
archit
£. Miesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich ★



ar
ch

ite
kt

ur
a 

7~
8 

78



S tojąc na rozdrożach i szukając kierunków dalszego rozwoju współczesna architektura, chcąc nie 
chcąc, ogląda się wstecz. Mieliśmy już w nowych projektach echa form awangardy la t dwudziestych, 

a obecnie jednym  ze światowych tem atów dnia jes t rewaloryzacja m iast i dzielnic zabytkowych. Należy  
wprawdzie współczuć zabytkom, że zainteresowanie nimi podlega przypływom mód czy stresów wywoły
wanych „nowoczesnością ", niemniej liczyć wypada na pozytywne efekty jak ie  niewątpliwie pozostaną, gdy 
raz już odkryje się walory „starej, dobrej przeszłości”. Na szczęście w Polsce mam y bogate tradycje takiej 
działalności wobec historycznej substancji miast, którą obecnie nazywa się rewaloryzacją. Tradycje te, 
szczególnie w zakresie myśli teoretycznej, sięgają jeszcze czasów międzywojennych. Po wojnie zaś  
przeprowadziliśmy unikalne w skali światowej odbudowy starych miast z  przystosowaniem ich do 
współczesnego życia. Starówki w Warszawie czy w Gdańsku, jak  dotąd, znakomicie zdają egzamin jako  
nowoczesne osiedla mieszkaniowe. Niestety popełniliśmy też i wiele błędów lansując tzw. nowoczesność 
tam, gdzie zupełnie to nie było potrzebne. Zbyt wiele małych m iast historycznych zostało zeszpeconych  
wprowadzeniem w stare układy urbanistyczne zabudowy blokowej. Małym miastom poświęcamy cały nasz 
blok problemowy prezentując w nim kilka projektów rewaloryzacji. Projekty te, jak  i rozpoczęte już  
realizacje rokują dobre perspektywy na przyszłość. Problem rewaloryzacji miast historycznych prowadzi 
jednak dziś do szerszych refleksji, do refleksji na tem at budowy nowych miast. Do takiej dyskusji chcemy 
też zachęcić. Życzymy pożytecznej lektury •

he contemporary srchitecture has arrived at cross-roads and, looking for further developmentał 
directions, whether we like  it or not w g  look back. T of avant-garde the tw c /ifig.v have

already appeared in new  designs; now the worid discusse the rehabilitation of historie cities and distriets.
One should feel sorry fo r the historie monuments, that the interest in them is aroused by passing fashions o r 
stresses eaused by "modernity"; and yet we should hope for advantageous effects which wouldrem ain when 
we discover the values of "the good old times In  Poland, we fortunately havea rich tradition in  activities fo r 
the historical urban substance; those activitięs are now called revaiuation. The tradition, especially as 
regards theory, goes back to the inter-warperiod. A fter the war, the reconstruction o fo ld  cities in Połand and 
adapting them for contemporary life  reguirements were unigue on worid scalę. O ld  cities in Warsa w  or 
Gdańsk have been functioning perfectly w ell as modern settlements. Unfortunately we committed a num ber 
of errors rrIaunching'r so-called m odernity where it  was n Too many smali historie cities were 
deformed by the introduction of "błock”devełopments in old urban gridś. Smali cities are the subject o fo ur  
"problems” b ł o c k t  we present a few revaluation designs which, together with the already begun restoration, 

hołd a lo t of promisefor the futurę. However, the revaluation problems of historie cities lead to broader
reflections on the subject o f the construction of new cities. We invite to such a discussion and wish you 
interesting reading  •  ____________ ________________________________________________________
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B  HOMepe

npOAOjiHcaa paccKa3 o erpane, b 
kotopo#  coctohtch X I I I  KoHrpecc 
MejK/jyHapoflHoro coK)3a apxirreK- 
topob (CM. Nb 5-6 —  1978 «A pxn- 
TeKTypbi*), Ta^eym  EapyqKH# hh-  
meT 06 apxMTeKType ropowa Mexw- 
ko (7— 11). Ilocjie 3Toro noMemeHbi 
cooómeHMH 06 apxMTeKTypHi>ix 
o6i,eKTax Hanie# cTpaubi (12— 19)
— XChjio#  pa#OH BepHapAHHCKH#- 

-IIobchhckh#  b B apuiase
— XChjio#  MMKpopanoH BujiHHya 

I I I  b BapmaBe
— BanTH#cicaa onepa b rAanbcice 
■— ABTo6ycHO-Tpojuie#6ycHoe %eno

b IlHceHHe
—  06T»eKTbI 30HBI OT^bIXa B K op-

6ejxeBe

Coo6meuhh H3-3a pyOema 20— 33

—  XCH ^HiH HO -npoM bim ;ieHHbi# 
KOMiiJieKc b IlepHOBe, 3 ctCCP

— My3bncajibHoe yHHjiHme «JInpa»
b MocKBe ,

—  Bbicmee TexHHiiecKoe yHHAHiqe 
b Rbepe, BeHrpHH

— K opnyc «Ha <}iajiMMaqe» b I lp a-  
re, HexocjiOBaKHa

--- Iły  TH pa3BHTHH IipOeKTIipO BB -
hmh KOMiiJieKCOB BbiciiiHx yne6-
h b ix  3aBe^eHH# b CCCP.

— OTeJIb B JIOH^OHe

KpOMe toto, b pa3^ejie noMeiqeHa
HHCfDOpMaipiH O TeJieXpOMMHeCKOM
MeTo^e (JwpMupoBaHMH qseTHbix

Hh M aqe# K mcjicbckhh paccMaT- 
puBaeT npo6jieM y peBajiopH3aqHH 
c tohkh 3peHHH paSoTbi MacTep- 
ckom rpaAOCTpowTeM (70— 74).
B 3aKJiioHeHMe a sh  cJjoTOpenop- 
Taxc, n o cn e  KOToporo npHBOahcth 
CMejioe u ^ am e cnopH oe MHenHe 
Ilb ep a  JlyH^iKH HepsejinaTM  h  ero  
noĄKOfl k npo6jieMaM peBa;iopH 3a- 
Î HH HCTOpMHeCKMX paHOHOB B CO- 
OTBeTCTBMH C MaCIHTa6aMH H npHH- 
HwnaMH opraHH3ai^HH ropoACicoro 
npocTpa hctbb Boo6m e.

R o m  83—98
05cyxcAaeTCH Tax Ha3biBaeMaa cm-  
CTeMa MB. CwcTeMa coctoht b npo-

MJijnocTpHpyeTCH npuMepaMH B03- 
BeACHHH TKMJIOrO KOMnJieKCa HHAH- 
BHAyajibHbix aomob BHAOK-3axce- 
ne, KjiHHbi-CeBep, IIoA^iece h B o-  
HH-#yxaqKaH b KpaKOBe, a tbk-  
XCe IIOAKOBHI ê B JlK)6AHHe.

iK yp n aji CoH)3a nojibCKHx a p -  
XHTCKTOpOB ---- CAPII
7-8 (369— 370)
HIOJIŁ— ABryCT 

TOR X X X I

B CCCP noAHHcaTbca Ha acypHaji 
MOJKHO y o6mecTBeHHi>ix pacnpocT- 
panurejien b nyH*Tax h b  aremr- 
CTBax «Coio3neHaTH» no MecTy pa- 
Ootbi u yneObi, a TaKHce b  jiio6om 
noHTaMTe u OTjjejiemm cbh3h. IIoa- 
nHcaTbCH b  CTpaHax coitwajm cTłtHe- 
cicoro coflpyasecTBa Ha HtypHaji mo- 
hcho b : BojirapMH — AwpeKHWB
FEn, lla yji. IlapHHccKaH, CodwiH. 
TAP — Z eitu nge ver tr iebsam t, 1004, 
Berlin, Str. der Pariser Kommune 
3—4. HexocjiOBaKMH — Postovni No- 
vinovś Służba — dovoz tisku, Pra
ga II, Vinohradska 46; Postovni No- 
vinovś Służba — dovoz tlące, Brati- 
slava 2, Leningradska 14. PyMBi- 
hmh — D.E.P., Bucarest. BenrpHH — 
Posta Kozponti Hirlap Iroda. Buda- 
pest V, Józef Nador — ter 1.

noBepXHOCTe# b 3a&hhhx m o Ta- 
jiepee pncyHKa b IIo3HaHM 
B pa3Aejie «nojxeMMKif» noMemeHbi 
3aMeHaHM« An^men Kop6ejiH 06 
acTeTHKe n p npoA b i

IIpoGjieMbi 32— 82

3 tot pa3AeA nocBauteu npo6;ieMe 
peKO HCTpyKijM H  (peBa^ opH3aiiHM )
HCTopHnecKHx ropoAOB. Bo#u[ex 
KajiHHOBCKH# coo6uiaeT AaHHbie 
06 onbire ocBoenna HCTOpHnecKHx 
iiearpaAbHbix pa#OHOB b acneKTe 
CTHXH#HOrO pa3BHTMH TOpOAOB
(32— 37)
ŚnrMyHT CTewnHHbCKM# paccKa3bi- 
BaeT o pa3pa60TaHHbix pa3JiHHHbi- 
MH BBTOpCKHMH KOJIJieKTHBaMH 
npoeKTax peBajiopH3aqHH nojib- 
ckhx ropoAOB:
— KajiHHia (38— 41), XeHipiHa (42—  

45), IlyjiTycKa (46— 49), M yiu n - 
Hbi (50— 53), Typa-KajibBapMH 
(54— 57), Ka3HMexca-#ojibHoro 
(58— 61), IIlHAJiOBa (62— 65), 
KajibBapMH-IIaqAaBCKoro (66— 
69).

H3 BOAbHOM COCAHHeHHH H MHOTO- 
KpaTHOM nOBTOpeHHH MOAyJIH- 
-H a e # K H  (p a 3 M. 4,20 X 4,20 h jih  
4,20 X na h h c jio  K p aT H oe 30 c m ), c 
TeM, H ToSbi C0 3 A aB aTb p a 3 HOo6 p a 3 -  
H bie KOMno3 nqH H  n p H  jho6 o h  T e x -  
HOJlOrHH CTpOMTejIbCTBa. flOCTOHH- 
CTBa HHAHBHAyaAbHbIX AOMOB, 
CTpOHmMXCH n o  STO# CHCTCMe K p o -  
łOTCfl B HX AOIIieBH3 H e H CjiyHKUMO- 
liaJlbHOCTH C|)OpM (eCJIH 3 TH AOCTO-
HHCTBa He SyAyT yTepaHbi hjim hc- 
K anceH bi CTpoHTejibHbiM H o p r a n w -  
3 aqHHMH, CTpeMHUlHMHCH K TCXHO- 
jiorHnecKO# yHH4>HKaqHH). Chctc- 
Ma cTpoH T ejibC T Ba no MeTOAy M B



„Architektura” -  the Polish architectural rewiew, du- 
ring the last thirty years has served constantly for:
-  exchanging views in the field of architecture,
-  presenting the experience of Polish and world 
architecture,
-  wide popularization of architectural art.

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

* „Architektura” -  gives the information about desi- 
gning and new developments in Poland and in 
different parts of the worłd, presents in great detali 
the most interesting works,

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

* „Architektura” -  refiects the creative search in 
spatial development for socialist society, presents 
the achievements and the progress in this field in 
Poland, in other socialist countries and all overthe

world.

„Architektura” -  will be pubłished in 1978 in 6 double 
issues, each consisting of 100 pages. Good editorial 
quality resolves form new technique of printing. All 
articles are pubłished in Polish and in English, sum- 
maries in Russian. The subscription ensures regular 
receiving of Architektura.
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The monthly review „Architektura” appears in 6 
double issues per year. Price of a single copy: US 
$5,00, DM BDR 10.-. Subscription rates per annum: 
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OF KOREA: „Chulpanmul” Korea Publications Export-lm- 
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PRENUMERATA KRAJOWA 1978
■  Miesięcznik Architektura ukazuje się w 6 podwójnych 

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

Aglomeracja miejska Meksyku wykracza 
znacznie poza formalne granice tzw. 

dystryktu federalnego na teren stanu Me
ksyk. Obszar miasta wynosi ponad 60 km , 
liczba ludności na terenie całej aglomeracji 
-  17,5 miliona. Ten monstrualny organizm 
miejski rozprzestrzenia się parterową w wię
kszości zabudową na wielkiej Dolinie Me
ksykańskiej, na wysokości ponad 2000 
m npm.
Tu, w roku 1325, na jednej z wysepek istnie
jącego jeszcze wtedy jeziora Texaco wo
jownicze plemię Azteków założyło stolicę 
swego przyszłego imperium -Tenochtitlan. 
Jej ośrodkiem był plac otoczony pałacami 
i piramidą z dwoma świątyniami na szczycie. 
Siatka ulic była regularna, prostokątna. 
Główne arterie wybiegały groblami przez 
jezioro łącząc miasto ze stałym lądem. 
Drewniana zabudowa -  domy arystokracji 
azteckiej, pałac władcy imperium Montezu- 
my z wieloma dziedzińcami i salą na 3000 
osób, domy kapłanów, świątynie -  łatwo 
ulegały ogniowi hiszpańskiej konkwisty. Po
zostały tylko fragmenty azteckich ruin mias
ta. Zachowały się natomiast inne przedko- 
lumbijskie budowle nie należące wprawdzie 
do Tenochtitlanu, ale leżące na terenie dzi
siejszego miasta Meksyk: piramida Cuicuil- 
co (600-400 r. p.n.e.) w Tlalpśn, ruiny w Tla-

Mexico -  the City

U rban aggiomeration of Mexico trans- 
cends considerably the format limits of 

the federal district into the area of Mexico 
State. The city area exceeds 60 sq.km, the 
population of the whole aggiomeration is 
17.5 million. This monster urban organism 
spreads in the great Mexican Valtey, morę 
than 2,000 m above sea level and is composed 
mostly of one-leveł development.
In 1325, the belłigerent Aztecs founded 
Tenochtitlan, the Capital of their futurę em
pire, on one of the islands on the then exist- 
ing Texcoco lakę. A sąuare surrounded by 
palaces and a pyramid with two temples on 
the top was situated in the center. The Street 
grid was regular, rectangular, the main 
routes extended by jetties led to the land 
across the lakę. The wooden buiłdings -  
houses of the Aztec aristocracy, the pałace of 
the Empire's ruler Montezuma with many 
courtyards and a hall for 3,000 people, 
priests' houses and temples were easiły des- 
troyed by the fire of the Spanish conąuis- 
tadors. Only fragments of Aztec ruins of the 1 
city remained. However, other pre-Colum- 
bian structures which did not belong to 
Tenochtitlan but were in the area of the 
present Mexico City were preserved: the 
Cuicuilco pyramid (600-400 BC) in Tlałpan, 
the ruins in Tlaltelolco where the Aztecs

teloico, gdzie odbyła się ostatnia walka Hi
szpanów z Aztekami, piramida wTenayuca, 
piramidka z zachowaną na szczycie świąty
nią koło St. Cecilia, piramidy w Calixtlahua- 
ca, skalna świątynia w Malinalco. Architek
toniczne ukształtowanie świątyni Azteków 
wynika z dwoistości założeń ich religii; kultu 
skrajnych przeciwieństw: orła i tygrysa, 
światła i ciemności, Huitziłopocht! -  boga 
słońca i Tezcatlipoca -  boga nocy. Tym bo
gom poświęcona była centralna piramida 
Teocaffi w Tenochtitlan, z której Cortez oglą
dał panoramę stolicy Azteków, jezioro Tex« 
coco z pływającymi ogrodami i sylwety wul
kanów Popacatópeti i Itaccihuati.
W roku 1521 Tenochtitlón został kompletnie 
zniszczony przez konkwistadorów. Na jego 
gruzach zdobywcy zaczęli wznosić stolicę

1. Rekonstrukcja piramidy w Cytadeli wTeotihuaca- 
nie (z Muzeum Archeologicznego w Meksyku)

2. Teatr Insurgentes
3. Wnętrze domu J. 0 ‘Gormana
4. Miasteczko Uniwersyteckie -  na pierwszym planie 
Biblioteka
5. Miasteczko Uniwersyteckie -  audytorium
6. Hotel .,Mexico” i Poliforum Stąueirosa
7. Akcent wjazdowy do miasta „Torres de Ciudad 
Satelitę”
8. Osiedle Tlatelolco
9. Stary rysunek Tenochtitlanu
10. Fragment ruin Tenochtitlśnu

fought their last battle against the Spaniards, 
the pyramid in Tenayuca, a smali pyramid 
with the preserved tempie on the top near St 
Cecilia, the pyramids in Calixtlahuaca and 
the stone tempie in Malinalco. The architec- 
ture of Aztec temples results from twofold 
character of their religion -  a cult of the 
extremes: of an eagle and a tiger, light and 
dark, Huitzilopochtla -  the Sun god and 
Tezcatlipoc -  the god of the night. The cent
ral pyramid Teocalla in Tenochtitlan -  from 
which Cortez watched the panorama of the 
Aztec Capital, Texcoco lakę with floating 
gardens and silhouettes of the Popacatepetl 
and Ixtaccihuatl volcanoes -  was conse- 
crated to those gods.
In 1521, Tenochtitlan was completely razed 
by the conąuistadors. On its ruins, the con-

