestrzenna
12. Chotomów -  analiza struktury przestrzennej śródmieścia. 
A -  siatka modularna zespołu -  układ przestrzenny; B - 
indywidualizacja przestrzeni; C -  zasada rozmieszczenia 
programu
13. Chotomów -  analiza granic przestrzeni. A -  linie regula
cyjne; B -  granica przestrzeni publicznej; C -  granice i strefa 
oddziaływania śródmieścia
14. Chotomów -  analiza gradacji przestrzeni osiedla śród
miejskiego. A -  podwórka; B -  domy; C -  mieszkania
15. Chotomów - rozkład przestrzenny elementów struktury 
społecznej śródmieścia
16. Chotomów -  analiza warunków działań inwestycyjnych 
elementów struktury społecznej śródmieścia: komplekso
wość przygotowania terenów
17. Chotomów -  analiza mechanizmów regulacji działań in
westycyjnych elementów struktury społecznej śródmieścia
18. Chotomów -  moduł podstawowy i moduł scalony

f "\

- —

-
J

1

M m

18

41



19

42

tów, dużych dostawach i znacznej uciążliwości (ko
lizje, zanieczyszczenie środowiska i hałas), 
uzupełniająca sieć niewielkich placówek obsługu
jących (mała gastronomia* drobny handel i usługi 
rzemieślnicze),
uzupełniający program specjalnego budownictwa 
mieszkaniowego (hotele, pensjonaty, budynki rota
cyjne itp.),
zróżnicowanie i przemieszanie programu i funkcji 
w blokach zabudowy i komplementarnych ciągach 
miejskich,
wielokondygnacyjne parkingi oraz segregacja 
ruchu pieszego i zaopatrzeniowego, 
parcelacja na działki leżące przy wyposażonych 
w infrastrukturę „szwach” umożliwiające niezależ
ne inwestowanie w ramach przestrzennych i pro
gramowych rygorów regulacyjnych ustalanych 
w planie całości terenu.

. Śródmieście (MW/U)
tereny o zróżnicowanym sposobie użytkowania, 
elastyczne programowo w ramach założonych in
tensywności wykorzystania działek.
Funkcja wiodąca:
średniowysokie i niskie budownictwo wielorodzin
ne zintegrowane z usługami, 
wysokość zabudowy do IV kondygnacji, 
miejski charakter zagospodarowania, kształtowa
nie przestrzeni, koncentracja i rozmaitość progra
mu zgodnie z historycznie ugruntowanym kultural
nym stereotypem miasta,

-  gęsta siatka ulic zapewnia znaczną długość pierzei 
mieszkaniowo-handlowych, dostępność (dojazd, 
parkowanie, zaopatrzenie), ułatwiają dojście, or
ientację i integrującą przestrzeń miejską.
Moduł siatki -  ca 100-120 m, szerokość linii zabu
dowy ca 20 m,
lokalizacja programu usług produkcji, administra
cji w parterach (ew. dolnych kondygnacjach budyn
ków mieszkalnych lub w niezależnych budynkach 
stojących w pierzejach ulic lub wnętrzach bloków 
zabudowy),
przestrzenne, plastyczne i programowe punkty 
węzłowe wartości unikalne o symbolicznym zna
czeniu,
parcelacja na działki leżące przy wyposażonych 
w infrastrukturę „szwach” umożliwiające niezależ
ną działalność inwestycyjną w ramach przestrzen
nych i programowych rygorów regulacyjnych usta
lonych w planie zagospodarowania całości terenu.

3. Rozmieszczenie i wiązanie elementów struktury 
funkcjonalno-przestrzennej śródmieścia funkcjonal
nego.
Centrum: zlokalizowane po obu stronach linii kolei 
podmiejskiej stanowiącej podstawę systemu komuni
kacji publicznej wschodniej części Pasma Północne
go. Izoluje tereny mieszkaniowe śródmieścia od 
uciążliwości (hałas, zanieczyszczenia, pole magnety
czne) linii średnicowej.
Śródmieście: zajmuje centralne tereny zespołów

21

19. Chotomów zasady parcelacji i zabudowy kwartału. A 
wariant I: ulica; B - wariant II: blok; C -  wariant III: kwartał. 
Legenda: 1 obowiązująca linia zabudowy, 2 -  nieprzekra
czalna linia zabudowy, 3 -  linia podziału na tereny i działki 
inwestorskie, 4 -  punkty rozwoju, 5 -  kierunki rozwoju, 6 -  
parametry przekroju
20. Chotomów (śródmieście) -  wytyczne z planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego. Legenda: 1 -  orientacyj
ne linie rozgraniczenia terenów perspektywicznego zagospo
darowania przestrzennego, 2 orientacyjne linie rozgranicze
nia terenów kierunkowego zagospodarowania przestrzenne 
go, 3 -  orientacyjna nieprzekraczalna linia zabudowy terenów 
chronionych przed uciążliwościami tras komunikacyjnych, 4 - 
pierzeje usługowe ciągów miejskich, 5 -  historyczne założe
nia przestrzenne adaptowane w planie, 6 - historyczne obiek
ty adaptowane w planie, 7 -  projektowane dominanty prze
strzenne i programowe, 8 -  projektowane dominanty plastycz
ne, 9 -  przystanek PKP
21. Chotomów-analiza skali miasta: projekt fragmentu śród
mieścia
22. Chotomów -  aksonometria fragmentu śródmieścia A
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miejskich pomiędzy ścisłym centrum, a osiedlami Rozmieszczenie programu jest dyktowane normatyw- 
budownictwa wielorodzinno-jednorodzinnego, które nym promieniem obsługi.
je otaczają. 4. Kolonie i osiedla mieszkaniowe są domeną ich
Miejskie ciągi scalające: elementy terytorialne struk- mieszkańców. Swojskość przestrzeni półpublicznej 
tury funkcjonalno-przestrzennej zespołów miejskich winna sprzyjać powstawaniu więzi i kontaktów, stano- 
Pasma są integrowane liniowymi ciągami miejskimi w*ć preteksty integracji społecznej.
0 programie handlowo-usługowym. Zróżnicowanie zagospodarowania architektury, ma-
Ciągi te łączą punkty generacji ruchu pieszego i strefy teriału, detalu, ukształtowania terenu, zieleni itp. -  
ciążeń z terenami mieszkaniowymi. powinny informować odwiedzających to wydzielone
Przy ciągach tworzących szkielet programowo-przes- terytorium mieszkańców zespołu miejskiego, iż wizy- 
trzenny miasta skupione są unikalne obiekty adminis- tui3 na statusie gości zintegrowaną, autonomiczną 
tracji, handlu, gastronomii, usług (również usług wspólnotę tubylców uświadamiających sobie i demo- 
zdrowia i ponadpodstawowych usług, oświaty). nstrujących swą tożsamość.
Ciągi mają charakter ulic lokalnych, uliczek pieszych W gradacji przestrzeni osiedla śródmiejskiego wy- 
lub pieszojezdnych. różnią się podział na:
Łączą zindywidualizowane wnętrza urbanistyczne ~ przestrzeń półpubliczną (osiedle) -  zabudowaną 
placów i skwerów miejskich. otwartą i wydzieloną
Są na ogół prowadzone po śladach istniejących dróg ~ przestrzeń wspólną (kolonia, osada, sioło)
1 ulic, związanych z miejscową tradycją. ~ przestrzeń półprywatną (dom, klatka schodowa)
Wartościowe zainwestowanie i zieleń są adaptowane ~ przestrzeń prywatną (mieszkania ew. z ogródkiem 
w projektowanych założeniach. przydomowym).

W różnych fazach procesu mieszkaniowego różne 
Społeczne cechy przestrzeni śródmiejskiej skale przestrzeni odgrywać mogą rolę wiodącą (np.
Szczególne omówione powyżej rozwiązania progra- realizacja -  kolonia, eksploatacja -  podwórka), 
mowę i funkcjonalno-przestrzenne śródmieścia ze- 6 . W gradacji śródmiejskiej przestrzeni publicznej 
społu miejskiego mogą ułatwić powstanie określo- integrującej osiedla mieszkaniowe i kwartały przyjęto 
nych skutków społecznych. Są to: podział na:

koncentracja życia publicznego związanego z do- -  neutralną sieć ulic miejskich (mieszkaniowych 
stępnością szerokiej oferty usług bytowych i kultu- i usługowych), 
ralnych, zróżnicowaniem przestrzeni, -  węzły i linie (place, aleje, bulwary itp.),

-  możliwość zachowania anonimowości jednostki, -  układ krystalizujący przestrzeń (place, aleje, cha-
grup i środowisk, ograniczona kontrola społeczna rakterystyczne ulice, pasaże, obiekty, pomniki itp.), 
nad ich postępowaniem i zachowaniem, -  publiczne tereny otwarte (parki, ogrody itp.).

- warunki dla swobodnego wyboru, odmiany i odno
wy, okazje do zachowań alternatywnych, Struktura społeczno-przestrzenna śródmieścia ze-

-  możliwość integracji i izolacji grup, zbiorowości społu miejskiego
i społeczności oraz relacji, przenikania różnych 1. W odróżnieniu od obszarów, podwórek, kolonii 
elementów struktury społecznej, i osiedli mieszkaniowych, gdzie elementem dominu-

-  łatwość odnalezienia charakterystycznych prze- jącym i wiodącym w organizacji i działaniach społecz-
strzeni i programów -  symboli identyfikacji z mias- ności są mieszkańcy, o terenach śródmiejskich decy- 
tem i jego mieszkańcami, dują po części:

-  warunki dla koegzystencji antagonistycznych -  -  mieszkańcy (ew. mieszkańcy-pracownicy) 
zróżnicowanych mimo demokratyzacji życia-grup -  pracownicy zatrudnieni w placówkach śródmiej- 
i społeczności o sprzecznych interesach będących skich, a przede wszystkim:
wynikiem stratyfikacji społecznej, -  użytkownicy przestrzeni i programu śródmiejskie-

-  warunki dla przejawów spontaniczności i ekspresji go, klienci, konsumenci, uczestnicy imprez -  publi- 
potrzeb i wzorów ich realizacji, demonstracji auto- czność.
nomii jednostek, grup i środowisk, informacji o ich Teren śródmieścia jest uważany za „swój” przez 
odrębności w urbanistyce, architekturze i zachowa- wszystkich obywateli zespołu miejskiego, ponadto 
niach. jego określone fragmenty mogą być szczególnie

związane z pewnymi grupami czy środowiskami.
Struktura społeczno-przestrzenna zespołu miej- Problem czytelności granic terytoriów oraz symboli 
skiego własności jest tu wyjątkowo istotny.
1. W rzeczywistości współczesnej Polski -  również Podległość (przy zachowaniu pełnych praw do odpo-
Warszawy -  zaobserwować można wyraźną identyfi- wiedniego standardu środowiska) interesów grupo- 
kację społeczną jedynie z podstawowymi, skrajnymi wych mieszkańców w stosunku do interesów społecz- 
ogniwami struktury: rodziną i narodem. ności miasta musi zostać zaaprobowana przez obie
Szczeble pośrednie znajdują się niemal w zaniku strony.
i odgrywają znikomą rolę w życiu zbiorowym zespo- 2. Ze względu na specyfikę warunków życia w zabu- 
łów mieszkaniowych. Plan urbanistyczny nie może dowie śródmiejskiej liczyć się należy ze szczególnym, 
stanowić barier dla potencjalnego rozwoju całej gamy odbiegającym od przeciętnej osiedlowej, składem za- 
eiementów struktury społecznej. wodowo-środowiskowym mieszkańców.
Powinien raczej stwarzać rozliczne preteksty prze- Zamieszkają tu prawdopodobnie przede wszystkim 
strzenne i programowe dla tworzenia się grup oraz rodziny:
społeczności terytorialnych i środowiskowych, jak -  pracowników umysłowych -  administracji pańs- 
również stwarzać okazje do ich zróżnicowanych, bo- twowej i gospodarczej 
gatych interakcji. -  rzemieślników
Struktura przestrzenna planu ma za zadanie stymulo- -  naukowców 
wać i regulować aktywność społeczną w tej dzie- -  artystów
dżinie. -  przedstawicieli wolnych zawodów.
O wykorzystaniu inspiracyjnej roli planu zadecydo- Nie są to zwykle gospodarstwa wielodzietne co dodat- 
wać może jedynie postawa mieszkańców śródmieścia kowo predystynuje je do śródmiejskich lokalizacji, 
oraz prawne, organizacyjne i techniczne warunki in- W rozkładzie przestrzennym elementów struktury 
westowania. społecznej śródmieścia przewidywać można tenden-
2. W planach ogólnych zagospodarowania prze- cje swoistej dominacji interesów mieszkańców na
strzennego zespołów miejskich Pasma Północnego obszarach osiedli śródmiejskich, mieszkańców pra- 
ustalona została następująca hierarchia elementów cowników w kwartałach śródmiejskich i pracowników 
struktury społeczno-przestrzennej: -  w centrum.
-  zespół miejski dla ca 60 000 mieszkańców Wszędzie jednak na terenie śródmieścia życie tych
-  zespół osiedli mieszkaniowych dla ca 20 000 miesz- grup społecznych będzie uzależnione od ciągłych

kańców kontaktów z wypełniającą przestrzeń publicznością.
-  osiedle mieszkaniowe dla 3000-6000 mieszkańców 3. Podstawową jednostkę przestrzeni kwartału śród-
-  kolonia mieszkaniowa dla 500-1500 mieszkańców miejskiego jest dom (ew. podwórko) zlokalizowany na
3. Przyjęto zarazem hierarchiczną strukturalizacje działce leżącej przy ulicy lub placu, budowany przez 
programu bezpośredniej obsługi mieszkańca-każdy określonego inwestora (prywatnego, spółdzielczego 
element składu społeczno-przestrzennego ma przypi- lub państwowego) zgodnie z zasadami regulacji miej- 
sany wyróżniający go element programu usługowego skiej, harmonizującej interesy indywidualne z dobrem 
dodatkowo ułatwiający identyfikację ze swoim teryto- ogólnym społeczności zespołu, 
rium oraz określenie jego położenia i odrębności (np. Nadrzędne wartości indywidualizowania przestrzeni

44 szkoła, zespół handlowo-usługowy, klub itp.). śródmiejskiej są sprzeczne z monopolistyczną skalą

działań inwestorów, projektantów i wykonawców-co 
znajduje wyraz w ustaleniach planu regulacyjnego 
śródmieścia.
4. Na terenach śródmieścia w zasadzie nie powinien 
występować „użytkownik anonimowy” , a jedynie in
westor o określonych, znanych projektantom i wyko
nawcom poglądach co do sposobu ich zaspokojenia 
(program, funkcja, konstrukcja, materiał, forma itp.). 
Partycypacja społeczna w procesie mieszkaniowym 
musi być tu pełna i niezakłócona, a jej metody bogate 
(zlecenie, przetarg, konkurs, plebiscyt, ankieta itp.).
5. Program bezpośredniej obsługi mieszkańców 
znajdujący się w śródmieściu nie powinien być pod
porządkowany „osiedlowym” zasadom hierarchicz
nego układu określonego normatywnym stopniowa
niem, wielkością placówek, zasięgiem obsługi itp.
O usytuowaniu, wielkości, „szerokości i głębokości” 
asortymentu towarów i usług winny decydować wyłą
cznie prawa rynkowej konkurencji.
Rentowność placówek zależna od zapotrzebowania 
na oferowany program i jakość usług powinna stano
wić podstawowe kryterium decyzji lokalizacyjnych. 
Sklepy, lokale gastronomiczne, klubowe, warsztaty 
rzemieślnicze, kina, galerie, sale wystawowe itp. two
rzyć mają w śródmieściu komplementarne ciągi miej
skie o urozmaiconym, bogatym profilu i zmiennym 
klimacie.
Specjalny, symboliczny program winien być lokalizo
wany w charakterystycznych punktach węzłowych 
oznaczonych w planie regulacyjnym.
6 . Mnogość form inwestowania, projektowania i bu
dowy śródmieścia musi być rezultatem demokratycz
nego i pluralistycznego życia publicznego i gospodar
czego zespołu miejskiego, którego reguły opierają się 
na szacunku dla różnorodności i zmienności.
Życiem takim sterować winny instytucje powołane 
przez lokalny samorząd „Miasta w budowie” jeszcze 
przed rozpoczęciem realizacji.

Warunki harmonizowania struktur społecznych
i struktur przestrzennych śródmieścia zespołu miej
skiego, regulacja i stymulacja procesu
1 . Działalność instytucji i służb miejskich.
Zaliczyć do nich należy:
-  pozyskanie terenu, tworzenie rezerw terenowych 

na potrzeby rozwoju,
-  badanie opinii publicznej w celu poznania potrzeb, 

celów i preferencji społecznych, udział mieszkań
ców w programowaniu i projektowaniu,

~ sporządzenie planu regulacyjnego,
-  podział obszaru śródmieścia na tereny miejskiej 

infrastruktury inżynieryjnej i komunikacyjnej (ulice) 
oraz tereny i działki inwestorskie,

-  wyprzedzającą realizację uzbrojenia (urządzenia 
i sieć) i minimum usług miejskich,

-  stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw przemysłu 
materiałów budowlanych i przedsiębiorstw wyko
nawczych zdolnych do prowadzenia prac w warun
kach funkcjonalno-przestrzennych śródmieścia,

-  prowadzenie aktywnej działalności regulacyjnej 
stosującej metody administracyjne (decyzja o loka
lizacji inwestycji, nadzór budowlany itp.) i parame
tryczne (kredyt, dotacja, podatek)
Szczególnie kontrola maksymalnego wykorzysta
nia terenu miejskiego (normatywy), warunki techni
czne, opodatkowanie niewykorzystanych niezabu
dowanych działek itp.

2 . Działalność obywateli sprowadzać się powinna do:
-  udziału (bezpośredniego lub poprzez przedstawi

cieli) w programowaniu, projektowaniu i kontroli 
zgodności realizacji z ustaleniami planu i rozwiąza
niami projektu,

■- opłacania podatków miejskich przeznaczonych na 
fundusz rozwoju i eksploatacji, uczestnictwo 
w hobby, organizacjach społecznych i zawodowych 
uzyskujących dla inwestorów i miasta kredyty 
i dotacje,

-  wnoszeniu udziałów i spłacaniu zaciągniętych kre
dytów,

-  wnoszeniu -  w szczególnych sytuacjach -  wkładu 
pracy własnej w fazie projektu i realizacji, 
honorowania ustaleń planu regulacyjnego we 
wszystkich fazach procesu mieszkaniowego, 
kontroli i egzekwowania przyjętych standardów ja
kościowych i ilościowych w projektowaniu i budo
wie (architektonicznych, urbanistycznych i budow
lanych),

- kontroli i egzekwowania cen materiałów, elemen
tów i mieszkań.

i

A
R

C
H

IT
EK

TU
R

A
 4

*8
2



A
R

C
H

IT
EK

TU
R

A
 4

’8
2

PU U 7744 m2 
PUM 14432 m2 
IN I BR 1,69

PUU 5320 m2 
PUM 16128 m2 
INT BR 1/54*

Ą 3 u n F w r

AA

OB
1 1000

*, . 1
i >

g f m  — ?

i ' L R  R E ł “r | | ;

r w \

PUU 5994 m2 ł i
PUM 18893 m2
INT BR 171

,V l i n  ......$
i r r a t a -

c ± M „ r
u L U B tL

23. Chotomów -  modelowe rozwiązania kwartału śród
mieścia

24. Chotomów -  studium wytycznych programowo-funkcjo- 
nalno-przestrzennych do projektu kwartału. Legenda: 1 -  
zewnętrzna granica pierzei i przestrzeni publicznej -  linia 
regulacyjna kwartału, 2 -  wewnętrzna granica pierzei i prze
strzeni wspólnej, 3 -gran ica przestrzeni wspólnej, 4 -granica 
strefy prywatnej, 5 -  obowiązująca linia zabudowy, 6 -  obo
wiązująca linia lokalizacji elementów przestrzennych wyzna
czających linię regulacyjną, 7 -  nieprzekraczalna linia zabu
dowy, 8 -  granica zadań inwestycyjnych lub obowiązkowego 
zróżnicowania architektury, 9 -  lokalizacja programu, 10 -  
wjazd, 11 -  przejście, 12 -  prześwit
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25. Chotomów projekt koncepcyjny zagospodarowania 
kwartału śródmiejskiego MW/U. A -  plan parteru; B -  rozwi
nięcie A-A; C -  rozwinięcie B-B; D -  rozwinięcie C-C; E -  
rozwinięcie D-D; F -  rozwinięcie E-E

26. Chotomów -  kwartał śródmiejski MW/U: katalog miesz
kań (wybrane przykłady)
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27. Chotomów -  modelowe rozwiązania kwartału centrum
28. Chotomów -  studium wytycznych programowo-funkcjo- 
nalno-przestrzennych do projektu kwartału centrum. Legen
da: 1 -  symbol, 2 -głów ny ciąg miejski, 3 - oś ulicy miejskiej, 4 
-  oś ulicy wewnętrznej („szwu” ) kwartału, 5 -  linia rozgrani
czająca kwartału wg p.o., 6 -  linia regulacyjna, 7 - obowiązują
ca linia zabudowy, 8 -  lokalizacja elementów przestrzennych 
lub plastycznych wyznaczających linię regulacyjną, 9 -  nie
przekraczalna linia zabudowy, 10 -  scalenie boków, 11 -  
izolacja bloków, 12 -  modulowanie inwestycji, 13 -  dominanta 
przestrzenna, 14 -  dominanta plastyczna, 15 -  elewacja wy
magająca specjalnego opracowania, 16 -  program specjalny - 
identyfikacja, 17 -  podcień pod budynkiem, 18 -  podcień, 
galeria przy budynku, 19- pasaż, 2 0 - prześwit, brama łącznik, 
21 -  wjazd, 22 -  wejście, 23 -  zieleń architektoniczna, 24 -  
izolacja funkcji uciążliwych, 25 -  granica strefy oddziaływania 
uciążliwości kolei, 26 -  strefa parkingowo-zapleczowa, 27 -  
strefa zagospodarowania sezonowego, 28 -  strefa istniejące
go zagospodarowania adaptowanego w etapie, 29 -  obowią
zująca rzędna

29. Chotomów -  przykład faz rozwojowych (I, II, III) modelo
wego kwartału centrum

29
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30 30. Chotomów -  projekt koncepcyjny zagospodarowania 
kwartała centrum.
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Zespół mieszkaniowy w Krakowie
Wojciech Kosiński

Autorzy: arch. arch. Wojciech i Marzena Kosińscy 
Koncepcja projektowa: 1980-1981 
Aksonomeria -  rysował Janusz Purski

1. Widok terenu lokalizacji zespołu mieszkaniowego od pół
nocy z miasteczka akademickiego (w kierunku Błoń)
2. Lokalizacja projektowanego zespołu w mieście (teren 
opracowania zaznaczony okręgiem); I, II, III -  obwodnice 
Krakowa. Wykresy oznaczają intensywność i charakter miej
ski tkanki urbanistycznej. Teren opracowania znajduje się 
w strefie zanikającego zainwestowania o typie miejskim. 
Intensywność zabudowy jest pośrednia między sąsiadujący
mi od północy miasteczkiem studenckim (intensywność bar
dzo duża) a dzielnicą willową od południa (intensywność 
mała). Na wysokości krakowskich Błoń (teren zakropkowany) 
intensywność zanika do zera

Jeden z prądów współczesnej architektury mieszka
niowej zasługuje, moim zdaniem, na szczególną uwa
gę. Widzę przed nim wielką szansę uzdrowienia za
równo naszego mieszkalnictwa, jak i pejzażu kulturo
wego. Myślę o zespołach, które nazwałem „nostalgi
cznymi” . Przywracają one przestrzeni społecznej wa
lory zagubione w osiedlach ostatnich dwudziestu lat, 
wnoszą ludzką skalę i klimat przestrzenny dawniej
szych rodzimych miast i miasteczek, a przy tym nie 
rezygnują z nowoczesnych (często nawet postmoder
nistycznych) rozwiązań. Łączą zalety na wskroś 
współczesne z odwiecznymi potrzebami wyrażający
mi się archetypami uliczki, placu, osi, kulminacji, 
kamieniczki czy zaułka. Pierwiastek tradycji i ciągłoś
ci kulturowej gra tutaj niepoślednią rolę. Zespoły 
„nostalgiczne” są więc wyzwaniem i kontestacją wo
bec blokowisk, przeczą słuszności ich idei -  także 
w skali urbanistycznej. Przywracają jedność prze
strzeni miejskiej rozerwanej przez osiedla lokalizowa
ne i kształtowane niezależnie od układu miasta.
To wszystko nie oznacza, abym pragnął dominacji 
albo wyłączności takich kameralnych „neoregional- 
nych” zespołów. Przeciwnie, nie należy popadać 
z jednej skrajności w drugą zastępując monokulturę 
blokowiskową przez inną, choćby znacznie lepszą. 
Znamy monotonię peryferii miast zachodnich, zwłasz
cza angielskich, gdzie nie kończące się szeregówki są 
tak samo nie do przyjęcia jak nasze bloki. Dlatego 
nowe rozwiązania widzę jako jedne z wielu różnych 
typów siedlisk proponowanych w imię pluralizmu, 
swobodnego wyboru i zróżnicowania polskiego kra
jobrazu.

Projekt zespołu mieszkaniowego w Krakowie jest 
„plombą urbanistyczną” wpisaną w zabudowę o kon
trastującej intensywności -  od bardzo wysokiej 
w miasteczku akademickim w części północnej do 
niskiej w dzielnicy willowej na południu i wschodzie.

Od strony zachodniej teren jest nie zabudowany, ale 
odcięty uciążliwą III obwodnicą Krakowa (ul. Piastow
ska). Zadaniem projektowym było wytworzenie przy
tulnego osiedla społecznego dla kilkudziesięciu ro
dzin (około 300 osób), które zamieszkają w domach 
kilku- i jednorodzinnych szeregowych powiązanych 
razem w jednorodną całość. W parterach domów 
zlokalizowane są usługi (z myślą także o okolicy, 
w której odczuwa się ich brak). Zleceniodawcą była 
grupa kandydatów zorganizowana przy spółdzielni 
mieszkaniowej, a inspiratorem idei był główny archi
tekt Krakowa Krystian Seibert. Cały projekt opracowy
wany był w dialogu z przyszłymi użytkownikami, co 
jest bardzo korzystne dla poszukiwań prawidłowego 
rozwiązania projektu. Z wielu koncepcji urbanistycz
nych wybraliśmy najzwyklejszą, najmniej udziwnioną, 
przy tym chyba najlepszą funkcjonalnie, użytkowo 
i wykonawczo. Funkcjonalność rozumiem tutaj jako 
zespół relacji widocznych głównie dla architekta, 
a przez użytkowość to, co odczuwa użytkownik. 
Pierzeje wyższych domów stanowią od północy i za
chodu parawan oddzielający zespół od uciążliwych 
ulic. Domy usytuowane od strony odsłonecznej nie 
zmniejszają nasłonecznienia wnętrza zespołu. Jest 
ono wolne od ruchu kołowego, a zamierzeniem pro
jektantów jest utrzymanie wnętrza jako rekreacyjnego 
„błonia” z dwoma pięknymi wierzbami pośrodku. 
W części południowej zlokalizowano ciąg domów 
szeregowych. Strona wschodnia nie jest zabudowa
na, co ma na celu wizualne połączenie projektowane
go zespołu z istniejącym fragmentem dzielnicy willo
wej. Przerwanie ciągu pierzei zachodniej zapewnia 
wgląd w krajobraz otwarty, a tworzące ją domy opada
ją kaskadowo ku południowi (od 5 do 2 kondygnacji). 
Wszystkie pierzeje utrzymują linie zabudowy otacza
jącej, a uliczki dojazdowe są przedłużeniem dróg 
istniejących. W ten sposób zachowano istniejącą siat
kę urbanistyczną.
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3. Warianty rozwiązania urbanistycznego, Wariant A wybra
ny po częściowej modyfikacji. Wszystkie projektowane linie 
zabudowy są kontynuacją istniejących, wszystkie drogi pro
jektowane są przedłużeniem istniejących, siatka urbanistycz
na jest w pełni zachowana, jednakowe optymalne warunki 
nasłonecznienia dla wszystkich domków szeregowych, 
w części północnej zespołu bezpośrednie przejście z zabudo
wy kamieniczek w szeregową, niską intensywność; Wariant 
B wschodnia orientacja części domków szeregowych, ich 
pierzeja w mniejszym stopniu niż kamieniczki chroni wnętrze 
zespołu przed uciążliwością arterii komunikacyjnych od za

chodu; Wariant C -  zachodnia orientacja części domków 
szeregowych: dezintegracja zabudowy kamieniczek i szere
gowej, niska intensywność; Wariant D -  mało korzystna 
lokalizacja części zabudowy szeregowej: ograniczenie prze
strzeni społecznej, duże przenikanie uciążliwości arterii od 5. Układ mieszkań w zabudowie kamieńiczkowej (oznaczono 
zachodu; Wariant E -  zmiany linii zabudowy od południa, liczbę pokoi) i układ domków jednorodzinnych w zabudowie 
niekorzystna orientacja zabudowy szeregowej, duża inten- szeregowej („d j” )
sywność; Wariant F~ koncepcja przestrzeni społecznej w for- 6. Plany zespołu w zabudowie kamieńiczkowej. A -  parter 
mie uliczki okupiona brakiem integracji z otaczającą dzielni- z usługami; B -  piętro mieszkalne
cą willową 7. Plan i przekrój domu w zabudowie szeregowej. A -  podzie-
4. Plan sytuacyjny zespołu mie; B - parter; C -  piętro; D -  dach; E -  przekrój poprzeczny

4

Strefowanie wysokości i intensywności zabudowy 
także jest zharmonizowane z otoczeniem. Wysokość 
zabudowy wzdłuż ulicy Piastowskiej NS harmonijnie 
opada poprzez: wieżowce i bloki miasteczka akade
mickiego, kamienice, kamieniczki i szeregówki na
szego osiedla, wille i krakowskie Błonia.
Wnioski
Dobre ludzkie osiedla przywracające po latach prze
strzeń społeczną i godne warunki mieszkania, będące 
niewstydliwym zapisem polskiej kultury mogą po
wstać tylko wówczas, gdy pojawią się konkretne re
formy powodujące:
-  obalenie monopolu totalitarnych inwestycji miesz
kaniowych wynikających m.in. z istniejącej struktury 
tzw. spółdzielczości mieszkaniowej, z prymatu wyko
nawcy, likwidacji autorstwa projektanta biurowego 
itd.;
-  tworzenie prawdziwych drobnych spółdzielni pro
wadzących dialog z przyszłymi użytkownikami, m.in. 
pod patronatem związkowym;

powstawanie małych autorskich pracowni projek
towych współpracujących z ludnością, m.in. przy 
SARP
-  decentralizację i regionalizację form zabudowy, 
która automatycznie powstanie po rozdrobnieniu 
procesu inwestycyjnego;
-  wielość drobnych zadań projektowych, co oprócz 
wprowadzenia zróżnicowania przestrzennego zlikwi
duje groźbę bezrobocia dla projektantów;
-  tworzenie drobnych przedsiębiorstw budowlanych 
bazujących na wykwalifikowanym rzemiośle;
-  powstawanie nowoczesnej bazy lekkich materia
łów i prefabrykatów do lekkiego montażu;
-  rewitalizację tradycyjnej bazy materiałowej, głów
nie ceramiki;
-  reaktywowanie skutecznego nadzoru budowlane
go oraz kontroli społecznej;
-  edukację i rzetelne informowanie społeczeństwa 
w dziedzinie kształtowania własnego środowiska.
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8. Elewacje zespołu. A -  przekrój przez kamieniczkę i elewa
cja południowa {od strony wnętrza zespołu); B -  elewacja 
północna zespołu

9. Aksonometria -  widok od południowego wschodu
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Nowo-mowa 
w architekturze

Witold Krassowski i Jeremi T. Królikowski

Choć nowo-mowa jest wynalazkiem współczesnym Programowe ograniczenie przez nowo-mowę swobo- Biegańskim zestawi się kolumnę i gzyms porządku 
i przecie wszystkim oznacza język propagandy polity- dy wyboru elementów semantycznych kieruje poszu- doryckiego propagowane przez Witruwiusza i Palla- 
cznej, jednak jej zalążkowe pierwociny można wykryć kiwania nowo-mowy architektury w stronę architektu- dia z proponowanymi przez Aignera, to zauważyć 
już w czasach wojny peloponeskiej. Tucytydespowia- ry porządkowej. Rychło jednak można dojść do wnio- łatwo, że Aigner -  choć likwidując ozdoby rzeżbiar- 
da, że wówczas „dowolnie zmieniano znaczenia wielu sku, że nowo-mową nie była architektura porządkowa skie oraz pozbawiając trzony kolumn kanelowania ~ 
wyrazów”, np. bezmyślną zuchwałość nazywano he- antyczna rozumiana jako całość, a to choćby ze niewątpliwie opowiedział się za wersją uproszczoną 
roicznym poświęceniem. A przecież arbitralna zmiana względu na liczebność i różnorodność jej wariantów, tego porządku, niemniej do owej wersji wprowadził 
uzusu językowego, dokonywana w celu zmiany w na- Nie była nią też architektura Albertiego (aprobującego elementy zdobnicze -  wprawdzie nie nowe, ale bynaj- 
stawieniu odbiorcy, jest jedną z podstawowych cech dowcipne zażartowanie przez projektanta w celu do- mniej niekonieczne i niełatwe do wykonania. Palladio 
nowo-mowy. Dzięki temu może ona obsługiwać różne dania dziełu uroku), ani Palladia stwierdzającego, iż i Witruwiusz propagowali porządek dorycki z ćwierć- 
ideologie. (,,Tygodnik Powszechny” nr 6/1672 bywa często, że architekt musi się stosować raczej do wałkiem pod płatą gzymsu, Aigner -  z ząbkami lub 
z 8 02.1981) woli tych, którzy płacą, niż do tego, jak być powinno, z modylionami. Palladio stwierdzał, że w wielu bu-
Od autorów: aby zmniejszyć ilość błędów osobistych Architektonicznej nowo-mowy nie lansował też chyba dowlach porządku doryckiego widuje się kolumny 
przedmiotem obserwacji uczyniliśmy nie tyle same Karol Boromeusz, pozostawiający projektantom swo- bez baz, natomiast Aigner, mimo że twierdził, że Grecy 
dzieła i projekty architektoniczne, ile wypowiedzi pro- bodę rozwiązania tych części fasad kościołów, które jego rozumieli architekturę, zawsze postulował wypo- 
gramowe ich autorów. Wymienianie wszystkich wy- nie są objęte liturgicznym programem ikonograficz- sażanie kolumn doryckich w bazy. 
różników nowo-mowy byłoby nużące i na pewno nym. Nie realizował jej też Sir Christopher Wren, Zastanawiające jest, że choć tematem Budowy koś- 
zbędne. Wiele z nich może dotyczyć jedynie wypowie- stosujący się swobodnie, wedle Pevsnera, do zwycza- dołów  jest budownictwo obiektów zawiadywanych 
dzi posiadających formę słowną. Nie wydaje się zresz- jów i upodobań powszechnych, ani Claude Perrault przez kler i w XIX wieku używanych już tylko w celach 
tą, by zaliczenie jakiejś wypowiedzi do desygnatów głoszący -  nieco podobnie jak Wren -  współistnienie religijnych, została ona jednak napisana nie na pole- 
nowo-mowy było warunkowane ujawnieniem się w tej dwóch rodzajów piękna dzieł architektonicznych: cenie władz duchownych, lecz namiestnika królew- 
wypowiedzi jej wszystkich cech. Czytelnicy chcący piękna obiektywnego i piękna dowolnego. skiego Zajączka i to w celu [...jzakwitnienia przyzwoi-
poznać pełniejszy katalog cech desygnatów nowo- Natomiast do nowo-mowy porządkowej zaliczyć chy- tego porządku [...] w budowach krajowych. Budowa 
-mowy znajdą na pewno odpowiednią literaturę w tym ba można postanisławowską architekturę klasycysty- kościołów me posiada imprimatur czy nihil obstat 
zakresie. czną w Polsce, jeśli przyjąć-za Piotrem Biegańskim- władz duchownych, lecz jest dedykowana namiestni-
W tym miejscu chcemy ograniczyć się do przedsta- iż wydana w roku 1825 Budowa Kościołów Aignera kowi Zajączkowi. W szczególnym zwierciadle nowo- 
wienia ogólnej charakterystyki nowo-mowy (oraz do jest zbiorem zasad, na których oparła się sztuka mowy władza ma się jawić jako zewnętrzna względem 
wyróżnienia tych jej cech, dzięki którym wydało się neoklasycystyczna w Polsce w pierwszej połowie XIX społeczności, która podlega kształtowaniu; ludność 
nam możliwe zaliczenie niektórych nurtów czy stylów wieku. zaś ma się stać tylko biernym uczestnikiem działań,
architektonicznych do klasy nowo-mowy. Tekst Aignerowskiej Budowy kościołów jest krótki, Chodzi nam tu jednakże nie tylko o wymowę tekstu
Nowo-mowa służy do przekonania wszystkich o słu- jeśli nie liczyć tablic (przedstawiających 4 typowe Budowy kościołów, lecz i o to, czy Aigner podczas 
szności poglądów przedstawianych przy jej pomocy, projekty kościołów) obejmuje zaledwie dwie strony opracowywania Budowy kościołów przeprowadził za- 
Nie jest jednak prawdomówna - przeciwnie, w jej druku. Aigner wskazuje tam, że Budowa kościołów, biegi znamienne dla nowo-mowy w zakresie architek- 
konstrukcjach dystorsja, tj. zniekształcenie obrazu świątyń pańskich, należy do tego najwznioślejszego tonicznych elementów semantycznych, 
rzeczywistego, odgrywa rolę nader istotną. Nowo- rodzaju Architektury, który podaje pole do najwyż- Wydaje się, że tak. A oto argumenty: 
mowa jest bowiem oparta na przeświadczeniu, że przy szego rozwinięcia sztuki oraz dostarcza sposobności 1. W Budowie kościołów Aigner nie tylko zataił fakt 
pomocy odpowiednich manipulacji, dokonanych tak- autorom rozwiązań do uwiecznienia swego istnienia, istnienia wielu historycznych wariantów porządku do
żę w sferze elementów semantycznych, można ogra- Aigner stwierdza też, że w każdym wieku, w którym ryckiego, ale wyłączył również możliwość warianto- 
niczyć zakres myślenia ludzi, narzucić im konkretne, gust poprawiać się zaczynał, uznawano konieczną wania indywidualnego swych wersji tego porządku, 
ale wąskie horyzonty zainteresowań oraz ograniczyć potrzebę powrócenia do wzorów starożytnych; infor- Dopuścił wprawdzie, iż może zaistnieć potrzeba któ- 
zakres interpretacji, a w konsekwencji spowodować, muje nadto, że umyślił trzymać się dla oszczędności regoś z tych kościołów powiększenia lub zmniejsze- 
że ludzkie widzenie rzeczywistości zostanie zastąpio- jak największej ile być może prostoty oraz, że w celu nia, lecz dopuszczał tylko zmiany wymiarów polegają- 
ne wiarą w rzeczywistość fikcji. ułatwienia wykonawstwa swych projektów typowych, ce na odpowiednim przeliczeniu wymiarów podanych
Manipulacje te w sferze elementów semantycznych wymiary podaje nie w modułach, lecz w zwyczajnych w Budowie kościołów. Przemilczał, że już Witruwiusz 
polegają na zastępowaniu jednej ich grupy przez inną, stopach, calach i liniach. pisał, iż skoro ustali się zasady proporcji wtedy należy
mniej liczną oraz polegają na pozbawieniu pozosta- Nie ma powodu, by imputować Aignerowi zwykłą rozumnie i zgodnie z warunkami lokalnymi, z przezna- 
łych elementów znaczeń uznanych przez autora wy- kłamliwość; niemniej chwila refleksji nad treścią Bu- czeniem budowli i jej wyglądem wprowadzić takie 
powiedzi za nieprawomyślne. Usuwane są elementy dowy kościołów kwestionuje wiarygodność stwier- zmiany [...], aby budowla wydawała się dobrze 
znaczeniowe mogące wyrażać życie duchowe i odno- dzeń w niej zawartych. Pomijając nawet to, że ukształtowana [...], to zaś osiąga się dzięki pomysło- 
szące się do wewnętrznego życia człowieka, a także wzmianka o możliwości uwiecznienia swego imienia wości, nie zaś wyłącznie dzięki wiedzy. Słowa te, 
mogące wyrażać żywotność w sensie przyrodniczym we wstępie do katalogu projektów typowych, których przyznać trzeba, znajdują się w rozdziale poświęco- 
i przywodzące na myśl istnienie roślin oraz zwierząt. -  jak podkreśla Aigner [...] czego aby się surowo nym rozwiązaniom budynków prywatnych, ale oma- 
Z nowo-mowy usuwane są też warianty elementów budujący trzymali, zalecić im wypada, można stwier- wiając świątynie Witruwiusz również zwracał uwagę, 
znaczeniowych, które wynikają z upodobań indywi- dzić, że w czasach Aignera nie było prawdą, iż Sztuka że proporcje kolumn nie są stałe, a zależą od konkret- 
dualnych oraz warianty historyczne i regionalne, budownicza zdaniem najbieglejszych pisarzy i znaw- nych wysokości kolumn.
W zamian za to do nowo-mowy wprowadzane są ców, uważana jest za sztukę co do proporcji i ozdób 2. Mimo, że projekty typowe przedstawione w Budo- 
elementy semantyczne pozbawione komponentu od starożytnych ukończoną. Zresztą i sam Aigner wie kościołów są kościołami, Aigner wyeliminował 
emocjonalnego, związane głównie z techniką, a odse- sztuki budowniczej za „ukończoną” bynajmniej nie z nich wszystkie ornamenty mające komponent reli- 
tek elementów, których zawartość semantyczna jest uważał. Jak zauważył Biegański, wprawdzie Aigner gijny. Oczywiście, usunięcie przezeń z metop wolich 
mała, zostaje zwiększony. w tekście Budowy kościołów podaje, iż stosunek 1:5 czaszek, rysowanych tam przez Serlia czy Palladia,
Pozbawianiu elementów możliwości posiadania sen- jest stosunkiem wysokości do szerokości frontonu mogło wynikać po prostu z tego, że obrządki religijne • 
sów mogących być wedle autora wypowiedzi niepra- klasycznym, jednakże opracowując swe projekty ty- sprawowane w kościołach są chrześcijańskie, a nie 
womyślnymi służy, prócz zwykłych przekształceń zna- powe kościołów owego stosunku 1:5 nie przestrzegał, pogańskie. Nie można jednak uzasadnić w ten sposób 
czeń, także powtarzanie tych samych kombinacji ele- _ Biegański zestawił też i inne innowacje wprowadzone projektowania przez Aignera na fasadach kościołów 
mentów. Dzięki takiemu zabiegowi poszczególne ele- przez Aignera w zakresie proporcji znamiennych dla wnęk pustych, pozbawionych posągów. Przecież co 
menty tracą zdolność do samodzielnego generowa- porządku doryckiego, w którym rozwiązał swe projek- najmniej od czasów Karola Boromeusza funkcja wnęk 
nia znaczeń. ty kościołów. na fasadach kościołów polegała nie na abstrakcyjnym
W rezultacie najbardziej ogólnymi cechami nowo- Sugerowanie przez Aignera, iż przydając tylko skrom- ozdabianiu fasad, lecz na zabezpieczeniu przed wpły- 
mowy są: swoiste ubóstwo jej elementów semantycz- ne ozdoby miał na uwadze jedynie taniość i łatwość wami atmosferycznymi posągów umieszczanych we 
nych i środków ekspresji (nie tożsame z ascezą) oraz realizacji kościołów zdaje się również nie odpowiadać wnękach i na podkreślaniu wagi tematycznej tych 
pragmatyzm połączony z rytuałnością. rzeczywistemu stanowi rzeczy. Jeśli bowiem w ślad za posągów. 57
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róźnćy wielkości w dziewięciu Tablicach.
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Staranie W aszćy Xiążęcey Mości tak o ogólne dobro
kraiowe, iak o zakwitnienieprzyzwoitego porządku, o- 
kazałości i dobrego gustu w Budowach 
ią mi nadzielę: iż Jaśnie Oświecony raczy ła
skawie i z wrodzoną sobie dobrocią pracę i usi
łowania moie, któremi się z polecenia JEGO zatrudni
łem. —  Pozwol W:Xiążęca M ość abym  p rzy  zło
żeniu dzieła tego korzystał z sposobności wynurzenia 
naywyższćy Wdzięczności moićy i naygłębszego Usza
nowania. —
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3. Mimo, że projekty typowe opublikowane przez 
Aignera dotyczą kościołów, w projektach tych prócz 
krzyży umieszczonych nad fasadami frontowymi i na 
fasadach tylnych bodaj jedynie porządek dorycki -  
wedle Aignera wypływający ze szlachetnej prostoty 
i noszący cechy stałości i mocy -  wyraża wartości 
duchowe. Aigner z tych fasad usunął również orna
menty mogące przywodzić na myśl istnienie roślin, 
natomiast nie zawahał się przed wyposażeniem ko
lumn w baty, których kształt jest dość skomplikowany, 
ale zawartość semantyczna chyba nikła.
W swej dawniejszej Rozprawie o guście Aigner pod-

tu bowiem o CIAM jako taki, lecz o CIAM w zwierciadle 
pracy Syrkusowej.
Programowe zubożanie repertuaru środków ekspresji 
projektów powstających w tak rozumianym kręgu 
CIAM i eliminowanie z tego repertuaru detali, może 
zarówno świadczyć o programowym ascetyzmie pro
jektów, jak i pozwalać rta zaliczanie ich do klasy 
nowo-mowy. Jednakże wypowiedzi naszych funkcjo-

jącą się pod auspicjami Zajączka, a zmierzającą do 
administracyjnej likwidacji rzeczywistej wielości gus
tów poszczególnych ludzi, do nadania gustowi wy
znawanemu przez władzę charakteru jedynego i jedy
nie możliwego, a w konsekwencji -  mówiąc słowami 
Aignera -  do uzacniania umysłów pod kątem potrzeb 
władzy, zaliczyć można do klasy nowo-mowy.
Oczywiście tak jak Aigner nie cierpiał stylu gotyckiego
i mauretańskiego, tak też i Zajączek mógł nie znosić nalistów spod znaku CIAM wskazują, że w ich projek- 
kolorów brudnogranatowego, ciemnoczerwonego tach nie chodziło bynajmniej o ascetyzm. Zdaniem 
oraz jakiegokolwiek jaskrawego i tylko z tego powodu Syrkusa bowiem, funkcjonalizowanie przestrzeni 
zadbał, by Przepisy ogólne policji budowniczej żaka- w projektach jest zabiegiem, który stwarza pewne 

kreślił, iż widoki budynków wiele mają wpływu do zywały używania tych kolorów do pofarbowania do- łożyska i zmusza [...] ludzi do trybu życia, wynikające- 
uzacniania ludzkich umysłów. Można więc sądzić, że mów od ulicy. Ale jeśli można rzeczywiście zaliczyć go z kierunku tych łożysk, a zatem tak jak i nowo-mo- 
opracowując Budowę kościołów, uzależniał jej treść architekturę klasycystyczną Królestwa, lansowaną wa zmierza pragmatycznie do usunięcia ze swego 
od skutków praktycznych w zakresie owego uzacnia- przez Zajączka i urzędników mu podległych do klasy tworzywa upodobań indywidualnych. 
nia umysłów. W każdym razie istota projektów zawar- nowo-mowy, wybór przez nich tej właśnie architektu- Taki pragmatyzm, swoisty dla nowo-mowy, nie pozos-

ry przybiera aspekt szczególny. Językoznawcy zwró- tał bez wpływu bezpośredniego na to, że CIAM intere- 
cili uwagę, że mówienie nowo-mową poczytywane sował się w sposób szczególny zagadnieniem miesz- 
bywa za sprawdzian lojalności. Wiadomo zaś, że w Im- kania indywidualnego, które jak podniósł w 1937 r. 
perium Rosyjskim nie wolno było wtedy realizować polski delegat na kongresie CIAM -  stanowi twierdzę 
fasad odbiegających od tych, które były opublikowa- konserwatyzmu i zacofanego indywidualizmu, a które 
ne w albumach zaaprobowanych przez cara, a te 
fasady były klasycystyczne. Znane też są słowa Zają
czka, wypowiedziane przezeń wkrótce po objęciu 
urzędu namiestnika, a zanotowane przez Niemcewi-

tych w Budowie kościołów i komentarzu do nich jest 
chyba zgoła odmienna od istoty rozwiązań mających 
programowo budzić myśli i uczucia różne, swego 
czasu lansowanych oraz realizowanych przy pomocy 
Aignera przez Czartoryską.
Od roku 1818 Aigner był już etatowym budowniczym 
Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, od 
roku 1820 rywalizującym z Corazzim o względy na
miestnika Zajączka. A właśnie w roku 1820 w zamiarze 
przyprowadzenia miast do porządku regularnej bu
dowli, tudzież oznaczenia stałych prawideł, wedle 
których w zabudowaniu [...] miast postępować należy 
zostały wydane pod egidą Zajączka tzw. Przepisy

to mieszkanie, wedle Syrkusowej, jest ową twierdzą 
nawet gdy jest ubogie i nawet gdy jego lokatorem jest 
robotnik nastawiony postępowo i rewolucyjnie. Toteż 
celem licznych ankiet, przeprowadzanych przez

cza: Nie konstytucji, ale cesarza Aleksandra słuchać CIAM-owców wśród użytkowników mieszkań, miało 
będę i co mi jego brat rozkaże, czynić będę. być nie dostosowanie się do indywidualnych wyma-
Odgrywanie w konstrukcjach nowo-mowy istotnej roli gań użytkownika, lecz wypośrodkowanie potrzeby 
przez zniekształcenia obrazu rzeczywistego może masowej, a w konsekwencji projektowanie mieszkań

ogólne policji budowniczej dla miast w Królestwie skłonić do poszukiwań jej znamion w tym nurcie dla użytkowników w rzeczywistości nieistniejących,
Polskim. W latach następnych zaś Zajączek osobiście 
doglądał przestrzegania tych przepisów, a nawet 
wskazywał w terenie konkretne lokalizacje ważniej
szych inwestycji.
W Przepisach ogólnych stwierdzono, iż ich jednym

architektonicznym, którego dzieje przedstawiła Hele- lecz będących hipostazą abstrakcyjnej średniej sła
na Syrkus w swej pracy Ku idei osiedla społecznego, tystycznej.
Tytuł tej pracy, a także słowa wstępu: staram się CIAM-owcy wiedzieli, że dla ludzi fasady wyposażone 
naświetlić te spośród akcji podejmowanych przez w detale są bardziej zrozumiałe, niż stanowione przez 
środowisko polskich mieszkańców' w powiązaniu nieskazitelnie czyśte linie i gładkie płaszczyzny, a tak-

z pierwszych przedmiotów było uporządkowanie z Międzynarodowymi Kongresami Architektury No- że zdawali sobie sprawę z tego, że ludzie mogą nie
woczesnej (tj. tzw. CIAM), które w latach trzydziestych chcieć żyć w domach o układach odbiegających dale- 
wywarły najsilniejszy wpływ na kształtowanie się ko od szablonów, do których przywykli; że w domach 
w naszym kraju teorii funkcjonalnego miasta-regionu takich ludzie zamurowywują okna, aby ustawić swe 
sugerują, że praca ta dotyczy zjawisk o charakterze stare, wielkie graty, i że do domów takich przybudo- 
raczej urbanistycznym niż architektonicznym. Jest to wują (albo budują w ich pobliżu) szopy różnego ro- 
jednakże tylko pozorne. Według oficjalnego przedsta- dzaju. Ale kładli to na karb jedynie niedostatecznego 
wiciela CIAM w Polsce, Szymona Syrkusa, zagadnie- uświadomienia owych ludzi.
nia rozplanowania miast są zagadnieniami architek- Toteż nasi CIAM-owcy, aczkolwiek podkreślali, że im 
tonicznymi na równi z projektowaniem domów obce są irracjonalne mistyczne teorie, jednak w swych 
i sprzętów. W koncepcjach CIAM zatem klasa desy- projektach realizowali koncepcję budownictwa do- 
gnatów pojęcia „architektura” została poszerzona, co mów przeciwstawną nie tylko takiej koncepcji, w któ- 
jednak chyba nie wpływa na sens tego pojęcia, i po- rej momentem decydującym jest rentowność domu, 
zwala nam w tym miejscu zatrzymać się nad treścią ale i takiej, w której owym momentem jest wygoda 
pracy Syrkusowej. rodziny lub gusty lokatorów. W celu wcielenia swej
Wypada natomiast przyznać, że zwracając tu uwagę koncepcji w życie postulowali więc, by przyszli miesz-

miast co do ich widoku. Wyniki badań nad dziejami 
architektury miejskiej w I połowie XIX w. wskazują, że 
owe uporządkowanie miast co do ich widoku bywało 
jednak nie jednym z pierwszych, lecz po prostu pierw
szym przedmiotem zainteresowań Zajączka. W Prze
pisach wprawdzie podkreślono bardzo silnie wymóg 
ogniotrwałości budynków oraz krycia ich dachówką, 
jednakże Zajączek nie sprzeciwiał się, gdy w miastach 
przy ulicach i rynkach, przez które miał przejeżdżać 
car, istniejące domy drewniane pozostawiano, a jedy
nie dobudowywano do nich murowane fasady fronto
we. Zajączek, co prawda wyjątkowo, wydawał też 
zgody na wznoszenie w miastach domów drewnia
nych, ale z zastrzeżeniem, że będą one otynkowane, 
zaś ich dachy gontowe pomalowane na czerwono. 
Jednakże Zajączkowi chodziło zapewne nie tylko o to, 
by domy miejskie były murowane lub miały pozór 
murowanych. W roku 1822 uzupełnił zawarty w Prze
pisach wymóg przestrzegania przez budujących linii 
zabudowy i gabarytów ustalonych w planach regula
cyjnych miast poleceniem, by w całym kraju dla nada
nia rzeczywistej ozdoby miastom obowiązywać właś
cicieli place wąskie posiadających, aby takowe [...] 
z zastosowaniem do obok byłej budowy systematycz
nie wystawionej zabudowywali lub jeżeli obok siebie 
znajduje się więcej placów pustych, aby według jed
nego frontu wyobrażających jeden dom na takowych 
placach budowy swe wznosili.