1. Restoration of the pyramid in the Citadel in 
Teotihuacan (from the Museum of Archeoloay in 
Mexico)
2. Insurgentes Theater
3. Interior of J. 0'Gomian's house
4. University Campus -  in the foreground -  the 
Library
5. University Campus -  the auditorium
6. Hotel Mexico and Siqueiros's Poliforum
7. Landmark at the entrance to town „Torres de 
Ciudad Satelitę”
8. Tlaltelolco -  housing development
9. Old drawing of Tenochtitlan
10. Fragment of ruins of Tenochtitlan
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► wicekrólestwa -  Nowej Hiszpanii, importo
wany urbanistyczny model miasta z prosto
kątnym placem w środku i prostokątną siat
ką ulic a także andaluzyjski model domos
twa -  dom z wewnętrznym patio -  odpowia
dały lokalnej tradycji budowlanej. Na miej
scu głównej piramidy powstaje więc katedra 
a na szczątkach pałacu Montezumy -  pałac 
Corteza. Wzniesiono też fortece ale nie uda
ło się otoczyć murami miasta, bo było zbyt 
pocięte kanałami. Z tych pierwszych budowli 
nic się nie zachowało w stanie pierwotnym. 
Najdawniejsze budynki, to szpital Jezusa 
Nazarenskiego (1535 r.), katedra (1573- 
1813), kościół Św. Augustyna (1691-1867), 
dawny pałac wicekrólów przy centralnym 
placu zwanym Zocało (1692-1927) ze wspa
niałymi freskami Diego Rivery na klatce 
schodowej i galerii wokół patio. Dobrze za
chowała kolonialny charakter główna ulica 
dzielnicy Coyaćan i centralna część w San 
Angel. W dawnym klasztorze El Carmen 
(1615 r.) mieści się obecnie Muzeum Kolo
nialne.
Lepiej reprezentowany jest w śródmieściu 
XVIII wiek. Architekturę świecką reprezen
tują: Casa de Azulejos -  pałac markiza del 
Valle de Orizaba (1751 r.) o fasadzie wyłożo
nej glazurowanymi płytkami zwanymi „azu
lejos”, rezydencja księcia de San Mateo de 
Vaiparaizo (1772 r.), pałac żony Corteza w 
Coyoacan, natomiast architekturę sakralną 
-  sąsiadujące z katedrą Sagrario (1768 r.), 
Santissima Trinidad (1755-83), La Profesa 
(1720 r.), La Ensenanza (1778 r.) oraz kole
gium Vizicainais (1734-1852). Powstały też 
w XVIII w. małe zespoły urbanistyczne jak 
plac Santo Domingo (1720-1836) z gmacha
mi inkwizycji (1736 r.) oraz cła (1731 r.). 
Academia de San Cartos (1791-1856), Pala- 
cio de Mineria (1797-1813), zespół cytadeli 
La Ciudadela (1807 r.) -  to już epoka klasy
cyzmu w architekturze Meksyku. Miasto roz
wija się teraz nie na wschód -  jak dotąd -  ale 
na zachód. Powstają monumentalne ciągi 
uliczne. Pod koniec dziewiętnastego wieku 
docierają do Meksyku wszystkie style euro
pejskie: neohistoryczne (gmach Beilas 
Artes -  1904 r.), L’Art Nouveau (Colonia Ro
ma), poszukiwania konstruktywistyczne 
(Muzeum Chopo -  1910 r.), reminiscencje 
kolonialne sięgające niekiedy do wzorów 
arabskich (pawilon meksykański z wystawy 
w Nowym Orleanie -  1884-85). Po rewolucji 
1910-1917 rozwija się architektura neokoio- 
nialna. W latach trzydziestych docierają 
z Europy prądy funkcjonalistyczne. Przeja
wiają się one w twórczości J. O Gormana -  
autora domu-atelier Diego Rivery w San An
gel (1929 r.) i wielu szkół na terenie Coyoa
can.
W latach pięćdziesiątych architektura me
ksykańska uzyskała światowy rozgłos dzięki 
wprowadzeniu monumentalnych koloro
wych mozaik. Wielka, wręcz urbanistyczna 
skala tych kompozycji nawiązujących 
w swym bogactwie formy do tradycji sztuk 
prekolumbijskich była rewelacją w skali 
światowej. Źródeł tych zjawisk z pogranicza 
architektury i malarstwa szukać należy w in
spiracjach płynących m. in. z metamorfozy 
sztuki wielu architektów: ewolucji Diego Ri- 
very od czystego kubizmu Picassa do trady
cji meksykańskiej, Juana 0 ’Gormana, który 
wznosi w zespole realizującym Miasteczko 
Uniwersyteckie sławny gmach biblioteki 
w całości pokryty mozaiką figuratywną (1949 
-54). Miasteczko Uniwersyteckie w Meksy
ku, projektowane przez M. Pani, E. del Mora- 
ła, L. Barragana i artystów Stąueirosa, Diego

11. Piramida Cuicuilco
12. St. Cecilia -  piramida z jedyną zachowaną w kul
turach Centralnego Meksyku świątynię na szczycie 
13. Katedra i Sagrario 
14. Palacio Nacional 
15. Muzeum Chopo 
16. Coyoacan
17. Tlatelolco- plac Trzech Kultur 
18. Centrum -  skrzyżowanie Paseo de la Reforma 
z Insugrentes i pomnik Cauthemoca 
19. Pomnik ,.Dzieci Bohaterów" na osi Paseo de la 
Reforma, w głębi zamek Chapultepec 
20. Miasteczko Uniwersyteckie 
21. Miasteczko Uniwersyteckie -  Wydział Medyczny 
22. Miasteczko Uniwersyteckie -  Laboratorium Pro
mieniowania 
23. Muzeum Anaucali

8  24. Muzeum Archeologii i Antropologii

ąuerors began to build the Capital of Vice- 
Kingdom of New Spain. The imported urban 
grid with central rectangułar sąuare and re- 
ctangular Street grid as well as the Andału- 
sian model of the house with an inner patio 
well suited the łocal building tradition. The 
cathedral was bullt on the site ol the main 
pyramid, Cortez/s pałace -  on the ruins of 
Montezuma's pałace. Afortress was ałso eon- 
structed, but the city coułd not have been 
surrounded by ramparts as it was too divided 
by canals. Nonę of those first structures re- 
mained in its originał form. The ołdestbuiłd- 
ings are: Hospitai of Jesus of Nazareth 
(1535), the cathedral (1573-1813), St. Augus- 
tin's church (1691-1867), the form er pałace of 
vice~roys at the central sąuare called Zocalo 
(1692-192?) with magnlficent freseoes by 
Diego Rivera on the staircase and the gallery 
around the patio. The cołoniał character was 
also weił preserved in the main Street of the 
Coyacan ąuarter and the central part of San 
Angel. The former Eł Carmen monastery 
now houses the Cołoniał Museum.
The eighteenth century is better represented 
downtown. Secular architecture is rep
resented by: Casa de Azulejos, or pałace of 
the Marąuis del Vałle de Orizaba (1751) with 
the faęade lined with glazed tiłes called 
"azulejos", the residence of the Prince de San 
Matec de Valparaiso (1772), pałace of Cor- 
tez’s na twe wife in Coyoacan; sacra! architec
ture by: Sagrario erected next to the cathed
ra! (1768), Santissima Trinidad (1755-1783), 
La Profesa (1720), La Ensenanza (1778) and 
Vizicainai$ college (1734-1852). In the eigh
teenth century, smali urban compłexes were 
also built, such as Santo Domingo Sąuare 
(1720-1836) with Inąuistion edifices (1736) 
and Customs (1731).
Academia de San Carlos (1791-1856), 
Palacio de Mineria (1797-1813), La Ciudade
la citadel complex (1807) belong to the Cias- 
sicism in Mexican architecture. The city 
started deyeloping not to the east as before 
but to the west. Monumental streets were 
built. At the end of the nineteenth century, ałł 
European styłes came to Mexico: neohistori- 
cał (Beilas Artes building -  1904), L'Art Nou- 
veau (Colonia Roma), constructivistresearch 
(Chopo Museum -  1910), colonia! remi- 
niscences sometimes going back to Arabian 
motifs (Mexican Pavilion at the Exposition 
in New Orłeans 1884-1885). The neocolo- 
nial architecture deve!oped after the revo- 
lution 1910-17. In the thirties, functionalist 
trends came from Europę. They can be seen 
in J. 0 ’Gorman's works -  a design for 
Diego Rivera’s house-atelier in San Angel 
(1929) and a number of schools in Coyoa
can area.
In the fifties, Mexican architecture became 
world-famous owing to monumental colorful 
mosaics. The great, urban scalę of those com- 
positions, recalłing the pre-Cołumbian art in 
its richness of form, became a revelation on 
world scalę. The sources of those phenomena 
belonging both to architecture and painting 
can be found in inspirations derived from the 
metamorphosis of art of a number of ar- 
chitecfs: Diego Rivera's evolution from elear 
Picasso's cubism to Mexican traditions, Juan 
0'Gorman who built the famous łibrary 
building in Unwersify Campus all coyered 
with figurative mosaics (1949-54). The Uni- 

yersity Campus, designed by M. Pani, E. del 
Morale, Luis Barragan and artists Siąueiros, 
Diego Rivera, Juan OfGorman and others 
(1949-54), is a classic example from that 
period. Other examples are: Insurgentes

11. Cuicuilco pyramid
12. St Cecilia -  the pyramid with the only preserved 
tempie on the top in Mexican cułtures
13. The Cathedral and Sagrario
14. Palacio Nacional
15. Chopo Museum
16. Coyoacan
17. Tlatelolco -  the Sąuare ol Three Cułtures
18. The center -  intersection of Paseo de la Reforma 
with Insurgentes and Cauthemoc monument
19. The monument for "Chiidren Heroes" on Paseo 
de la Reforma, Chapultepec castle in the background
20. University Campus
21. lJmversity Campus -  Faculty of Medicine
22. University Campus -  the Radiation Laboratory 
designed by Felix Candela
23. Anaucali Museum
24. The Museum of Archeology and Anthropology ar
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Riverę, Juana 0 ’Gormana i innych (1949- 
54), jest klasycznym przykładem tego okre
su. Inne przykłady to: Teatr Insurgentes (A. 
Prieto z kompozycją fasady Diego Rivery -  
1952 r., gmach Ministerstwa Łączności, Ko
munikacji i Robót Publicznych (0. Lazo, A. 
Perez, R. Cachno -1954 r.), Centrum Medy
czne, E. Vane (1957-61) oraz Instytut Ubez
pieczeń Społecznych (C. Obregon Santacilia 
-  1951 r.)} Muzeum Anacuali wg projektu 
Diego Rivery (1945-64). Nie odpowiadający 
już pierwotnej formie, bo przerobiony ostat
nio, własny dom Juana 0 ’Gormana -  wykuty 
w masywie tufu wulkanicznego Pedregalu 
i ozdobiony mozaiką o przedkolumbijskim 
charakterze -  był swoistą manifestacją au
tora opuszczającego pozycje funkcjonaliz- 
mu. Równolegle rysują się jednak mniej 
skrajne kierunki reprezentowane np. przez 
P. Ramira Vasqueza realizującego z R. Mija- 
rezem gmach Ministerstwa Pracy i Opieki 
Socjalnej w 1955 r. a następnie Muzeum 
Historyczne 1964 r., z zespołem Muzeum 
Sztuki Współczesnej w 1964, z J. Campuzano 
i zespołem Muzeum Archeologii i Antropolo
gii w 1964 r., z R. Mijarezem i L. Martinezem 
del Campo stadion „Azteca” w 1965 r. 
Specyficzny typ architektury i konstrukcji 
reprezentuje twórczość Felixa Candeii, 
twórcy Laboratorium Promieniowania 
w Miasteczku Uniwersyteckim, fabryki Bac- 
cardi koło Meksyku, pawilonu restauracyj
nego w Xochimilco, kościołów, hali sporto
wej na olimpiadę w roku 1968. Stosowane 
przez niego konstrukcje łupinowe oraz prze
krycia żelbetowe hal typu „parasol” uzyska
ły światowy rozgłos.
Luiz Barragan realizuje kompozycje krajob
razowe całych zespołów osiedlowych jak 
Pedregal (1949-52), Ciudad Satelitę (od 1958 
r.), a także wspaniałą architekturę stajni 
w Las Arboledas (1958-61) oraz wjazdowy 
akcent plastyczny na autostradzie -  Torres 
de Ciudad Satelitę. Powstają w tym czasie 
również bardzo kosmopolityczne biurowce 
wzdłuż Paseo de Reforma i najwyższy ak
cent architektoniczny nowego Meksyku 
„Torre Americas” (H. Alvarez -1957 r.). 
Przygotowania do igrzysk Olimpijskich w ro
ku 1968 przyczyniły się do uporządkowania 
miasta. Zreorganizowano system komuni
kacji budując liczne autostrady. Najnowszy 
kierunek architektury Meksyku obserwować 
można w surowej i szarej architekturze A. 
Zabiudoskyego i T. Gonzalesa de Leon (w 
gmachach IFONAVIT -1963-74) i Colegio de 
Mexico (1974-75) podporządkowanej zasa
dzie przestrzennego włączenia świata ze
wnętrznego do wnętrza. Obok schematycz
nych w swej architekturze budynków biuro
wych i hoteli (Hotel „Mexico”, „Camino Re
al”, „Chapuitepec”) zwracają uwagę obiek
ty Augustina Hernandeza Navarro: Akade
mia Wojskowa w Xochimilico, szpital w San 
Angel (1978 r.), jego pracownia w Bosque de 
Las Lomas (1978 r.) odbiegające od dotych
czasowych konwencji.
Najnowsze budownictwo mieszkaniowe -  
realizowane w ramach IFONAVIT-u -  repre
zentuje położone na południowym wscho
dzie osiedle Iztacalco dla około 35 tys. mie
szkańców. W zestawieniu z poprzednimi 
osiedlami tego typu -  „Benito Juarez” (19 
50-52) i „Tlatelolco” (1958-64) _ rozwiązane 
jest ono bardziej miękko -  krajobrazowo. 
„Tlatelolco” natomiast wciąż pozostaje uni
kalnym miejscem, na którego architekturę 
nałożyły się kultury przedkolumbijskie, kolo
nialna i współczesna. Widoczne jest to w je
go centrum -  na placu Trzech Kultur o nie
mal symbolicznym -  na tle całej architektury 
Meksyku -  charakterze •

Theater (A. Prieto with facade composition 
by Diego Rivera -  1952), the buiłding for the 
Ministry of Communication, Transport and 
Public Works (C. Lazo, A. Perez and R, 
Cachno -  1964), the Medical Center (E. Vane, 
1957-61) and Sociał Security Institute (C. 
Obregon Santacilia -  1951), Anaucali
Museum designed by Diego Rivera, built 
1945-1964. The recent reconstruction of 
Juan 0'Gorman's house, which does not exist 
any longer in its origmal form, hollowed out 
in Pedregal volcanic tuff massif and deco- 
rated with a mosaic of a pre-Columbian 
character, was, in a way, a specific manifesta- 
tion of a designer departing from functional- 
ism. At the same time, less extreme trends are 
represented by e.g. P. Ramir Vasquez who 
erected with R. Mijarez the buiłding for the 
Ministry ol Labor and Social Welfare -  in 
1953, the Historical Museum (1964), the 
Modern Art Museum (with his team, 1964), 
the Museum of Archeology and Anthropolo- 
gy (with J. Campunzano and team - 1964) and 
the "Azteca” stadium (with R. Mijarez and L. 
Martinez del Campo -  1965).
A specific type of architecture and construc- 
tion is represented by Felix Candela, the 
designer of the Radiałion Laboratory in the 
University Campus, Bacardi factory near 
Mexico, restaurant pavilion in Xochimilco, 
churches, sports hall for the Olympic Games 
in 1968. His thin reinforced concrete shell 
structures and reinforced concrete roofing of 
"umbrella” type halls brought him worłd 
famę.
Luis Barragan builds landscape composi- 
tions of housing complexes such as Pedregal 
(1949-52), Ciudad Satelitę (from 1958), the 
magnificent architecture of stables and pad- 
dock for horses in Las Arboledas (1958-61) 
and an artistic landmark on a highway at the 
entrance to the city -  Torres de Ciudad Sate
litę. In the same time, cosmopolitan Office 
buildings along Paseo de Reforma and the 
highest architectural landmark in new Mex- 
ico "Torre Americas” (H. Alvarez 1957) were 
constructed.
Preparations for the Olympic Games helped 
to introduce some order to the city. The 
transportation system was reorganized and 
a number of new highways built. The most 
recent trends in Mexican architecture are 
represented by austere and grey architecture 
by A. Zabludowsky and T. Gonzales de Leon 
(IFONAWT buiłding 1963-74 and Colegio 
de Mexico 1974-75), fołłowing the principle 
of integrating the outer worłd with the in- 
teriors. Apart from the schematic architec
ture of Office buildings and hotełs ("Hotel 
Mexico”, "Camino Real”, "Chapuitepec”), 
designs by Augustin Hernandez Navarro 
draw attention by their departure form con- 
ventions: the Military Academy in Xochimil- 
co, the hospital in San Angel (1978) and his 
atelier in Bosque de Las Lomas (1978).
The most recent housing, realized by 
IFONAVIT, is represented by the Iztacalco 
housing development for 35,000 peopłe, 
situated in the south-east part of the city. In 
comparison to other devełopments of this 
type -  "Benito Juarez” (1950-52) and ”Tlal- 
telolco” (1958-64), Iztacalco is resolved in 
a morę gentle way, and with regard to land
scape. „Tłałtełolco” remains, however, a un- 
ique place whose architecture is composed of 
the pre-Columbian, colonial and contempor- 
ary culture. This is quite visible in its center, 
the Square of Three Cultures, in a symbolic, 
against the background of Mexican architec
ture, character •

25. Fabryka rumu Baccardi, konstrukcja typu „pa
rasol”
26. Hala sportowa
27. Kościół w Coyoacan
28. Gmach IFONAWT. hall
29. Colegio de Mexico
30. Zespół osiedlowy Pedregal, typowa rezydencja
31. Osiedle iztacalco
32. Osiedle Iztacalco -  fragment
33. Pracownia architekta
34. Szkoła w osiedlu Tlatelolco
35. Osiedle Tlatelolco -  fragment
36. Ambasada Japonii -  arch. arch. Kenzo Tange, P, 
Ramirez Vasquez

1 0  37. Dom architekta

25. Bacardi mm factory, "umbrella'' type stmcture
26. Sports hall
27. Church in Coyoacan
28. IFONAVIT buiłding, hall
29. Colegio de Mexico
30. Pedregal housing complex, typical residence
31. Iztacalco housing development
32. Iztacalco housing development, fragment
33. Architect's atelier
34. School in Tlatelolco housing development
35. Tlatelolco housing development. fragment
36. The Japanese Embassy, designed by Kenzo 
Tange and P. Ramirez Vasquez
37. Architecfs house ar

ch
ite

kt
ur

a 
7-

8 
78



reportaż / report magazgn k magazine



magazira :: magazine projekty i realizacje / designs and realizations

1. Teren przyszłego osiedla - po lewej stronie 
klasztor
2. Plan zagospodarowania
3. Rozwinięcie elewacji osiedla od zachodu
4. Budynek mieszkalny trzysegmentowy. A plan 
typowego piętra; B - elewacja wejścia
5. Makieta budynku trzysegmentowego

1 ^  .

1. Site for the futurę devełopment -  the monastery 
gate on the left
2. Development plan
3. Devełopment of the estate elevation from the west g
4. Three-segment apartment house. A-plan of a typ-
ical floor; B -  entrance elevation *
5. Mack-up of a three-segment building a

Autor: arch. Jan Zdanowicz
Powierzchnia terenu -  3 ha, pow. użytkowa 
budynków -1 2  000 m2, kubatura -  52 000 m3. 
Liczba mieszkańców ok. 420 (27 mieszkań 
dwupokojowych, 24 -  trzypokojowych, 22 -  
trzypokojowych ze służbówką, 21 -  czteropo- 
kojowych, 35 -pięciopokojowych). Konstruk
cja -  cegła żerańska w układzie poprzecznym. 
Projekt opracowano w Zakładzie Projektowa
nia Kombinatu Budownictwa Miejskiego 
„Śródmieście” w Warszawie.

Projekt ten ma być realizowany w drugiej 
fazie budowy osiedla. Część pierwsza, już 
zrealizowana, składa się z budynków wyso
kich. Bezpośrednie sąsiedztwo zabytkowego 
klasztoru Bernardynów narzuciło niewielką 
wysokość budynków w tej części osiedla; nie 
przekroczono pięciu kondygnacji, a budynek 
usytuowany najbliżej klasztoru zaprojekto
wano jako dwukondygnacyjny. Ta gradacja 
wysokości ma na celu zmniejszenie dysonan
su pomiędzy nowoczesnymi bryłami budyn
ków mieszkalnych a zabytkowym charakte
rem zespołu klasztornego. Mieszkania 
w osiedlu będą miały podwyższony standard. 
Lokatorzy mieszkań na parterach dostaną 
własne ogródki. Teren między budynkami 
przeznaczono na zieleńce i miejsca zabaw dla 
dzieci. (Ł.Z.)

Author: Jan Zdanowicz
Area -  3 ha, usable floor area of the buildings 
-  12,000 sq.m, cubage -  52,000 cu.m. Number 
of inhabitants -  about 420 (27 two-room apart- 
ments, 24 three-room apartments, 22 three- 
room apartments with an alcove, 21 four-room 
and 35 five-room apartments). Construction -  
cross-bond Żerań brick. The design was pre- 
pared by Designing Office of *'Downtown" 
Housing in Warsaw.

The design concerns the second phase of the 
development building. The first part is al- 
ready built and consists of high rise buildings. 
The direct vicinity of the historie Bernardine 
monastery was responsible for the smali 
height of buildings in this part of the develop- 
ment. No building is higher than five stories, 
and the one located nearest the monastery is 
to have only two łevełs. Sueh a gradation of 
height is to decrease the dissonanee between 
the modern masses of the apartment houses 
and the historical character of the monastery 
complex. The apartments in the development 
will have higher standard, The tenants of the 
ground floor apartments will have their own 
gardens. The area between buildings is de- 
signated for greenery and playgrounds. {Ł.Z.)

Osiedle Bernardyńska~Powsińska Bernardyńska -  Powsińska Housing 
w Warszawie Development in Warsaw
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Osiedle Wilanów 111 w Warszawie

Autorzy: arch. arch. Urszula Tomaszewska- 
Piziorska, Wacław Piziorski
Powierzchnia |erenu -  10,8 ha, pow. zabudo
wy -1 6  665 m (w tym pow, zabudowy miesz
kaniowej -  13 995 m2), pow. użytkowa miesz
kań -  39 651 m2, kubatura całkowita-191 821 
m3 (w tym kubatura zabudowy mieszkaniowej 
-  165 883 m3), liczba mieszkańców -  1810, 
łiczba mieszkań -  378. Konstrukcja -  płyta 
żerańska, płyty stropowe prefabrykowane ty
pu Spirol, ściany osłonowe z gazobetonu. 
Projekt opracowano w Miejskim Biurze Pro
jektów „War-Cenf ’ w Warszawie.

Uroda zabytkowego placu i parku w Wilano
wie narzuca ostre rygory wielkościom budo
wanych w tej okolicy obiektów. Od północne- 
90 zachodu zbliża się tu coraz bardziej osie
dle mieszkaniowe Wilanów I i Wilanów Ił. 
Osiedle Wilanów lii, zlokalizowane w trójką
cie ulic Al. Wilanowskiej, Królowej Marysieńki 
i Lentza o obniżającej się w kierunku połud
niowym zabudowie od dziewięciu kondygna
cji do wysokości domów jednorodzinnych -  
stanowić ma łagodne przejście między wie
żowcami wcześniej powstałych osiedli a za
bytkowymi budowlami Wilanowa. Wilanów III 
składać się będzie z pięciu skupisk budynków 
craz z dużego ośrodka handlowo-usługowe- 
90- Detal elewacji podkreśla pasmowe usta
wienie budynków.
Mieszkania będą w gestii Przedsiębiorstwa 
Usług Mieszkaniowych i Administracyjnych 
„PUMA” . (t.Z.)

Wilanów I I I  Housing Development in 
Warsa w

Designers: architects Urszula Tomaszewska- 
Piziorska, Wacław Piziorski
Site area ~ 10.8 ha, buiłding area -  16,665 
sq.m (incłuding 13,995 under apartment 
houses), usabie fioor area of the apartments — 
39,651 sq.m, total cubage -  191,821 cu.m 
(incłuding 156,883 cu.m of apartment houses 
cubage), number of inhąbitants r  1,810, 
number of apartments -  378. Construction -  
Żerań slab, Spirał-type prefabricated fioor 
slabs, curtain wałls of foam concrete. The 
design was prepared in Municipał Designing 
Office !‘War-Cent” in Warsaw.

The beauty of the historie pałace and park in 
Wilanów imposes serious restrictions on the 
size of the structures built in that area. 
Wilanów I and Wilanów II housing devełop~ 
ments are approaching from the norfh-west. 
Wilanów III housing development is located 
in the triangle bordered by Wilanowska Ave., 
Królowej Marysieńki St. and Lentza St. The 
height of the development decreases toward 
the south from nine-story buiidings, to single- 
family houses. It is to constitute a gentle 
transition between the earlier built high rise 
development and historie Wilanów build- 
ings. Wilanów III will consist of five groups of 
buiidings and a big shopping and service 
center. The elevation detail accentuate the 
belt layout of the buiidings. The apartments 
will be at disposal of Housing and Admini- 
stration Office "PUMA”. (LZ.)

1- Studium zagospodarowania przestrzennego osie
dli w Wilanowie: 1 -  bilansowane strukturalne jedno
stki mieszkaniowe, 2 - osiedle Wilanów III, 3 -  jednos
tki mieszkaniowe, 4 -  ośrodki usługowe II i III stopnia, 
5 -  park leśny, 6 -  tereny rekreacyjne, 7 -  zieleń 
izolacyjna, 8 -  tereny SGGW, 9 -  park i pałac w Wila
nowie, 10 -oczyszczalnia ścieków, 11 -trasy komuni
kacyjne, 12-główne ciągi piesze, 13- kierunki ciążeń

2. Sytuacja osiedla. U -  ośrodek usługowy.
3- Widok osiedla od strony A!. Wilanowskiej
4. Plan piętra połączonych budynków od HI do VI 
kondygnacji
5. Mieszkanie czteropokojowe w budynku niskim
6. Mieszkanie czteropokojowe w budynku wysokim
7. Elewacja od strony Al. Wilanowskiej
8. Elewacja wnętrza osiedla wzdłuż ul. Lentza

1. Study oł the spatiał development of Wilanów 
housing estates: 1 -  balanced structurał housing 
urńts, 2 -  Wilanów III deveiopment, 3 -  housing units, 
4 -  senrice centers of 2nd and 3rd degree, 5 -  forest- 
-park, 6 -  recreational areas, 7 -  noise-reducing 
green area, 8 -  terrain belonging to the Academy of 
Agriculture. 9 -  pałace and park in Wilanów, 10 -  
sewage treatment plant, 11 -  communication routes, 
main pedestrian paths, 13 -  directions of paths fre- 
ąuented by residents

2 Plan of the devełopment. U -  service center
3. View of the development from Wilanowska Ave.
4. Plan of fioor of linked buiidings from the third to 
sixth fioor
5. Four-room apartment in a low-nse buiłding
6. Four-room apartment in a high-rise buiłding
7. Elevation from Wilanowska Ave.
8. Elevation of the development interior along Lentz
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Plac Puławski w Warszawie

Autorzy: arch. arch. Jan Chwyta i Jerzy 
Semaniuk
Powierzchnia terenu -  ok. 5 ha. Kubatura 
obiektów realizowanych w pierwszym etapie: 
Państwowy Zakład Higieny -  60 000 m2 3; Mi
nisterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej -  
100 000 m3; dom towarowy i usługi -  18 000 
m3, garaże podziemne -  25 0*00 m3. Kubatura 
łączna obiektów realizowanych w drugim eta
pie -  600 000 m3. Projekt opracowano w Miej
skim Biurze Projektów „War-Cent”  w War
szawie.
Ulica Puławska jest główną arterią łączącą 
nową dzielnicę Ursynów-Natolin z centrum 
miasta. Jej początkowy odcinek między pla
cem Unii Lubelskiej i ul. Rakowiecką od kilku 
już lat jest jednym z najbardziej przeciążo
nych i jednocześnie najmniej wygodnych 
węzłów komunikacyjnych w Warszawie. 
Usprawnienie istniejącego układu komunika
cyjnego polegać będzie po pierwsze na wpro
wadzeniu dwupoziomowego skrzyżowania 
ul. Puławskiej z ul. Waryńskiego, po drugie na 
bezkolizyjnym włączeniu w ulicę Waryńskie
go ulicy Batorego wiążącej plac Puławski 
z południowo-zachodnimi dzielnicami War
szawy. Taki układ komunikacji terytorialnie 
nie wykracza poza obszar istniejących ulic, 
a usprawnia ruch przenosząc obciążenie 
z placu Unii Lubelskiej i ul. Marszałkowskiej 
na ul. Waryńskiego. Koncepcja urbanistyczna 
polega na stworzeniu silnego akcentu wjazdu 
do centrum Warszawy z południowych dziel
nic, będących „sypialnią” miasta, a bogaty 
program użytkowy ma odciążyć przeciążone 
obiekty usługowe w centrum. Po wschodniej 
stronie ul. Puławskiej zbudowany zostanie 
nowy obiekt Państwowego Zakładu Higieny. 
Powstanie tam również wysoki budynek Mi
nisterstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, któ
rego dolne, tarasowe kondygnacje przezna
czone będą na usługi ogólnomiejskie -  dom 
towarowy i lokale gastronomiczne. (L.Z)

Puławski Place in Warsaw

Designers: architects Jan Chwyta and Jerzy 
Semaniuk
Site area -  approx. 5 ha. Building cubage of 
first stage constniction: State Hygiene Office 
-  60,000 m3; Ministry of Health and Social 
Welfare — 100,000 m3; department storę and 
service centre -  18,000 m3, underground gar- 
ages -  25.000 m3. Total cubage of buildings 
constructed in the second stage -  600,000 m3. 
The design work was carried out in The 
Municipal Design Office „War-Cent” in 
Warsaw.
Puławska Street is the main artery łinking the 
new Ursynów-Natolin district with the centre 
of town. Its first section, between Unii Lubels
kiej Place and Rakowiecka Street hasbeen for 
several years the most overloaded and, at the 
same time, the least convenient traffic in- 
tersection in Warsaw. Improvement of the 
existing taffic system will invołve firstly the 
introduction of a two~level intersection of 
Puławska Street and Waryński Street, second, 
a collision-free intersection of Waryński St. 
with Batory St., joining Puławski Place with 
the south-western districts of Warsaw. Such 
a district traffic łayout does not spili out of the 
area of the existing streets yet improves the 
traffic, transferring the burd en from Unii 
Lubelskiej Place and Marszałkowska St. to 
Waryński St. The generał outline with respect 
fo town-planning involves the formation of 
a strong accent in the entry into Warsaw's 
centre from the Southern districts which are 
the town's "bedrooms”. The extesive utility 
program is to ałłeviate the burden on the 
overloaded Utilities in the centre. On the 
eastern side of Puławska St, the new State 
Hygiene Office Building will be erected, 
A high-rise building for the Ministry of 
Health and Social Welfare will also be lo- 
cated there, the lower terrace floors of which 
will be assigned to generał municipal ser- 
vices -  a department storę and catering 
locałes. (Ł.Z.)

J P T

1. Rozwiązanie komunikacji i główne kierunki ruchu 
pieszych: 1 -  ciągi piesze, 2 -  budynki biurowe 
i administracyjne, 3 -  hotele, 4 usługi ogólnomiej
skie, 5 -  zieleń
2. Makieta-widok z góry: 1 -  istniejący „Supersam ”, 
2- istniejące kino „Moskwa”, 3 -  Państwowy Zakład 
Higieny, 4 -  Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecz
nej, 5 -  budynki hotelowe, 6 -  dom towarowy, 7 
pawilony usługowe, 8 - sale widowiskowe, 9 -  budy
nek MSW

1. Resolution of communication and main directions 
of pedestrian traffic. 1 -  footpath, 2 -  Office and 
admimstrative buildings, 3 -  hotels, 4 -  city service, 5 
-  green areas
2. Model-birdseyeviev, 1 existing' Supersam”,2-  
existing cinema "Moskwa”, 3-State Hygiene Office,
4 -  Ministry of Health and Social Welfare, 5 -  Hotel 
buildings, 6 -  department storę, 7 -  senrice buildings, 
8 -  auditoria, 9 -  Minijstry of Home Affairs building

iŚPI flag®
EE11111LES EE1

3. Widok z głębi ul. Puławskiej
4. Rozwinięcie elewacji po wschodniej stronie ul. 
Puławskiej
5. Rozwinięcie elewacji po zachodniej stronie ul. 
Puławskiej

3. View from down Puławska St.
4. Developed view of the eastern facade of Puławska
St.
5. Developed view of the western faęade of Puławska 
St.
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wyKładane kamieniem i prefabrykowanymi facing of stone and smali prefabricated 
Patkami żelbetonowymi. Projekt opracowa- panels of reinforced concrete. The design was 
no w Biurze Projektów Budownictwa Ogólne- prepared in D esigning Office for General 
go w Warszawie. Building in  W arsaw.
°Pera mieścić się będzie przy uf. Giełguda na The O pera House will be iocated on G iełguda 
wysokim wzgórzu wznoszącym się nad pla- S t  on a high hilł dorainating over Zebrań 
CerTł Zebrań Ludowych. Obiekt składa się Ludowych Square. It consists of three parts: 
2 trzech części-budynku głównego,łącznika the m ain building, building housing work- 
1 budynku warsztatowego. Budynek główny shops and a build ing  connecting fhem. The 
Jest prostą, jakby oderwaną od terenu bryłą m ain build ing  is a simple mass, as if sepa- 
nadwieszoną nad stromo opadającymi zbo- rated  from the site, overhanging the steep hill 
czarni wzgórza. Ma to na celu wyeksponowa- slopes. Thus the opera house is set off and 
nie opery i stworzenie z niej dominanty prze- dom inates spatially over that part of the city. 
strzennej w tej części miasta. W budynku The main building includes two auditorium s 
głównym mieszczą się obie sceny z zaple- with Stores, a big lobby, a cafe accessible for 
CzenT przestronne foyer, ogólnodostępna ka- the public and a storę for big decorations. The 
wiamia i magazyn dekoracji wysokich. Łącz- connecting building fon the second level) 
nik przerzucony na poziomie pierwszego pię- houses costume production rooms, a laundry 
ha mieści pracownie kostiumów, pralnię i far- and a costume storeroom. The third building 
b*arnię oraz magazyn kostiumów. W budynku w ill contain rooms for production of decora- 
warsztatowym oprócz pomieszczeń, w któ- tions and Container storę. The designers suc- 
fych wykonywać się będzie dekoracje, znajdą ceeded in separa ting  the transportation of 
się również magazyny kontenerowe. W pro- decorations and materials, as well as com- 
lekcie udało się osiągnąć dobry rozdział m unication paths for technical workers, sin- 
ransportu dekoracji i surowców oraz ciągów gers and spectators. (Ł.Z.)
°tnunikacyjnych dla pracowników technicz

nych, artystów i widzów. (Ł.Z.)
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Muzeum walk partyzanckich w Lasach 
Janowskich

Autorzy: arch. arch. Andrzej Kaliszewski 
i Grażyna Bodasińska
Powierzchnia terenu -  4,5 ha, powierzchnia 
użytkowa obiektów -  3768 m2, kubatura -  
18 670 m3. Konstrukcja -  tradycyjna (cegła), 
więźba dachowa drewniana. Projekt opraco
wano w Biurze Projektów Budownictwa 
Ogólnego w Warszawie.