na tę pracę tracimy z pola obserwacji elementy se
mantyczne, egzemplifikowane jak w przypadku kla
sycyzmu przez detale architektoniczne fasad. Dla 
CIAM-owców bowiem jak wskazuje wypowiedź Syr
kusa problem rozwiązania fasady nie istniał; istniał 
jedynie problem otworów okiennych jako elementów 
wpuszczających do wnętrza promienie słoneczne 
oraz problem osłony termicznej wnętrza budynku,

kańcy ich domów byli uprzednio przedmiotem inten
sywnej propagandy, której efektem miało być ich 
oświecenie i skłonienie do akceptowania proponowa
nych im rozwiązań projektowych.
Istniały bodaj trzy, łącznie występujące przesłanki do 
opracowywania przez CIAM-owców programów użyt
kowych i ideowych mieszkań:
1. Właściwe ortodoksyjnym funkcjonalistom wyłą-

posiadającej określoną fakturę, na której nie powinny czanie możliwości używania budynku w sposób od-
pojawiać się przypadkowe światłocienie. Wiązało się 
to z interpretowaniem bryły budynku jako kompozycji 
wyprowadzonej z przekrojów wnętrz, a zatem stano
wiącej wynik jedynie konieczności mającej wydawać 
się taką, jaka jest. Toteż w CIAM istniała zasada

mienny od przewidywanego przez projektanta.
2. Usunięcie z programów mieszkań wszelkich funk
cji, które, zdaniem CIAM-owców, mogą lepiej i wydaj
niej spełniać lokale lub budynki zaprojektowane spe
cjalnie w celu spełniania tych funkcji. W praktyce

h3 w z^kresl® uP°rządkowania miast niedyskutowania na temat artystycznych walorów prowadziło to do tego, że jedyną bodaj funkcją miesz-zmierzały więc dość konsekwentnie do usunięcia 
z miast tych rozwiązań architektonicznych, które no
siłyby piętno wariantów jakiegoś wzoru; wariantów 
nie tylko regionalnych, ale i wynikających z upodobań 
osobistych autorów lub użytkowników rozwiązań. 
Jest sprawą otwartą, czy w okresie tym tendencja do 
realizacji wariantów regionalnych u nas istniała. Nato
miast nie wydaje się, by w czasach namiestnictwa 
Zajączka zapomniano już całkowicie, że trzydzieści 
kilka lat wcześniej, gdy Aigner i Kubicki mieli już 
dorobek realizacyjny, poczytny i wpływowy Pamiętnik 
historyczno-pofityczny dowodził, iż jednakowość wi
dok miast nowozabudowanych czyni wnet naprzy-

dzieł jego członków. Ich zadaniem było funkcjonalizo
wanie przestrzeni, tj. wyznaczanie każdej z jej cząstek 
ściśle określonego zadania, przy czym jako prze
strzeń rozumieli wyłącznie trójwymiarową przestrzeń 
geometryczną, a w praktyce na ogół dwuwymiarowy 
rysunek jej przekroju.
Wiadomo, że w CIAM ścierały się różne poglądy, co 
znajdowało swój wyraz nie tylko w zasadniczych róż-

kania rodziny stawała się prokreacja. W każdym razie 
wedle CIAM-owców miernikiem jakości projektów do
mów mieszkalnych miała być [...] nie liczba metrów 
sześciennych [...] służących przeważnie za skład 
przedwojennych gratów, lecz liczba higienicznie roz
mieszczonych miejsc sypialnych i instalacji.
3. Lansowanie tezy, stanowiącej rzekomo wynik ba
dań przeprowadzonych przez biologów, że człowiek

nicach jego oficjalnych nazw francuskiej (Les Con- potrzebuje wprawdzie dużo powietrza i światła, ale za 
gres InternationauK d Architecture Moderne) i nie- to stosunkowo niewiele powierzchni. W praktyce lan- 
mieckiej (Internationale Kongresse fiirNeues Bauen), sowanie tej tezy polegało na podporządkowaniu pro- 
lecz również w odmianach treści tekstów francuskich jektów mieszkań hasłu: Powiększajcie okna! Oszczę- 
oraz niemieckich tych samych uchwał. Musimy więc dzajcie miejsce!.

krzonym i twierdził wręcz, że w miastach ulice, podkreślić, iż mówiąc tu o poglądach CIAM i o ich Zagadnienia projektów mieszkań uwzględniających 
,ą owe) rownosci budowania jedna- implikacjach opieramy się na takiej wersji tych poglą- powyższe przesłanki byfy tematem obrad II kongresujeżeli nie

kowej która na moment tylko zastanawia i od raza CIAM?'Mó^'odbył’się"w październiku 1929 roku we
wszystko wystawia na widok, da/ą przynajmniej po- Sprawę wiarygodności tej wersji pozostawiamy na Frankfurcie nad Menem oraz wystaw towarzyszących

&
kwestionowania, takie jak np. przejście przez Syrku- tykę (m. in. wystawy Mieszkanie najmniejsze w War- 
sową do porządku nad istnieniem tekstu deklaracji szawie w marcu 1930 roku). Tematykę tę rozwinął III 
Kongresu w La Sarraz, który został opublikowany kongres CIAM, który odbył się w listopadzie 1930 roku 
przez jednego z jej sygnatariuszy, Andre Lurcata bez- w Brukseli i był poświęcony zagadnieniom projektów 
pośrednio po zakończeniu Kongresu. Nie chodzi nam już nie tyle samych mieszkań, ile całych budynków 59

tu każdy jest swego gustu panem i że każdemu wolno 
budować jak chce za swoje pieniądze.
Chyba więc nie tylko architekturę propagowaną w Ai- 
gnerowskiej Budowie kościołów, ale i całą architektu
rę klasycy styczną Królestwa Kongresowego, rozwija-
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Toeplitz zakończył swe wywody: „Kto wie, 
może jeszcze raz okaże się, że nie trzeźwy 
sceptyk, ale śmiały nowator będzie miał 
rację".

Kiedy późnym wieczorem wyczerpano 
dyskusję nad urbanistycznymi, architekto
nicznymi, technologicznymi, a przede wszy
stkim społecznymi założeniami przyszłego 
osiedla i jego strukturą demograficzną. Syr- 
kus przedstawił zebranym tekst Deklaracji 
z La Sarraz. Wzbudziła ona entuzjazm nie 
tylko architektów i inżynierów (budowni
czowie IV kolonii osiedla WSM na Żoli
borzu: Barbara i Stanisław Brukałscy oraz 
Chyrosz, Hempel i Szniolis zgłosili wtedy 
akces do Praescnsu i — pośrednio — do 
CIAM). ale — i to było rzeczą najważniejszą 
— władz WSM. Marian Nowicki. Stanisław 
Szwałbe. Teodor Toeplitz i Stanisław Toł
wiński postanowili współpracować z polską 
grupą CIAM. udzielać jej poparcia i pomocy.

Toeplitz. który najlepiej spośród obec
nych orientowałsię w rozmieszczeniu ośro
dków budownictwa społecznego w Europie, 
przestudiował dokładnie listę sygnatariu- 
szów Deklaracji. Nazwisko Josepha Franka 
skojarzyło się w jego umyśle z wiedeńskim 
socjalistycznym budownictwem komuna
lnym. W  towarzystwie Victora Bourgeois 
zwiedzał jego Citć Moderne — osiedle robo
tnicze na peryferiach Brukseli. Z Hugonem 
Hłringłem spotykał się na kongresach, znał 
wybudowaną przez niego fermę Garkau 
w okolicach Lubeki. Stama i Schmidta po
znał we Frankfurcie nad Menem, należeli 
bowiem do międzynarodowej ekipy budo
wniczych tego miasta, kierowanej przez 
Maya. Le Corbusier gwarantował nowej or
ganizacji szerokość koncepcji, polot, roman
tyzm (Toeplitz był —  wbrew pozorom — 
urodzonym romantykiem), Ernst May — 
społeczny i gospodarczy realizm. Nie tylko 
program działania, zawarty w Deklaracji, 
ale nazwiska założycieli CIAM wróżyły mu
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Zespół Praesens

Plan sytuacyjny pierwszej serii osiedla WSM na Rakowcu 
prxy ulicy Pruszkowskiej oraz widok perspektywiczny

Wystawa „Mieszkanie najmniejsze” 
(Warszawa 1-21 marzec 1930)

Zespół architektów Praesensu podejmuje próbę kolektywizacji pracy architekta —  
pod tym nagłówkiem ukazał się w numerze 2 czasopisma „Praesens" następujący 
komunikat:

Dotychczasowy system projektowania budynków mieszkalnych przez jednostki albo małe ze
społy architektów dał wyniki niedostateczne. System ten, zrozumiały przed wojną, kiedy inicjatywa 
budownictwa mieszkaniowego zależała od kapitału prywatnego, powinien ulec zmianie obecnie, gdy 
budowa domów mieszkalnych podejmowana jest przez organizacje społeczne.

Prywatny kapitał, mając jako jedyny cel dochodowość, a jako jedyny bodziec —  konkurencję, 
wytworzył nieracjonalne formy budownictwa mieszkaniowego. Wzgląd na dochodowość spowodował 
stłoczenie mieszkań i ich kompleksów, konkurencja zaś. przez schlebianie gustom i uprzedzeniom 
lokatorów, nie pozwalała na racjonalną ewolucję mieszkania. Jako wynik mamy dzielnice mieszkaniowe 
w śródmieściu Warszawy.

Obecnie budownictwo mieszkaniowe, organizowane przez liczne spółdzielnie lokatorów, aczkol
wiek uwolnione od względów krępujących kapitał prywatny, nie posunęło sprawy ewolucji mieszkania 
naprzód.

Przyczyn jest wiele, a jedną z nich stanowi zacofane ustosunkowanie się architektów do stawianych 
im zadań, a także trudność przeprowadzenia przez pojedynczych architektów pewnych postulatów, 
które spotykają się z wynikającym z ignorancji sprzeciwem klienta.

Uświadamiając sobie zło. płynące z takiego stanu rzeczy, zespół architektów Praesensu, posiadający 
jednolity, wspólnie wypracowany pogląd na zagadnienia mieszkaniowe, podejmuje próbę kolektywi
zacji pracy architekta w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z nim uzupełniających 
budynków o charakterze społecznym.

W  tym celu dotychczasowy skład zespołu zostaje powiększony i w miarę rozwoju prac będzie 
w dalszym ciągu uzupełniany. Stałe gromadzenie materiałów, tyczących prób rozwiązania sprawy mie
szkaniowej zarówno w Polsce. jak zagranicą zapewni pracy ciągłość, a odpowiedni podział czynności — 
jej racjonalizację.

Wychodząc z założenia, ie  projektowanie domów mieszkalnych powinno wypływać harmonijnie 
z opracowania szczegółowych programów zarówno zabudowy miasta, jak i zaspokajania istotnych 
potrzeb mieszkaniowych zespół uznaje za podwaliny racjonalnie pojętego zadania architekta:

1) rozwiązywanie zadań urbanistycznych poprzez przystosowanie do programów zabudowy 
terenów wadliwie zaprojektowanych.

2) opracowanie wespół z przyszłym zleceniodawcą programu projektowanych budynków.
Posiadając oparcie wewnętrzne i będąc jako organizacja zbiorowa niezależnym finansowo. Zespół

Architektów Praesensu będzie prowadził prace zgodnie z wytyczoną linią kierunkową, zmierzając 
do wytwarzania mieszkań, które by zaspokajały istotne potrzeby biologiczne i kulturalne szerokich 
mas i organizowały życie rodzin według doskonalących się form życia społecznego.

Komunikat podpisali: Barbara Brukalska, Stanisław Brukalski. Wacław Chyrosz, Stanisław Hempel, 
Bohdan Lachert. Jan Najman. Roman Piotrowski, Zygmunt Skibniewski, Helena Syrkus, Szymon 
Syrkus, Józef Szanajca.

Jeszcze tego samego roku wstąpili do zespołu Anatolia Hryniewicka-Piotrowska 
i Aleksander Szniolis. Najmłodszym członkiem Praesensu był wówczas student W y
działu Architektury Politechniki Warszawskiej Zygmunt Skibniewski. Wkrótce do 
prac włączyć się mieli jeszcze młodsi od niego Jerzy Hryniewiecki i Zasław Malicki.

94 A
R

C
H

IT
EK

TU
R

A
 4

’8
2



ex
a
xoX<

mieszkalnych. Z kolei IV kongres CIAM w 1933 roku 
rozpatrywał tę tematykę w skali urbanistycznej (jego 
dokumentem końcowym była tzw. Karta Ateńska), 
a V kongres w roku 1937 w Paryżu -  w skali tzw. 
planowania przestrzennego.

Podczas kongresu frankfurckiego dyskutowano nad 
dwoma zagadnieniami: określeniem minimum po
trzeb biologicznych, które mieszkanie ma zaspokoić 
oraz nad zagadnieniem zabiegów racjonalizacyjnych 
w dziedzinie finansowania i organizacji budowy osie
dli, zmierzających do udostępnienia mieszkań zaspo
kajających owe minimum potrzeb tym, którzy dyspo
nują nader ograniczonymi środkami finansowymi. 
Słowem: wydaje się, że podczas kongresu frankfurc
kiego chodziło nie o mieszkania w ogóle, lecz o miesz
kania mające charakter szczególny, a mówiąc języ
kiem dzisiejszym -  mające charakter awaryjny. Cel 
budowania tych mieszkań był doraźny i wyraźnie 
określony: wyrównanie braków ilościowych powsta
łych wskutek zaległości w budowaniu mieszkań, zni
szczeń mieszkań wzniesionych dawniej, zajęcia mie
szkań przez biura, a także i normalnego przyrostu 
ludności.

Oficjalne sformułowanie tematu obrad kongresu fran
kfurckiego w języku niemieckim brzmiało: Die Woh
nung fur das Existenzminimum, w języku francuskim 
-  Habitation minimum. Natomiast polscy CIAM-owcy 
w celu określenia tematu tego kongresu wprowadzili 
termin: mieszkanie społecznie najpotrzebniejsze. Nie 
wynikło to bynajmniej z braku w języku polskim odpo
wiedników nazwy niemieckiej czy francuskiej, lecz -  
jak podkreśla Syrkusowa -  z chęci podkreślenia spo
łecznego aspektu tematyki tych obrad.
Rzeczywiście, problem osłabienia głodu mieszkanio
wego drogą szybkiego i masowego budowania miesz
kań o charakterze awaryjnym miał u nas około 1930 r. 
poważny aspekt socjalny. W samej tylko Warszawie 
liczba gospodarstw skazanych ze względów finanso
wych na wynajmowanie jedynie tzw. kąta w czyjejś 
izbie wynosiła wtedy około 70^80 tysięcy. Ale zastą
pienie nazwy Die Wohnung fur das Existenzminimum, 
czy nazwy Habitation minimum przez nazwę mieszka
nie społecznie najpotrzebniejsze i przyznanie tej os
tatniej prawa do wyłączności ma chyba też charakter 
dystorsji, zwykłego przekształcenia znaczeń nazw, 
znamiennego dla nowo-mowy. Stwierdzenie, że ja
kieś mieszkanie jest fur das Existenzminimum czy 
minimum nie pozbawia bowiem innych mieszkań racji 
bytu. Natomiast spopularyzowanie koncepcji miesz
kania awaryjnego, zaspokajającego jedynie minimum 
potrzeb biologicznych rodziny, a zarazem ogranicza
jącego możliwości nadawania mu przez użytkowni
ków cech indywidualnych (i to za cenę poświęcenia 
przeszło 1/6 nakładów na wznoszenie tzw. budynków 
użyteczności ogólnej, w których są spełniane funkcje 
programowe usunięte z mieszkania) jako mieszkania 
społecznie najpotrzebniejszego może w oczach ogó
łu dyskryminować inne koncepcje mieszkań jako spo
łecznie nienajpotrzebniejsze, lub po prostu jako aspo
łeczne Zwłaszcza, że w praktyce określenie społecz
nie najpotrzebniejsze było zastępowane przez na
szych CIAM-owców przez określenie społecznie po
trzebne, a nawet przez społeczne.
Wspomniane manipulacje translatorskie umożliwiły 
przeprowadzenie dystorsji też i w zakresie sensu 
pojęcia architektura. Zagadnienia Wohnung fur das 
Existenzminimum stanowiły przedmiot niejako oczy
wisty obrad Kongresse fur Neues Bauen; problemy 
Existence Minimum -  Congrśs dArchitecture Moder
nę. Natomiast sugerowanie tożsamości problematyki 
wznoszonych metodami przemysłowymi zespołów 
domów i budynków (z których pierwsze składały się 
z mieszkań zaspokajających jedynie, i to tylko niektó
re, funkcje biologiczne rodziny, a drugie -  funkcje 
zbiorowe usunięte z poszczególnych mieszkań) z pro
blematyką architektury nowoczesnej, zniekształca sa
mo pojęcie architektury oraz pojęcie nowoczesności, 
rozumiane jako wartościujące. W każdym razie suge
rowanie to zmierza do utożsamiania przez ludzi poję
cia nowoczesności w architekturze nie tylko z wyko
nywaniem budowli przy pomocy metod przemysło
wych, ale i z brakiem cech budowli związanych z indy
widualnym życiem i upodobaniami jednostek oraz 
rodzin je użytkujących, jak i cech ułatwiających iden
tyfikowanie się ludzi z ich mieszkaniami czy domami, 
a także z brakiem komponentów zachęcających użyt
kowników architektury do refleksji nad swym życiem 
wewnętrznym.

Stwierdziła to zresztą sama Syrkusowa, pisząc w roku 
1946, iż: [...] przywiązanie ludzi do jednego domu nie 
jest rozwiązaniem zdrowym, oraz że Angielska zasada 
My home is My castle, [...] czy zdanie św. Augustyna: 
„Nie chodź na rynek, wejdź w siebie, we wnętrzu 
człowieka mieszka prawda ”, tak bardzo respektowa
ne przez urbanistykę minionego okresu, straciły już 
sens w Polsce.
Wypowiedź ta może nas upewnić w mniemaniu, że 
ta wersja architektury CIAM, która była u nas propago
wana, należy do klasy nowo-mowy. Podobne argu
menty można mnożyć.
Wspomniano, że nowo-mowa jest zawodowym żargo
nem grupy rządzącej. W przypadku architektury kla- 
sycystycznej Królestwa Kongresowego ową grupą by
li oczywiście urzędnicy Królestwa. Wyłania się więc 
zagadnienie: kto stanowił grupę rządzącą lub też -  kto 
uzurpował sobie prawa członków takiej grupy w przy
padku architektury CIAM?
Reprezentantów władzy od reprezentantów włada
nych odróżnia między innymi to, że pierwsi, ustalający 
normy zachowań obowiązujące drugich, nie zawsze 
sami czują się zobowiązani do ich ścisłego przestrze
gania. Wydaje się, że propagatorzy CIAM uważali sa
mych siebie za reprezentantów grupy rządzącej, 
a użytkowników osiedli społecznych przez nich 
projektowanych - za grupę rządzoną.
Przypuszczenie to potwierdzone jest przez stwierdze
nie Syrkusowej, iż tzw. Karta Ateńska [...] stanowi 
najbardziej charakterystyczny i przekonywujący przy
kład skuteczności wieloszczeblowego, międzynaro
dowego działania zespołowego, sterowanego przez 
kompetentny ośrodek centralny. A przecież owym 
ośrodkiem centralnym był CIAM, który jako swój cel 
widział wypracowanie, obowiązujących we wszyst
kich krajach, zasad rozwiązywania osiedli miejskich 
i wiejskich.

Gdy się przegląda dzieje CIAM i jego koncepcje przed
stawione przez Syrkusową, zwraca uwagę fakt, że tak 
jak Bauhausowi w jego okresie działalności w Dessau 
patronował koncern Junkersa, tak też i CIAM był 
wspierany przez przemysłowców budowlanych -  III 
kongres CIAM poprzedzały Journees d'habitation mi
nimum, zorganizowane wspólnie przez Stowarzysze
nie Architektów i Związek Przemysłowców Budowla
nych Belgii.

Nasi CIAM-owcy ze swej strony chętnie wychodzili 
naprzeciw poszukiwaniom przez przemysł ciężki no
wych rynków zbytu dla swych wyrobów, nie rezygnu
jąc jednocześnie z kokietowania przemysłu budowla
nego perspektywami uzyskania przez niego nowych 
rynków dzięki realizowaniu koncepcji CIAM.
Wydaje się jednak, że powiązania wzajemne między 
CIAM a wielkim przemysłem mogły mieć też i charak
ter bardziej istotny; mogły polegać może nawet na 
podporządkowaniu propagowanej przez naszych 
CIAM-owców idei osiedla społecznego interesom 
wielkiego kapitału. Aspekt ten zarysowuje się na przy
kład, gdy zastanowić się nad pierwszą kolonią WSM 
na Rakowcu, przedstawioną jako realizację tej idei. 
Pierwsza kolonia na Rakowcu była budowana przez 
WSM wskutek konieczności dostarczenia mieszkań 
robotniczym załogom przedsiębiorstw tam już istnie
jących oraz pozostających w projekcie. WSM, tak jak 
i inne spółdzielnie mieszkaniowe, około 1/5 kosztów 
budowy pokrywała ze swych środków, 4/5 zaś z kredy
tów przyznanych jej przez gminę i państwo, bądź też-  
od roku 1934 -  przez instytucję państwową, utworzo
ną specjalnie w celu dostarczania kredytów na bu
downictwo osiedli robotniczych, a mianowicie Towa
rzystwo Osiedli Robotniczych. (Sprawę uzyskania 
przez WSM dzięki pomocy Teodora Toeplitza pożycz
ki włoskiej na częściowe zapłacenie kosztów budowy 
kolonii na Żoliborzu jako wyjątkową w tym miejscu 
pomijamy.) Finansowanie budowy mieszkań pracow
niczych, zwanych przez naszych CIAM-owców społe
cznie najpotrzebniejszymi dokonywało się więc
w pewnej mierze z wkładów członkowskich przy
szłych lokatorów, ale przede wszystkim ze środków, 
którymi dysponowały gminy i państwo, a więc ze 
środków społecznych.

Zasada finansowania budowy mieszkań dla robotni
ków niezbędnych dla przedsiębiorstw nie przez właś
cicieli poszczególnych przedsiębiorstw, lecz ze środ
ków społecznych, zrodziła się w Anglii, gdzie w roku 
1890 gminy zostały zobowiązane do budowy miesz

kań dla rodzin pozbawionych dachu nad głową. Fi
nansowanie przez państwo budowy mieszkań, któ
rych komorne było dostosowane do możliwości płat
niczych robotników, zapoczątkowała Holandia w roku 
1901.
W okresie tym na terenach Polski koszty budowy 
mieszkań dla załóg robotniczych wielkich zakładów 
pracy pokrywały całkowicie poszczególne zakłady. 
W budowanych przez nie domach familijnych miesz
kało 30-40% załóg, płacąc za mieszkanie o 1/3-1/2 
mniej, niż w domach prywatnych. Konieczność budo- 
wania domów familijnych oczywiście zwiększała na
kłady inwestycyjne, które musieli ponosić właściciele 
przedsiębiorstw. W związku z tym propagowanie, 
między innymi przez CIAM, konieczności budowy ze 
środków społecznych mieszkań dla robotników, acz
kolwiek argumentowane potrzebami społecznymi, 
w gruncie rzeczy było też -  a może nawet przede 
wszystkim -  zbieżne z zabiegami wielkiego kapitału 
o przerzucenie części kosztów inwestycyjnych przed
siębiorstw na społeczeństwo.
Wydaje się, że słuszność tego przypuszczenia można 
by zweryfikować stosunkowo łatwo, gdyby prócz prac 
hagiograficznych poświęconych Teodorowi Toeplit- 
zowi istniały też prace bardziej krytycznie i w sposób 
mniej idealizujący opisujące tę postać.

Teodor Toeplitz, wieloletni członek PPS, był niewątp
liwie wybitnym działaczem społecznym. Interesował 
się szczególnie kwestiami mieszkań tzw. społecznie 
najpotrzebniejszych. W roku 1925 wszedł do zarządu 
WSM i stał się odtąd spiritus movens tej organizacji. 
Jak stwierdził Łukasz Heyman w swym wnikliwym 
studium o Żoliborzu, Toeplitz do WSM wniósł oprócz 
kapitału wiedzy i talentu organizacyjnego też kapitał 
sensu stricto -  jego to bowiem inicjatywie zawdzię
czała Spółdzielnia sumę ponad miliona dolarów kre
dytu udzielonego przez Banco Commerciale Italiana 
(BG) w latach 1929-1931.
To właśnie źródło kredytów dolarowych dla WSM 
może być zastanawiające. Wiadomo, że Ludwik Toe
plitz, swego czasu członek tzw. drugiego Proletariatu, 
po kilku latach aktywności w Proletariacie stał się 
jednym z potentatów bankowości włoskiej, a Dyrekto
rem BCI w latach dwudziestych i na początku trzy
dziestych był Józef Toeplitz, brat Teodora. Pod jego 
zarządem BCI w porozumieniu z Mussolinim dążyło 
do opanowania gospodarczego zacofanych krajów 
Europy Wschodniej i Afryki Północnej. Dodatkowym 
powodem zainteresowania BCI Polską było istnienie 
starych powiązań personalnych i bankowych pomię
dzy tą instytucją a finansjerą i rządem polskim. Legio
niści pamiętali na przykład, że ich grupa internowana 
w roku 1918 w obozie jenieckim w Poli i traktowana 
jako żołnierze walczący z Ententą została z tego 
obozu zwolniona i repatriowana w styczniu 1919 roku 
do Krakowa dzięki Józefowi Toeplitzowi, który nie 
tylko udzielił jej wydatnej pomocy finansowej, ale i, 
wykorzystując swe wpływy, osobiście interweniował 
w jej sprawie u władz włoskich w Rzymie i w Bolonii. 
Dzięki zapewne takim i innym wpływom udało się 
kierowanemu przez Józefa Toeplitza Banco Commer
ciale, występującemu jako przedstawiciel konsor
cjum, uzyskać zgodę rządu polskiego na warunki tak 
zwanej pożyczki tytoniowej, udzielonej przez to kon
sorcjum Polsce w roku 1924. Warunki te chyba słusz
nie są nazywane zalegalizowaną grabieżą Polski. 
Wypada więc tu wrócić do tematu.
Zdaniem Aignera budynki wykonane wedie jego pro
jektów miały wpływać na uzacnienie umysłów ludzi; 
dla CIAM-owców projektowanie architektoniczne też 
nie było celem, lecz jedynie środkiem do planowej 
budowy nowego środowiska materialnego i ducho
wego ludzi. Stwierdzenia te sugerują istnienie związ
ków między koncepcjami architektonicznymi. Aigne
ra czy CIAM-owców z wyznawanymi przez nich kon
cepcjami antropologicznymi.
Zresztą w zakresie literatury Teresa Kostkiewiczowa 
zidentyfikowała już klasycyzm jako związany z kon
cepcją człowieka, opartą na pojęciach „ należności" 
i ,,powinności " człowieka w społeczeństwie: którego 
istota wyczerpuje się w obowiązkach i uprawnieniach. 
Kostkiewiczowa widzi tę koncepcję jako całkowicie 
odmienną od tej, która leży u podstaw emocjonalisty- 
cznego pojmowania związków międzyludzkich i per- 
sonalistycznego traktowania osoby ludzkiej jako war
tości samej w sobie. Nie ma tu miejsca na bezintere
sowne uczucia i kontakty, wszystko podporządkowa-