Obiekty muzeum zlokalizowane są w Lasach 
Janowskich na Porytowych Wzgórzach nad 
rzeką Branwią w miejscu, gdzie toczyły się 
ciężkie walki oddziałów partyzanckich z woj
skami hitlerowskimi. W pobliżu istniejącego 
pomnika, upamiętniającego te wydarzenia, 
powstaną: budynek muzeum, dom komba
tanta z 40 miejscami noclegowymi, restaura
cja i kawiarnia. W rozmieszczeniu tych funkcji 
przyjęta została zasada rozdzielenia poszcze
gólnych grup użytkowników. Autorzy posta
nowili zastosować taką formę budynków, któ
ra pozwoliłaby na jednoznaczne skojarzenia 
z ziemianką-okopem. Niewielka skala budyn
ków, strome drewniane dachy i ziemne obwa
łowania, a także użycie tradycyjnych materia
łów służyć mają harmonijnemu wkompono
waniu obiektu w leśny krajobraz. (Ł.Z.)

1. Sytuacja: 1 -  muzeum, 2 -  hotel, 3 -  podjazd, 4 -  
dziedziniec, 5 -  kort tenisowy, 6 -  oczyszczalnia 
ścieków, 7 -  studnia, 8 -  parking, 9 -  zbiornik reten
cyjny
2. Plan parteru: 1 -  hall muzeum, 2 -  szatnia, 3 - sala 
ekspozycyjna, 4 -  próżnia fosy makiety, 5 -  bar 
samoobsługowy, 6 -  kuchnia, 7 -  jadalnia, 8 -  sale 
klubowe, 9 -  recepcja hotelu, 10 -  basen, 11 -  
wentylatornia, 12 ~ maszynownia basenu, 13 -  garaż, 
14-stajnia
3. Plan pierwszego piętra: 1 -  kabina projekcyjna, 2 -  
pokoje dwuosobowe, 3 -  mieszkania służbowe, 4 -  
pomieszczenia gospodarcze, 5 -  pokoje gościnne
4. Plan drugiego piętra: 1 -  pokoje dwuosobowe, 2 -  
mieszkanie służbowe
5. Przekrój A-A
6. Przekrój C-C
7. Widok od południa

The Museum of Guerrilla Fighting in _ 
Janowskie Forest z

Designers: architects Andrzej Kaliszewski 
and Grażyna Bodasińska
Site area -  4.5 ha, usable fłoor area of the 
buildings -  3,768 sq.m, cubage -18,670 cu.m 
Construction -  traditional (brick), wooden 
roof joists. The design was prepared in De _ 
signing Office for General Building in War- 
saw.

The museum buildings are located on 
Porytowe Hills in Janowskie Forest on the 
Branwia river in the place where heavy guer- 
rilla fighting with Nazi forces took place. The 
museum building, a veterans’ house with 40 
beds, a restaurant and a cafe will be buiłt in 
proximity of the existing monument com- 
memorating those battles. Those functions 
were located according to the principle of 
dwision into the individual groups of users. 
The form of the buildings should, according to 
the authors* intentions, remind us of a dugout- 
-trench. The smali scalę of the buildings, . 
steep wooden roofs and earthen embark- 1 
ments as well as use of traditional materials 
serve to integrate harmoniously the building 
and the forest landscape. (Ł.Z,)

1. Site pian: 1 -  museum, 2 -  hotel, 3 -  driveway, 4 -  
yard, 5 -  tennis court, 6 -  sewage treatment plant, 7 -  
well, 8 -  parking lot, 9 -  reservoir

2. Plan of ground floor: 1 -  museum hall, 2 -  doak- 
room, 3 -  exhibition hall, 4 ~ moat void in the 
mock-up, 5 ~ self-service snack bar, 6 -  kitchen, 7 - 
dining room, 8 -  club rooms, 9 -  hotel reception, 10 -  
swimming pool, 11 -  ventilation room, 12 -  swim- 
ming pool engine room, 13 -  garage, 14 -  stable

3. Plan of first floor: 1 -  projection booth, 2 -  double 
bedrooms, 3 -  service apartment, 4 - utility room, 5 -  
guestrooms
4. Plan of second floor: 1 -  double bedrooms, 2 -  
service apartment
5. Cross-section A-A
6. Cross-section C-C
7. Southern view
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Zajezdnia autobusowo-trolejbusowa A Depot for Buses and Trolley-buses in 
w Piasecznie Piaseczno

Autorzy: arch. arch. Andrzej Czumer (główny 
projektant) i Jadwiga Maciejewska
Powierzchnia terenu -  10,15 ha; powierzch
nia zabudowy-1 3  041 m2, powierzchnia użyt
kowa - 14 980 m2, kubatura -  93 073 m3, iiczba 
stanowisk postojowych -  319. Konstrukcja -  
typowe elementy stalowe systemu „Mosto
stal’ *. Projekt opracowano w Miejskim Biurze 
Projektów „War-Cent” w Warszawie.

Designers: architects Andrzej Czumer (gen
erał designer) and Jadwiga Maciejewska
Site area -  10.15 ha, building area -  13,041 
sq.m, usable fioor area -  14,980 sq.m, cubage 
-  93,073 cu.m, number of parking places -  
319. Construction -  typical Steel ełements of 
* 'Mostostal" type. The design wasprepared in 
the Municipal Designing Office "War-Cent” 
in Warsaw.

W najbliższej przyszłości Warszawa zostanie In the nearest futurę Warsaw will be con- 
potączona linią trolejbusową z Piasecznem nected by a troiley-bus linę with Piaseczno 
* miejscowościami leżącymi pod skarpą wi- and settlements on the Vistula embankment. 
słaną. Jedną z części tej inwestycji komunika- A depot for buses servicing the linę is a part ol 
cyjnej jest zajezdnia dla pojazdów obsługują- the whole investment łt is a technicał and 
cych tę trasę. Zajezdnia stanowi bazętechni- exploitation base for 150 buses and 150 trol- 
czno-eksploatacyjną dla 150 autobusów i 150 ley-buses; it is also the lirst in Poland almost 
trolejbusów. Będzie to pierwszy w Polsce completely automated base semcing com- 
oiemal całkowicie zautomatyzowany zakład bustion and electric vehicles. The basie de- 
obsługujący tabor o trakcji spalinowej i trakcji sign problem concerned precise solution of 
elektrycznej. Podstawowym zadaniem w pro- internal communication on a smali area and 
jektowaniu było precyzyjne rozwiązanie ko- achieving the biggest possible number of 
munikacji wewnętrznej na niewielkim terenie parking places. It was attained by the liąuida- 
i wygospodarowanie jak największej liczby tion of space-consuming maneuver yards and 
miejsc parkingowych. Polega to m.in. na zlik- the use, for the first time in urban transporta- 
widowaniu terenochłonnych placów manę- tion bases, of automatically controiled belt 
wrowych i zastosowaniu po raz pierwszy conveyors for the tranport of buses for daily 
w bazach komunikacji miejskiej transportu and repair semcing. The depot area will be 
Pojazdów na liniach obsługi codziennej i re- separated from the surroundings by high 
montowej za pomocą automatycznie stero- isolating greenery. (Ł.Z.) 
wanych przenośników taśmowych. Teren za
jezdni zostanie odgrodzony od otoczenia wy
soką zielenią izolującą. (Ł.Z.)

1* Sytuacja 
2 Pian hali obsługi

‘ P o k ro je : poprzeczny i podłużny hali obsługi 
ą E|ewacja zachodnia hali obsługi 

Elewacja północna hali obsługi

*• Site plan
2- Plan of the semcing hall 

• bongitudinal and transverse sections of the servic- 
mg hall
s e êvdł*on the seryicing hall 

orth elevation of the seryicing hall
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Obiekty wypoczynkowe w Korbielowie

Autorzy: arch. arch. Jacek Kwieciński, Ja
nusz Marjański i Olaf Chmielewski
Powierzchnia terenu -  100 ha, powierzchnia 
użytkowa zabudowy -  49 935 m2, powierzch
nia użytkowa części administracyjno-usługo
wej -  2150 m2, kubatura łączna -  220 000 m3. 
Liczba miejsc noclegowych -  2000, liczba 
wydawanych posiłków całodziennych -  3000. 
Konstrukcja -  system prefabrykowany SBM 
w budynkach mieszkalnych oraz szkielet 
z drewna klejonego w obiektach usługowych. 
Projekfopracowano w Biurze Projektów Bu
downictwa Ogólnego w Warszawie.

Recreational Buildings in Korbielów

Designers: architects Jacek Kwieciński, Jan
usz Mariański and Olai Chmielewski
Site area -  100 ha, usable fłoor area of the 
buildings -  49,935 sq.m, usable floor area of 
the administrative and service part -  2,150 
sq.m, total cubage -  220,000 cu.m, Sleeping 
accomodation for 2,000 people, number of 
complete meals served -  3,000. Construction 
-  prefabricated SBM system in residential 
houses and skeleton of laminated timber in 
service buildings. The design was prepared 
in Designing Office for General Building in 
Warsaw.

1. Sytuacja: 1 -  dom I, 2 -  dom II, 3 -  dom III, 4 -  
parking. 5 -  tereny sportowe, 6 -  droga dojazdowa, 7 
-  basen, 8 -  obiekty istniejące, 9 -  tereny spacerowe, 
10 -  stok narciarski, 11 -  zespół administracyjno- 
-usługowy, 12 -  budynek wyciągu gondolowego, 13 -  
stacja wyciągu, 14 -  przechowalnia sprzętu sporto
wego
2. Domy mieszkalne
3. Elewacja wschodnia domu I
4. Elewacja wschodnia domu II
5. Elewacja wschodnia domu III
6. Rozwinięcie elewacji południowej domów miesz
kalnych

1. Site plan: 1 -  house I, 2 - house II, 3 -  house III, 4 — 
parking lot, 5 -  sports areas, 6 -  access road, 7 -  
swimming pool, 8 -  existing structures, 9 -  area for 
walks, 10 -  ski slope, 11 -  administrative and service 
complex, 12 -  building for the open ski-lift, 13 -  
ski-lift station, 14 -  storeroom for sports accessories

2. Residential houses
3. East elevation of the house I
4. East elevation of the house II
5. East elevation of the house III
6. Development of the south elevation of the residen- 

tidl houses

Koncepcyjny projekt zakłada wybudowanie 
wielkiego ośrodka wypoczynkowego w Be
skidach, w pobliżu Pilska. Ośrodek czynny 
będzie cały rok. Intencją inwestorów jest 
stworzenie możliwości wypoczynku dzięki 
komfortowym budynkom hotelowym i szero
kiej sieci usług rekreacyjno-rozrywkowych. 
Wzdłuż leżącego równolegle do stoku ciągu 
spacerowego usytuowane są trzy budynki 
mieszkalne, zróżnicowane według grup użyt
kowników. Największy z nich poza 1100 miej
scami noclegowymi mieści większość pomie
szczeń i urządzeń rekreacyjnych oraz główną 
stołówkę. Dwa pozostałe domy -  na 550 i 350 
miejsc -  wyposażone są w urządzenia uzupeł
niające program usługowy -  głównie w zakre
sie kultury i rozrywki. (Ł. Z.)

The generał design envisages building a big 
recreational center in the Beskidy Mountains 
in the proximity of Pilsko. The center will be 
open all the year round. The investors intend 
to create the best possible opportunity for 
recreation based on comfortable hotel build
ings and a network of recreational and enter- 
tainment services. Three hotel buildings, var- 
ying as to their users are łocated along 
a pedestrian path which is paralleł to the 
mountain slope. The biggest building has 
1100 sleeping accomodations and contains 
most of the recreational rooms and facilities 
as well as the main canteen. The two other 
houses -  for 550 and 350 persons -  are fur- 
nished with supplementary facilities, mainly 
as regards culture and entertainment. (Ł.Z.)

4

5

3

4

6

<z

2OJ
o
<0



projekty i realizacje / designs and realizations magazyn x magazine

1. Sytuacja. 1, 2, 3, 4. 5 -  budynki hotelowe, 6 
stołówka, 7 -  hala sportowa z krytym basenem, 8 -  
obiekt kułturalno-rozrywkowy, 9 -  obiekty adminis
tracyjno-usługowe, 10 budynek gospodarczy, 11 -  
obiekty campingowe, 12 -  stacja redukcyjna gazu
2. Widok od południowego zachodu
3. Budynek hotelowy. Plan piętra hotelowego, typowy 
zestaw pokoi, elewacja wschodnia. 1 - pokoje jedno
osobowe, 2 -  pokoje dwuosobowe, 3 -  pokoje cztero
osobowe, 4 -  hall wejściowy, 5, 6,7, 8, 9 pomiesz
czenia gospodarcze
4. Zespół administracyjno-usługowy. Plan parteru 
i elewacja zachodnia.
5. Zespół sportowy. Plan parteru i elewacja połud
niowa
6. Budynek stołówki elewacja południowa

1. Siteplan. 1 ,2 ,3 ,4 ,5 -hotelbuildings,6 - canteen, 
7 -  gymnasium with enclosed pool, 8 -  cultural/enter- 
tainment buiłding, 9 -  administration/sevice build
ings, 10 -  utility buiłding, 11 -  camping cabins, 12 -  
gas reduction centre
2. View from the south-west
3. Hotel buiłding. Plan of upper floor of hotel show- 
ing typical layout of rooms, east elevation. 1 -  single 
rooms, 2 -  double rooms, 3 -  four person rooms, 4 -  
entrance hall, 5, 6,7, 8, 9 -  service areas
4. Complex of admmistration/service buildings. 
Ground plan and west elevation.
5. Sports complex. Ground plan and south elevation
6. Canteen buiłding -  south elevation

Ośrodek wypoczynkowy w Paproci- 
cach

Autorzy; arch, arch. Grzegorz Chruścielew- 
ski, Andrzej liecki i Andrzej Kowalewski

Powierzchnia terenu -  32,65 ha, użytkowa 
zabudowy -  43 798 m2, kubatura -181 361 m3. 
Liczba miejsc noclegowych -  ok. 1500. Kon
strukcja -  mieszana (system prefabrykowany 
WK-70, dźwigary stalowe). Projekt opracowa- 
no w Biurze Projektów Budownictwa Ogól
nego.

Ośrodek zlokalizowany jest w Górach Święto
krzyskich, na zachodnim stoku pasma Je!e- 
niowskiego. Jego założenia funkcjonalne 
1 Programowe są identyczne jak w prezento- 
wanym powyżej ośrodku w Korbielowie. 
Kompozycja architektoniczno-przestrzenna, 
tworząca swobodny układ poszczególnych 
obiektów, podporządkowana została zasa
dzie rozdziału funkcji. Tereny położone naj
l ż e j  granicy lasu przeznaczone są na budyn
ki hotelowe, stok południowo-zachodni -  na 
urządzenia sportowe. Stołówką i obiekt służ
b y  celom kulturalno-rekreacyjnym zlokali
zowane są w środkowej części ośrodka, a bu
dynek gospodarczy - na stoku północno-za
chodnim. W najniższej części działki znajdują 
s'o obiekty administracyjno-usługowe. Bu
dynki ośrodka nawiązują kształtem stromych 
dachów i kamienną okładziną elewacji do 
tradycyjnych form miejscowego budownic
twa. (Ł. Z)

Recreaticm Center in Paprocice

Designers: archi tects Grzegorz. Chruś-
cielewski, Andrzej Ilecki and Andrzej Kow
alewski
Area of site -  32.65 hectares, usable floor area 
-  43,798 m2. No. of overnight places -  about 
1500. Structural system -  hybrid (prefab r.c. 
panełs from W-70 prefab system and Steel 
joists). Design worked out in the Design Of
fice for General Buiłding.