ne jest prawom wynikającym z naturalnych potrzeb 
i spraw ludzkich realizowanych w zbiorowości. Autor
ka jest zdania, że to znamienne ograniczenie wizji 
osobowości ludzkiej i jej spraw odcisnęło się w spo
sób niezwykle znamienny w sferze zainteresowań 
i motywów literackich oraz realizowanej przez poezję 
klasycystyczną normie intymności lirycznej.
Wydaje się, że własny ideał człowieka Oświecenia 
określony przez Bronisława Baczko jako tożsamy 
z porządkiem naturalnym przyrodniczym, a funkcjo
nujący w postulowanym układzie stosunków społecz
nych również tożsamym z koniecznością typu przy
rodniczego znalazł odwzorowanie nie tylko w literatu
rze, lecz również w malarstwie i architekturze. 
Powiązanie zjawisk artystycznych z koncepcjami an
tropologicznymi skłania do sięgnięcia po pracę Karo
la Wojtyły pt. Osoba i czyn, wydaną w 1969 r., dlatego, 
że w pracy tej sąomówione między innymi zasadnicze 
sposoby myślenia o człowieku.
Jeden z tych sposobów to indywidualizm, który zakła
da realizację jednostki przez dążenie do osiągnięcia 
dobra osobistego w warunkach zachowania przez nią 
świadomości absolutnej izolacji wobec podobnych 
dążeń innych jednostek, zarówno w przypadku gdy są 
to dążenia indywidualne, jak i wtedy, gdy składają się 
na tzw. dobro wspólne.
Antyindywidualizm przeciwstawia się takiemu rozu
mieniu zagadnienia. Nowo-mowa zapewne jest zwią
zana z praktyką antyindywidualizmu zakładającego, 
że dobro wspólne może powstać tylko na drodze 
ograniczeń jednostki niezdolnej do samodzielnego 
uczestnictwa w społeczeństwie. W tym systemie do
bro wspólne nie może być dobrem odpowiadającym 
jednostce, ale musi ono przeszkadzać jednostce 
i ograniczać ją.
Sam Karol Wojtyła opowiada się natom iast za koncep
cją personalistyczną człowieka, opartą na zasadzie 
miłości bliźniego. Tak jak w totalizmie komunikacja 
międzyludzka oparta jest na nowo-mowie, tak tutaj 
realizacja osoby dokonuje się przez dialog.
Osoba istnieje tylko w dialogu w formie przyporząd
kowania innej osobie, z istoty swej określonej jako ja 
pewnego ty.
W tej koncepcji mowa jest nie tylko systemem znaków 
służących porozumiewaniu, za których pośrednic
twem dwie jednostki wymieniałyby swoje myśli, lecz 
przestrzenią pewnych treści, w których żyje każdy 
człowiek. Jest wyznaczonym przez ponadindywidual- 
ne prawa zespołem kształtów znaczeniowych, z któ
rym rodzi się jednostka, przez który się kształtuje; jest 
niezależną całością, w której jednostka coś kształtuje. 
Korzystając z tego określenia, nowo-mowę można by 
określić jako przestrzeń, do której człowiek musi się 
dostosować i której nie może przekształcać; prze
strzeń, w której nie mogąc się porozumiewać nie 
można się jednocześnie izolować.
To, że opis mowy może być ujęty w kategoriach 
przestrzennych oraz to, że historia architektury może 
być uważana za historię szczególnych tworów prze
strzennych, a więc rzeczy, skłoniło nas do rozważań 
nad relacjami zachodzącymi między słowami a rze
czami, ponieważ architektura odbierana jest szcze
gólnie dzisiaj jako rzecz.
Dlatego też mając na uwadze zagadnienia architekto
niczne wydaje się celowe przypomnienie, jak widział 
związek słów i rzeczy Michel Foucault. Jego zdaniem, 
w okresie Renesansu nieuświadomiona forma myśle
nia ,,episteme” polegała na wierze, iż istoty rzeczy 
mogą być odsłonięte dzięki odkryciu właściwych 
słów, co pozwalało, przez przypisywanie owym sło
wom określonej mocy, na uzyskiwanie swoistej możli
wości panowania nad rzeczami. W okresie klasycz
nym natomiast nastąpiło oddzielenie słów od rzeczy. 
W nauce odchodzi się wtedy od zasady konweniencji, 
emulacji i sympatii jako przyczyny ruchu w świecie na 
rzecz kategorii porządkowania i mierzenia, a na prze
łomie wieków XIX i XX z kolei na rzecz kategorii 
analogii i następstwa. W tym ostatnim okresie nastą
piło jeszcze większe niż w okresie klasycyzmu ode
jście od języka do rzeczywistości pozajęzykowej.
A przecież do tradycji kultury europejskiej należy 
nauka, będąca najgłębszą myślą nauki starotesta- 
mentowej, według której rzeczy są słowami. Nauka 
św. Jana Ewangelisty o słowie, zdaniem Romano Gu- 
ardiniego (1937 r.), przede wszystkim wyrasta z tej 
myśli, a dopiero wtórnie z greckich pojęć logos i idea. 
Bowiem zgodnie z tą nauką od słowa w Bogu pocho
dzą wszystkie rzeczy i dlatego same noszą charakter 
słowa. Nie są czystymi rzeczywistościami, nie są rów

nież czystymi faktami znaczeniowymi tkwiącymi 
w niemej przestrzeni, ale są słowami Stwórcy skiero
wanymi ku temu, który ma uszy ku słuchaniu a oczy 
ku patrzeniu.
Także myślą przewodnią Księgi Stworzenia (Sefer 
Jacira), dzieła, które pod koniec IX wieku skrystalizo
wało po części mistykę żydowską, zwaną Kabbala (tj. 
nauka przekazywana) jest to, że słowa określające 
jakiś przedmiot są z tym przedmiotem identyczne. 
Możliwość wypowiadania się polega nie tylko na tym, 
że człowiek posiada dar mowy, a rzeczy stanowią 
obiektywne postacie znaczeniowe, które mogą być 
ujawnione w słowach -  polega także na tym, że sam 
świat jest słowokształtny -  powstaje z mowy i istnieje 
jako wypowiedziany. Gdyby tak nie było, to ludzka 
mowa o istnieniu byłaby nie do przyjęcia. Słowa 
błąkałyby się w nim jak widma.
Można jednak wyobrazić sobie taki świat. Byłby on 
zbudowany według zasad, które można by określić 
jako znamienne dla nowo-mowy architektury. Zasady 
te odnaleźć można w omawianych tutaj oraz w tych 
tendencjach, które zostały pominięte. Jeżeli istnieje 
język architektury, to nowo-mowa architektury pro
wadzi do jego atrofii, a w konsekwencji może dopro
wadzić do jego zaniku.
W zakresie formy stopniowa redukcja artykulacji pro
wadzi do amorfii. Redukcja przedmiotów wytwarza
nych ręcznie, rzemieślniczo, indywidualnie, prowadzi 
do przedmiotów technicznych wytwarzanych seryjnie 
i mało zróżnicowanych. W zakresie składni podobień
stwo i słaba zmienność elementów ułatwia występo
wanie ich w sztywnych osiowych i symetrycznych 
układach lub też przeciwnie: chaotycznych i działają
cych masą.
W zakresie elementów semantycznych wielość form 
zamieszkiwania powodująca zróżnicowaną konota
cję słowa ,,dom” zostaje zastąpiona przez jednozna
czną formę blok.
Tak na przykład według Syrkusa termin dom jako 
najmniejsza jednostka organizacji osiedlowej -  jest 
terminem nowym. Należy więc zastrzec się, że nie 
zawsze dom w tym ujęciu będzie się pokrywał 
z pojęciem domu jako jednostki architektonicznej. 
Duży blok może być organizacyjnie podzielony na 
kilka domów i przeciwnie: grupa domków jednoro
dzinnych może być uznana pod względem organiza
cyjnym za jeden dom.
Nie ma więc sklepów i targów -  są pawilony, nie ma 
ulic -  są ciągi pieszojezdne, nie ma drzew, trawy, 
kwiatów -  jest zieleń międzyblokowa.
CIAM już w roku 1933 ogłosił swój usilny apel, by 
wprowadzić obowiązek nauczania we wszystkich 
szkołach podstawowych świata specjalnego sztucz
nego języka technicznego.
Wielość form historycznych jest wtłoczona w zunifor- 
mizowane pojęcie zabytku odczytywanego często je
dynie w kategoriach aktualnej użyteczności i spraw
ności technicznej. Często to, co przez jednych okre
ślane jest jako zabytek, inni widzą jako ruderę czy 
ruinę. Następuje eliminacja wartości starożytniczych 
w rozumieniu Rieglowskim.
Karta Ateńska CIAM głosi na przykład:
Zabytki (zarówno pojedyncze budynki jak i historycz
ne zespoły urbanistyczne) powinny podlegać ochro
nie: a - jeśli są nieskażonym pomnikiem minionej 
kultury, a ich zachowanie jest zgodne z interesem 
społecznym, b -  jeśli ich zachowanie nie następuje 
kosztem zmuszania ludzi do zamieszkiwania w nie
zdrowych warunkach, c -  jeśli przez odpowiednie 
objazdy lub przemieszczenie centrum można zapo
biec niekorzystnemu zahamowaniu organicznego 
rozwoju miasta.
Estetyczne dostosowywanie nowego budownictwa 
do historycznych części miasta wywiera zgubne skut
ki. Wymagania tego rodzaju nie powinny być tolero
wane w żadnej formie.
Redukcja dotyczy także przestrzeni pozwalającej na 
kontakty nieformalne lub przeznaczonej na działal
ność religijną czy kulturalną.
Jednocześnie nowo-mowa prowadzi do swoistej sa
kralizacji architektury. Wszystkim jej dziełom są przy
pisywane wartości pomnikowe. Projekt i jego realiza
cja mają być czymś nienaruszalnym, niezmiennym, 
odpornym na działanie czasu i zmienność życia. Jed
nocześnie istnieje zakaz projektowania nietypowego, 
a aktywność formotwórcza użytkowników jest unie
możliwiana.
Narzucanie przez nowo-mowę architektury nowych 
form i nowych znaczeń prowadzi do rozbicia wspól

noty. Poszczególne grupy zawodowe mają różne spo
soby odczytywania architektury inaczej rozumieją 
architekturę historycy sztuki, inaczej architekci róż
nych tendencji, inaczej plastycy. Jest to być może 
wynikiem braku kodu, którego uniwersalność odpo
wiadałaby złożoności zjawisk przestrzennych. Poję
cia przestrzeni malarskiej, przestrzeni poetyckiej, 
przestrzeni architektonicznej poza słowem niewiele 
mają ze sobą wspólnego.
Nie jest chyba przypadkiem, że we współczesnym 
malarstwie i literaturze architektura nie jest ani tema
tem, ani problemem, ani przedmiotem opisu. W litera
turze polskiej wyjątkiem jest wnikliwe widzenie prze
strzeni architektonicznej. Zresztą i Herbert, Białosze
wski (we wczesnym okresie twórczości), czy Harasy
mowicz obracają się w obszarach nie skażonych no- 
wo-mową.
W skrajnej postaci nowo-mowy współczesnej prze
strzeń to metry kwadratowe powierzchni i metry sześ
cienne kubatury. Takie pojmowanie przestrzeni po
zwala na całkowite podporządkowanie architektury 
technologii wielkoprzemysłowej i normatywom, na 
standaryzację z całkowitym wyeliminowaniem śladu 
ludzkiej ręki, a nawet myśli, na typizację projektów 
i zakaz projektowania indywidualnego obiektów. Pro
jektowanie wyłącznie przez oznaczenia cyfrowe pro
wadzi do zaniku zróżnicowania przestrzeni. Nowo
mowa, prowadząc do zaniku języka, wprowadza jed
nak swoiste kody i wartości. To co duże, nowoczesne 
i maszynowe jest pozytywne, to co małe, dawne i nie- 
maszynowe jest negatywne.
Przykładem może być pojawiający się często stereo
typ: na miejscu starych, krytych słomą chałup staną 
nowe wspaniałe bloki. Jest to kod odmienny od kodu 
Pana Cogito:
Domy przedmieście o podkrążonych oknach 
domy kaszlące o podkrążonych oknach 
domy kaszlące cicho 
dreszczu tynku 
zajazdy nieszczęścia 
domy które nigdy nie były w teatrze 
niech tak ich nagrodzi burzliwa owacja 
jak przystoi tylko zmarnowanym żywotom 
Nowo-mowa architektury musi zresztą operować 
uproszczonymi kodami. Naturalna zdolność człowie
ka do wytwarzania znaczeń (równie naturalna jak ich 
zapominanie) prowadzi bowiem do tego, że ludzie 
chętnie nadają poszczególnym budynkom nazwy 
własne, nawet w przypadku gdy istnienie takiej nazwy 
nie było zamierzone przez autora budynku -  tak jak 
Mincówka, Żyletkowice, Ochabówka, Gierkówka, 
dom bez kantów, dom pod sedesami; taka dowolność 
interpretacji jest sprzeczna z celami nowo-mowy. 
Jedną z centralnych wartości lansowanych przez no
wo-mowę architektury jest ład przestrzenny. Uznany 
urbanista i ekspert ONZ Adolf Ciborowski definiuje to 
pojęcie pisząc, że dużymi osiągnięciami jest na przy
kład generalny ład przestrzenny Warszawy, przebu
dowywanych fragmentów Katowic i innych miast Gór
nośląskiego Okręgu Przemysłowego, ład i dyscyplina 
przestrzenna takich miast, jak Nowe Tychy i Nowa 
Huta, czy wreszcie, ład przestrzenny niektórych ob
szarów wypoczynkowych ciążących do Zagłębia Ślą
skiego.
Ten sam autor mówiąc o zależnościach pomiędzy 
ładem przestrzennym a estetycznym zwrócił uwagę 
na, jego zdaniem, [...] ostatnio narastające kontrower
syjne zjawisko. Jest to zjawisko sprzeczności (pytanie 
rzeczywistej czy pozornej), powstające w nowo budo
wanych wielkich zespołach (osiedlach, dzielnicach) 
mieszkaniowych. Jest w nich z reguły utrzymany rygor 
formalny czy dyscyplina w układach przestrzennych. 
Jest w nich przestrzenny porządek, który teoretycznie 
powinien być synonimem ładu. Równocześnie jednak 
na skutek masowości powtarzanej formy architekto
nicznej i budowlanej -  narasta monotonia, niektórzy 
nazywają to nawet nudą, co jest przynajmniej w pew
nej mierze zaprzeczeniem ładu i wartości estetycz
nych.
O języku muzyki, sztuki, która była uważana kiedyś za 
równie asemantyczną jak architektura, Bohdan Pociej 
powiedział, że jest żywiołem i jego policyjna regla
mentacja jest niemożliwa. W przypadku architektury 
jest nieco inaczej.
Taka interpretacja może stanowić podsumowanie 
problemu nowo-mowy w architekturze. Bowiem 
w tym tekście jej cel został osiągnięty -  nie wiadomo 
już jaki ład jest wartością rzeczywistą, a jaki wartością 
pozorną.
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Nawierzchnie drogowe począwszy od starożytności 
aż po dzień dzisiejszy, poza znaczeniem funkcjonal
nym, mają w całości kompozycji urbanistycznej istot
ne znaczenie estetyczne. Architekci określali je jako 
poziomą elewację, ponieważ charakter nawierzchni 
we wszystkich wypadkach jest uzależniony od ogólnej 
kompozycji i zagospodarowania danego zespołu 
urbanistycznego.
W wypadku Krakowa, miasta będącego skupiskiem 
obiektów zabytkowych, wynika w dobie rewaloryzacji 
potrzeba zastanowienia się nad charakterem ulic sta
romiejskich. Nasuwa się kilka pytań:
-  czy pozostawić koncepcję dotychczas powszech
nie stosowaną tj. preferowanie funkcji komunikacyj
nej ulic, mającej na względzie głównie wygodę ruchu 
miejskiego;
-  czy dokonywać przebudowy nawierzchni równole
gle z rewaloryzacją obiektów kubaturowych w ich 
ówczesnym duchu, odtwarzając nawierzchnie z cza
sów powstania tych obiektów;
-  czy próbować połączenia niezbędnych funkcji ko
munikacyjnych z zachowaniem walorów historycz
nych ulic i placów.
Do lat siedemdziesiątych w projektowaniu i wykonaw
stwie dominowały funkcje komunikacyjne, skutkiem 
czego w miejsce nawierzchni tradycyjnych, wkompo
nowanych w otoczenie wprowadzono nawierzchnie

uwzględniające wyłącznie potrzeby ruchu i to możli
wie najmniejszym kosztem i nakładem sił.
W efekcie tej działalności zaasfaltowano niemal wszy
stkie ulice w obrębie starego Krakowa. Ostatnim bas
tionem była ulica Floriańska, która,,padła” pod asfal
tem w dniu 20 maja 1976 r. Zaasfaltowano tam nie 
tylko jezdnie, ale i chodniki. Innym dyskusyjnym przy
kładem może być krakowski Rynek Główny. W roku 
1963 największy rynek staromiejski w Europie optycz
nie zmniejszono wprowadzając w jego obwodzie sze
rokie wyasfaltowane jezdnie i chodniki, a okrojoną 
część centralną wyłożono kamiennymi płytami 
w skomplikowane formy geometryczne. Z czasem 
jezdnie straciły swój charakter funkcjonalny wobec 
zamknięcia ruchu kołowego w śródmieściu starego 
Krakowa, a charakter zabytkowego rynku zaprzepasz
czono bezpowrotnie.
Absolutny powrót do nawierzchni z okresu powstawa
nia istniejącej starej zabudowy nie może być brany 
pod uwagę chociażby dlatego, że Kraków w swej 
historii nie szczycił się nigdy nowoczesnymi (na tamte 
czasy), dobrymi nawierzchniami, chociaż był jednym 
z pierwszych miast Europy, które zajęło się stanem 
swych ulic. Wskazuje na to wypowiedź prof. Politech
niki Lwowskiej inż. A. Kuhnela1: Kraków brukuje swe 
ulice wcześniej niż Berno szwajcarskie, Bazylea, Re
gensburg, Spisa i Augsburg, które kładą bruki dopiero

w XV wieku, a współcześnie z Norymbergą, Mona
chium, Frankfurtem, Hannowerem i Wrocławiem. Już 
bowiem w 1362 ma brukarzy, a w rachunkach z ostat
nich lat XIV wieku znajdują się coroczne wydatki na 
bruki.
Datę powstania pierwszych bruków w nawierzch
niach ulic Krakowa potwierdzają również inne źródła, 
w tym Sznuk2 w zarysie historycznym budowy ulic 
miejskich: Kwestia zabrukowania poczęła się w po
dwórzach pałacowych a na zewnątrz wyszła dosyć 
późno, gdyż-jak wspomina J. Kołaczkowski (w Wia
domościach tyczących przemysłu i sztuki w dawnej 
Polsce z roku 1883) -  w Krakowie kładziono bruki 
w roku 1362 za Kazimierza Wielkiego.
Jak powiedziałem kwestia bruków była kwestią oso
bistej wygody pojedynczych właścicieli posesji a staje 
się kwestią ogólną dopiero w roku 1557 kiedy Zyg
munt August wydał przywilej, mocą którego zobowią
zał mieszkańców miast do płacenia, na reperację 
bruków, po groszu od osoby i wozu furmańskiego.

1. Wejście na Wawel od strony Bramy Herbowej ~~ bruk 
z kamienia łamanego, wapiennego
2. Ulica Józefa -  bruk z kostki rzędowej; ulica Kanonicza -  
bruk z kostki rzędowej
3. Ulica Św. Anny, stan przed urządzeniem (przed rokiem 
1939)
4. Ulica Szpitalna -  chodnik przed Teatrem Słowackiego



*N
ł 

cd
 

tn

5. Pasaż między ulicą Meiselsa i Józefa
6. Dziedziniec przy ul. Anny 10
7. Dziedziniec przy ul. Kanoniczej 11
8. Kraków. Ulica Dietla. Bruk z półkostki granitowej szwedz
kiej 9-11 cm na fundamencie betonowym zalany cementem. 
Rok budowy 1937

W tym stanie kwestia bruków przetrwała aż do roku 
1685, w którym to czasie, podług danych zamieszczo
nych w „ Warszawie” S. Dziewulskiego naznaczona 
została komisja brukowa, do której weszli Marszałko
wie, Biskup poznański, Starosta warszawski. Komisja 
ta delegowała budowniczego Tyl Imana (Tylmana 
z Gameren -  przyp. aut.) do pomierzenia ulic i bruków 
przed posesjami. W 1693 pomierzono 28 ulic i 343 
posesji. Postanowiono przed każdą z posesji ułożyć 
bruk po cenie 16zł.p. (złotych polskich -  przyp. aut.) 
za pręt = 25 łokci kw.
Jak z przedstawionego fragmentu opisu wynika, bu
dowa utwardzonych ulic w miastach była daleko w ty
le za budownictwem kubaturowym i powrót do ów
czesnych nawierzchni gruntowych, umacnianych tłu
czniem wapiennym lub brukowanych kamieniem ła
manym i utrzymywanych w fatalnym stanie nie jest 
możliwy ze względów higienicznych i estetycznych, 
jak również ze względu na warunki komunikacyjne. 
Trudy przebrnięcia przez ulice krakowskie najlepiej 
charakteryzuje sprawozdanie komisji wyznaczonej 
przez Sejm Lubelski z 1569 r. pt. Lustracja dróg 
województwa krakowskiego z roku 1570\ które po 
opisie poszczególnych ulic miejskich stwierdza: [...] 
in summa wszędy tak źle, że gorzej być nie może, 
niejedno furman, ale i na koniu tedy z wielką pracą 
przejechać na drugich miejscach topić się musi. 
Upomnieliśmy pany rajce krakowskie, aby wedle po
winności swej bez omięszkania poprawić kazali.
W miarę upływu czasu bruki krakowskie przechodziły 
kolejne przeobrażenia. Początkowo wykonywano je 
z kamienia polnego lub łamanego ze skał niskiej 
wytrzymałości (przeważnie z wapienia), następnie zo
stały one stopniowo wypierane przez brukowiec nie
obrobiony lub obrobiony produkowany ze skał mag
mowych (porfir, granit), wreszcie ulice wykładano 
kostką rzędową o znormalizowanych wymiarach, tj. 
szerokości i wysokości 16 cm i długości 16-25 cm (typ 
krakowski).
Pierwotnie chodniki wykonywano w poziomie jezdni 
ograniczając je rzędem kostek o odmiennej barwie 
lub odcieniu ze spadkiem do środka ulicy, gdzie 
sytuowano ściek i studzienki ściekowe. W później
szych latach wprowadzono jezdnie o przekroju po
przecznym daszkowatym z krawężnikami, a chodniki 
wyniesiono ponad jezdnię do poziomu górnej krawę
dzi krawężnika.
W tym okresie stosuje się już odmienne nawierzchnie 
chodników i jezdni. Chodniki i ciągi piesze układane 
są z drobnej kostki nieregularnej (mozaikowej), częs
to w desenie lub z piaskowcowych płyt piłowanych.
W okresie międzywojennym na wszystkich nowo bu
dowanych ulicach nawierzchnie chodników układa 
się z prefabrykowanych płyt betonowych. Płyty te 
pojawiają się również w dzielnicach zabytkowych 
miasta podczas remontów nawierzchni i ich przebu
dowy. W owym czasie w obrębie obiektów zabytko
wych (ciągi pieszo-jezdne, dziedzińce) zaczęto stoso
wać nawierzchnie kombinowane, tj. pozostawiające 
duże fragmenty nawierzchni tradycyjnej i dla wygody 
pieszych wkomponowano w nią przejścia z kamien- 

64 nych płyt piaskowcowych, kostki rzędowej lub innych

materiałów historycznie uzasadnionych. Przykładami 
mogą służyć: wejście na Wawel wykonane w latach 
1933-34 pod kierunkiem Alfreda Szyszko-Bohusza, 
pasaż między ulicą Meiselsa i ulicą Józefa, dziedzińce 
przy ul. Anny 10 i Kanoniczej 11. Te nieliczne niestety 
przykłady pogodzenia funkcji użytkowych z duchem 
i atmosferą zabytkowej zabudowy powinny stać się 
wskazówką do działania na przyszłość, jeśli pragnie
my zachować niepowtarzalne walory środowiska kul
turowego.
Stosowanie nawierzchni bitumicznych rozpoczęło się 
w początkach bieżącego stulecia. W Krakowie (i 
w Polsce) pierwszy asfalt ułożono w roku 1906 na ulicy 
Kopernika. Był to tzw. asfalt prasowany (wykonany na 
zlecenie władz miejskich przez włoską firmę) z sycylij
skich zmielonych wapieni bitumicznych. Decyzję 
wprowadzenia tej nawierzchni motywowano walką 
z kurzem i hałasem, co -  wobec zgromadzonych tam 
szpitali -  było decyzją słuszną. Dominujące w tym 
okresie pojazdy konne na obręczach stalowych wy
woływały hałas w czasie jazdy po nawierzchni bruko
wej, natomiast pojawiające się już pojazdy samocho
dowe wzniecały kurz na alternatywnie rozpatrywa
nych nawierzchniach tłuczniowych.
Z chwilą zmiany technologii i zastosowania lepiszcz 
bitumicznych do budowy nawierzchni w okresie mię
dzywojennym nawierzchnie bitumiczne ugruntowały 
stopniowo swe stanowisko pośród innych nawierzch
ni drogowych osiągając coraz większy rozwój. Asfalty 
wkraczające początkowo nieśmiało w nowe osiedla 
i arterie komunikacyjne, po drugiej wojnie światowej 
osiągnęły w Krakowie lawinowy przyrost. Asfaltowano 
wszystko, co można było zaasfaltować. Zaniechano 
reperacji istniejących nawierzchni jezdni i chodników 
ze względu na pracochłonność robót brukarskich 
i wszystkie nawierzchnie wymagające przebrukowa- 
nia, nawet fragmentarycznego, przykryto pokrowcem 
bitumicznym. Działanie to uzasadnione w wielu wy

padkach w odniesieniu do zespołów zabytkowych 
w miastach jest niedopuszczalne i karygodne. Zmie
nia ono całkowicie charakter zabudowy, narusza 
ogólną kompozycję architektoniczną i powoduje 
utratę walorów historycznych i estetycznych całego 
zespołu urbanistycznego.
Biorąc pod uwagę przedstawiony krótki zarys history
czny rozwoju nawierzchni ulic Krakowa, odpowiedź 
na postawione na wstępie trzy pytania jest tylko jedna: 
należy z całym wysiłkiem dążyć do połączenia nie
zbędnych funkcji komunikacyjnych miasta z zacho
waniem walorów historycznych ulic i placów. 
Równocześnie z rewaloryzacją budynków należy za
dbać o rewaloryzację zabytkowych ulic, dziedzińców, 
placów oraz wszystkich elementów wchodzących 
w skład tzw. elewacji poziomej.
Na wielu ulicach sprawa może się ograniczać do 
zdjęcia nawierzchni asfaltowej i reperacji odkrytej 
nawierzchni kamiennej. Inne ulice, zwłaszcza te, na 
których przykryto tory tramwajowe wbudowane w jez
dnię (np. ul. Floriańska, Szewska), po wycofaniu trak
cji z obrębu plant wymagają przebrukowania. W trak
cie badań ujętych kompleksowo może wyniknąć ko
nieczność całkowitej przebudowy niektórych ulic za
bytkowego śródmieścia, niemniej koszt ich restaura
cji i wkomponowania w otaczającą zabudowę będzie 
na pewno o wiele niższy od kosztu rewaloryzacji 
otaczających budynków, a uzyskany końcowy efekt 
w ujęciu całego zespołu architektonicznego udowod
ni nam, że sprawa omawianej elewacji poziomej jest 
sprawą, którą warto było się zająć. 1 2 3

1 A. Kuhnel, Ulice. Lwów-Poznań 1925.
2 Zdzisław Sznuk, Podręcznik do budowy dróg bitych, grun
towych i ulic miejskich. Warszawa 1918 (sformułowania i in
terpunkcję zachowano wg oryginału).
3 Bożena Wyrozumska, Materiały Komisji Nauk Historycz
nych PAN nr 21, s. 24.
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Profesor Jan Bogusławski urodził się 12 maja 1910 roku 
w Warszawie. W roku 1927 zdaje maturę w gimnazjum im. 
Batorego i rozpoczyna studia na Wydziale Architektury 
Politechniki Warszawskiej. Dyplom otrzymuje w 1933 roku. 
W latach 1934-1935 studiuje u prot Tournau w Ecole des 
Beaux Arts w Paryżu. Po powrocie do kraju rozpoczyna 
samodzielną działalność zawodową. Realizuje kolejno trzy 
budynki willowe z autorskimi wnętrzami i kompletem mebli. 
Podział zainteresowań między architekturę i projektowanie 
wnętrz pozostał w jego twórczości do końca. W roku 1937 
odnosi pierwszy poważny sukces na forum międzynarodo
wym: po wygraniu konkursu realizuje, wraz z Konstantym 
Danką, wnętrza weekendowe w dziale sztuki w Polskim 
Pawilonie na Międzynarodowej Wystawie w Paryżu, za które 
otrzymuje Grand Prix. O randze sukcesu świadczą choćby 
nazwiska współprojektantów polskiej części wystawy pary
skiej. Pod hasłem „Sztuka i technika wżyciu codziennym” 
znalazły się tam między innymi prace: Stanisława i Barbary 
Brukalskich, Bohdana Pniewskiego, Jerzego Hryniewiec
kiego, Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcy.
Następny rok działalności Bogusławskiego mija pod zna
kiem pracy nad wnętrzami w Polskim Pawilonie na Między
narodowej Wystawie w Nowym Jorku. W tym okresie po
wstają jego pierwsze wnętrza i meble reprezentacyjne: hall 
wejściowy pawilonu i gabinet ambasadora, dekorowany 
płaskorzeźbami Stanisława Sikory.
Pracę twórczą przerywa wybuch wojny. Bogusławski został 
zmobilizowany do armii gen. Kleeberga i po kapitulacji 
dostał się do niewoli. Okres okupacji spędza w Oflagu II 
C w Woldenbergu, gdzie prowadzi wykłady z historii archi
tektury i architektury wnętrz oraz wykonuje ponad sto 
projektów mebli wraz z wnętrzami, sześć projektów indywi
dualnych domów mieszkalnych, cztery projekty kościołów, 
szkicowe projekty gmachów monumentalnych, jedenaście 
projektów dekoracji teatralnych. Studiuje rzeźbę.