The Center is located in the Świętokrzyskie 
Mountains on the western slope of the 
Jelemowski rangę. Its functional and prog
ram parameters are identical for the above- 
presented center in Korbielow. The architec- 
tural and spatial composition, forming a free- 
0owing layout of the particular buildings are 
subject to the principle of dwision of function. 
Land nearest the edge of the forest is desig- 
nated for hotel buildings, the south-west 
slope -  for sporting facilities. The canteen and 
cultural/entertainment buiłding are located 
in the central part of the resort and the utility 
buiłding — on the north-west slope. The ad- 
ministrative and service buildings are located 
on the lowest part of the lot. The buildings in 
the Center, by virtue of the high pitched roofs 
and fhe stone facing of the elevations main- 
tain the traditional local buiłding forms. (Ł.Z.)
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Zespół przemysłowo-mieszkaniowy Industrial and Housing Complex in 
w Parnawie, Estońska SRR Parnava, Estonian S.S.R.

Autorzy: projekt strefy mieszkalnej -arch.T. 
Rein, projekt strefy przemysłowej -  arch. A. 
Ringo, projekt bloków administracyjnych -  
arch. arch. J. Jaama, A. Ringo

W estońskim mieście Parnawa zrealizowano 
zespół przemysłowo-mieszkaniowy składają
cy się z dwóch stref, przemysłowej i osiedlo
wej -  różniących się co do przeznaczenia 
funkcjonalnego, lecz połączonych wspólną 
ideą architektoniczną. W strefie przemysło
wej znajdują się: zakłady produkcji konstruk
cji metalowych i drewnianych, zakład remon
tu samochodów, magazyny, a także blok ad
ministracyjny, biuro projektowo-konstruktor- 
skie, stołówka, bar, sala wystawowa i sporto
wa. Strefa mieszkalna oddzielona jest od 
przemysłowej ulicą, przy której stoi cztero
kondygnacyjny budynek mieszkalny długości 
700 metrów. Na dole jest w nim zespół pomie
szczeń ogólnodostępnych: restauracja, ba
sen kąpielowy, przedszkole, nad tym zespo
łem zaprojektowano dziewięciokondygnacyj- 
ny wieżowiec z mieszkaniami tarasowymi. 
Ten duży obiekt jest dominantą strefy miesz
kalnej. W projekcie przewidziano budowę 
przejścia podziemnego łączącego obie strefy. 
Na parterze, wzdłuż całego domu mieszkal
nego, zaprojektowano korytarz wewnętrzny- 
swego rodzaju ulicę -  łączący hale wejściowe 
i klatki schodowe, pomieszczenia ogólnodos
tępne, a także garaże i warsztaty. W klatkach 
schodowych na każdym poziomie są wejścia 
do dwóch mieszkań -  trzypokojowego i czte- 
ropokojowego. W zespole przemysłowo-mie- 
szkaniowym w Parnawie zastosowano w kon
strukcjach nośnych, ścianach osłonowych, 
a także w wykończeniu mieszkań materiały 
tradycyjne -  żelbet, drewno, cegłę, tynk.

Korespondencja: Jewgienij W. Mielników

Designers: design of the housing zonę -  ar- 
chitect T. Rein, design of the industrial zonę -  
architect A. Ringo, desing for the Office 
buildings -  architects J. Jaama, A. Ringo

The industrial and housing complex buiłt in 
Parnava, Estonian S.S.R., consists of an in- 
dustriał and a housing zonę. The two zones 
differ in their functional purposes but are 
linked by a common architectural idea. The 
factory of metal and wood structures, car 
repair shop, storehouses, office buildirig, de- 
signing and constructional office, canteen, 
bar, exhihition and sports hałls are located in 
the industrial zonę. The two zones are sepa- 
rated by a Street along which a four-story, 700 
m long apartment house was buiłt. The 
ground floor is accessibłe to the public and 
houses a restaurant, an indoor swimming pooi 
and a kindergarten. This building and the 
whole housing zonę are dominated by a nine- 
story terraced building. The design entails 
building an underpass connecting the two 
zones. The ground floor of the whole apart
ment house includes a corridor -  a kind of 
a Street -  connecting the entrance halls, stair- 
cases, areas accessibłe to the public, garages 
and workshops. From the staircase, access to 
two apartments -  three-and four-room ones is 
on each łeveł. In the industriał-housingcomp- 
lex in Pamava, łoad-bearing structures, cur- 
tain walłs and apartment finish are madę of 
traditional materials: reinforced concrete, 
timber, brick, plaster.

Correspondent: Evgenij V. Mielnikov

1. Zakład produkcji konstrukcji metalowych i drew
nianych.
2. Blok administracyjny A elewacja południowo-za
chodnia; B -  dach bloku administracyjnego wyko
rzystany jako parking
3. Budynek mieszkalny. A elewacja południowo-za
chodnia; B elewacja północno-wschodnia;
4. Budynek mieszkalny. A przekrój poprzeczny; B - 
płan sekcji mieszkalnej na poziomie 4- 2,92; C -- pian 
mieszkań na parterze (poziom + 0,00);

1. The factory of metal and wood structures.
2. Office błock. A -  south-west elevation, B -  the roof 
of the office błock adapted for parking lot
3. Apartment house. A -  south-west elevation, B -  
north-east eievation,
4. Apartment house. A -  transverse cross-section, B -  
plan of the dwelłing section on the level 4-2.92, C -  
plan of ground floor apartments (level 4-0.00)

k d & i  J-

■ ilH ir

ar
ch

ite
kt

ur
a 

7-
8 

78



projekty i realizacje / designs and realizations T O 3 { ] 3 2 l | f l  8fi H 1 3 H 3 2 I I 1 E

\ X 9

Szkoła muzyczna „Lira” w Moskwie

Autorzy: arch. G. Teer-Sakow z zespołem
Budynek szkoły zaprojektowano w formie 
dwóch prostopadłych do siebie - bloków. 

^  W jednym jednokondygnacyjnym mieści się 
wielka sala koncertowa, w drugim trzykondy
gnacyjnym klasy do zajęć muzycznych. Oba 
bloki łączy cylindryczna część, w której znaj
dują się trzy małe sale koncertowe. W ten 
sposób uzyskano czytelne rozwiązanie funk
cjonalne budynku. Tarasowy cokół eksponu
je budynek, a jednocześnie wiąże go z tere
nem. Autorom budynku udało się osiągnąć 
syntezę form architektonicznych i elementów 
sztuki plastycznej. Szczególnie wyekspono
wane jest wejście główne. We wnętrzach 
szkoły zastosowano dużo elementów rzeźbia- 
rsko-dekoracyjnych -  kolorowych witraży, 
metaloplastyki, fresków, mozaik. Ostateczną 
formę poprzedziło szereg studiów, o czym 

(i świadczą zamieszczone szkice autorskie.
Korespondencja: Jewgienij W. Mielników

"Lira” Musical School in Moscow

Designers: architect G. Teer-Sakov with
team ,. ,
The school building was designed m the form 
of two perpendicular blocks. One of them 
(one -  level) houses a large concert hall, the 
other (three-level) -  rooms for musical clas- 
ses. They are connected by a cylindrical part 
in which three smali concert hails were lo- 
cated. In this way the functional design of the 
building is elear. The terrace base sets 
off the building, at the same time linking it 
with the surroundings. The authors of the 
building succeeded in achieving a synthesis 
of architectural forms with art ełements. The 
main entrance is particularly emphasised. 
A lot of scułptured ornaments: stained glass, 
metal ornamentation, freseoes and mosaics 
are used for the school interior decoration. 
The finał form was preceded by a number of 
studies which are presented in the authors’ 
slc^tcll^S*

Correspondent: Evgenij V. MieJnikov

1. Elewacja główna
2. Widok od strony północnej 
6. Hall na parterze
5. Mała sala koncertowa
4. Wielka sala koncertowa
3. Plan parteru

Poszukiwania rozwiązań plastycznych

1. Main elevation
2. View from the north
3. Plan of the ground floor
4. Large concert hall
5. Smali concert hall
6. Hall on the ground floor
7. Search for artistic Solutions
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Wyższa szkoła techniczna w Gydr -  
Węgry

Autor: arch. Mikloś Hofer
Naddunajskie miasto Gyór jest dziś jednym 
z największych ośrodków przemysłu komuni
kacyjnego na Węgrzech. W celu wykształce
nia własnej kadry inżynierskiej powstała 
w Gyór uczelnia techniki komunikacyjnej. Na 
czterech wydziałach (organizacji ruchu, bu
downictwa komunikacyjnego, budowy pojaz
dów i komunikacji) studiuje obecnie 1800 
studentów. Uczelnia mieści się w dwóch bu
dynkach o bardzo rozczłonkowanych bryłach 
-  jeden dla potrzeb dydaktycznych, drugi za
wierający laboratoria i warsztaty. Szybki roz
wój nauki, a co za tym idzie, potrzeba wpro
wadzenia korekt do programu nauczania, 
spowodował konieczność zastosowania elas
tycznego układu funkcjonalnego -  stąd kon
strukcja oparta została na żelbetowym szkie
lecie o rozpiętości 18 m. Stwarza to możli
wość łatwego i szybkiego ustawiania ścian 
działowych w sposób zależny od potrzeb. 
Cztery segmenty części dydaktycznej związa
ne są masywnymi elementami pionowymi -  
,,wieżami”  -  wyznaczającymi moduł podzia
łu, w nich umieszczone są klatki schodowe, 
windy i urządzenia instalacyjne. We wnę
trzach, na parterze znajdują się pomieszcze
nia administracyjne i większe audytoria, na 
pierwszym i drugim piętrze -  sale wykładowe, 
na wyższych piętrach -  gabinety i laboratoria 
profesorskie. Budynek laboratoryjno-warsz- 
tatowy z trzema równoległymi do siebie hala
mi związany jest z częścią dydaktyczną dwo
ma łącznikami. Zespołowi uczelnianemu to
warzyszą domy akademickie dla 1400 studen
tów położone w pobliżu naddunajskiej skar
py. Układ przestrzenny został tak pomyślany, 
aby wraz z rozwojem uczelni jej przyszła roz
budowa była konsekwentną kontynuacją ist
niejącej kompozycji architektonicznej. (Ł. Z)

1. Sytuacja. T1, T2, T3, T4 -  część dydaktyczna, L1.L2, 
L3, L4 -  część iaboratoryjno-warsztatowa, KO-E 
stołówka i klub studencki, IG budynek nauk polity
cznych i społecznych, K2, K3, K4- domy akademickie
2. Część dydaktyczna. A -  plan parteru, B -  widok od 
strony północno-zachodniej, C -  widok od strony 
południowo-zachodniej. D -  audytorium
3. Domy akademickie. A -  plan piętra typowego: B -  
widok od południa;

Technicał C o lleg e  in Gyor, Hungary

Designer: architect Mikloś Hofer
The city of Gyór, situated on the Danube is 
one of the biggest Hungary's centers of the 
transportation industry. In order to educate 
their own engineering staff, a technicał col
lege of Communications tećhniąues was 
founded in Gydr, with four faculti.es (organi- 
zation of traffic, civil engineering, vehicle 
construction and transportation) and 1,800 
students. The college consists of two suh- 
dwided building masses; one buildingserves 
didactic purposes, the other includes 
laboratories and workshops, Rap id develop- 
ment in science and the resulting changes in 
program have necessitated use of flexibłe 
functionał pattera -  thus construction follo- 
wed based on remforced concrete skeleton 
with a span 18 m. In this way the partition 
walls can be ąuickly and easily assembled 
depending on the needs. The four segments of 
the didactic part are connected with massive 
verticał elements - "towers" -  defining the 
division module. They include staircases, 
elevators and installation ducts. The ground 
Ooor houses offices and big auditoriums, the 
first and second floor -  łecture halls, the 
higher levels -  professors' offices and 
laboratories. The laboratory and workshop 
building consists ot three parallel halls and is 
connected with the didactic part by two link- 
ing passages. The campus includes also 
hotels for 1400 students situated near to the 
Danube emhankment.
The spatial pattern was resolved so as to 
ensure that futurę development of the college 
would be in keeping with the existing ar- 
chitettural composition of the college. (Ł.Z.)

1. Site plan T l, T2, T3, T4 -  didactic part, LI, L2, L3, 
L4 -  laboratories and wośkshops, KO-E -  canteen and 
club, IG -  building for political and social Sciences, 
K2( K3, K4 -  students' hostels
2. The didactic part. A -  plan of the ground f loor; B - 
view from the north-west; C -  view from the South
west; D -  auditorium
3. Students' hostefs. A -  plan of a typicał floor, B 
view from the south
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Hala „Na Falim ance” w Pradze -  Cze
chosłowacja

"Na Fałim ance" Sports Hall in Prague, 
C zechosłovakia

Autor: arch, Jiri Siegel
Hala sportowa wybudowana została na pra
wym brzegu Wełtawy w bezpośrednim sąsie
dztwie nowego mostu im. Kiementa Gottwal- 
da. Jest to przeszklony pawilon o lekko na
chylonych ścianach. Jego cokół i wszystkie 
widoczne elementy konstrukcyjne pomalo
wane są na czarno. Podobną kolorystykę za
stosowano we wnętrzu, gdzie czarne elemen
ty konstrukcyjne kontrastują z pomarańczo
wym kolorem ścian hallu głównego i pomie
szczeń dla sportowców, a w sali gier -  dodat
kowo z zielonym parkietem ze sztucznego 
tworzywa. Wymiary głównej sali przystosowa- 
ne są do gier w koszykówkę i siatkówkę. 
2 jednej tylko strony sali znajduje się widow
nia na 1000 miejsc. W wolnej przestrzeni pod 
trybuną urządzona została mała sala trenin
gowa o wymiarach 12 x 30 m. W budynku 
znajdują się również pomieszczenia klubowe, 
sale rehabilitacyjne i wypoczynkowe, kilka 
pokoi hotelowych oraz niewielka restauracja. 
We wnętrzu rozdzielone są ciągi komunika
cyjne dla widzów i dla sportowców. Widzów 
prowadzą^ na odpowiednie miejsce wyraź

ne znaki graficzne. W hallu głównym umiesz
czona została kompozycja przestrzenna rzeź
biarza M. Preclika przedstawiająca kosz 
z piłkami.

Korespondencja: Jan Novotny

Designer: architect Jifi Siegel
The sports hall was built on the Vłtava River 
right bank, in the vicinity of the new  Klement 
Gottvald bridge, It is a głazed pavilion with 
slightiy inclined walls. Tts basem ent and ałl 
visible structural ełem ents are painted błack. 
The color is repeated  in the interiors where 
black structural ełem ents are contrasted with 
the orange walls of the main entrance hall 
and the sportsm en's guarters, and with green 
llooring m adę of artificial fibers in the train- 
ing hall. The dim ensions of the m ain hall are 
fitted for basketball and vol!ey-haił games. 
Seating for 1000 people is located onły on one 
side of the hall. The free space under the seats 
was used as a smali training hall (12x30 m). 
The building also houses club rooms, re- 
habilitation and recreatipn halls, a few hotel 
rooms and a smali restaurant, In the interior, 
the communicatioTi for sportsmen and speę- 
tators is separated; spectators are shown to 
their places by w ell-visible graphic signs. 
A spatial composition by M. Preclik, present- 
ing a basket w ith balls was located in the 
m ain entrance hall.