W styczniu 1945 r. wraca do Warszawy i rozpoczyna pracę 
w Biurze Odbudowy Stolicy. Równocześnie podejmuje dzia
łalność dydaktyczną. W latach 1945-1949 prowadzi wykłady 
na temat architektury wnętrz na Wydziale Architektury Poli
techniki Warszawskiej, a następnie w latach 1950-1955 
w Katedrze Wnętrz i Sprzętu w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Od roku 1954 wykłada również w Katedrze Projektowania 
Budynków Użyteczności Publicznej na Wydziale Architektu
ry w Warszawie.
W roku 1957 zostaje docentem, a w roku 1969 otrzymuje tytuł 
profesora nadzwyczajnego.
W pierwszym powojennym okresie twórczości współpracuje 
z arch. Józefem Lewińskim. W latach 1946-48 obaj realizują 
Dom Rzemiosła w Pałacu Chodkiewiczów na ulicy Miodowej 
i kino Praha.
Z tego okresu pochodzą również projekty konkursowe na: 
teatr w Łodzi, Dom Słowa Polskiego i zespół budynków 
Centrali „Społem ” (z Chyroszem).
W roku 1948 rozpoczyna się, trwająca przez osiemnaście lat, 
współpraca z arch. Bohdanem Gniewiewskim. W początko
wym okresie wspólnej działalności powstają między innymi 
projekty Teatru Wielkiego w Warszawie (praca konkursowa) 
i niezrealizowany projekt Szkoły Handlu Zagranicznego na 
ulicy Miodowej. Kolejny projekt jest wynikiem pracy w dwu
nastoosobowym Zespole Autorskim Projektantów Placu 
Centralnego (Plac Defilad). Dochodzi do realizacji północnej 
i południowej pierzei Alej Jerozolimskich. Z okresu lat pięć
dziesiątych wymienić należy również realizację osiedla 
„Czerniakowska” ( z Bohdanem Gniewiewskim i z Jerzym 
Baumillerem) i projekt wstępny obrzeża Starego Miasta 
w Warszawie (z Mieczysławem Kuźmą).
Ten ostatni projekt i wcześniejsza nagroda w konkursie na 
urbanistyczno-architektoniczne rozwiązanie Placu Zamko
wego i związanego z nim obszaru Starego i Nowego Miasta

powodują pierwsze zainteresowanie problemem Zamku 
Warszawskiego. Pomimo braku oficjalnej decyzji o odbudo
wie, Bogusławski organizuje pracownię, mającą za zadanie 
stopniową rekonstrukcję choćby części zespołu zamkowe
go. Powstają fragmenty: piwnice gotyckie, kuchnie królew
skie i tzw. Bacciarellówka.
W latach pięćdziesiątych Bogusławski kontynuuje swoje 
zainteresowania meblarstwem i projektowaniem wnętrz. 
Z tego okresu pochodzą realizacje wnętrz ówczesnej Rady 
Państwa ( ze Stanisławem Odyńcem Dobrowolskim) wraz 
z samodzielnym projektem wszystkich mebli, wnętrz i repre
zentacyjnych mebli dla Ministerstwa Komunikacji, mebli 
w Radzie Ministrów na Krakowskim Przedmieściu i skrzydła 
gościnnego Belwederu.
Po roku 1956 powstają projekty, zrealizowane we współpra
cy z Bohdanem Gniewiewskim: przede wszystkim osiedla 
mieszkaniowe „Grzybów” I i II, osiedle „Srebrna”, bary 
szybkiej obsługi („Praha”, „Oaza”, „Zodiak” i „Gruba Kaś
ka”), wieżowiec na ulicy Smolnej, pawilon Chemii i projekty 
konkursowe na gmach opery w Madrycie i teatru w Budape
szcie (obydwa przy współudziale Marii Leszczyńskiej). 
Osobnym wątkiem w powojennej twórczości Bogusławskie
go jest architektura sakralna. Projektuje kościoły: na Sa
skiej Kępie (wnętrza), w Stalowej Woli, kościół na Stegnach 
(z Krzysztofem Dygą i Jerzym Bogusławskim).
W styczniu 1971 r. odżywa sprawa odbudowy Zamku Króle
wskiego. Jest to Jego kolejna, wielka pasja, która jedno
cześnie przynosi mu ostatnią porażkę. Będąc generalnym 
projektantem Zamku zostaje po kilku latach niesłusznie 
usunięty.
Umiera 3 maja 1982 roku.
Był jedną z ostatnich, wielkich indywidualności przedwojen
nego pokolenia architektów. Pozostawił wielki, wszech
stronny dorobek, stanowiący trwały ślad w polskiej archi
tekturze. \
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Jerzy Hryniewiecki:

Znaliśmy się od czasów szkolnych -  razem bawiliśmy się 
w robienie dekoracji w teatrze szkolnym, uczyliśmy się w Gim
nazjum Batorego, potem trafiliśmy na Wydział... Na Wydziale 
ceniliśmy najbardziej innych profesorów. To były czasy, kiedy 
każdy z nas mógł się powołać, że jest uczniem tego czy innego 
profesora. Bogusławski był uczniem przede wszystkim Przy
bylskiego; czuł się jego kontynuatorem. Trzeba powiedzieć, 
że w moim pokoleniu każdy z nas był jeszcze kontynuatorem 
swoich profesorów przedwojennych. Ja byłem uczniem 
Świerczyńskiego. O ile Przybylski był dociekliwym, ale bardzo 
realistycznym poszukiwaczem estetyki architektury, to Świer- 
czyński był sceptykiem -  mimo paradoksów i złośliwości 
rzeczywiście dążył do bardzo czystego, wyraźnego myślenia. 
Okres przedwojenny upłynął nam na projektowaniu domów 
indywidualnych, mieszkalnych. Z tego czasu pochodzą zbu
dowane przez Jana Bogusławskiego dwie wille podmiejskie 
w Miedzeszynie i Komorowie, założone swobodnie w prze
strzeni zielonej ze ściśle związanymi wnętrzami i otaczający
mi elementami krajobrazu jak np. wciągnięcie do wnętrza 
domu wielkiego starego drzewa jako centralnego elementu 
nisko położonych wokół niego wnętrz mieszkalnych. Ukoro
nowaniem twórczości w tym okresie było zdobycie przez 
Niego najwyższej nagrody za wnętrze w pawilonie polskim na 
wystawie międzynarodowej „Arts et Techniques”  w Paryżu 
w roku 1937. Później pięć i pół roku byliśmy w niewoli w obo
zie.To był czas na przemyślenie różnych spraw architektonicz
nych, naturalnie raczej w teorii czy w pracach szkicowych, 
w wyobraźni, niź w jakichś konkretnych architektonicznych 
rozwiązaniach. Chociaż między innymi kościół, który Jan 
Bogusławski zbudował w Stalowej Woli był opracowany 
i przemyślany przez niego w niewoli. Dyskutowaliśmy na te 
tematy. Po wojnie byliśmy obaj w BOS-ie, tylko ja pracowałem 
w innym kierunku, on w innym... ale naturalnie byliśmy bardzo 
zaprzyjaźnieni przez lata całe. Wydaje mi się, źe Bogusławski 
był przede wszystkim konsekwentnym kontynuatorem spraw 
dawnych. Może był On ostatnim, który dzięki temu nie załamał 
się w okresie socrealizmu. Niektórych z nas okres „socrealiz
mu” wykoleił z normalnej ścieżki architektonicznej. Bogusła
wski jednak bardzo konsekwentnie szedł po linii poprawiania 
i kontynuowania tych form przedwojennych, które się jeszcze 
mieściły w pojęciu socrealizmu. Stąd jego domy mieszkalne 
w Alejach Jerozolimskich czy kino Praha. Wtedy także wygrał 
konkurs na wieżowce, które miały być wzniesione w miejscu, 
gdzie stoi teraz Pałac Kultury...
W tym czasie Bogusławski projektował dużo dla budownic
twa mieszkaniowego, ale te projekty nie stały się najbardziej 
dla Niego charakterystyczne, chociaż reprezentowały umiar 
i dyscyplinę kompozycyjną. Tęsknił jednak za indywidualną 
estetyką i rozwijaniem problemów estetycznych, dlatego pro
jektował wnętrza, jak chociażby te dla Rady Państwa w Ale
jach Ujazdowskich. Jego prace wnętrzarskie były zawsze 
kontynuacją -  bardzo dobrą, bardzo kulturalną, na wielką 
skalę, ale kontynuacją. Bardzo lubił walczyć o detal, o dobre 
rzemiosło, ale nie miał w sobie pociągu do poszukiwania 
nowych rozwiązań czy konstrukcji technicznych. Dotychcza
sowy poziom techniki budowlanej Mu wystarczał, intereso
wała Go tylko kontynuacja. Jego cechą charakterystyczną 
była fascynacja detalem, sprawami formy... Jego ulubionymi 
projektami były kościoły, gdzie właściwie forma dyktowała 
wszystko. W polskich kościołach, przy braku wielkich przed
siębiorstw, które by je budowały, zagadnienie konstrukcji 
sprowadzało się do rzemiosła. Jednym z najwybitniejszych 
zdarzeń naszej powojennej architektury była I nagroda zdo
byta przez Jana Bogusławskiego i jego zespół na konkursie 
międzynarodowym na projekt Opery w Madrycie. Projekt ten, 
w swej dojrzałości, doskonałej funkcji i formie, stał się jedną 
z najciekawszych dróg rozwoju budownictwa teatralnego. 
Należy żałować, że projekt ten nie doczekał się realizacji, 
a architektura polska straciła możliwość wykazania swego 
wkładu twórczego w architekturę europejską. To była archite
ktura estetyki, architektura dobrego, wyszukanego rzemiosła. 
Dla Jego osoby było to charakterystyczne. Zrealizowany pro
jekt Ambasady PRL w Moskwie był kontynuacją takiego 
podejścia do zawodu. Budynek jest świetnie wykonany z pięk-*' 
nym układem wnętrz bez poszukiwań nowej ekspresji, którą 
dawały nowe konstrukcje i nowe formy. Bogusławski zamknął 
się w tradycyjnych formach technicznych, ale z wielkim po
czuciem proporcji i estetyki. Stworzył budynek, w którym 
naturalnie podziwia się jego piękno, precyzję, efektowność, 
ale nie podziwia się tego, co pojawia się w różnych nowoczes
nych, wybitnych dziełach: rzeczy, które wnoszą nową dyna
mikę, nowy świat form. W tej dziedzinie Jego poszukiwania, 
jak w przypadku wieżowca na Skarpie, wywołały spore dys
kusje. Nic dziwnego, że przy swojej wielkiej kulturze architek
tonicznej, kulturze detalu, wiedzy na temat architektury histo
rycznej, Zamek potraktował jako zamknięcie swojej twór
czości. Była to Jego Ukochana sprawa, która stała się przyczy
ną Jego ostatniego załamania. Trudno było pogodzić sprze
czność dwóch postaw: z jednej strony -  konserwatorów 
i muzeologów, którzy byli ściśle wierni temu co było, i z dru
giej strony -  Bogusławskiego, który interpretował historię. 
Wiadomo było, że musi dojść do starcia. Zresztą to samo byłe 
w Krakowie z Szyszko-Bohuszem i z tymi samymi ludźmi po 
jednej i po drugiej stronie. Szyszko-Bohusz miał ogromne 
zasługi w odtworzeniu starej architektury, ale wprowadził na 
Wawelu cały szereg rzeczy własnych i nowych pod każdym 
względem, czyli jakby uzupełnił historię, a nie tylko po prostu 
odtworzył. Natknął się wtedy na te same osoby, które potem

uczestniczyły w odbudowie Zamku Warszawskiego. I tak, jak 
Szyszko-Bohusz po wyrzuceniu z Wawelu załamał się w swo
jej twórczości, tak samo dla Janka Bogusławskiego było to 
wielkie załamanie. Później robił jeszcze takie czy inne kościo
ły, ale stracił już nerw do tej wielkiej budowy, którą właściwie 
w stanie surowym zrealizował całkowicie. Właśnie wtedy, gdy 
doszło do tego, za czym On tęsknił -  do detalu, do wnętrz-  
odmówiono mu dalszej współpracy. W dziedzinie twórczości 
możemy to nazwać dramatem. Każdy wybitny architekt, nawet 
rozumiejący dobrze historię, chce do niej dodać swój wkład. 
Nie jest tylko ślepym restauratorem tego, co było. Dąży nawet 
do poprawiania tego co było. Nawet przy budowlach takich 
jak Zamek czy Wawel zawsze zdarzały się pewne rzeczy 
przypadkowe.
Jako uczeń Stanisława Noakowskiego rozumiał dobrze, że 
w naszej architekturze nakładały się kolejne epoki, twórczo 
wprowadzające elementy kolejnych etapów rozwoju, co stało 
się cechą charakterystyczną naszych zabytków i ich żywą rolą 
w naszym życiu.
Nie zmumifikowanych zabytków -  tylko pomników życia do
prowadzonych aż do naszych czasów.
Architekt rasowy, twórczy, marzy, żeby te rzeczy przypadko
we w powstawaniu danego obiektu wyeliminować, żeby osią
gnąć pewną czystość. We Francji Violet-le-Duc czy inni poszli 
w drugą stronę, i oczyścili wszystko, żeby stworzyć jak „naj
prawdziwszy” gotyk. Uprzątnęli go tak, że stworzyli właściwie 
nowy, dziewiętnastowieczny gotyk, stare kościoły i katedry 
były tylko pretekstem do wyżycia się dla ówczesnego archi
tekta. U nas, zarówno ze strony Szyszki-Bohusza jak i Bogu
sławskiego sprawy te nie były tak krańcowe i tak gwałtowne, 
lecz opierały się na polskich sentymentach. Francuzi logikę 
myślenia ocenili wyżej niż sentyment. Bogusławski posiadał 
sentyment myślenia. Jest dość charakterystyczne, że razem 
pasjonowaliśmy się meblem, ale nasze drogi znowu poszły 
innymi torami. Mnie pasjonował mebel nowoczesny, dlatego 
też zostałem wykładowcą form przemysłowych. Bogusławski 
traktował mebel prawie jak rzeźbę. Współdziałał nawet z rzeź
biarzami przy swoich projektach. Mebel był u niego integralną 
częścią architektury wnętrza, ale znowu z punktu widzenia 
estetyki, a nie funkejonalizmu. Bogusławski nie był „funkcjo- 
nalistą” . Siedząc w obozie w ciekawy sposób studiował różne 
wnętrza: wyobrażał sobie wnętrza dla różnych ludzi o różnych 
temperamentach i wiązał to z różnymi charakterami reprezen
towanymi w astrologii... Chodziło o pokazanie ekspresji 
wnętrz dla różnych osób, a tym samym dla różnych celów, 
chociaż właściwie to były wszystko luksusowe wnętrza miesz
kalne. W niewoli tęskniliśmy za luksusem siedząc na stołkach 
zbijanych z desek. Bogusławski robił projekty w formie per
spektywicznych rysunków, nastrojowych, kolorowych. Przy 
kolorystyce współpracował z nim malarz Czarnecki. Technikę 
stolarską znał Bogusławski świetnie i umiał nią operować. Na 
przykład technika jego mebli wzorowanych na egipskich 
polegała na tym, że w Egipcie drewno było niesłychanie 
cennym materiałem i trzeba było oszczędzać. Dlatego te 
egipskie meble są szalenie lekkie, wygięte, przestudiowane. 
Charakterystyczne dla Niego było poszukiwanie znajomości 
historycznej techniki. Poza tym jeszcze tęsknił do tego, żeby 
rzeźba współdziałała -  żeby rzeczywiście wprowadzić do 
mebla czynnik dekoracyjny, co już było zupełnie „dziewięt
nastowieczne” -  stąd jego współpraca z Sikorą i innymi 
rzeźbiarzami.
To był wspaniały człowiek, ale kończył pewną epokę. Pięknie 
kończył, ale jednak ją kończył.

Rozmowa ze Stanisławem Sikorą
Architektura: Współpraca panów rozpoczęła się od wystawy 
w Paryżu w 1937 roku...
Stanisław  Sikora: Byłem wtedy jeszcze studentem, kończy
łem Akademię. Nie wiem jak to się stało, że Bogusławski tak 
się mną zainteresował. Po prostu przyszedł i zaczęliśmy 
myśleć o tym Paryżu.
Architektura: Co Pan robił przy tej wystawie? Były to wnętrza 
weekendowe projektowane przez Bogusławskiego wspólnie 
z Konstantym Danko...
S tanisław  Sikora: Każdy z nas miał własne zadanie. Ja miałem 
wykonać pewne elementy w drewnie i misie w granicie do 
kominka. Później była słynna kołyska dla księżniczki Beatrix. 
Przedwojenna Dyrekcja Lasów Państwowych chciała zarekla
mować polskie drewno. Z okazji urodzenia księżniczki Bea- 
trix postanowiono wykonać i wręczyć jej kołyskę. Było wielkie 
poruszenie. Rozpisywały się o tym gazety polskie i holender
skie. Układano wiersze... Nóżki tej kołyski były z pięknego, 
białego jaworu, podstawa zasadnicza z czarnego dębu. Nad 
nim umieszczono wyrzeźbione różne zwierzątka. Siatka jed
wabiu, listki tkane ze złotych nitek... Stolarkę wykonywała 
fantastyczna, przedwojenna firma Kamler. Pracowali najbar
dziej precyzyjnie jak to można było sobie wyobrazić. W czasie 
pracy Bogusławski pieścił dotykiem każdy element kołyski. 
Janek był fanatykiem w poszukiwaniu sedna najgłębszej 
wartości. Obojętne, czy to były monumenty, czy rzeczy naj
drobniejsze. Skala się nie liczyła, zawsze dążył do doskona
łości. Z takim człowiekiem dobrze się pracowało, chociaż nie 
każdy mógł z Nim wytrzymać. W ostatniej chwili potrafił 
przecież wszystko zmienić...
Architektura: To była wyjątkowa postać w polskiej architektu
rze, architekt, który potrafił tak znakomicie współpracować 
z plastykiem. Na ogół zleca się rzeźbiarzowi, czy malarzowi 
dekorację do istniejącego już budynku, a On współpracował 
z nimi od samego początku.

Stanisław  Sikora: To zawsze musi być wspólna praca od 
początku. Przy naszej pracy nad wnętrzami Urzędu Rady 
Państwa właściwie nie było rozgraniczenia zadań. Nie można 
tylko dekorować...
Architektura: Nie wszystkie materiały lubił. Były takie, których 
nie znosił...
Stanisław  Sikora: Nie lubił brązu, dlatego, że brąz jest lany, 
a nie wykonywany ręcznie. W brązie nie można już nic zmienić 
w gotowym odlewie, nie można dopieścić... Chodziło Mu 
o ciągłe przetwarzanie do samego końca. Sprawy detalu były 
dla niego bardzo ważne.
Architektura: Czy przy współpracy był bardzo apodyktyczny, 
czy lubił narzucać swoją koncepcję?
Stanisław  Sikora: Do pewnego stopnia narzucał, ale potrafił 
spostrzec u partnera pewne elementy warte uwagi i wtedy 
potrafił zmienić swój sposób rozumowania.
Architektura: Jaki był jego stosunek do międzywojennego 
środowiska artystycznego, nie tylko do architektów, lecz 
całego ruchu modernistycznego i lewicującej młodzieży ar
tystycznej, w dziedzinie plastyki do Szczuki chociażby, w ar
chitekturze do Lacherta czy Szanajcy? Z tymi ludźmi musie
liście współpracować, bo przecież zetknęliście się z nimi przy 
okazji wystawy paryskiej, a przecież mieli oni bardzo zdecy
dowane poglądy. Czy Bogusławski podzielał te poglądy, czy 
też go nie interesowały?
Stanisław  Sikora: On tworzył coś bardzo indywidualnego. Nie 
bardzo zwracał uwagę na to, co się wokół dzieje. Uznawał 
jednak na przykład Szanajcę i Lacherta -  zespół, 'który był 
fenomenalnie zdolny, miał dużo szacunku dla Pniewskiego, 
ale potrafił krytycznie podchodzić do tego co robili, nie 
gloryfikując jednocześnie własnej twórczości. Ten samokry
tycyzm był u Niego bardzo mocno rozwinięty.
Architektura: Czy próbował kiedykolwiek w bardziej ogólnej 
formie zwerbalizować zasady i kryteria swojej twórczości? 
Czasami się zdarza, że ktoś działa spontanicznie i nie potrze
buje żadnych zasad.
Stanisław  Sikora: Oczywiście, że działał spontanicznie. Nie 
prowadził analiz, nie podpierał się zasadami, nie posługiwał 
się wzorami. Interesował się plastyką, rzeźbą, malarstwem, 
muzyką, literaturą... Sam zresztą rzeźbił. Miał krytyczny stosu
nek do wielu obrazów, do wielu dzieł rzeźbiarskich. Mówił 
nieraz „Gdybym umiał rzeźbić, to ja bym zrobił dobrą rzeźbę” . 
Trochę umiał, bo na przykład dostał drugą nagrodę w ogólno
polskim konkursie na pomnik na Westerplatte.
Architektura: Interesował się również historią, o czym świad
czy jego praca przy rekonstrukcji Zamku. Wydawałoby się, że 
przy takich zainteresowaniach powinien wyciągać wnioski 
dla własnej twórczości. Tymczasem mówi Pan, że był wyłącz
nie spontaniczny, nie starał się korzystać z tej historii. 
Stanisław  Sikora: Nie starał się korzystać z tej historii z pre
medytacją, wiedza wpływała na Jego twórczość w sposób 
podświadomy. Nie musiał tworzyć żadnych zasad, nie był 
zbliżony do żadnego kierunku, był tylko sobąv 
Architektura: Jak wyglądała sprawa kościoła na Saskiej 
Kępie?
Stanisław  Sikora: Kościół ten zaczęto budować przed wojną. 
Zrobiono fundamenty, a w czasie wojny była w tym miejscu 
prowizoryczna kaplica. Po wojnie Bogusławski jak gdyby 
dostał ten kościół w spadku po poprzednim architekcie. 
Wykorzystując pozostawione fundamenty musiał go przepro
jektować. Zadanie było trudne, ale wybrnął z niego bardzo 
ładnie. Szczególnie piękne są wnętrza tego kościoła. Na 
szczęście zaprosił do współpracy Ostrowskiego, malarza po
chodzącego ze Lwowa, który zrealizował polichromię wnę
trza. Mnie się to podoba, ale ludzie protestowali przez kilka 
lat, uważając, że to nie realizm, że to niepodobne do ludzi. 
Takie były wtedy poglądy. Dopiero ksiądz uzasadnił i wyjaśnił 
co to jest i dlaczego tak wygląda. Po wielu, wielu latach to się 
przyjęło. W międzyczasie, zaraz po wojnie, dużo razem praco
waliśmy. Bardzo popularne było wtedy projektowanie na 
warszawskich gruzach kawiarni. Nie było wtedy żadnych 
robót, a to było potrzebne na już. Bogusławski wspaniale robił 
wnętrza nie istniejących już kawiarni, wkładał w nie tyle 
serca... Nawet lustra były w specjalnie zaprojektowanych 
rzeźbionych ramach. Później nadszedł czas tej wielkiej pracy 
w Urzędzie Rady Ministrów. Dwa lata wspólnej pracy od świtu 
do nocy... I w końcu pojawiła się sprawa Zamku. Dwadzieścia 
lat prowadził pracownię Zamku Warszawskiego. Wszystko 
przygotował, wszystko zrobił, a gdy Zamek już się budował -  
odsunięto Go. Bardzo to przeżył, zaczął chorować. SARP 
zorganizował Mu wtedy wspaniałą wystawę z nagrodą hono
rową roku, żeby choć w części zrekompensować krzywdę, 
jaką Mu wyrządzono...
Jako aktywny członek Oddziału Saska Kępa Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy, otrzymał medal za zasługi dla naszej 
dzielnicy.