Correspondent: Jan Novotny



magazyn x magazine reportaż / report

24

Kierunki rozwoju w projetkowaniu ze
społów szkół wyższych w ZSRR

Konieczność rozwoju ośrodków nauczania 
w Związku Radzieckim wynika ze stałego po
stępu w nauce i technice. Projekty zespołów 
szkół wyższych powstają w największych in
stytutach kraju: Państwowym Instytucie Pro
jektowania Szkół Wyższych (GIPROWUZ), 
Centralnym Naukowo-Badawczym i Projek
towym Instytucie Typowego i Eksperymental
nego Projektowania Szkół, Ośrodków Przed
szkolnych, Średnich i Wyższych Szkół(CNI- 
IEP -  budynków szkolnych), Państwowym In
stytucie Projektowania Obiektów Oświato
wych (GIPROPROS) i innych.
W zależności od liczby studentów szkoły wy
ższe można podzielić na: wielkie 6-12 tys. 
studentów (uniwersytety, politechniki); śred
nie 2-6 tys. studentów (szkoły techniczne, 
rolnicze, pedagogiczne, medyczne) i małe 
0,5-2 tys. studentów (szkoły wychowania fizy
cznego, sztuki, kultury). Wielkość szkół wyż
szych ma wpływ na ich rozwiązanie funkcjo
nalne i przestrzenne. W małych szkołach tego 
typu wszystkie pomieszczenia mogą być 
zgrupowane w jednym bloku. Natomiast wiel
ka szkoła wyższa jest skomplikowanym orga
nizmem -  zespołem obiektów nauczania, la
boratoriów, obiektów mieszkalnych, sporto
wych i zaplecza technicznego.
Podstawowe kierunki rozwoju w projektowa
niu zespołów szkół wyższych to powiększanie 
szkół wyższych i tworzenie zespołów zróżni
cowanych w zależności od profilów poszcze
gólnych szkół, poszukiwanie elastycznych 
rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych 
(uwzględniających dynamikę rozwoju proce
su nauczania), łączenie procesu nauczania 
z badaniami naukowymi -  tworzenie zespo
łów uczelniano-naukowych, łączenie szkół 
z zakładami produkcyjnymi -  tworzenie ze
społów uczelniano-naukowo-produkcyj- 
nych.
W wielkich miastach opracowuje się komple
ksowy system rozmieszczania szkół wy
ższych. W Moskwie w planie generalnym roz
woju miasta wyznaczone są strefy, w których 
zgrupowane są szkoły wyższe o określonych 
kierunkach nauczania. W strefie południowo-

Development Trends in Designing 
University Complexes in the USSR

The necessity for developing teaching cen- 
ters in the Soviet Union results from the con- 
stant progress in science and technology. The 
designs for university compłexes are pre
pared in the biggest institutes in the country: 
The State Institute for University Designihg 
(GIPROWUZ), Central Research and Design 
Institute for Typical and Experimenta! De
signing of Schools, Kindergartens, High 
Schools and Universities (CNIIEP -  school 
buildings), State Institute for Designing Edu- 
cational Centers (GIPROPROS) and others. 
Depending on the number of students, uni- 
versities can be divided into: large with 6-12 
thousand students (universities, połytechnic 
institutes), medium with 2-6 thousand stu
dents (technical, agricultural, teachers’, med- 
ical colłeges) and smali with 0.5-2 thousand 
students (physical training, fine arts, cultural 
colłeges). The size of a school influences the 
functional and spatial Solutions. Smali col- 
leges can occupy just one building while 
a large university constitutes a complicated 
organism -  a complex of lecture halls, 
laboratories, dormitories, sports halls and 
technical infrastructure.

The basie development trends in designing 
educational comp!exes involve the enlarg- 
ment of umversities, creation of diversified 
complexes depending on their profile, search 
for flexible architectural and urban Solutions 
(taking into consideration the dynamics of the 
educational process), connection of the edu
cational process with scientific research (cre
ation of university scientific complexes) and 
linking schools with industrial plants -  crea
tion of university-scientific-production com- 
plexes.
A comprehensive system for locating univer- 
sities is being prepared in big cities. In Mos- 
cow, the city generał devełopment plan en- 
visages zones grouping colłeges of similar 
educational profile. In the south-west zonę, in 
the region of Moscow State Universit.y, new 
faculties will be grouped thus creating a lib
erał arts' center. The east zonę is allocated for

-zachodniej, dookoła Moskiewskiego Uni
wersytetu Państwowego grupują się nowe 
wydziały (fakultety) i tworzy się centrum hu
manistyczne. W strefie wschodniej powstaje 
centrum naukowo-techniczne i uczelnie te
chniczne. W rejonie ulicy Pirogowskiej sku
piają się akademie medyczne. Bierze się także 
pod uwagę możliwość przeniesienia szkół 
wyższych z centrum miast na rezerwowe tere
ny peryferyjne.

Przy projektowaniu zespołów szkół wyższych 
trzeba rozwiązać wiele problemów. Trzeba 
uwzględniać rolę szkoły wyższej jako czynni
ka urbanizującego, rozwiązywać powiązania 
kompozycyjne pomiędzy poszczególnymi 
obiektami i ich zespołami (szczególnie 
w wielkich uczelniach z rozwiniętym progra
mem), poszukiwać wyrazistości w rozwiąza
niach architektonicznych poszczególnych 
budynków i prawidłowych kompozycji. Nie
wątpliwym sukcesem architektów radziec
kich jest zespół Moskiewskiego Instytutu Te
chniki Elektronowej. Autorzy projektu dzieląc 
zespół na elementy składowe dążyli zarazem 
do powiązania ich we wspólny system prze
strzenny. Zasada ta pozwoliła im stworzyć 
kompozycję pełną kontrastowych form i róż
norodnych przestrzeni wewnętrznych. Udało 
się autorom powiązać architekturę z otacza
jącą przyrodą, dobrać odpowiednie rozwiąza
nie kolorystyczne (kontrast czerwonych ścian 
ceglanych z białymi elementami elewacji). We 
wnętrzach zastosowano światło bezcieniowe 
i wprowadzono elementy rzeźbiarskie. Archi
tekci radzieccy projektują także uniwersytety 
i inne szkoły wyższe za granicą w krajach Azji 
i Afryki. Według projektów GIPROWUZ zosta
ła zbudowana Politechnika w Hanoi (Demo
kratyczna Republika Wietnamu), największa 
w Afryce Politechnika dla 1500 studentów 
w Konakri (Republika Gwinei), Politechnika 
w Kabulu (Afganistan) oraz w innych krajach. 
Architekci radzieccy uczestniczą także 
w konkursach międzynarodowych na projek
ty zespołów szkół wyższych (m. in. projekt 
konkursowy uniwersytetu w Kalabrii (Włochy) 
opracowany w CNIlEP-budynków szkolnych).

Korespondencja: Jewgienij W. Mielników

a scientific-technical center and technical * 
colłeges. Medical Academies will be grouped 
in the region of Pirogowska St. Thepossibiłity 
of moving the universities from downtown 
areas to the outer suburb areas is also taken ~ ; 
into consideration. tta
In designing university complexes, a number 
of problems have to be reso!ved. It is neces- 
sary to take into account the urban-creating 
role of a university, resolve compositional 
connections between individual structures 
and their complexes (it concems primarily 
big universities with a developed program), 
search for expressive architectural Solutions 3 
of individual buildings and appropriate com- 
position. The compłex housing the Moscow 
Technical Institute for Electronics is undoub- 
tedly a great success by the Soviet architects. 
Dividing the complex into components, the 
designers strived, at the same time, to link 
them into a common spatial system. This 
principle enabled them to create a composi- 
tion fuli of contrasting forms and varied inner 
spaces. They succeeded in linking the ar- 
chitecture with the surrounding naturę and 
resolving the problem of colors (the contrast 
of red brick and white elevation elements). In 
the interiors, shadowless lightand sculptured 
elements were introduced.
The Soviet architects also design universities 
and colłeges abroad in Asiatic and African ^ 
countries. GIPROWUZ prepared designs for 
the Połytechnic Institute in Hanoi (Republic 
of Viet-Nam), the biggest African Połytechnic 
Institute for 1500 students in Konakri (Repub- 
łic of Guinea) the Połytechnic Institute in 
Kabul (Afghanistan) and in other countries. 
Soviet architects also take part in internation- 
ai competitions for university complexes (e.g. 
competition design for the university in 
Calabria, Italy, prepared in CNIIEP-schooł 
buildings).

Correspondent: Evgenij V. MieInikov

1. -  Moscow Technical Institute for Electronics. De- £ 
signers: architects F. Novikov, G. Sayevitch, en- ® 
gineer J. Ionov. A -  view from the entrance, B -  fj 
generał view, C -  plan of the complex, D -  meeting 5* 
hall, E -  library

1. Moskiewski Instytut Techniki Elektronowej. Auto
rzy: arch. arch. Nowikow, G. Sajewicz, inż. J. lonow. 
A widok od strony wejścia. B -  widok ogólny, C -  
plan zespołu, D -  aula, E -  biblioteka
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2. Moskiewski Państwowy Instytut Pedagogiczny im. 
Lenina. Projekt GIPROPROS. Fragment zespołu
3. Państwowy Uniwersytet w Jarosławiu. Autorzy: 
arch. arch. A. Gołoszczapow, I. Prisiełkow, J. Mocza- 
łow, L. Koszuba. Strefa nauczania
4. Państwowy Uniwersytet w Czeboksarach. Auto
rzy: arch. arch. A. Sawczenko, W. Czupika, O. Roma
niuk, J. Poznański. Zespół audytoriów
5. Ufianowski Instytut Poligraficzny. Autorzy: arch. 
arch L. Bołibekian. E Putincew. G. Łapir. Zespół 
uczelniany
6. Politechnika we Włodzimierzu. Autorzy: arch. 
arch. A. Szuchowa, G. Łapir, J. Muchina, W. Kormi- 
szyn. Całość zespołu
7. Politechnika i stadion w Konakri. Projekt GIPRO- 
WUZ. Plan sytuacyjny
8. Politechnika w Hanoi. Projekt GIPROWUZ. Widok 
zespołu
9. Politechnika w Rangunie. Projekt GIPROWUZ. 
Fragment zespołu
10. Politechnika w Kabulu. Uniwersytecki zespół 
sportowy
11. Szkoła Rolnicza w Kamerunie. Projekt GIPRO
WUZ. Widok zespołu
12. Projekt konkursowy Uniwersytetu w Kalabrii. Au
torzy: arch. arch. G. Gorłyszkow, G. Cytowicz. E. 
Putincew, E. Bosina, A. Donskoj, S. Zimina, L. Kriwu- 
szczenko. S. Suchomlinowa, G. Szmidt. Widok 
zespołu

2. Moscow State Lenin Teachers' lnstitute. Designed 
in G1PROPROŚ. Fragment of the compłex ~
3. State University in Yaroslavl. Designers: architects 
A. Goloshchapov, I. Prisielkov, J. Motshałov, L. 
Koshuha. Didactic zonę
4. State University in Cheboksary. Designers: ar
chitects A. Savchenko, V. Chupika, O. Romaniuk, J. 
Poznański. Complex of auditoriums
5. Printing lnstitute in Ulianovsk. Designers: L.
Bołibekian, E. Putincev, G. Łapir. The university 
compłex y
6. Polytechnic lnstitute in Vładimir. Designers: ar
chitects A. Shukhova. G. Łapir, J. Mukhina, V. Kor- 
mishin. View of the whole complex
7. Polytechnic lnstitute and stadium in Konakri De
signed in GIPROWUZ. Site plan
8. Polytechnic lnstitute in Hanoi. Desiqned in GIP
ROWUZ. View of the complex
9. Polytechnic lnstitute in Rangoon. Designed in 
GIPROWUZ. Fragment of the complex
10. Polytechnic lnstitute in Kabul. Universal sports 
compłex
11. Agricultural College in Cameroon. Designed in 
GIPROWUZ. View of the complex
12. Competition design for the university in Całabria. 
Designers: architects G. Gorlishkov, G. Cytovich, E. 
Putincev, E. Bosina, A. Donskoy, S. Zimina, L. 
Krivushchenko, S. Sukhomlinova, G. Schmidt. View 
of the complex



magazyn x magazme reportaż /  report

Hotel w Londynie

W numerze 376 ^Architektury” publikowaliś
my projekt hotelu dia młodzieży,zlokalizowa
nego w centrum Londynu, w pobliżu Bedford 
Sguare. Architekturę londyńskiego hotelu 
prezentowaliśmy ze względu na interesujące 
rozwiązanie przestrzenne -  na małej działce 
uzyskano w części mieszkalnej (wysokiej) ho-

H otel in London

In ''Architektura” 376, we presented a design 
for a youth hotel located in the center of 
London, in the proximity of Bedford Sąuare. 
The architecture of the London hotel seemed 
to us interesting owing to its spatial design. 
The plan of the residential (high rise) part of 
the hotel has a long linę of external walls

telu plan o długiej linii ścian zewnętrznych. 
Jednocześnie, jak widać na dostarczonych 
nam zdjęciach z ukończonej realizacji, auto
rzy projektu osiągnęli zamierzony cel -  pomi
mo dużej kubatury hotelu (1200 miejsc) wto
pili budynek w otaczającą, starą zabudowę 
nie rezygnując z uzyskania indywidualnego 
i oryginalnego wyrazu architektonicznego.
(ag)

despite the smali size of the lot. The photo- 
graphs of the completed building which we 
have received prove that the authors' task was 
accomplished, namely, they succeeded in in- 
tegrating the building with the surrounding 
older development despite big cubage of the £  
hotel (1200 beds), at the same time achieving f 
an individual and original architectural ex- 
pression. (ag)
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Estetyka natury The Aesthetics of Naturę

rzykre
99 9 wszystkiego co proste, skromne, 

dawne, rodzime. Miejsce dla nowożytnej ery 
otwarte. I oto, miast nowego ducha, nowej 
myśli twórczej, kroczą dumnie wszechpotęż- 
nY sz&blon, rozwielmożniona bezmyślność. ” 
Tymi słowami rozpoczyna się zeszyt 6 wy
dawnictwa towarzystwa „Polska Sztuka Sto
sowana” , poświęcony architekturze a wydru
kowany i wydany w roku 1905 w Krakowie. 
Przeszło siedemdziesiąt lat po napisaniu tych 
słów nieco łaskawszym okiem patrzymy na 
ówczesną architekturę. Trudno jednak nie 
przyznać po części trafności w ocenie nie
bezpieczeństw, jakie widziano w nadcho
dzącej „nowożytnej erze” .
Pożółkłe liście szeleszczą, co chwilę któryś 
spada na ziemię. Odgłos kroków -  obecności 
człowieka. Dźwięk siekiery nadającej pniu 
drzewa kształt belki. Kamienne stopnie w sta
rym parku ożywione zielenią mchu. Dynami
czne zmiany, narodziny nowego i umieranie, 
•stota życia całej natury; wieczna zmienność, 
która zaciera granicę między tym, co ożywio- 
ne ‘ tym, co martwe. Dzięki zużywaniu się 
' umieraniu może istnieć życie. Czas, atrybut

r w rievous times. The destruction ofev- 
\JĘ  erything that is simple, modest, old, 

native is spreading. The place for the modern 
times is ready. Voila: instead of a new spirit, 
new creative thought- theomnipotentcliche, 
flouńshing thoughtlessness struts proudly". 
Those are the words opening the 6th issue of 
a magazine dedicated to architecture, pub- 
lished by the society "Polish Applied Art”, 
printed and issued in Cracow in 1905. Morę 
than seventy years later, we treat the architec- 
ture of that period less severely. However, 
one has to admit that the dangers seen in the 
approaching "new era” were, to a degree, 
justly estimated.
Yellowish leaves rustle, now and then one 
falls down to the ground. The echo of steps -  
man s presence. The sound of an axe hewing 
wood into a beara. Stone steps in an old park 
madę alive by greenmoss. Dynamiechanges, 
birth and death, the essence .of lite of all of 
Naturę,- eternal changeability which effaces 
the division between the living and the dead. 
Life can exist thanks to deterioration and 
death. Time, the attribute of life, enlivens the 
stone gardens and the architecture of a moun-

życia, ożywia zarówno kamienne ogrody jak 
i architekturę podhalańskiego płotu, blaszany 
dach kaplicy oraz strzechę chłopskiej stodoły 
na Podlasiu. Nawet rzecz -  intruz w przyro
dzie, prędzej lub później sama staje się jej 
częścią.
Nie każde jednak dzieło człowieka starzeje się 
i przemija z takim samym wdziękiem. Kiedy 
traktuje on to dzieło jako pomnik swojego 
zwycięstwa nad naturą, kiedy próbuje ingero
wać w zastaną harmonię, nieubłagane prawo 
przemijania obnaża przed następnymi poko
leniami żałosną genezę jego koncepcji.
Może dlatego:
„Aby udowodnić, że 
Jego panowanie 
Jest wieczne,
Cesarz zasadził 
Sosny w Sumijosi. ”

(Mistrz Zen Ikkyu Sojun, 1394-1481) 
Zmiany zachodzące w przyrodzie; wschód 
słońca, zalegające mgły, wiatr poprzedzający 
zachód. Jeżeli ktoś niesie wiadra z wodą ze 
studni, dźwięk, jaki one wydają, jest częścią 
tej samej przyrody, lecz pojawia się fabuła. 
Ścieżka. Kamienie wbite w ilasty grunt obras
tają trawą, mchami. Ułożył je człowiek, a właś
ciwie wyrosły tam przy pomocy człowieka. Ich 
życie trwa nadal, w miarę upływu czasu. 
Możemy powiedzieć, że są takie miejsca 
w domu, szczególnie wrażliwe na czas, w któ
rych zmiany dokonują się częściej, po których 
poznajemy życie lub śmierć. Od lat nie myte, 
pokryte pajęczyną okno opuszczonego domu 
i uchylone okno, w którego szybie odbijają się 
kwiaty czereśni rosnącej przed domem. Okna 
i drzwi; miejsca wrażliwe, znaczące, pokazują 
lub ukrywają, mogą dzielić albo łączyć prze
strzeń zewnętrzną i wewnętrzną. Nowe tech
nologie pozwoliły na wytworzenie wielu ma
teriałów coraz bardziej odpornych na działa
nie czasu; ich proces starzenia się nie zawsze

tainous fence, achapel roof of sheet metal and 
a thateh of a peasanfs barn in Podlasie. Any- 
thing at all -  an intruder in Naturę, sooner or 
later becomes its part.
Yet not all human creations grow old and pass 
on with the same charm. If man treats his 
creation as a monument to his triumph over 
Naturę', if he tries to interfere with the exist- 
ing harmony, the implacable laws of Naturę 
reveal the pitiful genesis of his concept to the 
next generations. Perhaps that is why 
"To prove that 
His reign 
Is eternal
The emperor planted 
Pine trees in Sumijosi"