Bohdan Gniewiewski:
Rozmawialiśmy często z Bogusławskim o sztuce i o ludziach, 
którzy ją tworzą. Rozmawialiśmy o dwóch nurtach określają
cych dwa różne typy ludzi sztuki: o tym, który wywodzi się od 
Apollina i o drugim, któremu przewodzi Dionizos. Mówiliśmy, 
iż pierwszy jest nurtem racjonalnym, który charakteryzuje się 
niesłychaną konsekwencją i uporządkowaniem, i że drugi jest 
żywiołowy, wiedziony instynktem, problemy chwytający 
emocją.
A teraz przyszedł czas, że i Jego życie i Jego twórczość 
sądzimy.
W moim odczuciu Bogusławski był ogarnięty tym drugim
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1933-1939 -  MEBLE Patrz zdjęcie 1A, 1B strona 68

1935-1936 -  DOM LETNI W KOMOROWIE Patrz zdjęcie 2 strona 68

1936 -  PRACOWNIA WŁASNA NA PODDASZU

1937 -  WNĘTRZA PRZEDSTAWIONE NA WYSTAWIE „SZTUKA I TECHNIKA” W PARYŻU. 
Fresk Bolesława Cybisa, rzeźba Franciszka Strynkiewicza Patrz zdjęcie 3 strona 68

1937 -  ŁÓŻECZKO DLA KSIĘŻNICZKI BEATRIX, CÓRKI KRÓLOWEJ HOLENDERSKIEJ JULIANY. 
Fragmenty rzeźbiarskie Stanisława Sikory Patrz zdjęcie 4 strona 68

1938 -  WNĘTRZA WILLI NA UL. KLONOWEJ W WARSZAWIE Patrz zdjęcie 5 strona 68

1938 -  POMNIK-MAUZOLEUM GENERAŁA ORLICZ-DRESZERA NA OKSYWIU. 
Współpraca: rzeźbiarze Potrawnik i Stanisław Sikora

1939 -  PAWILON POLSKI NA MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWIE W NOWYM JORKU. 
Rzeźby Stanisława Sikory Patrz zdjęcie 6 strona 68

1945 -  MEBLE DO DOMKÓW FIŃSKICH BOS (niezrealizowane)

1945-1967 -  MEBLE Patrz zdjęcie 7A, 7B strona 68

1946 -  KOŚCIÓŁ NA SASKIEJ KĘPIE 
W WARSZAWIE

1948 -  MEBLE BOGUSŁAWSKIEGO NA WYSTAWIE GRUPY ARTYSTYCZNEJ „ARKADY” W MUZEUM
NARODOWYM. Patrz zdjęcie 8 strona 68

1948 -  PDT W WARSZAWIE -  projekt konkursowy, II nagroda. Współpraca: Józef Łowiński

1948 -  DOM SŁOWA POLSKIEGO W WARSZAWIE -  projekt konkursowy. Współpraca: Józef Łowiński

1948 -  POMNIK ZWYCIĘSTWA W PARKU UJAZDOWSKIM W WARSZAWIE -  projekt konkursowy. 
Współpraca: Stanisław Sikora
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1948 -  ZESPÓŁ GMACHÓW CENTRALI 
„SPOŁEM” -  projekt konkursowy, II 
nagroda. Współpraca: Józef Łowiński

1949 -  AMBASADA PRL W RZYMIE (niezrealizowana)

1949 -  TEATR W ŁODZI -  projekt konkursowy, II nagroda. Współpraca: Bohdan Gniewiewski

1948-1951 -  BUDYNEK ÓWCZESNEJ 
RADY PAŃSTWA (obecnie Rady Minis
trów) -  wnętrza. Współpraca: Stani
sław Odyniec Dobrowolski, rzeźby Sta
nisława Sikory

t



1952 -  STACJE METRA W WARSZAWIE -  projekt konkursowy, I i II nagroda

1952 -  WYŻSZA SZKOŁA HANDLU ZAGRANICZNEGO W WARSZAWIE (róg ul. Miodowej i ul. Długiej) -  
(niezrealizowana). I nagroda na Zjeździe SARP Współpraca: Bohdan Gniewiewski

1952 -  OPERA W LIPSKU -  projekt konkursowy. Współpraca: Bohdan Gniewiewski

1953 -  ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE POWIŚLA. Współpraca: Bohdan Gniewiewski

1953-1954 PHOJEKT URBANISTYCZNY CENTRUM WARSZAWY (w Zespole Autorskim Projektantów 
Placu Centralnego)

1953-1954 -  ZABUDOWA PIERZEI AL. 
JEROZOLIMSKICH W WARSZAWIE

t
X

1955 -  ARCHITEKTONICZNE ROZWIĄZANIE PLACU ZAMKOWEGO I ZWIĄZANEGO Z NIM OBSZARU STAREGO 
I NOWEGO MIASTA -  projekt konkursowy, II nagroda

1955-1957 -  OSIEDLE „CZERNIAKOW
SKA” W WARSZAWIE. Współpraca: 
Bohdan Gniewiewski

1956 -  PAWILON POLSKI NA WYSTAWĘ ŚWIATOWĄ W BRUKSELI -  projekt konkursowy, wyróżnienie. 
Współpraca: Jerzy Baumiller

WNĘTRZA M/S „BATORY”. Patrz zdjęcie 9 strona 68
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1957 -  BUDYNEK MIESZKALNY Z BA
REM „OAZA” NA UL. TARGOWEJ 
W WARSZAWIE. Współpraca: Bohdan 
Gniewiewski, mozaiki Maria Leszczyń
ska

i

1957 -  POMNIK BOHATERÓW WAR
SZAWY NA PL. ZAMKOWYM -  projekt 
konkursowy, I nagroda

1957 -  BAZYLIKA OO. JEZUITÓW 
W WARSZAWIE -  projekt konkursowy, 
I nagroda

ŚRÓDMIEJSKIE OSIEDLA MIESZKA
NIOWE „GRZYBÓW I i II”, „SREBRNA” 
W WARSZAWIE

OŚRODEK INFORMACJI KULTURAL
NEJ AUSTRII W WARSZAWIE. Współ
praca: Bohdan Gniewiewski



19 6 3 -POMNIK OBROŃCÓW WESTERPLATTE-projekt konkursowy. Współpraca: Maria Leszczyńska

1961 -  PAWILON CHEMII NA UL. 
BRACKIEJ W WARSZAWIE

1962 -  WIEŻOWIEC MIESZKALNY NA 
STYKU UL. BRACKIEJ I KRUCZEJ 
W WARSZAWIE (niezrealizowany). 
Współpraca: Bohdan Gniewiewski

BLOK BIUROWY Z BAREM NA PL. 
ZAMKOWYM W WARSZAWIE. Współ
praca: Bohdan Gniewiewski

1956-1974 -  KOŚCIÓŁ W STALOWEJ 
WOLI -  realizacja projektu konkurso
wego

„BACCIARELLÓWKA” _ PAŁAC ŚLU
BÓW I SIEDZIBA ZPAF W WARSZA
WIE. Współpraca: Irena Oborska
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1963 -  OPERA W MADRYCIE -  PRO
JEKT KONKURSOWY, I nagroda. 
Współpraca: Bohdan Gniewiewski,
Marcin Bogusławski, Maria Leszczyń
ska

1966 -  TEATR NARODOWY W BUDA
PESZCIE -  projekt konkursowy, II na
groda. Współpraca: Bohdan Gniewie
wski i Maria Leszczyńska

1966 -  WIEŻOWIEC MIEŚZKALNY NA 
UL. SMOLNEJ W WARSZAWIE. Współ- 
praca: Bohdan Gniewiewski

1967 -  BAR „GRUBA KAŚKA” PRZY 
ARSENALE W WARSZAWIE. Współ
praca: Bohdan Gniewiewski, malars
two: Maria Leszczyńska
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RATUSZ W AMSTERDAMIE -  projekt 
konkursowy

1969 -  AMBASADA PRL W MOSKWIE -  
realizacja projektu konkursowego. 
Współpraca: Waldemar Hinc i Woj
ciech Kowalczyk

1955-1976 -  REALIZACJA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE Patrz zdjęcia strona 74

1970 -  BAR „ZODIAK” NA ŚCIANIE 
WSCHODNIEJ W WARSZAWIE. Współ 
praca: Bohdan Gniewiewski, Maria Le 
szczyńska

KOŚCIÓŁ W GORAJCU KOLO ZAMOŚ
CIA (w budowie)

1981 -  KOŚCIÓŁ NA STEGNACH 
W WARSZAWIE (w budowie). Współ- 
praca: Krzysztof Dyga i Jerzy Bogusła
wski

1982 -  POMNIK JANA PAWŁA II przed katedrą św. Jana w Warszawie (niezrealizowany). 
Współpraca: Stanisław Sikora



nurtem. Był cały żywiołem architektonicznym.
W odróżnieniu od ludzi spokojnych, którzy zwykli dokonywać 
wyboru swoich zainteresowań, posiadał unikalną już w dzi
siejszym świecie cechę dawnych mistrzów -  wszechstron
ność. W swoim zawodzie interesował się wszystkim i znał się 
na wszystkim.
Bogusławski, jako architekt dostrzegał zawsze istotną spój
ność między wnętrzem, meblem, detalem architektonicznym, 
kształtowaniem całego obiektu architektonicznego i wreszcie 
kształtowaniem struktury urbanistycznej tego obiektu. 
Zawsze dążył do syntezy wszystkich sztuk plastycznych. Isto
tę swej działalności upatrywał w osiągnięciu współgrania 
form architektonicznych z rzeźbą i malarstwem. Wiązało się 
z tym Jego umiłowanie dawnej architektury, tej, w której 
synteza sztuk dokonała się. Jedną z pierwszych prac, jakie 
zostały mu powierzone po wojnie była jak byśmy to dziś 
określili rewaloryzacja Pałacu Chodkiewiczów na ulicy Mio
dowej w Warszawie dla Domu Rzemiosła. Zajmował się tą 
pracą z ogromną pasją.
Fascynowała Go obróbka architektoniczna różnych materia
łów -  drewna, na którym zresztą doskonale się znał (sam 
rzeźbił), kamieniarki, tkaniny itp. Również metal znał bardzo 
dobrze.
Ukoronowaniem tych zainteresowań były na pewno Jego 
prace na temat Zamku Warszawskiego. Bogusławski nie miał 
zainteresowań czysto naukowych i konserwatorskich. Pracę 
nad rewaloryzacją zabytków w ogóle, a przede wszystkim 
Zamku, określiłbym jako kolejny przejaw Jego wrodzonej 
żywiołowości architektonicznej. Z pasją dążył do odtworzenia 
tych wartości architektonicznych, które zostały stworzone 
przez poprzednie pokolenia.
Rozsadzała Go chęć przywrócenia dzieła architektonicznego 
do życia. Dostrzegał przede wszystkim żywą i twórczą myśl 
naszych poprzedników.
Sądzę, że wspominając Bogusławskiego należy zwrócić rów
nież uwagę na tę sferę Jego działalności, która w zawodzie 
architekta stanowi niejako margines, pozostając jednak za
wsze niezwykle istotną. Mam tu na myśli sprawę taktyki 
wykonywania zawodu. Bogusławski zawsze twierdził, że 
w pracy architekta nie wystarczy usiąść, projektować i zlecać 
realizację wykonawcy. Mając na uwadze dziesiątki ludzi i in
stytucji, z którymi mamy do czynienia w naszym zawodzie 
trzeba umieć skoordynować wszystkie działania, aby osią
gnąć w efekcie jak najlepszy wynik. Rozważając to zagadnie
nie, przypominaliśmy sobie z Bogusławskim słowa Gutta, 
który powtarzał bardzo często, że obiekt architektoniczny ma 
tylko jednego dobrego adwokata, tj. architekta; każdy, kto 
architektem nie jest, przejawia jedynie cząstkowe zaintereso
wanie problemem. Trzeba przyznać, że Bogusławski miał 
dobrą intuicję w metodzie postępowania, poczynając od 
momentu zdobycia zlecenia, a kończąc na oddaniu obiektu 
do użytku.
Kolejna dziedzina, której poświęcił się Bogusławski to, jak 
wiadomo, dydaktyka. Traktował ją również jako fragment 
działalności architektonicznej. Śądzę, że właśnie z takiego 
podejścia Bogusławskiego do dydaktyki wypływała umiejęt
ność stwarzania wokół siebie, w swoim zakładzie, atmosfery 
solidnej nauki zawodu. A przecież nie każdemu się to udaje. 
Bogusławskiego interesowała nade wszystko realizacja dzie
ła architektonicznego. Jest to cecha rasowego architekta, 
który przecież pracuje nad projektem w tym celu, aby dany 
obiekt został zrealizowany.
Chciałbym jeszcze raz podkreślić niesłychaną wszechstron
ność Bogusławskiego, Jego zainteresowanie wieloma dzie
dzinami, sięganie do opanowania całego dzieła architektoni
cznego, Jego działanie w myśl zasady, że detal i wnętrze 
stanowi integralną część całego obiektu. Takie całościowe 
ujmowanie zagadnień związanych z architekturą nie jest 
w Polsce popularne. A On właśnie przejawiał gigantyczną 
pasję prowadzenia obiektu konsekwentnie do samego końca. 
Tkwiło w nim zaufanie do materiałów sprawdzonych, takich, 
które istnieją w przyrodzie. Preferował drewno i kamień; lubił 
też stal. Miał natomiast ogromną nieufność do współczes
nych technologii, na przykład do prefabrykacji, czy ścian 
kurtynowych. Źródłem owego braku zaufania były zapewne 
czasy, w których wyrósł, a w których ufano przede wszystkim 
przedmiotom dobrze już znanym. Pasjonował się również 
zagadnieniami wielkich konstrukcji w salach wystawowych, 
czy w halach jednoprzestrzennych.
Myślę, że życie i działalność Bogusławskiego może być wzo
rem dla wielu architektów. Żył tak intensywnie, że na pewno 
swego życia nie zmarnował. Bogusławski wykorzystał swoje 
życie dla architektury do granic możliwości. I dobrze się tej 
architekturze zasłużył.

Z Krzysztofem Dygą i Andrzejem 
Ustianem (asystentami prof. Bogu
sławskiego) rozmawiają: Marek 
Kusztra i Krzysztof Ozimek
M arek Kusztra: Przeglądając projekty Bogusławskiego rzuca 
się w oczy przede wszystkim niezwykła różnorodność w Jego 
działalności. Projektował nie tylko w różnych skalach od 
drobnego przedmiotu do monumentalnego budynku, ale 
również w różnych konwencjach stylistycznych, od socrealiz
mu do modernizmu lat sześćdziesiętych. Nasuwa się pytanie - 
jakie zasady wyznawał w swojej twórczości, by godzić rzeczy 
wydawałoby się tak odległe od siebie, a niekiedy wręcz 

yg sprzeczne. Wiemy, że rekonstrukcja takich zasad nie jest

sprawą prostą. Być może Wydział Architektury jest miejscem, 
gdzie można to zrobić stosunkowo najłatwiej. Tu się przeka
zuje wiedzę...
Krzysztof Ozim ek: Tak. Jest podobno taka zasada, że wykła
dane na uczelni prawdy subiektywne są obiektywizowane, 
ponieważ przekazuje się je ex cathedra. Każdy przez zajmo
wanie stanowiska pisze prawo, w związku z tym prawem te są 
różne i zależą od wykładającej je osoby.
M arek  Kusztra: Dla studentów katedra Bogusławskiego była 
jakby szkołą w szkole...
Krzysztof Dyga: Tak, był niezależny. Był zresztą taki jako 
człowiek. Nie przejmował się tym, co jest modne, tym, co 
,.trzeba dzisiaj” . Wiedział swoje. Dla mnie był klasykiem, 
ostatnim ze starej szkoły, co można znaleźć w całej Jego 
twórczości. Chciał być nowoczesny, ale nie potrafił... 
Krzysztof Ozim ek: ... jeśli przez nowoczesność rozumiemy 
liberalizację zasad.
Krzysztof Dyga: On tak rozumianą nowoczesność nazywał 
modą i walczył z nią. Miał swoje zasady i trzymał się ich. 
M arek Kusztra: Właśnie, ale jakie były te zasady?
Andrzej Ustian: Chyba jedną z najważniejszych zasad Profe
sora było dobre rzemiosło, o czym świadczy większość jego 
prac. Do estetyki przywiązywał mniejszą wagę. Nie można 
chyba mc ,vić o jakimś kanonie lub szkole którą uprawiał. 
Krzysztof Dyga: Dla Profesora rzemiosło architektoniczne 
nie miało tajemnic. Nie interesowały Go trudności w zrealizo
waniu pomysłu, bo z góry wiedział, co jest możliwe a co nie. 
Interesował Go sam pomysł. Nie bardzo wiem natomiast, jak 
określić zasady Jego estetyki...
Krzysztof Ozim ek: Kiedyś na korekcie powiedział: „Ja zmie
niłem estetykę trzy razy. Więcej nie zamierzam, bo to kosztuje 
strasznie dużo, dużo wysiłku. Teraz zmieniajcie ją sami” . 
Innym razem: „Dla klienta trzeba mieć przynajmniej pięć 
elewacji. Dla was dorobienie się jednej to już niezwykły 
sukces” . Myślę, że sprawę estetyki traktował użytkowo. 
Krzysztof Dyga: Trzeba Go było znać, żeby wiedzieć, o czym 
mówił. Stosował różne skróty myślowe i hasła, których nie
znajomość powodowała, że czasem nie wiadomo było o co 
chodzi. Poza tym był człowiekiem wszechstronnie wykształ
conym, co się przejawiało we wszystkim co robił. Historia 
sztuki, historia architektury, mebel, wnętrza, literatura, muzy
ka... Był człowiekiem dużej kultury i wiedzy, a zatem miał 
głębsze podejście do wszystkiego nad czym pracował. To był 
ostatni „prawdziwy” profesor na Wydziale. Wszystko, co 
robił, miało jakąś klasę. Prace z okresu socrealizmu były dla 
mnie zaskoczeniem. Wynikały one chyba z francuskiej szkoły 
klasyki. Na swój sposób je chyba kochał, jak wielu wielkich 
zresztą.
Krzysztof Ozimek: Chciałbym na chwilę wrócić do pracy 
Profesora na wydziale i do jego metody nauczania. Czy 
kształcenie polega na uczeniu konstruowania form, czy na 
dawaniu sobie rady z pomysłem, a potem z całą drogą aż do 
realizacji, czy też chodzi o nauczenie form dla ucieleśnienia 
jakiejś konwencji, czy też o poznanie -  jak się samemu 
pracuje, żeby przejść od prawie abstrakcyjnych pomysłów do 
użytkowych konkretów. Profesor oceniał, według określone
go kryterium, jak daleko ktoś poszedł w danej konwencji. 
Można się zatrzymać jedynie na werbalnej deklaracji koncep
cji, można ją również przetwarzać ciągle, w zmaganiu się 
z potrzebą realizacji określonego programu.
Andrzej Ustian: Odnoszę wrażenie, że Profesor bardziej cenił 
trudne do zdefiniowania wartości wewnętrzne, natomiast 
sam wynik nie był dla Niego taki ważny.
Krzysztof Dyga: Tak, dla Profesora bardziej liczył się sam 
moment zabawy z formą. Umiał przyjąć najbardziej nawet 
zwariowane pomysły, tylko że jednocześnie widział jakby 
więcej i szerzej. Czasami w dwóch, trzech kreskach naryso
wanych przez studenta potrafił dostrzec koncepcję, o której 
ten nie miał nawet pojęcia.
M arek Kusztra: Taka metoda projektowania nie była chyba 
jedyną drogą. Interesuje mnie sprawa kontekstu urbanistycz
nego i czerpania pomysłów z otoczenia.
Krzysztof Dyga: Profesor lubił obiekty-pomniki...
Krzysztof Ozimek:, „Tworzące miejsca” ?
Krzysztof Dyga: Tak. Uważał, że taki obiekt nie może być 
podporządkowany czemukolwiek i dlatego często dawał stu
dentom do rozwiązania sytuacje neutralne, żeby otoczenie 
nie miało wpływu na projekt. Chodziło o zabawę z formą, bez 
żadnych obciążeń wynikających z kontekstu.
Krzysztof Ozim ek: Tak, to było utrudnienie. Nie można się 
było usprawiedliwiać i „podpierać” .
Andrzej Ustian: Myślę, że w trakcie wieloletniej praktyk', 
Profesor zdał sobie sprawę z olbrzymiej ilości czynników 
wpływających na projekt i dlatego starał się dobierać tematy 
studenckie, upraszczając rzeczywistość. Stąd sporo sytuacji 
teoretycznych.
M arek Kusztra: Pytanie p urbanistykę dotyczy również Jego 
własnej twórczości.
Krzysztof Ozim ek: Urbanistyka daje wytyczne do tworzenia 
architektury, a On przecież robił głównie budynki.
M arek Kusztra: Projektował również osiedla, a to przecież 
problem nie tylko ustawienia domów.
Krzysztof Dyga: Profesor wierzył w urbanistykę rozumianą 
jako budowanie konkretnego kawałka miasta. Natomiast nie 
wierzył w urbanistykę stanowiącą niejako „teoretyczny” frag
ment procesu projektowania. Jeśli miał za zadanie zaprojek
tować osiedle, to wiedział co z tym zrobić. Pamiętam, robiłem 
z nim kiedyś konkurs na Espoo W projekcie należało 
narysować duży fragment miasta. Widać było, że męczył się 
z tym wszystkim, że było to przeciwne Jego naturze. Nie 
wierzył w to co robi i tak się to skończyło. Później, po

rozstrzygnięciu konkursu, powiedział: „Przecież to i tak bę
dzie zupełnie inaczej zrobione” . Makieta była bardzo ładna, 
rzeźbiarska, nierealna.
Andrzej Ustian: Planowanie przestrzenne Go nie interesowa
ło. Urbanistyka tak, o ile była wymierna, namacalna. Musiał 
mieć w ręku trójwymiarową materię.
Krzysztof Ozim ek: Wiąże się z tym problem programowania 
wytycznych w operowaniu ludźmi, wywoływania potrzeb, 
a nie ich zaspokajania. Tego Bogusławski unikał. Inni zajęli 
się planami gospodarczymi, czy planowaniem przestrzennym 
i, zamiast zaspokajać potrzeby konkretnego użytkownika, 
usprawiedliwiali niedociągnięcia. W ten sposób wepchnięto 
architektów w technologię wielkiej płyty.
M arek Kusztra: A jaki był stosunek Bogusławskiego do no
wych technologii?
Andrzej Ustian: Przypomina mi się mój dyplom robiony 
u Bogusławskiego. Projektowałem elektrownię atomową 
o skomplikowanej technologii. Profesor nie chciał ze mną 
rozmawiać dopóki nie przyniosłem makiety projektu i modelu 
urządzeń, które się miały znaleźć wewnątrz.
Krzysztof Dyga: Potraktował to jako rzeźbę. Technologia dla 
Niego nie była ważna, ponieważ uważał, że to raczej sprawa 
inwestora.
M arek Kusztra: Bogusławski najchętniej tworzył architekturę 
reprezentacyjną. Stąd monumentalizm w Jego projektach, 
który przecież również był sprawą inwestora.
Krzysztof Dyga: Wydaje mi się, że dla Niego była to ucieczka; 
miejsce, gdzie można było w ogóle coś zrobić. Kiedy zaczął 
projektować meble dla Rady Państwa, dostał do dyspozycji 
wszystkie materiały i najlepszych rzemieślników, zupełnie jak 
przed wojną. Okres powojenny był dla Niego jako artysty 
rozpaczą. Nie było nic.
M arek Kusztra: Niemniej lata piędziesięte -  tak się przynajm
niej zwykło uważać -  były jeszcze okresem niezłego rzemiosła 
w tym kraju. Jeszcze istnieli prawdziwi rzemieślnicy. Pod tym 
względem lata sześćdziesiąte to już było dno.
Andrzej Ustian: Profesor uważał, że najpierw trzeba znaleźć 
deskę, obejrzeć ją, powąchać i wtedy zastanowić się, co z niej 
zrobić. Przede wszystkim inspirował go materiał.
M arek Kusztra: To nie mógł być każdy materiał?
Krzysztof Dyga: O nie. Profesor lubił szlachetne materiały, 
takie, które się szlachetnie starzeją. Aluminium jest do nicze
go, plastik jest do niczego... Dobry jest kamień, drewno, 
skóra, etc. Był przecież również rzeźbiarzem.
Andrzej Ustian: Niekiedy bolał nad tym, że nie postawił 
żadnego pomnika. Było to jego nie spełnione marzenie. 
Architekturę, rzeźbę i malarstwo traktował jako całość. Dbał 
o stronę kolorystyczną i traktował ją bardzo poważnie. Sądzę, 
że dla Profesora plastyk był pełnoprawnym partnerem. Opar
cie się na grze światła i na witrażach w kościele w Stalowej 
Woli było zamierzone przez Profesora od samego początku. 
Był to wynik współpracy z plastykiem już w pierwszej fazie 
projektowania, a nie dorabiania witraży do już istniejących 
wnętrz. Takie postępowanie jest rzadkością w architekturze. 
Wymaga wielkich umiejętności.
Krzysztof Dyga: Tak, był człowiekiem, od którego można się 
było wiele nauczyć.
Krzysztof Ozim ek: To prawda, lecz nigdy nie było wiadomo, 
w którym momencie. Pod tym względem przypominał trochę 
Kantora. Ta sama aktywność i impulsywność. Mógł mieć 
dwugodzinny wykład, a słuchacze wynosili z tego trzy zdania. 
Reszta jakby się nie liczyła. W' czasie zajęć albo nic się nie 
działo, albo działo się bardzo dużo i akurat ktoś mógł być tego 
świadkiem. Trzeba było Go śledzić, być z Nim, bo tylko dzięki 
temu można było dużo zyskać.
M arek Kusztra: Może właśnie dlatego był na Wydziale nazy
wany „mistrzem” ?

Zdjęcia do artykułu wykonali:
Ryszard Kazimierski (1), Krzysztof Niemiec (8), Leszek 
Pempel (9) A
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translated by Charles Vincent

Chotomów -  A Plan for a Pluralistic Town -  Piotr Wicha -  p. 29-52
The deciding influence on the solution accepted for the Master Plan design for 
Chotomów was the striving to find appropriate functional/spatial and program 
frameworks, which might create a possibility for increasing social intercourse via 
the creation of definite territorial and environmental groups and communities. 
The zones most conducive to the creation of the required social phenomena are 
the downtown areas. This district is regarded as the“ property” of al I of the citizens 
of an urban complex, while certain parts of it may be, in addition, especially 
connected with certain groups or environments. Thus in conjunction with this the 
dependence of group interests of the residents of this zonę should be recognized 
in relation to the communities of the whole town. The naturę of development, 
physical shaping, concentration and variety of program should, in this area, 
accord with the historically established cultural stereotype bf the town. Except- 
ionally important is the matter of physical symbolics and legibility of the limits of 
territories.
The basie spatial unit of the downtown quarter is the house (or houses surround- 
ing a courtyard), located on a plot placed by a Street or square, being built up by 
a definite developer, in accordance with the principles of urban regulation.
The downtown service program for the inhabitants should not be subordinated to 
the principles of a hierarchical system defined by town-planning standards, 
but should be based on the laws of market competition. The multiplicity 
ot torms of the development, design and construction of a town must be the result 
of a democratic and pluralistic, public and economic life, which should be 
controlled by bodies created even before construction begins by an autonomous 
council created by the community being formed of futurę residents.
Chotomów is part of the futurę Northern Belt of the Warsaw Metropolitain Area, 
and is to include the eastern areas of the lands lying between the rivers Vistula and 
Bugonarew. At present there are smali villages there. The val uable elements of the 
local traditions have been adopted in the Solutions of the Master Plan for the futurę 
town. It will afford housing for 65,000 inhabitants and work-places for 31,000. 
Service establishments/light industry and offices have principally been located in 
the downtown area, whose character should be the factor deciding about the 
appearance of the town as a whole. Because of the rather considerable distance 
from central Warsaw (about 25 km), Chotomów is treated from all pointsof view in 
the design as an independent Warsaw-side town with a complete rangę of urban 
functional/spatial zones.
The method of shaping its central area can be connected with that concept of 
a town as imprinted in human awareness. Making up the downtown area, besides 
housing areas integrated with services, we have an area of the centre proper, with 
shopping, catering, services and production. The central land plots run parallel 
with the cross-town railway, ensuring links with the remaining complexes of the 
Belt’ and with Warsaw. This building development is intended to isolate the 
downtown colonies and housing estates from the noise and pollution of the 
railway linę.
In the spatial gradient of the downtown housing there is a breakdown into space 
semi-public (the estate), developed, open and separated, common space (the 
colony, settlement, village), semi-private space (the house, staircase) and private 
space (the dwelling or perhaps the house garden). Also assumed is a division or 
the public space integrating the housing estates and quarters into the neutral 
town grid of streets, junctions and lines (places, avenues etc.), the layout 
crystallizing space (squares, avenues, characteristic streets, monuments, etc.) 
and public open spaces (parks, gardens etc.). The centre of Chotomów is 
surrounded by housing estates, each to accomodate 3000-6000 inhabitants 
consisting of colonies for 300-500 families. These colonies are, in principle, the 
fundamental development units. Building heights should be uo to four floors.
A Housing Complex in Cracow -  Wojciech Kosiński -  p. 53-56
Designers: Wojciech and Marzena Kosińscy
The design of this housing complex in Cracow took place with the verbal 
participation of futurę residents (about 300 persons, i.e. several dozen families) 
and the commissioning Client was a group of candidatesorganizedatthe Housing 
Co-op. Single- and multi-family houses constitute a uniform entity, fitting into the 
landscape on a site, limited to the north by the high-rise academic quarters, to the 
south by single-family development, and on the west it is cut off by the busy 
Cracow ring-road. The internal spaces are to constitute recreational “ skins” .

The Newspeak in Architecture -  Witold Krassowski, Jeremi T. Królikowski -  
p. 57-62
The aim of this article is to briefly present the characteristics of the newspeak and 
to shed light on those trends and architectural styles which may be included under 
that heading.
The essence of the newspeak is based on the manipulation of the rangę of human 
thought, carried out within the sphere of the semantics of the language which they 
utilize. The newspeak has a characteristically meagre rangę of semantic elements 
and means of expression.
The newspeak may be said to include the post-Stanislavian Classicistic 
architecture in Poland. Several churches from this period were designed accord- 
mg to the principles contained in Budowa Kościołów [The Construction of Chur
ches] by Aigner. While preparing this work, Aigner carried out activitiescharacte
ristic for newspeak, within the scope of semantic architectural elements. The 
architecture propagated in the Aigner book Budowa Kościołów and in fact all of 
the Classicistic architecture of the Congress Kingdom, developing under the 
auspices of the Czar’s Minister Plenipotentiary Zajączek, may be included under 
the heading of newspeak. This architecture was aimed at unifying the “ tastes” of 
particular people and giving a uniform character and the only one in vogue. 
Another example of the newspeak in architecture can be seen in the CIAM 
viewpoints. These viewpoints, presented in the work of H. Syrkusowa, point to

Summary a programmed empoverishment of the means of expression of the designers. 
CIAM was particularly interested in the matter of individual housing. The CIAM 
members tried to adapt housing designs to their concepts of the average needs of 
the masses. Without paying attention to the taste and comfort of the futurę 
tenants, CIAM members madę them thesubjectof intensive propaganda, aimed at 
enlightening them and inducing them to accept the design Solutions offered. The 
CIAM members prepared their own usage and ideological programs for the 
dwellings, assuming that the tenants could not use a building in any other way that 
intended by the designer. The slogan put forward by CIAM was “ the most socially 
needed dwelling” (German Die Wohnung fur das Existenz minimum, French 
habitation minimum) is distorted in naturę, thus characteristic for the newspeak, 
sińce it suggests a discrimination against other dwellings as “ not the most socia lly  
necessary and as a turther consequence leads to distortion of the concept of 
“ architecture” , suggesting that “ modernity” in architecture means the same as 
constructing a building using industrial methods.
The newspeak always was and is the professional jargon of the ruling group. The 
concepts and activities of the CIAM members were always patronized by heavy 
industry and the construction industry, leading sometimes to situations where the 
idea of a social housing estate was subordinated to the interests of big business 
(the first Warsaw Co-op Housing colonies in Rakowiec and in Żoliborz were based 
on enormous dollar credits).
Architecture understood as a thing lost all links with the words, whose semantic 
value became reduced to a minimum. The newspeak of architecture, based mainly 
on numbed syntactic relations, removed precision from the language, and as 
a result built a technical language. At the same time the newspeak leads to a kind 
of sanctification of architecture, admitting that the design and its realization are to 
be something unchangeable. The newspeak of architecture means that people 
appreciate this field of art differently (one terminal form is the technological 
conception of architecture). Newspeak introduces at the same time its own kind of 
semantic division of what is old-negative and new-positive. The basie concept in 
modern architecture is spatial order which causes a monotony, which in turn 
cancels out all kind of architectural values.
Jan Bogusławski -  prepared by Marek Kusztra, Krzysztof Ozimek and Ewa 
Przęstaszewska-Porębska -  p. 65-76
Jan Bogusławski was born in Warsaw in 1910. In 1933 he graduated from the 
Faculty of Architecture at the Warsaw Polytechnic and then completed a one-year 
course at the Fcole des Beaux Arts in Paris, under the direction of Prof. Turnau. 
From 1935, he dedicated himself to independent professional work in Po
land. In 1937 he was awarded First Prize and Grand Prix at the International 
Exhibition of Decorative Art in Paris for a design for weekender interiors in the 
Polish Pavillion. In 1939 he received First and Second Prizes for the design and 
implementation of interiors in the Polish Pavillion atthe World Exhibition in New 
York.
Mobilized in 1939 to Gen. Kleeberg’s army, he was intemed after capitulation in 
Oflag IIC in Woldenberg, where he conducted lectures on the history of 
architecture and interior design, simultaneously studying sculpture and carrying 
out a number of individual designs.
On his return to Warsaw in 1945, he went to work in the Office for the Rebuildingof 
the Capital, while at the same time lectured and tutored in interior design, craft in 
architecture and the composition of architectural elements. During this time his 
design work (in collaboration with Józef Łowiński during the 1946-1948 period) 
included the “ Craft House” in the former Chodkiewicz Pałace in Miodowa St. and 
the „Praha” cinema; he also participated in architectural competitions, including 
that for the “ Dom Słowa Polskiego” printery in Warsaw (Second Prize together 
with Józef Łowiński) the Wielki Theatre in Łódź (a Second Equal Prize -  as no First 
was awarded -  in collaboration with Bohdan Gniewiewski) and a group of 
buildings for the Społem centre.
The fruits of his collaboration with Bohdan Gniewiewski (during the 1948-1966 
period) were a design for the Wielki Theatre in Warsaw, an unimplemented design 
for a Foreign Trade School in Miodowa St. and the housing estates “ Grzybów” 
and “ Srebrna” ; the cafeterias “ Praha” , “ Oaza” , “Zodiak” and “ Gruba Kaśka” ,the 
high-rise building in Smolna St. and the “ Chemia” shop in Bracka St. During this 
time, together with Bohdan Gniewiewski, Marcin Bogusławski and Maria 
Leszczyńska, he was awarded First Prize in the Madrid Opera House Competition, 
and Second Prize for a design for the National Theatre in Budapest (no First Prize 
awarded). Simultaneously he worked together with the Design Team for the 
Central Square on a design for the Plac Defilad and took charge of the im
plementation of the design for the “ Czerniakowska” housing estate (together with 
Bohdan Gniewiewski and Jerzy Baumiller) and work on a conceptual design for 
the perimeter zonę of the Old Town in Warsaw (together with Mieczysław Kuźma).
In 1955 he was awarded Second Prize in a competition for the solution for Castle 
Square, and its surroundings. During the 1950’s, together with Odyniec 
Dobrowolski and Stanisław Sikora, he implemented a design for interiors in the 
State Council Building, the guest wing of the Belweder pałace, the Ministry of 
T ransport and designs for furniture atthe Presidium of the Council of Ministers, as 
well interiors for the M.S. „Batory” .
Jan Bogusławski was also architect of religious buildings, including a design for 
a church in Saska Kępa in Warsaw, an implemented design for achurch in Stalowa 
Wola (First Prize), design of Jesuit Basilica in Warsaw and design for a church at 
Stegny in Warsaw (together with Krzysztof Dyga and Jerzy Bogusławski).
In the’70 Jan Bogusławski was relieved of his duties embracing rehabilitation 
works at the Warsaw Castle. He passed away on the 3rd of May 1982 in Warsaw.
For Bogusławski, architecture was a true passion and the fulfilment of his whole 
life. He was a representative of the Old School of art elassies, unparalleled today. 
Unlike others he was not fascinated by new technology. He was a man of great 
culture and knowledge of the history of art, architecture. musie and literaturę. 
About the work and professional activity of Professor Jan Bogusławski, we have 
the words of architects Jerzy Hryniewiecki, Bohdan Gniewiewski, Krzysztof Dyga 
and Andrzej Ustian (both professional colłeagues of Prof. Bogusławski), Marek 
Kusztra, Krzysztof Ozimek and the sculptor Stanisław Sikora. 77



Resume traduit par Anna Parandowska

Chotomów -  le plan d’une ville pluraliste -  Piotr Wicha -  p. 29-52
La tentative de trouver les cadres spacio-fonctionelłes et ies cadres du program- 
me qui devraient creer la possibilite d’approfondir les interactions sociales (la 
formation des groupes et des societes sur le territoires determines et dans des 
milieux dśterminśs) avait une influence decisive sur le projet du plan generał de 
Chotomów. Ces phenomenes sociaux apparaissent le plus faciłement sur les 
terrains de la ville. Le centre de la ville est considere comme „le sień” par touts les 
habitants de la ville. Quelques fragments du centre peuvent etre lieesd’unefaęon 
particuliśre avec certains milieux ou groupes des personnes -  les interets de 
groupe des habitants de cette zonę sont donc subordonnes par rapport aux 
habitants de la ville. Lamenagement, la formation de Pespace, la concentration et 
la diverstite du programme devraient etre sur ce terrain, conformes au historique 
stereotype culturel de la ville. Leproblemedelasymboliquedeł espaceestundes 
plus importants, ainsi que la visibilite des limites des territoires. L unite fondamen- 
tale de 1’espace est une maison (ou bien les maisons -  la cour) situśe sur la 
parcelle qui touche la rue ou la place, construite selon les principes de rśglement 
de la ville par un investeur concrśt.
Le programme des equipements devrait repondre aux besoins reels du marchś, au 
lieu d’etre impose par les normes urbanistes. Ladiversite des formesd’investisse- 
ment, de projeter, de la construction de la ville doit etre le resultat de la vie 
publique et economique pluraliste, et dśmocratique dirigee par les institutions 
crees avant le commencement des travaux de realisation par une sociśtś autono- 
me des futurs habitants. Chotomów est un des fragments de la futurę Chaine Nord 
de Pagglomeration de Varsovie situśe sur la partie est du territoire entre les deux 
fleuves: Wisła et Bugonarew. En ce moment il s’y trouvent des petits villages. Les 
ślśments de leur tradition ont ete adoptes pendant Pślaboration du plan gśneral 
de la futurę ville. La ville est prevue pour 65 000 habitants et 31 000 des postes de 
travail. Les equipements, la petite industrie et les bureaux sont situes dans le 
centre. Le caractśre du centre devrait determiner Paspect distinctif de la ville. 
Situś assez loin du centre de Varsovie (25 km) Chotomów est traite comme une 
petite ville independente pleinement dote des zones socio-fonctionelles. Sa 
partie centrale est formę selon Pimage de la ville tel quel fonctionne dans la 
conscience de 1’homme (le reseau des rues, des places, des espaces verts, les 
regles damenagement). Les parcelles du centre sont situees paralellement au 
trajet du train qui lie la ville avec Varsovie et les autres villes de la Chaine. Les 
colonies du centre et les quarties d’habitation sont isolśes du trajet du train. 
L’espace du quartier du centre est divisś: Pespace semipublique (le quartier) bati, 
ouvert et separó, 1’espace commun (la colonie, le hameau), Pespace privś 
(Pappartment, le jardin).
On a adopte aussi une autre division de Pespace publique: le reseau des rues 
neutre, les noeuds et les lignes (les places, les avenues, etc.), le systeme qui 
cristallise Pespace (les places, les avenues, les rues caracteristiques, les monu- 
ments etc.), les terrains publiques ouverts (les parcs, les jardins etc.). Le centre de 
Chotomów est entourś des quartiers residentieis pour 3000-6000 d’habitants, 
composśs des colonies pour 300-500 familles. En principe les colonies sont une 
fondamentale unitę d’investissement. La hauteur des batiments -  IV etages.

Ensemble cfhabitation ś Cracovie -  Wojciech Kosiński -  p. 53-56
Les auteurs du projet: Wojciech et Marzena Kosińscy.
Le projet de Pensembłe d'habitation a Cracovie a śtś elabore a la base du dialogue 
avec les futurs usagers (300 personnes -  quelques dizaines des familles). Le Client 
etait le groupe des candidats d une cooperative d’habitation.
Les maisons pour familles uniques et les maisons pour plusieursfamilles forment 
une unitę homogśne -  bien composś avec le terrain limite du nord par les hauts 
batiments de la cite universitaire, du sud -  par le quartier des villas, de Pouest par 
Pautoroute pśripherique de Cracovie. L’espace interieur de Pensemble -  sontdes 
«pres» de recreation.
Le « nouveau jargon » eiv architecture -  Witold Krassowski, Jeremi T. Króli
kowski -  p .57-62
Larticle presente une courte caractśristique du « nouveau jargon », les courants 
et les styles en architecture qu'y appartiennent. Le « nouveau jargon » est une 
manipulation avec de la pensee des hommes dans la sphśre de la semantique de la 
langue dont elle se sert. La pauvrete des elements semantiques et des moyens 
d’expression sont des traits caractśristiques du « nouveau jargon ». 
L’architecture classiciste en Pologne appartient au « noveau jargon » d’ordre. 
Quelques śglises de cette póriode furent projetśs suivant les principes contenus 
dans la Construction des śglises d’Aigner. L’architecture propaguś par Aigner 
dans la Construction des śglises et Parchitecture classiciste du Royaume du 
Congrśs se developpant sous les auspices du gouverneur Zajączek, en gśnśral, 
appartiennent a la classe du « nouveau jargon ». Ce genre d’architecture tendait 
a uniformiser « les gouts » des gens et de leur donner un caractśre obligatoire. 
Un autre exemple du « nouyeau jargon » en architecture sont les opinions de 
Cl AM. Ces opinions, presentśs dans le travail de H. Syrkus, montrent la tendance 
a reduire les moyens d’expression des projets -  ce qui permet de les classer dans 
la classe de « nouveau jargon ». CIAM śtait intśressś par les problśmes du 
logement individuel. Les membres du CIAM voulaient adapter les projets des 
appartements a des besoins de masse. En negligeant les gouts et le comfort des 
futurs locateurs, les membres du CIAM les soumettainet a une propagandę 
intense pour les decider a accepter les projets proposśs. CIAM elaborait ses 
programmes des appartements en privant les clients de la possibilite d’utiliser 
leurs logements d’une faęon differente de celle prśvue dans le projet. Le mot 
d’ordre de CIAM: « Phabitation minimum » (en allemand Die Wohnung fur das 
Existenzminimum) est une distorsion -  qui est caracteristique pour le « noveau 
jargon ». Ce mot d’ordre mśne a une deformation de Pidee « Parchitecture » en 
suggerant que la « modernite » en architecture -  c’est la construction des 
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logement (comme habitatioh qui n’est pas minimum). Le » nouveau jargon » etait 
toujours le jargon professionel du groupe gouvernant. En plus -  la conception et 
Pactivitś des membres du CIAM se trouvaient sous le patronat de Pindustrie lourde 
et Pindustrie de construction -  ce qui menait a sousmettre Pidee des habitations 
minimums a des interets du grand. Capital (le quartier WSM a Rakowiec, la 
construction de WSM a Żoliborz, basee sur les grands credits en dollars). 
L’architecture traitś comme Pobjet a perdu son rapport avec les paroles -  leur 
valeur sśmantique a śte reduite a minimum. Le « noveau jargon » base sur les 
syntaxes transies prive la langue de sa prścision -  et formę un language 
technique. En meme temps il mśne a une sacralisation de Parchitecture en 
declarant que le projet et sa realisation doivent rester invariables. L’effet que 
produit le « noveau jargon » est tel que les differents groupes professionels 
comprennent tout a fait differement ce domaine d art (une comprehension 
technologique de Parchitecture est Pexemple d’une extrśmitś). En mśme temps le 
« nouveau jargon » crśe une specifique division semantique: le moderne -positif 
et Pancien -  negatif. La base du « noveau jargon » est Pordre spacial -  ce qui 
mene en consequence, a une monotonie qui aneantit toutes les valeurs en 
architecture.
Jan Bogusławski -  par Marek Kusztra, Krzysztof Ozimek, Ewa Przesta szewska- 
Porębska -  p. 65-76
Jan Bogusławski est ne en 1910 a Varsovie. En 1933 il termine ses etudes au 
Departement d'Architecture de PEcole Polytechniquede Varsovie, puis les etudes 
a PEcole des Beaux arts a Paris, dans l atelier du professeur Turnau (1934- 
1935). En 1937 il reęoit le I er prix et le Grand Prix a I Lxposition Internationale d’Art 
Decoratif a Paris, pour son projet d’amenagement des interieurs au Pavillon 
Polonais (ce projet sera rśalisś en colaboration avec Konstanty Danka). En 1939 
Bogusławski avec Jeremi Kubicki reęoivent leler et le llśmeprix pour le projet et la 
realisation dłamśnagement des interieurs au Pavillon Polonais a PExposition 
a New York. Mobilise en 1939 a Parmśe du generał Kleeberg, il devient, aprśs la 
capitulation, le prisonnier de guerre dans POflag lic a Woldenberg, ou il fait des 
cours de Phistoire de Parchitecture et les cours de decoration. En meme temps il 
śtudie la sculpture.
En 1945 aprśs son retour a Varsovie, Bogusławski commence son travail au 
Bureau de la Reconstruction de la Capitale. II devient responsable des cours de 
Partisanat dans Parchitecture et de la composition des ślśmets architectoniques. 
II realise en meme temps avec Józef Lowiński le projet (1946-1948) de la „Dom 
Rzemiosła” au Palais de Chodkiewicz a rue Miodowa, et le cinema « Praha ». II 
participe aussi aux divers concours; il fait avec J. Lowiński le projet de la « Dom 
Słowa Polskiego » a Varsovie (llśme prix), avec B. Gniewiewski le projet du 
Theatre a Łódź (lleme prix ex-aequo) et Pensemble des batiments « Społem ». 
Dans les annees 1948-1966 avec Bohdan Gniewiewski il fait le projet de I’Opśra de 
Varsovie, le projet de L’Ecole du commerce exterieur a rue Miodowa, les projets 
des quartiers d habitation « Grzybów » I et II, « Srebrna », des bars (» Praha », 
« Oaza », « Zodiak », « Gruba Kaśka »), de la tour d’habitation a rue Smolna, du 
pavillon « Chemia »a rue Bracka. II participe en meme temps auxdivers concours 
internationaux: le projet de POperaa Madrid (I erprixavec B. Gniewiewski, Marcin 
Bogusławski, Maria Leszczyńska) et le projet du Theatre a Budapest (II śme prix, 
avec B. Gniewiewski, M. Leszczyńska). II collabore avec le Groupe des Auteurs du 
Projet de la Place Centrale sur le projet et la realisation de la « Plac Defilad » 
a Varsovie. II realise (avec B. Gniewiewski et Jerzy Baumiller) le projet du quartier 
d’Habitation « Czerniakowska » et il prepare l’avant-projet de 1’entourage de la 
vieille ville a Varsovie (avec Mieczysław Kuźma). En 1955 J. Bogusławski reęoit le 
llśme prix au concours sur Tamśnagement de la Place Zamkowy. Meme avant la 
decision officielłe concernant la rśconstruction du Zamek Królewski (Chateau 
Royał) a Varsovie, il surveille les travaux de la reconstruction des caves gothiques, 
des cuisines et de la Bacciarelówka, qui font partie du monument. Dans les annees 
50 il realise le projet d’amenagement des interieurs du siśge de Conseil de l’Etat 
(avec Odyniec Dobrowolski et Stanisław Sikora), des appartements d’hóte 
a Belweder, du siśge de ministśre des Transports, le projet des meubłes pour le 
siśge du Conseil des Ministres, et la projet d’amenagement des intśrieurs 
a paquebot « Batory ».
Jan Bogusławski etait aussi Tauteur des projets deTarchitecturesacrale: du projet 
de 1’śglise a Saska Kępa, du projet de I ’eglise a Stalowa Wola (ler prix), du projet de 
la Basilique des Pśres Jesuites a Varsovie (ler prix) et du projet de 1’eglise a Stegny 
(avec Krzysztof Dyga et Jerzy Bogusławski).
En les annees 70 Jan Bogusławski fut ecarte des travaux de revalorisation du 
Zamek Królewski. II est mort le 3 mai 1982 a Varsovie.
L activite professionel le de Jan Bogusławski se caracterisa par une grandę 
universalite. Ses projets furent realises dans des diverses conventions esthetiques 
(du socrealisme au modernisme des annees 6Q) et dans des differentes echelles 
(les edifices monumentaux et des petits objets).
II s’interessa tant a Parchitecture qu’a la decoration (dśja aprśs son retour de Paris 
en 1935 il rśalisa le projet des villas meubles, les projets des interieurs et des 
meubles du hall et du cabinet de Tambassadeur a l’exposition de New York; les 
projets des meubles il faisait toute sa vie). En architecture, il sesouciaitavanttout 
de satisfaire les besoins individuels des habitants -  il etait contraire de la 
planification urbaine et de la domination de la technologie (Purbanisme c’śtait 
pour lui la construction d’un rśel fragment de la ville). II se rśalisait pleinement 
dans Parchitecture de prestige en estimant la cooperation avec les artisants, les 
peintres et les sculpteurs. D’aprśs Jan Bogusławski seulement Parchitecture liee 
aux diverses disciplines d’arts plastiques formę un tout.
L’architecture fut pour Jan Bogusławski une veritable passion. II śtait le reprśsen- 
tant d’une vieille ecole des classiques d’art; les tśchnologies nouvelles ne le 
fascinaient pas. Jan Bogusławski fut un homme d’une grandę culture, d’un grand 
savoir dans les domaines de Phistoire de Part, de Parchitecture, de la musique et 
de la littśrature.
Les architectes: Jerzy Hryniewiecki, Bohdan Gniewiewski, Krzysztof Dyga, 
Andrzej Ustian (ces deux derniess les assistents du professeur J. Bogusławski), 
Marek Kusztra, Krzysztof Ozimek et Stanisław Sikora -  le sculpt.eur -  parlent de la 
vie et de Pactivitś de Jan Bogusławski. A
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Resumen traducido por Grzegorz Ostrowski

Chotomów, plan de una ciudad pluralista -  Piotr Wicha -  pp. 29-52
En el proyecto del plan generał de Chotomów tuvo una influencia decisiva la 
aspiración hacia encontrar un adecuado marco funcional: espacial y prog- 
ramatico que facilitaria las interacciones sociales a traves de creación de 
determinados grupos y nucleos territoriales. Las zonas centricas son las que eon 
mayor facilidad permiten aparecer fenómenos sociales deseables. La zona del 
centro esta considerada como „propia” por todos los habitantes del conjunto 
urbano; ademas, sus fragmentos determinados pueden asociarseestrechamente 
eon ciertos grupos o medios. Por consiguiente, hay que aceptar la subordinación 
de los intereses colectivosdeesazonafrentealasociedad urbana en su conjunto. 
El caracter de estructuración y formación del espacio, la concentración 
y diversidad del programa deben corresponder al estereotipo cultural, 
históricamente fundamentado, de la ciudad. Son esenciales el problema de la 
simbólica del espacio y la claridad de los Hmites de las zonas.
La unidad basica del espacio delimitado por una cuadra centrica es una casa 
(eventualmente casas-patio) ubicada en una parcela adyacente a una calle o plaża 
y construida por el inversionista acorde a los principios de la regulación urbana. 
El programa de servicios a la población en la parte central no debe ser sub- 
ordinado a los principios de composición jerarquica determinada por normas 
urbanisticas, aplicados comunmente en los barrios de viviendas, sino ajustarse 
a la ley de competencia en el mercado. La variedad de formas de inversión, 
planificación y estructuración urbana tiene que ser resultado de una vida publica 
y económica demócrata y pluralista, administrada a traves de organismos 
creados, todavia antes de emprenderes la realización del plan, por la autogestión 
de futuros habitantes de la zona.
Chotomów constituye un fragmento del llamado Cinturón Norteńo, 
a desarrollarse en el norte de la aglomeración de Varsovia, abarcando la parte 
oriental del entrerrios del Vistula y Bugonarew. Actualmente en dicha zona se 
ubican pequeńas aldeas cuyos elementos, de va!or desde el punto de vista de la 
tradición local, han sido adaptados en las soluciones del plan generał de la ciudad 
futura. Esa ciudad constituira una unidad para 65 mil habitantes, eon unos 31 mil 
puestos de trabajo. Centros de servicios, oficinas y fabricas no nocivas para la 
población vecina seran localizadas sobre todo en el centro, cuyo caracter debe 
determinar lo caracteristico del conjunto urbano. Siendo bastante alejado del 
centro de Varsovia (25 km aproximadamente), Chotomów esta considerado en el 
proyecto como un pueblo completamente independiente, eon un conjunto 
completo de zonas tuncionales y espaciales.
El modo de la formación de su centro evoca la imagen de la ciudad grabada en la 
conciencia humana (distribución de calles, płazas, zonas verdes etc). La Parte 
centnca consta, ademas de cuadras de viviendas integradas eon el sector de 
servicios, del centro propiamente dicho eon los centros comerciales, 
gastronomicos, de servicios y producción. Las parcelas del centro van parałelas 
a la linea de ferrocarril, asegurando comunicación eon otros conjuntos del 
Cinturón y de Varsovia. Este tipo de estructuración tiene como objetivo aislar las 
colonias del centro, asi como los barrios de viviendas, de los inconvenientes de 
una linea de comunicación.
En la graduación del espacio de un barrio centrico se distingue espacio 
semipublico, edificado, abierto y eon Hmites determinados (barrio de viviendas), 
espacio comun (colonia, poblado), espacio semiprivado (casa, caja de escalera), 
espacio privado (vivienda, eventualmente un jardin pequeno al lado de la casa). Se 
ha aceptado tambien la siguiente división del espacio publico que une los barrios 
de viviendas y las cuadras: red neutral de calles urbanas, nudos y Hneas (plazas, 
avenidas, etc), sistema cristalizador del espacio (plazas, avenidas, calles 
caracteristicas, monumentos etc), terrenos publicos abiertos (parques, jardines 
etc).
El centro de Chotomów lo rodean barrios de vtviendas para 3-6 mii habitantes, 
que constan de colonias para 300-500 familias. Estas colonias constituyen la 
unidad inversionista basica. Los edificios son de cuatro pisos como maximo.
Un conjunto de viviendas en Cracovla -  Wojciech Kosiński -  pp. 53-56
Autores del proyecto: Wojciech Kosiński y Marzena Kosińska.
La elaboración del proyecto del conjunto en cuestión iba realizandose a traves de 
consultas eon sus futuros usufructuarios (alrededor de 300 personas), y el 
encargo lo dió un grupo de miembros de una cooperativa de viviendas.
Las multi y unifamiliares casas constituyen una entidad uniforme, ajustada a las 
condiciones del terreno delimitado por el lado norteńo por altos edificios de la 
ciudad universitaria, y por el lado del sur por un barrio de villas, cerrandoselo por 
el lado Occidental eon una via periferica de transito. El espacio dentro del 
conjunto lo ocupara una zona verde de reereo.
„Nuevo habla” en la arquitectura -  Witold Krassowski, Jeremi T. Królikowski -  
pp. 57-62
El objetivo del articulo consiste en presentar brevemente las caracteristicas del 
,,nuevo habla" y respectivas corrientes y estilos arquitectónicos.
Lo esencial del ,,nuevo habla” consiste en una manipulación eon los Hmites del 
pensamiento de los hombres realizada en la esfera de la semantica del idioma que 
usa. El „nuevo habla” se caracteriza por una pobreza de efementos semanticos 
y medios de expresion.
Al „nuevo habla” pertenece por ejemplo la arquitectura clasicista polaca post- 
erior al rey Stanisław August Poniatowski. Varias de las iglesias de aquella epoca 
fueron cohstruidas en base a los principios tomados de La construcción de 
iglesias por Aigner. Al elaborar su libro, Aigner realizó operaciones tipicas del 
„nuevo habla” en cuanto a los elementos semanticos arquitectónicos. La ar- 
quitectura propagada en La construcción de iglesias de Aigner y la arquitectura 
clasicista en generał que se desarrolló en la Polonia posterior al Congreso de 
Viena, bajo los auspicios del Gobernador Zajączek, se puede considerarla como 
perteneciente a la clase del ,,nuevo habla” . Aguella arguitectura tendia a unificar