(Zen Master Ikkyu Sojun, 1394-1481) 
Changes in Naturę; sunrise, mists, wind pre- 
ceding the sunset. Somebody carries buckets 
with water from the well: the sound they 
make is the part of the same naturę, but they 
introduce a plot.
A path. Stones paved in loamy soil grown 
with grass, moss. A man put them there; or 
rather, they grew there with human help. 
Their life goes on with the passing time.
We can say that some places at home are 
particularly affected by time, they undergo 
changes morę often, they show life or death. 
The w indów of a deserted house, not washed 
for years, covered by cobwebs, and a window 
a jar whose panes reflect the flowers of a cher- 
rytree growing in front of the house. Windows 
and doors; sensitive, meaningfui places, they 
show or conceal, they can divide or link the 
outer and inner space.
The new technologies permitted the produc- 
tion of a number of materials morę resistant to 
the working of time, and their process of 
growing old does not ałways bring effects 
conforming to our imaginings. The probłems 
of storage and disposai of radioactive waste
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daje efekty zgodne z naszymi wyobrażeniami 
i odczuciami piękna. Do poważnych proble
mów ekologicznych urosły zagadnienia prze
chowywania i pozbywania się odpadów ra
dioaktywnych ale również zużytych opako
wań z tworzyw sztucznych. Nierzadko podob
ne obawy budzi również część współczesne
go budownictwa. Może właśnie dlatego ucie
kając z „martwego”  osiedla odnajdujemy 
„życie” w nadszarpniętej czasem chłopskiej 
zagrodzie.
Droga prowadząca do domu. Mur ogrodze
nia, płot. Przestrzeń najbliższego otoczenia 
zmieniająca się z każdą chwilą dnia, pory 
roku, zaglądająca do okna, do drzwi, zawsze 
indywidualna. Każdy musi znaleźć swoją 
własną przestrzeń i większość najczęściej 
w końcu tak czyni.
Urzeka nas drewniana konstrukcja starego 
kościółka. Czy jest piękna? Zgadzamy się, że 
piękno wypływa z poczucia brzydoty, a brzy
dota zrodziła się z ludzkiego poszukiwania 
prawdziwej istoty, doskonałości. Cieśla do
brze znający swój fach był poza tymi skrajnoś
ciami a szczerość jego działania i upływ czasu 
dały w efekcie architekturę będącą blisko 
estetyki samej natury.
Estetyka natury jest poza kanonami wszelkiej 
estetyki. Kiedy drewno nie jest mierzone kate
goriami użyteczności jedynie dla potrzeb za
spokojenia ludzkich celów, nabiera wartości 
samo w sobie -  dotyczy to w gruncie rzeczy 
każdego materiału. Wartość naturalności jest 
wartością samą w sobie. Natura tworząc 
w czasie powiązania między wszystkimi jej 
elementami ustanawia estetykę przyrody. 
W jej zasięgu znajdują się czasami dzieła 
człowieka. W starożytnych Chinach, przed 
tysiącami lat, rozwinęła się wiedza zwana 
geografią wiatru i wody. Mistrzowie posługi
wania się tą metodą wynajdywali najdogod
niejsze miejsca lokalizacji obiektów architek-

and wrappings of artificial fibers became 
a serious ecologicał problem. A part of the 
contemporary building often gives rise to 
similar misgivings. Perhaps for that reason 
we escape from a "dead" housing develop- 
ment to find "life" in a farmhouse impaired by 
time.
A road leading to the house. A hedge, fence, 
the space of the nearest surroundings chang- 
ing every moment, every season, looking 
through the window, door, alwaysindmdual. 
Everybody has to find his own space and most 
people eventually do.
We are charmed by a timber construction of 
a little old church. Is it realły beautiful? We 
agree that beauty results from the feeling of 
ugliness, and ugliness was born from the 
łraman search for the real essence, perfection. 
A skilled carpenter was outside those extre- 
mes, and the sincerity of his work and passing 
time resulted in an architecture related to the 
aesthetics of Naturę itself.
The aesthetics of Naturę is outside all aesthe- 
tic canons. When wood is not measured in 
utility categories only for fulfiliment of hu- 
man aims, it becomes a value in itself -  in fact, 
it concers every materiał. The value of natur- 
alness is a value in itself. Creating connec- 
tions between all its elements in time, Naturę 
creates the aesthetics of Naturę. Humań ac- 
tivities sometimes belong to its rangę. In 
ancient China, thousands of years ago, a sci
ence developed całłed "wind and water 
geography”. Masters of that science found the 
best spots for locating architectural struc- 
tures, treating the earth as a łive organism 
with morę and less sensitive spots, and ar
chitecture as a part of that organism. Accord- 
ing to. this tradition, a seemingly dead rock 
could be as much respected as a closest hu- 
man being. The respect we learnt to feel 
toward live beings, in folklore is transferred

tonicznych traktując ziemię jak żywy orga
nizm, z bardziej i mniej czułymi miejscami 
a architekturę -  jak część tego organizmu. 
W tej tradycji, martwa na pozór skała mogła 
doczekać się szacunku równego najbliższej 
istocie. Jakże często szacunek, do jakiego 
przyzwyczailiśmy się w stosunkach z żywymi 
istotami, w twórczości ludowej przenoszony 
jest na przedmioty martwe ożywiając je, nada
jąc im podstawowe znaczenie.
Mieszkańcy milionowych aglomeracji, chyląc 
czoła przed wciąż żywą architekturą ludową, 
stają przed koniecznością zrewidowania tra
dycyjnej, szczególnie za Zachodzie, postawy 
wobec przyrody. I oto, jak pisze Sterling Bru- 
baker w książce zatytułowanej „Aby żyć na 
ziemi”  (To Live on Earth), „ nauka przestaje 
być instrumentem walki z przyrodą. zamienia 
się w rodzaj kultu, usiłując zrozumieć wza
jemne powiązanie wszechrzeczy. ” 
Architektura, ingerując bezpośrednio w przy
rodę, jawi się gdzieś na styku dwóch projekcji 
tej samej natury. Tworzona z szacunkiem dla 
wszystkiego, z czym jest powiązana, ze świa
domością dynamicznych zmian, od których 
nie ma ucieczki ~ tak, jak ma to miejsce 
w budownictwie ludowym, kiedy ten sam ma
teriał mógł służyć wiele razy, strzecha podle
gała cyklicznej wymianie a ślad narzędzia 
okazał się piękniejszy od wyszukanej ozdoby 
-  staje się architektura częścią miejsca, które
mu została przypisana, a wówczas niepo
trzebne mogą okazać się jakiekolwiek kano
ny. Człowiek był tylko jej narzędziem a niewy
szukana skromność i przepływ czasu dotyka
ją czystego abstraktu jej istoty. Czy odnosi się 
to tylko do formy?
Krople deszczu uderzające o połać dachu, 
świat siekiery, która niegdyś wycinała więźbę 
drewnianej chałupy. Powiew wiatru porusza
jący okiennice-może to również jest archite
ktura •  Andrzej J. Korbel

onto inanimate objects making them come 
alive, giving them basie significance.
Bowing to the still live folk architecture, the 
inhabitants of over-popułated aggłomera- 
tions are faced with the necessity to revise the  ̂
traditional attitude (particularly in the West) * 
to the Naturę. And, according to Sterling 
Brubakerss book "To Live on Earth", ”sci
ence ceases to be an instrument in the fight 
against Naturę, it changes into a kind of 
worship trying to understand mutual connec- 
tions within the universe".
Architecture which interferes directly with 
Naturę, appears somewhere at the butt of two 
projections of the same Naturę. Created with 
the awareness of unavoidabłe dynamie 
changes, just as it happens in folk architec
ture in which the same materiał can serve 
a number of times, a thatch was periodically 
changed and a tracę of a tool turned out to be 
morę beautiful than an elaborate ornament, 
architecture becomes a part of the place to 
which it was ascribed -  and when this hap
pens, all canons may turn out to be useless.
A man was only its instrument, and the un- 
sophisticated modesty and passing time 
touch the elear abstract of its essence. Does it 
concern only form?
Raindrops beat on the roof, the world of an axe 
which hewed at one time the joists of the 
wooden cottage. A gust of wind moving the 
shutters -  perhaps it also is architecture #

Andrzej J. Korbel
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Metoda telechromiczna kształtowania The Telechromic Methodr the forma- 
barwnych powierzchni budynków. tion of coloured building surfaces

T elechromia jest to sposób kształtowa- 
nia barwnych powierzchni na zewnę

trznych i wewnętrznych ścianach budowli 
z odległości większej niż na to pozwala zasięg 
ludzkiej dłoni uzbrojonej w tradycyjne narzę
dzie.”
Najważniejsze cele telechromii to:
~ urnożiiwienie pełnego opanowania wizual
nego i manipulacyjnego powierzchni ściany 
ub ścian, na których kompozycja jest realizo

wana,
wyeliminowanie wszelkich dotychczas sto

sowanych rusztowań i pomostów,
otworzenie nowych możliwości barwnego 

°pracowania rozległych powierzchni przez 
wprowadzenie nowych technik i materiałów, 
których stosowanie z różnych względów nie 
było dotąd możliwe (toksyczność składników, 
Opary, pyły, jtp.)

przekroczenie bariery ergonomicznej 
przez zastosowanie narzędzi o większych wy
warach, ciężarze i wydajności, niemożliwych 
ootąd do zastosowania ze względu na konie
czność prowadzenia ich bezpośrednio ręką 
człowieka,

rozszerzenie stosowania barwnych powłok 
w architekturze przez obniżenie kosztów oraz 
znaczne skrócenie czasu ich wykonania, 

lerwszą próbę skonstruowania urządzenia 
echnicznego tego typu, które umożliwiało 
malowanie wagonów kolejowych (zapropo
nowaną przez Glaze’a), uczyniono w Anglii 
p r°ku 1936. Dalszym krokiem był wynalazek 
tarnshawaz roku 1956. Rozszerzenie działa- 
nia urządzenia do wykonywania barwnych 
powłok na odległość umożliwił wynalazek 
Polski opatentowany w roku 1959. Urządzenie 
to potocznie nazywane ,,pająkiem”  zostało 
w uiągu następnych lat ulepszone i wszech
stronnie przebadane w warunkach laborato
ryjnych. Prowadzone badania zmierzałyprze- 

, “ ® wszystkim do ustalenia, który z pomiędzy 
■t kilku zaprojektowanych układów nośnych 

uaje największą swobodę w operowaniu przy
rządem.
Układ „H ” , w którym głowica robocza przesu
wana jest poziomo wzdłuż sztywnej poprze
czki, zapewnia dobre warunki stabilizacji 
przyrządu względem płaszczyzny ściany, ale 
jednocześnie ogranicza pole robocze do pasa 
szerokości zaledwie kilku metrów. Silniki ele
ktryczne poruszające bębny z linkami, na któ
rych zawieszona jest poprzeczka, zostały tu 
umieszczone na dolnej krawędzi pola robo
czego.
Układ „M ” mający podobnie umieszczone 
silniki charakteryzuje się wyeliminowaniem 
z niego sztywnej poprzeczki, co pozwała na 
znaczne poszerzenie pola roboczego. W dal
szych pracach nad tym układem został on 
wyposażony w system stabilizacji głowicy 
w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny 
ściany, w  systemie tym zastosowano dwa 
wózki posuwające się wzdłuż linek nośnych 
głowicy na ich pionowym odcinku oraz linkę 
połączoną z tymi wózkami i przeprowadzoną 
przez blok zamontowany na pierścieniu gło
wicy roboczej. Układ taki pozwala na opero
wanie przyrządem nie tylko w płaszczyźnie 
pionowej, ale i w płaszczyznach nachylonych 
bo ok. 10°. Układ „V ” wyróżnia się tym, że 
zastosowano w nim sterowanie bezprzewo
dowe, a silniki elektryczne umieszczono na 
górnej krawędzi pola roboczego. Pozwala to 
na pozostawienie przyrządu na terenie budo
wy bez obawy uszkodzenia głowicy zawieszo
nej na linkach. W tym układzie głowica zaopa
trzona jest w zwrotne kółka jezdne i nie nada
je się do prac wymagających "stosowania 
miękkiego lub lepkiego podłoża. Układ „2V” 
ma silniki wbudowane w pulpit sterowniczy. 
Linki nośne dochodzą do bloków pod kątem 
ok. 45°, co wymaga stosowania bloków zawie- 

^  szonych przegubowo. W przypadku koniecz
ności uzyskania stabilizacji głowicy roboczej 
w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny 

2 pola roboczego -  przewidziano użycie syste- 
jf mu jak w wersji „M \  wprowadzając w tym 
J ceJu dodatkowe linki stanowiące prowadnice 
5 dla wózków, które obciążają linkę naprężają- 
|  cą. Wreszcie układ „X ” charakteryzuje się 
|  tym, że silniki zostały w nim umieszczone 
5 wewnątrz pierścienia głowicy. Linki i bloki

rrnr*  elechromics is a method for forming 
A coloured surfaces on internal and ex- 

temal walls of buildings from a distance grea- 
ter than that permitted by the reach of the 
human hand armed with the traditional ap- 
paratus. ”
The most important aims of telechromia are:
-  to alłow complete visual and manipułative 
control of the areas of a wali or walls on which 
the composition is carried out;
-  the elimination of ali kinds of scaffolding 
and płatforms used to datę;
-  the opening up of new possibilities for the 
working of distant surfaces by using new 
techniąues and materials which could not be 
hitherto applied for various reasons (fumes, 
dusts, etc.);
-  the Crossing of the ergonomie barrier using 
tools of greater size, weight and output, which 
coułd hitherto not be used because they had 
to be operated by the human hand,
-  the widespread use of coloured coatings in 
architecture by lowering costs and markedly 
shortening the time for carrying it out.
The first attempt to constructtechnical eąuip
ment of this type, which ałlowed railway 
carriages to be painted (proposed by Glaze) 
was madę in England in 1936. A further step 
was the discovery by Eamshaw in 1956. 
A Polish invention patented in 1959 enabled 

.the action of eąuipment, for carrying out 
painting at a distance, to be extended. This 
eąuipment, całled commonły ' the spider” 
has been improved over the next few years 
and tested in laboratory conditions. The tests 
carried out were intended most of all to ascer- 
tain which one of the several designed lifting 
apparatus affords the mostfreedom inoperat- 
ing the eąuipment.
The ”H” system, in which the work-head is 
slid horizontally along a rigid cross bar, af
fords good conditions of stability of the tool 
with respect to the wali surface, but at the 
same time łimits the wórk area to a strip only 
a few metres wide. The electric motors which 
move the drums with the lines on which the 
cross bar is mounted, are mounted at the 
lower edge of the work area.
The "M" system, having similarly mounted 
motors is characterised by the elimination of 
the rigid cross-meinber which gives it a wider 
field of action. In later works carried out on 
this system, it was fitted with a system for 
stabilisation of the work-head in the piane 
parał lei to the wali surface. In this system two 
carriages are used, which move along the 
supporting lines of the work headonits verti- 
cal part, and carried across by means of 
a błock mounted on the ring of the work head, 
Such a system allows the eąuipment to be 
operated, not only in the vertical piane but 
aiso in a piane, inclined at approx. 10°.
The "V” system differs in so far as remote 
control is used and the electric motors are 
mounted in the upper edge of the work area. 
This allows the eąuipment to be used on 
a building site without worries about damag- 
ing the work head suspended on lines, In this 
system the head is fitted with revolving 
wheels but is not usable when the work invoł- 
ves a soft or sticky surface. The ”2V” system 
has motors mounted in a steering console. 
The lines go up to blocks at an angle of about 
45° which reąures the use of swivel blocks.