los „gustos” de los individuos, dandosele un caracter uniforme y obligatorio. 
Otro ejemplo del ,,nuevo habla” en la arquitectura lo constituyen las ideas de 
CIAM. Esas ideas, presentadas en un trabajo deSyrkus, manifiestan laconsciente 
reducción de los medios de expresión de los proyectos, hecho que permite 
calificarlos como pertenecientes a la clase „nuevo habla” . CIAM se interesó de 
una manera especial por viviendas individuales. Los miembros del CIAM trataron 
de ajustar sus proyectos de viviendas a las medianas necesidades masivas.
Sin preocuparse por los gustos y comodidades de los futuros inquilinos, los 
miembros del CIAM los convertian en un objęto de intensiva propaganda a fin de 
ilustrarlos y hacer aceptar las soluciones propuestas. CIAM elaboraba sus 
programas tuncionales e ideológicos de viviendas suponiendo la prohibición del 
uso del edificio distinto del previsto por el proyectista. El lema que guiaba a los del 
CIAM: „habitat minimo tiene caracter de una distorsión, tipico del „nuevo habla” 
porque sugiere una discriminación de otras viviendas sieno estas „habitat 
no-minimo” y, por consiguiente, conduce a una deformación del termino „ar
guitectura” dando a entender que lo moderno en la arquitectura corresponde a la 
construcción de edificios eon mótodos industriales.
El „nuevo habla” siempre ha sido y sique siendo el argot del grupo en poder. Los 
conceptos y actividades de CIAM los patrocinaba la industria pesada y de 
construcción, hecho que conducia a veces a subordinar la idea de un „barrio 
social” a los intereses del gran Capital (la primera colonia de Rakowiec, un barrio 
de Żoliborz realizado por Teodor Toeplitz, en base a grandes creditos en dólares). 
Arquitectura entendida como un objęto ha perdido toda la relación eon palabras, 
cuyo valor semantico ha sido reducido al minimo. El „nuevo habla” ar- 
quitectónico, basado principalmente en relaciones sintacticas fijas, impide la 
precisión del idioma y, en consecuencia, construye un idioma tecnico. Al mismo 
tiempo, el „nuevo habla” conduce a cierta sacralización de arquitectura 
estableciendo que el proyecto y su realización constituyen algo invariable. El 
„nuevo habla” arquitectónico da lugar a que varios grupos profesionales 
perciben esta esfera del arte de una manera distinta (es extrema la percepción 
tecnołógica de la arquitectura). El ,,nuevo habla" establece, al mismo tiempo, una 
separación semantica entre lo viejo-negativo y lo moderno-positivo. Uno de sus 
maximos valores es el orden espacial, que puede, sin embargo, originar 
monotonia destructora de todos los valores arquitectónicos.
Jan Bogusławski -  por Marek Kusztra, Krzysztof Ozimek y Ewa Przestaszew- 
ska-Porębska -  pp. 65-76
Jan Bogusławski nació en 1910 en Varsovia. En 1933 terminó los estudios en la 
Facultad de Arquitectura de la Escuela Superior Politścnica de Varsovia, realizan- 
do tambien un curso eon el Prot. Turnau en Ecole des Beaux Arts de Paris, en 
los ańos 1934-1935. Desde 1935 se dedicó a un trabajo profesional independiente 
realizado en Polonia. En 1937 recibió en la Exposición Internacional del Arte 
Decorativo, celebrada en Paris, el primer premio y Grand Prix por el proyecto del 
interior de un bungalow en el Pabellón Polaco, realizado posteriortnente eon 
Konstanty Danka. En 1939 fue galardonado eon el Primero y Segundo Premio 
(junto eon Jeremi Kubicki) por el proyecto y la realización de los interiores del 
Pabellón Polaco en la Exposición Mundial de Nueva York.
Movilizado en el ejercito del Grał. Kleeberg, fue preso, tras la capitulación, del 
Campo II C de Woldenberg, donde dió conferencias de historia de arquitectura 
y arquitectura de interiores, estudiando, al mismo tiempo, escultura y realizando 
una serie de proyectos individuales.
En 1945, tras regresar a Varsovia, empezó a trabajar en la Oficina de Reconstruc- 
ción de Varsovia, dando tambien conferencias y clases practicas del diseńo de 
interiores, artesania en la arquitectura y composición de elementos arquitectóni- 
cos. En łos ańos 1946-1948 realizó, junto eon Józef Łowiński, el proyecto de la 
„Casa de Artesania” en el Palacio de Chodkiewicz, calle Miodowa, asi como el del 
cine „Praha” , de „Dom Słowa Polskiego” (segundo premio, ganado junto eon 
Józef Łowiński), del Teatro de Łódź (segundo premio, ex aequo, junto eon Bohdan 
Gniewiewski) y del conjunto de edificios de la empresa „Społem” .
La colaboración eon Bohdan Gniewiewski (en los ańos 1948-1966) dió como 
resultado el proyecto del Teatro Grandę de Varsovia, el proyecto, no realizado, de 
la Escuela del Comercio Exterior, proyectos de barrios de viviendas „Grzybów 
I y II” y „Srebrna” de Varsovia, proyectos de bares de autoservicio („Praha” , 
„Oaza” , „Zodiak” , „Gruba Kaśka” ), proyecto del rascacielos en la calle Smolna 
y del pabellón „Chemia” en la calle Bracka. En aquełla epoca fue tambien coautor 
de proyecto para el concurso para el edificio de la Opera de Madrid (el primer 
premio, junto eon Bohdan Gniewiewski, Marcin Bogusławski y Maria Leszczyń
ska), y para el edificio del Teatro Nacional de Budapest (el segundo premio -  sin 
otorgarse el primero -  junto eon Bohdan Gniewiewski y Maria Leszczyńska). 
Colaboró paralelamente eon el Grupo de Proyectistas de la Plaża Central que 
elaboró el proyecto y realizó la Plaża de Desfiles de Varsovia, encargandose 
tambien de la realización del proyecto del barrio „Czerniakowska” (junto eon 
Bohdan Gniewiewski y Jerzy Baumiller) y la elaboración del anteproyecto de las 
periferias de la Parte Vieja de Varsovia. En 1955 se le concedióel segundo premio 
en el concurso de la reestructuración de la Plaża del Castillo de Varsovia y sus 
alrededores.
Bogusławski fue tambien autor de proyectos de la arquitectura sagrada. Realizó el 
proyecto de la iglesia de Saska Kępa de Varsovia, el proyecto de la iglesia de 
Stalowa Wola (primer premio) y de la iglesia de Stegny de Varsovia (junto eon 
Krzysztof Dyga y Jerzy Bogusławski).
En los ańos 70 Jan Bogusławski fue separadó de los trabajos de reconstrucción 
del Castillo de Varsovia. Murió el 3 de mayo de 1982 en Varsovia.
La arquitectura fue para Bogusławski la verdadera pasión y contenido de toda su 
vida. Fue, cosa muy rara hoy dia, representante de la antigua escuela de los 
clasicos del arte. No le fascinaban como a los demas las tecnologias nuevas. Fue 
un hombre de gran cultura y conocimientos del campo de la historia del arte, 
arquitectura, musica y literatura.
Sobre la vida y la obra del Prof. Jan Bogusławski hablan los arquitectos: Jerzy 
Hryniewiecki, Bohdan Gniewiewski, Krzysztof Dyga (asistente del Prof. Bogu
sławski), Andrzej Ustian (asistente del Prof. Bogusławski), Marek Kusztra, Krzysz
tof Ozimek y escultor -  Stanisław Sikora.
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Ha peiueHne, npHHHToe b npoeKTe o6m ero naana XoTOMyBa, 6ojibuioe 
BJiMBHwe oxa3ajio cTpeMJieHwe OTbicKaTb cooTBercTByiomHe c^ynKijHO- 
HajibHO-npocrpaHCTBenHbie u  nporpaMMHbie paMKM, KOTopbie AoajKHbi 
co3,ąaTb BO3MO3Kii0CTb yray6aeH na o6mecTBeHHbix HHTepaKijHM nyreM 
co3AaBaHKfl onpeAeJienHbrx TeppuTopnaabiibnc rpynn h odmecTB.

3onaMK, r jie  aerne Bcero Morjw 6bi B03HMKnyTb aceaaeMbie o6mecT- 
eenubre HBaeiiHH, hbjihjotch neiiTpbi ropoAOB. TeppHTopnio ijeiiTpa chh- 
TaiOT «CBoew» Bce jKHTeaw ropoACKofc araoMepauMH, KpoMe Toro, ero 
OTAejibiibie (J>parMeHTbi MoryT 6biTb CBH3aiibi c neKOTopbiMH rpynnaMH 
wjim cpe^aMn, b cbh3m c neM caeAyeT npn3HaTb noAHHueHHOCTb rpynno- 
Bbix HHTepecoB acHTeaeft otom 3oiibi no OTuomeunio k oSmecTBennocTH 
Bcero ropowa. XapaKTep SaaroycTpowcTBa, cjx>pMnpoBanMe npcerpancT- 
Ba, cocpeAOToneHue h pa3H0o6pa3ne nporpaMMbi AoancHbi 6biTb na stom 
TeppnTopnn cooTBeTCTBOBSTb ncTopnnecKn o6ocHOBaHHOMy KyjibTypno- 
My cTepeoTnny ropowa. McKaiOHHTeabHO BaHcnon asjinercH npo6aeMa 
chmbojihkm npocTpaHCTBa h HeTKOCTb rpaimubi TeppnTopnn.

O cH O BH oń eAM iiKi^en npocT p aH C T B a ije H T p a a b n o r o  K B a p T a a a  H BJiaeT- 
ca rqm (nan AOMa, Aoopbi) JiOKajiM3npoBaHiibie na ynacTKe, HaxoA«mcM- 
ca B 03Jie yanijbi m jih  n a o m a a n ,  c T p o a m n f łc a  KOHKpeTHbiM M HBecTopoM  
b cooTBercTB M H  c n p n H U H n aM n  ropoacKoro p e r y a M p O B a n n a .

IlporpaMMa o6cay?KHBaHHH acHTeaen b  ijeHTpe ropowa He Aoaauia 
nOAHHHHTbCH «MHKpopaWOHHbIM» npHHL^HnaM HepapXHHeCKOH CHCTeMbl,
onpeAeaeHHOM yp6aHHCTHHecKHMH HopMaTHBaMH, a ROjuKna 6bitb noa- 
HHHeHa npaBwaaM pbiHOHHOft KOincypenunH. Pa3HOo6pa3ne cJiopM xa- 
nnTaaoBaoHceHMM, npoeKTHpoBaHMa h nocTpoftKH ropoAa AoaacHO 6biTL 
pe3yabTaT0M AeMOKpaTHnecKoft, naiopaaHCTHnecKOH oSmecTBeimoii 
u SKOHOMMHecKOn 3KH3HM, kotopch AoaacHbi ynpaBJiaTb yape>KAeHHa, 
opraHM30BaHHbie em e ao Hanaaa peaaH3aijMM opraHaMH caMoynpaB- 
a e hhh, bo3hhkłuhmh b co3AaioineHca oSunecTBeHHOCTM 6yAymnx acH- 
Teaew.

XoTOMyB aBaaeTca cf>parMeHTOM Syaym ero CeBepHOro Iloaca  pa3 - 
BMTua BapmaBCKOM araoMepauHw, oxBaTbraaK>mero TeppnTOpMM bo- 
c t o h h o #  n a cm  MeacAypeHba Bwcabi w ByronapBH. B HacToaiijee BpeMa 
3Aecb HaxoAHTca HeCoabiuwe noceaun; ijeHHbie aaeMeHTbi n x  TpaAHijHH 
6biaw yHTeHbi b peiueHMax o6m ero naaHa 6yAymero ropoAa. 3Aecb 
6yAeT npoacHBaTb 65  000  jKHTejien u  6yAeT HaxoAHTbca 31 00 0  pa6onh x  
MecT. T o h k h  o6cayjKHBaHHa, Heo6peMeHnTeabHaa npoMbiuiaeHHOCTb, 
a TaKHce yHpe»AeHna 6yAyT pacnoaaraTbca npeJKAe Bcero b paiłOHe 
i^eHTpa, o6awK KOToporo AoaaceH onpeAeaaTb cneunc|)HHecKM^, opurn- 
HajibHbJM xapaKTep Bcero ropoAa. Y hMTbmaa AOBoabHO óoabinoe pac- 
CToaHHe o t  ueHTpa cTapon BapmaBbi (o k c a o  25 k m ), XoroMyB npoeK- 
TwpyeTca, k*aK He3aBncMMbiw c KaJKAoft t o h k h  3peHMa ropoAOK c  noa- 
HbiM Ha6bpoM ropoACKwx c|)yHKunoHaabHO~npocTpaHCTBeHHbix 30h.

H C ifjioft K O H njieK c b  K p a K o s e  —  Bońnex  K o c h h b c k h  —  c t p . 53 — 56
A btopbi npoeKTa: B o n u e x  h  M a a ce H a  K ocH H bC K ne
Pa3pa6oTKa npoeKTa acnaoro KOMnaeKca b KpaKOBe npoxoAHaa b yc- 

aoBwax Awaaora c  6yAyu4HMH acHTejiaMH (oKoao 300  aeaoBeK, T.e. He- 
CKOAbKO acchtkob ceMeił), a 3aKa3HHKOM 6biaa rpynna KaHAMAaTOB, 
opraHHSOBaHHaa npn acnami^HOM KOonepaTHBe.

j^OMa, paecHMTaHHbie Ha OAHy eeMbio Han HecKoabKO ceMeń, npeA~ 
CTaBaaiOT co6om OAHOpoanoe peaoe, BKOMnoHOBannoe b MecTHoeTb, or- 
paHttHeHHyio c ceBepHOM CTOpoubi bbicokom 3acTpowKOH aKaAeMropOA- 
Ka, c loacHOH — KBapTaaoM oco6hhkob, a c 3anaAHOń OTpe3aHO odpe- 
MenHTeabHOH oSboahom yawi^epi KpaKOBa. npocTpaHCTBO BiiyTpw kom- 
naeKca npeAHa3HaneHo na noae OTAt>ixa.

CyKOHHbiH H3biK b  ap xM T eK T yp e  —  B u T o a b A  K pacoBCK M , EpeMM T .  
KpyaH KO BCK H  —  c t p . 5T— 6 2

Lteabio CTaTbH aBaaeTca npeRCTaBJieuue KpaTKOw xapaKTepwcTMKn 
cyKOHHoro a3biKa b apxHTeKType w n0Ka3aHHe Tex apxwTeKTypHbix 
TeneHM# w CTHaeił, KOTopbie mcjkho k HeMy npHHHcairrb. CyTb cyKOH- 
Horo a3biKa coctoht b MaHMnyanpOBaHHH HeaoBenecKMM MbimaeHneM, 
npoBOAMMOM b cc^epe ceMaHTHKH a3biKa, kotopbim oh noab3yeTca, C y- 
KOHHbiw a3biK xapaKTepn3yeTca CBoee6pa3HbiM y6oacecTBOM ceMaHTH- 
necKMx aaeMeHTOB h cbo^ctb 3KcnpeecHH. K nopaAKOBOMy cyKOHHOMy 
H3bncy Moacno OTHecrn apxHTeKTypHbie coopyaceHHa b KaaccwnecKOM 
CTHae, B03HHKinHe b nepwoA nocae napcTBOBaHwa CTaHMcaaBa ABry- 
cra. HecKoabKO KOCTeaoB Tex BpeMen 6biao 3anpoeKTnpoBaHO no npHH- 
i^HnaM, cOAepHcampfMea b «CTpoHTeabCTBe KOCTeaoB» SwrHepa. B xoAe 
pa3pa6oTKH «CTpoHTeabCTBa KOcreaoB» 3wrHep ynoTpeSna npweMbi, 
xapaKTepHbie ajih cyKoimoro H3biKa, b oSaacTH apxnTeKTypHbix ce- 
MaHTH4ecKnx aaeMeHTOB. ApxwTeKTypy, nonyaHpn3HpoBaHHyio b 3Hr- 
HepoBCKOM «CTpOHTeabCTBe KOCTeaoB» w Booóme Kaaccni^MCTHnecKyio 
apxnreKTypy, npoi^BeTaiomyio noa noKpoBMrreabCTBOM HaMecTHHKa 
3aftOHHeKa, mojkho ornecTH k Kaaccy cyKoimoro H3snca. TaKaa apxw- 
TeKTypa CTpeMwaacb k yHHC|)jmnpoBaHMio <^BKycoB» OTAeabiibix moReii 
h npn3HaHKio hx eAMHCTBeHHO npaBwabHOro xapaKTepa. flpyrwM npw- 
MepoM cyKOHHoro «3biKa b apxMTeKType HBaaiOTCH HHeHHfl L[MAM.

He 3a6oTHCb o BKycax h yA0 6 cTBax 6yAyuiHX HCHTeae ć̂, Ii;MAM-OBi;bi 
cAeaaaw wx npeaMeTOM HHTeHCHBHCM nponaraHAfai c aeabio CKaoHMTb 
mx k npHHHTMK) npeAaaraeMbix npoeKTHbix peinenw^. ItMAM-OBi^bi 
pa3pa6oTaaH cboh SKcnayaTauMOHHbie w HAewHbie nporpaMMbi KBapTup, 
3apaHee npeAnoaaraa ncnoab30BaHne aomob ToabKO TaKHM o6pa30M, 
KaKoft 6bia npeAycMOTpeH npoeKTaiiTaMH. .Ho3yHr, kotopwm noab30Ba- 
aHCb l^HAM-OBUbi, m KOTopbift 3By*iHT: «KBapTwpa b o6mecTBeHHOM

TiJiane nan6oaee neo6xoAHMaH», HMeeT xapaKTep ahctopcmm, THnunubiM 
Aaa cyKOHHoro a3biKa, nocKoabKy B iiy m a e T  A^CKpiiMMiiaHwio APyrwx 
KBapTiip, Kak Tex, KOTopbie «b oón^ecTBennoM naane ne naHSoaee 
neo6xoAHMbi», a, caeAOBaTeabno, npHBOAMT k Aec}x)pMauHH noiiHTHH 
«apxHTeKTypa», Bnyinaa, mto «coBpeMennocTb» b apxnTeKType to>k- 
AecTBeHiia co CTponTeabCTBCM 3Aannw c noMou^bio npoMbimaeHHbix 
MeTOAOB.

CyKOinibiA a3bnc Bceraa 6bia h  ocraeTca npocJjeccHOnaabHbiM acap- 
roiiOM npaBHiijetf rpynnwpoBKM. Kpowe Toro, 3aMbicaaM h  ABHTeabno- 
cth I^MAM-OBueB Bceraa noKpoBnreabCTBOBaaa THjKeaaa niiAycTpna 
u CTpoMTeabiiaa npoMbiniaeiiHOCTb, hto Hiioraa npHBOAnao k noAHHne- 
hhio M A eM  o 6 m e c T B e m i o r o  M H K p o p a M o n a  w i i T e p e c a M  6 o a b m o r o  K a n w T a -  

aa (nepabi^ MHKpopawon BXCK na PaKOBąe, AeaTeabnocTb Teoaopa  
Tenawua na CTponTeabCTBe B>KK na XCoan6ojKe, ocuoBaHiiaa na or- 
poMHbix BaaiOTHbix KpeAHTax).

ApxHTeKTypa, noiiwMaeMaa KaK npeaMeT, nOTepaaa KaKyio 6bi to 
hm 6biao CBa3b co caoBaMH, ceManTMHecKoe 3HarieiiHe KOTopbix 6biao 
npHBeAeao k MniiMMyMy. CyKOHHbiji a3bnc apxnTeKTypbi, ocuCBaimbrn, 
raaBiibiM o6pa30M, na 3aKocneabix cmiTaKCMHecKMx CBa3ax, jimuaeT 
a3biK aeTKOCTM, hto BeaeT k B03HMKHOBeHHio TexnnaecKOro a 3 biKa. 
OAHOBpeMeHiio cyKoinibiM a3biK BeAGT k CBoero poaa caKpaan3aunH 
apxnTeKTypbi, t.k. CHHTaeT, hto npoeKT u ero peaan3auna Aoaaaibi 
6bITb HeM-TO HeM3MemibIM. CyKOHHbiH a3bIK apXHTeKTypbI BbI3bIBaeT 
to, hto pa3Hbie npo4>eccHOnaabHbie rpynnbi no pa3HOMy Bocnpnmf- 
Maior 3Ty odaacTb wcKyccTBa (Kpafiuen cfjopMOH aBaaeTca Texnoaorn- 
necKoe BOcnpwaTHe apxHTeKTypbi). CyKOHHbiH a3bix bboaht OAHOBpe- 
Memio cneijwctHHecKoe ceMaiiTUHecKoe pa3Aeaenne ua CTaaoe — O T p w -  

i^aTeabiioe u noBoe — noaojKWTeabiioe. OcwoBiibLM nonaTMeM cyKon- 
Horo aabiKa b apxMTeKType aBaaeTca npocTpaHCTBeiuibiH nopaAOK, h t o  

b peayabTaTe Bbi3bieaeT MOiiOTOmiocTb, ynMaTOJKaiomyio Bce apxnTeK- 
Typubie AOCTOoniCTBa.

H h  B o r y c a a s c K H  —  M a p e n  K y u iT p a ,  K u ih u it o c I) 0 3 H M e x , 3 e a  I l> « e -  
C T a m eB C K a -Ilo p eM 6 cK a  —  c r p .  6 5 — 76

Hh B o ry ca a B C K H  p o A n a c a  b 1910  r o a y  b BapuiaBe. B  1933  ro A y  okoh- 
huji cJ>aKyabTeT a p x n T e K T y p b i B a p u ia B C K o ro  n o a H T ex H H H ecK o ro  hhctm- 
TyTa, a  Tanace roAWHHbiH K y p c  (1 9 3 4 — 1935) y  n p o cJ > ecco p a  T ypH O  b 
« 3 x o a b  Re B o  A p T c»  b n a p w jK e . B  1935  r o a y  y a c e  Ha pOAHHe Haaaa 
caM O CTOHTeabHyio p a 6 o T y  b C B oen  cn eiin aab H O C T H .

IIpH3BaHHbiH b 1939 roAy b apMmo renepaaa K ae6epra, nocae Kann- 
TyaauHH nonaa b oc|)Hi;epcKHM aarepb I I  C b BaabAeH6epre, rae nw ian  
aeKUHM no hctophm apxnTeKTypbi h apxHTeKType HHTepbepoB, oaho- 
BpeMenHO H3ynaa BaaHHe vl pa3pa6aTbiBaa paA HHAHBMAyaabHbix npo- 
eKTOB.

B  1945  r o A y  n o c a e  B 0 3 B p a m e H n a  b  B a p m a B y  H a n a a  p a S o T a T b  b  B io p o  
BOCCTaHOBaeHMH C T o a im b i, a T aK ace  H HTaa aeKi^HM w npoB O A w a n p a a -  
T H H ecK ne 3 a H a T n a  n o  n p o eK T H p o B a H m o  H H T ep b ep oB , p e M e c a y  b a p x w -  
T eK T yp e h K O M no3Jm m i a p x w T eK T y p H b ix  aaeM eHTO B. B sto BpeMa 
o c y m e c T B w a  n p o eK T  (b 1946— 1948  r .r . ,  cobmcctho c  I0 3 ec tx )M  JIobhhb- 
ckhm) oM a P e M e c a a »  bo A B o p ije  X oA K eB H n eH  Ha y a w n e  M eA O Boft 
n  KHHOTeaTpa « n p a r a » ,  a  T a K » e  p a 3 p a 6 o T a a  K O H K ypcH bie n p o eK T b i, 
b tom H H cae: « R om C a o B a  n o a b C K o r o »  b B a p u ia B e  (II n p eM w a  cob- 
MeCTHO C K )3e4X )M  JIOBHHbCKHM), T ea T p a  B JI0A3H (II paBHOUeHHblH  
n p n 3  —  coBM ecTHO c  BorAaH OM  THeBeBCKHM, I n p eM w a  He 6 b ia a  n p n ~  
c y a cA e H a ), a T aK »ce KOM naeKC 3A3hhh i^ eH T p aab H oro  y n p a B a e H H a  « C n o -  
a3M ».

P e3yab T aT O M  co T p yA H H aecT B a  c  BorAaH OM  THeBeBCKHM (b 1948— 1966  
r o A a x )  6 b ia  n p o eK T  B o a b m o r o  T ea T p a  b B a p u ia B e ,  H e o c y m e c T B a e H H b i#  
n p o eK T  I I lK o a b i  B n e u iH e ń  T o p r o B a w  Ha y a .  MeAOBOH, jK n a o n  M H K po- 
pafłO H  «r5K H 6yB» I  u  I I ,  M HKpopatfOH « C p e 6 p H a » , 3aK y co H H b ie  ( « n p a -  
r a » , «Oa3a», « 3 o A n a K » , «rpy6a K a c b K a » ) , BbicOTH oe 3A aH w e Ha yanue  
C M oabH O ft, naB w abO H  «XpfM Ha» Ha y a n ij je  B p a ip c o i ł .  B 3 t o  B peM a 6 b ia w  
TaKHce p a 3 p a 6 o T a H b i K O H K ypcH bie n p o eK T b i 3AaH H a OnepHoro T ea T p a  
b M a a p w A e  (I  n p eM w a  BM ecTe c  BorAaH OM  THeBeBCKiiM , MapTHHOM B o
r y  caaBCKHM  h  M a p w e if  JleujHHCKOH). OAH OBpeM eH h o  cO T p yA H H aaa c  a B -  
T o p c K M M  K o a a e K T M B O M  n p o e K T w p o B m M K O B  U e H T p a a b H O H  n a o m a A M  B 

npoeK T H poB aH H H  l i  p e a a io a u H H  « I I a a u a  flec fiH a a A *  b B a p u ia B e  h  p e a -  
a n 3 0 B a a  n p o eK T  p a n o n a  «H epH aK O BCK a» (BM ecTe c  BorAaH OM  T H eB eB -  
ckhm vl E j k h  B a y M H a a e p o M ), a  T aK ace p a ó o T a a  HaA n p eA sa p H T ea b H b iM  
npoeK TO M  o 6 p a M a e H w a  C T a p o r o  T o p o A a  b  B a p u ia B e  (BM ecTe c  M e n u -  
caaBO M  K y 3bM Oii). B 1955 r o A y  n o a y a H a  II n p e M m o  Ha K O H K ypce Ha 
a p x H T e K T y p n o e  p e u ie iiM e  3aMKOBOM n a o m a A H  u  e e  O K p y sK en n a .

Hh BorycaaBCKH 6bia Tanace aBTOpOM npoeKTOB caKpaabHOH apxn- 
TeKTypbi. Co3Aaa: npoeKT KOCTeaa na CacKO* KeMne b BapuiaBe, npo
eKT h peaan3annio Kocreaa b CTaaOBOft B oae (I npeMna), npoeKT 6a- 
3mjihkh we3yHT0B b BapuiaBe (I npeMHa), a TaKace npoeKT KOCTeaa Ha 
Orernax (coBMecTiio c K uihiutocIjom ^biron h Ejkh BorycaaBCKHM).

B  ceM bA O caT bie toabi Hh B o ry ca a B C K H  6 b ia  OTCTpaneH ot ynaC T H a  
b  p a 6 o T a x  n o  peKOHCTpyKmuH B a p u ia B C K o ro  3aM K a. C K O łin a a c a  3 M an
1982  ro A a  b  B a p m a B e .

ApxHTeKTypa 6biaa AJifl BorycaaBCKOro HacToameH CTpacTbio h co- 
AepacaHHeM Bcen jkh3hh. Bbia peAKHM ceAnac npeACTaBHTeaeM cTapo# 
uiKoabi KaaccMKOB HCKyccTBa. He HiiTepecoBaan ero, b OTaunne ot 
Apyrnrx aBTOpOB, HOBbie TexHoaornn. Bbia neaoBeKOM 6oabuioił K y a b -  
Typbi n  3HaiiMM b o6aacrH hctophh HCKyccTBa, apxHTeKTypbi, My3biKH 
h aHTepaTypbi.

O 7KH3HH u RenTeabnocTH npoc|)eccopa Hna  BorycaaBCKOro tobopht 
apxwTeKTOpbi: Ejkh XpbineBenKH, BorAan TneBeBCKH, K uihuitocJ) ^bira 
(accHCTenT npoc|>. BorycaaBCKOro), A hahccm YcTan (accncTeHT npoc|>. 
BorycaaBCKOro), MapeK KyuiTpa, K uihiuto4> 0 3 hmck, a TaKSEce cKyabn- 
top OraHHcaaB CwKOpa. AR

CH
IT

EK
TU

RA
 48

2



Wydawnictwo “The Macmillan Press” wydało obszerną 
encyklopedię “Współcześni architekci”. 

Na przeszło dziewięciuset stronach 
zawarte są informacje o życiu i twórczości 585 architektów.

Z przyjemnością odnotowujemy, 
że wśród architektów całego świata znaleźli się Polacy: 

Henryk Buszko, Aleksander Franta, Oskar Hansen, Bohdan Lachert, 
Maciej Nowicki, Helena i Szymon Syrkusowie. 

Hanna Adamczewska-Wejchert i Kazimierz Wejchert, Wojciech
Zabłocki.
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