A system like the "M" version is envisaged if 
there arises the necessity for stability in 
a piane parallel to the work surface. This 
involves the introduction of additionał lines 
which constitute guide lines for the carriages 
which put stretch the tensioning linę.
Finałly we have the "X” system which is 
characterised by the fact that the motors are 
located within the ring of the work-head. 
Lines and blocks here are not only for suspen- 
sion but also for tensile loading, The head is 
eąuipped with an undercamage which can 
move not only over fiat but also convex sur
faces, vertical, inclined and horizontal. This is 
the first step to the construction of a self-act- 
ing work-head.
Apart from suspension systems, the control 
system for the movement of the work-head

t. Głowica robocza zdalnie sterowanego przyrządu: 
a -  zawieszenie wagowe, b-pierścień do mocowania 
urządzeń roboczych, c -  podwozie, d -  pistolet natry
skowy i lampka hembralna
2. Pulpit zdalnie sterowanego przyrządu: a -  silnik 
wraz z przekładniami ślimakowymi, b -  pokrętła do 
zmiany kierunku i liczby obrotów silników, c -  bębny 
z linkami nośnymi, d -  przyciski do uruchamiania 
urządzeń roboczych głowicy

b  Work-head of a remote controlled apparatus: a -  
rounterweight-type suspension, b -  ring for affixing 
tools, c -  undercarriage, d -  spray gun and hembral 
lamp

2. Remote control console: a -  motor with worm gears, 
b -  knob for changing direction and speed of ręvolu- 
tion of motor, c -  drums with lifting lines, d -  buttons 
for switching on the work head's tools

mają tu znaczenie nie tylko nośne, ale i naprę
żające. Głowica wyposażona w podwozie mo
że posuwać się po powierzchniach nie tylko 
płaskich ale również i wypukłych oraz w pła
szczyźnie pionowej, skośnej i poziomej. Jest 
to pierwszy krok na drodze do skonstruowa
nia głowicy samobieżnej.
Oprócz systemów nośnych poddano wielo
stronnym próbom system kontroli ruchu gło
wicy roboczej. Zwrócono szczególną uwagę 
na zastosowanie w systemie kontrolnym 
urządzeń TV użytkowej. Do badań powierzch
ni malowidła lub płaskorzeźby użyto kamery 
TP-K 16 Unitra i odbiornika „Junost” jako 
monitora. Utrwalenie obrazu w celu poddania 
go dalszej analizie uzyskano przez włączenie 
do zespołu urządzeń magnetowidu kaseto
wego MTV-20. Zastosowanie kamery TV przy 
zdalnie sterowanym wykonywaniu szeregu 
prac elewacyjnych pozwoliło na równoczes
ną kontrolę małych wycinków pola robocze
go oraz na całościowe ogarnięcie jego powie
rzchni wzrokiem operatora.
Wszystkie próby i eksperymenty prowadzono 
przy pomocy modelu „pająka” zbudowanego 
na Wydziale Architektury Politechniki Krako
wskiej (Pracownia Rzeźby i Technik Artysty
cznych). Model ten został wyposażony w dwa 
silniki repulsyjne Tompsona o mocy ok. 1/16 
KM, połączone poprzez przekładnie ślimako
we z bębnami nawijającymi lub odwijającymi 
linki z tworzywa sztucznego. Silniki wraz 
z przekładniami i bębnami zostały umieszczo
ne w przenośnym pulpicie sterowniczym po
łączonym z głowicą roboczą wg układu noś
nego „2V” . Głowica została skonstruowana 
w postaci pierścienia, w którym mogą być 
umieszczone narzędzia do wykonywania po
szczególnych prac. Wagowe zawieszenie gło
wicy pozwala na uzyskanie bardziej płynnego 
ruchu podczas jej prowadzenia po powierz
chni pola roboczego. W miejscu połączenia 
ramion wagi wbudowano wyłącznik nożyco
wy zapobiegający zerwaniu linek nośnych 
w skrajnym górnym położeniu głowicy. Możli
wości zastosowania metody teiechromicznej, 
w przypadku zainteresowania się przemysłu 
ewentualną produkcją potrzebnych dla niej

has undergone many-sided tests. Special at- 
tention has been drawn to the control system 
used in eąuipment for utility T,V. For examin- 
ing paintings or relief sculptures, T.V. 
cameras of type Unitra TP-K were used in 
conjunction with receivers of type „ Junost” as 
monitors. The picture was fixed for further 
analysis by linking up a casette videotape 
recorder MTV-20. The use of T.V. cameras, 
remote-controlled, for carrying out a series of 
elevation works allowed simultaneous con
tro! of smali intervals of work surface and the 
optical control of the whole surface by the 
operator.
Ali trials and experiments carried out using 
the spider” model have been carried out at 
the Architecture Faculty of the Cracow 
Politechnic (Sculpture and Artistic Techni
ąues' Atelier). This model was eąuipped with 
two Tompson repulsion motors of approx.
1/16 H.P. linked by worm-drive to drums for 
winding or unwinding lines madę of plastic 
materiał. The motors, gear and drums are 
located in the steering console and connected 
to the head by a ”2V” system. The head was 
constructed in the form of rings in which tools 
could be mounted, for carrying out the par- 
ticular task. The counterweight head-suspen- 
sion is conducive to a fluid movement during 
its travel across the work surface. At the 
fulcrum a knife-switch is located, preventing 
the breaking of supporting lines when the 
head is in the ,extreme upper position. The 
posibilities for using the telechromic method, 
in the event of industry being interested in the 
eventuał production of eąuipment needed, 
are very wide:

-  the use of remote-controlled eąuipment is 
advisable wherever work has to be carried out 
m conditions dangerous to health or safety 
(work łnvolvmg the cleaning of metal sur
faces of iarge containing vessels or ships' 
hulls, work carried out at great heights or 
work mvolving the use of suffocatina or 
poisonous fumes).
-  wherever paint surface may be dirtied 
guickly or damaged owing to the influence of 29
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urządzeń, są bardzo szerokie:
-  Zastosowanie zdalnie sterowanego narzę
dzia jest wskazane wszędzie tam, gdzie praca 
wykonywana bezpośrednio przez człowieka 
ma szkodliwy wpływ na jego zdrowie lub 
w inny sposób zagraża jego bezpieczeństwu 
(prace związane z oczyszczaniem powierzch
ni metalowych zbiorników oraz kadłubów 
okrętów, prace wykonywane na znacznych 
wysokościach oraz prace wymagające stoso
wania odurzających lub toksycznych rozpu
szczalników).*
-  Wszędzie tam, gdzie barwna powłoka ule
ga szybkiemu zabrudzeniu lub uszkodzeniu 
pod wpływem związków chemicznych zawar
tych w powietrzu i w opadach atmosferycz
nych i gdzie mogłaby być odnowiona szybko 
i bez potrzeby używania rusztowań.
-  Przy opracowaniu barwnych powłok na bu
dynkach wzniesionych z prefabrykatów. Zdal
nie sterowane urządzenie mogłoby być tu 
użyte do nakładania warstwy kolorowych wy
praw (np. wyprawy akrylowe), naklejania spe
cjalnych folii elewacyjnych, sypania kruszy
wa, zatapiania powłok woskowych, metaliza
cji natryskowej itp. Do prac tych mogłyby być 
użyte typowe agregaty i narzędzia, jak np. 
pistolety do płomiennego nakładania two
rzyw sztucznych APN lub AP-4 oraz do metali
zacji natryskowej GPM-L 2 aparaty Schoopa 
lub Metco.
-  Tam, gdzie oddalenie operatora pozwoliło
by na użycie substancji mogących dać cieka
wy efekt barwny i fakturalny (których użycie 
było dotychczas niemożliwe ze względu na 
ich toksyczność).
-  Tam, gdzie wykonanie kompozycji plasty
cznej wymaga całościowego jej ogarnięcia 
wzrokiem projektanta. Wyklucza to ściśle me
chaniczne przenoszenie projektu i powię
kszanie go do skali realizacji, a równocześnie 
pozwala na zestawienie płaszczyzn barwnych 
w ich rzeczywistym otoczeniu z równoczes
nym nawiązaniem lub skontrastowaniem ich 
z barwnymi powierzchniami występującymi 
w większym zespole architektonicznym.
-  Wszędzie tam, gdzie należy przeprowadzić 
wstępne badanie dotyczące stanu zachowa
nia zabytkowego malowidła lub rzeźby. Bada
nie takie może być wykonane zdalnie przy 
użyciu głowicy wyposażonej w kamerę TV 
użytkowej, po czym może być powzięta de
cyzja czy dalsze prace inwentaryzacyjne oraz 
zabezpieczające mogą zostać wykonane me
todą telechromiczną, czy też będą wymagać 
montażu rusztowań w celu umożliwienia bez
pośredniego działania specjalisty konserwa
tora.
Niezależnie od wymienionych możliwości za
stosowania metody telechromicznej może 
ona w przyszłości pozwolić na wykonanie 
barwnej powłoki na powierzchni budowli zu
pełnie nowymi sposobami i przy użyciu całko
wicie nowej, dotąd nigdzie jeszcze niestoso
wanej technologii. Niektóre z tych sposobów 
można obecnie zaledwie przewidywać na 
podstawie obserwacji działania zdalnie stero
wanego przyrządu. Inne, jak n£. hydrografika 
będąca odmianą sgraffita wykonywanego 
strumieniem wodnym, są już obecnie w toku 
eksperymentowania •

Roman Husarski

Chemicals contained in the air or wherever it 
need be renewed ąuickly without the use of 
scaffolding.
-  where prefab. slab buildings need 
painting.
Remote controlled eąuipment may be used to 
apply layers of coloured materiał (n.p. ac- 
rylics), the adhesion of special e!evationfoils, 
the spraying of stone aggregate, meiting of 
waxed surfaces, spray metallisation etc. For 
this work, standard motors and eąuipment 
could be used, e.g., spray guns for the hob 
application of resins, type GPM-L2, Schoop or 
Metco apparatus.
-  wherever a distance between the operator 
and the work would aliow him to utilise 
substances which might give an interesting 
effect, both in colour and texture (which could 
hitherto not be used because of their toxicity).
-  wherever the carrying out of an artistic 
composition reąuires the designer to see itin 
its entirety. This eliminates the simply 
mechanical transfer of the design and its 
enlargement to realisation size, and simul- 
taneously permits the comparison of coloured 
surfaces in their actual surroundings with, at 
the same time, their connection or contrast 
with coloured surfaces occuring in larger ar
chi tectural groupings.
-  wherever it is necessary to conduct a pre- 
lirainary study concerning the State of preser- 
vation of a monumental painting orsculpture. 
The examination may also be carried out from 
a distance using a work-head fitted with 
a T. V. camera, after which a decision may be 
madę whether further inventory work can be 
carried out by the telechromic raethod or 
whether it will reąuire the assembly of scaf
folding in order to enable a specialist, the 
monuments' preservation officer to work di- 
rectly.
Irrespective of the aforementioned pos- 
sibilities for applying the telechromic 
method, it can, in the futurę, permit the carry- 
ing out of coloured coating on building sur
faces using completely new methods and 
completely new yet unused technology. Some 
of these methods can scarcely by envisaged 
on the base of observations of the use of 
a remote controlled apparatus. Others, like 
e.g. hydrographics, being a form of sgraffito 
carried out using a jet of water, are already in 
the experimental phase •

Roman Husarski

3. Przykłady wykorzystania zdalnie sterowanego i  
przyrządu: A linia i płaszczyzna wykonane pistole- 1 
tem natryskowym, B -  linia i płaszczyzna wykonane 1 
tamponem, C -  powłoka woskowa, D -  kruszywo I 
z barwnego tworzywa sztucznego rzucone na spoiwo 1 
bitumiczne przez głowicę, E -  relief wykonany sprę- 1 
żonym powietrzem w świeżej zaprawie wapienno- 1 
gipsowej przy pomocy końcówki przewodu ciśnie- |  
niowego

\

3. Examples of utilising the remote-controlled ap- I  
paratus: A -  linę and surface done using spray-gun- E 
B -  linę and surface carried out in distemper, C -  wax 1 
surface, D -  coloured synthetic agregate applied onto B 
a bitumous undercoat through work-head, E -  relief E 
carried out using compressed air on a fresh limę ■ 
plaster-of-Paris render by the help of a pressure linę ■ 
nozzle

Galeria Rysunku w Poznaniu zaprasza

Koło Naukowe Studentów Architektury Poli
techniki Poznańskiej, dysponując (widoczną 
na fotografii) salą z przygotowanym miejscem 
na ekspozycję, a także doświadczeniem 
w organizacji wystaw rysunków, zaprasza 
chętnych do wystawienia prac w Galerii. 
Organizatorzy oczekują prac tych wszystkich, 
których „interesuje rysunek z punktu widze
nia znaku oznaczającego przestrzeń lub prze
noszącego inne bliskie temu problemowi 
treści” .
Informacji szczegółowych udziela: Andrzej 
Wielgosz, Koło Naukowe Studentów Archi
tektury P.P., ul. Strusia 12, 60-711 Poznań.
Wystawienie prac w Galerii jest bezpłatne.

The Drawing Gallery in Poznań Invites | 
You

i

Having a hall (on the photo) with prepared 
exhibition space and experience in organiza- 
tion of exhibitions of drawings, the students of 
Architecture from the Poznań Polytechnic In- 
stitute grouped in the Scientific Circle invite 
all those willing to exhibit their works in the 
Gallery. The sponsors await works of all those 
who "are interested in drawing as a sign 
denoting space or transferring other issues 
related to this problem
Detailed information can be obtained from 
Andrzej Wielgosz, Scientific Circle of the 
Students of Architecture, Poznań Polytechnic 
Institute, ul. Strusia 12, 60-711 Poznań. Ex-
hibition of drawings in the Gallery is free.
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Ż ywiołowy wzrost miast wyzwolił na 
całym świecie problemy urbanisty

cznego zagospodarowania ich history
cznych ośrodków -  centrów. Położone 
najczęściej w obrębie współczesnych 
dzielnic śródmiejskich, z jednej strony 
przekształcone były przez nowe, rosną
ce potrzeby mieszkańców miast, z dru
giej zaś starzały się technicznie i podu
padały z powodu braku systematycz
nych remontów, którymi nie zawsze są 
zainteresowani właściciele lub dyspo
nenci budynków. Doprowadzano do 
nieprzemyślanych inwestycji budowla
nych odpowiadających wprawdzie ska
lą nowym funkcjom, lecz stojącym jed
nocześnie w zupełnej sprzeczności 
z historyczną tkanką miasta. Następo
wała też stopniowa deprecjacja starej 
zabudowy opanowywanej przez najsła
bsze ekonomicznie warstwy ludności. 
Skutki takiej praktyki urbanistycznej wi
dzimy dziś niemal we wszystkich mias
tach, które powstały drogą rozwoju his
torycznych centrów. Równocześnie po
stępująca na całym świecie unifikacja 
form nowoczesnego budownictwa mie
szkaniowego prowadzi do stopniowego 
zatracania się architektonicznego cha
rakteru odróżniającego niegdyś miasta 
a nawet dzielnice od siebie, do utraty ich 
własnego oblicza, do zagubienia indy
widualności.
Podnoszone już przed pierwszą wojną 
światową potrzeby ochrony historycz
nego krajobrazu miasta, wynikające

Spontaneous growth of cities all over 
the world gave rise to various prob- 

lems eonnected with the urban deve- 
lopmęnt of historie centers. Usually 
situated within contemporary down- 
town districts, the historie centers were 
transformed by the growing needs of 
city inhabitants. On the other hand they 
were subject to technical decline and 
decay due to lack of regular renovations 
in which the owners or tenants were not 
always interested. A number of 
thoughtless construction investments 
were fitted to new functions in their 
scalę but at the same time jarred with 
the historical city tissue. Old buildings, 
inhabited by the poorest social strata, 
underwent gradual depreciation. Re- 
sults of such urban practice are now 
visible in almost all cities that devel- 
oped around their historical centers. 
Moreover, the worldwide trend to unifi- 
cation of contemporary housing forms 
leads to gradual effacement of architec- 
tural character which used to differen- 
tiate cities and even their districts, to 
loss of their particular images, of their 
individuality.
The need to preserve the historie 
townscape was stressed as early as be- 
fore World War I for slightly sentimental 
reasons; later on it was replaced by 
visions of the "functional city". The re
turn to it now is based on morę 
rationalistic premisses;more and morę 
often physicians, psychologists, politi-



ówcześnie często z pobudek nieco sen
tymentalnych, odrzucone później na 
rzecz wizji „miasta funkcjonalnego", 
powróciły dzisiaj z innych, bardziej ra
cjonalistycznych powodów. Coraz 
częściej głos zabierają lekarze, psycho
logowie, politycy, działacze społeczni 
i inni, uzasadniając potrzebę zachowa
nia dzielnic historycznych nie tylko jako 
dokumentu przeszłości miasta, lecz ja
ko istotnego czynnika kształtującego 
postawę społeczną, narodową i patrio
tyczną mieszkańców, oddziaływujące
go na strefy psychofizyczne współczes
nego człowieka.
Problemy te, aktualne dziś na całym 
niemal świecie, znajdowały i znajdują 
swój wyraz również w Polsce. Kraj nasz 
zniszczony straszliwie w wyniku ostat
niej wojny utracił szczególnie dużo his
torycznej substancji budowlanej (w nie
których miastach do 90-100%). Zabytki 
architektury -  świadectwo przeszłości 
kulturowej -  były niszczone przez oku
panta planowo, w ramach szerszego 
planu likwidacji państwowości Polski 
i eksterminacji narodu. Toteż już 
w pierwszych latach powojennych cały 
naród podjął jako zadanie pierwszopla
nowe odbudowę historycznych dzielnic 
Warszawy, Poznania, Gdańska, Wrocła
wia, Szczecina i innych miast. Był to 
wówczas wyraz patriotyzmu i protest 
przeciwko zbrodniczemu niszczeniu 
światowych dóbr kultury. (Znamienne, 
że ówczesna odbudowa dzielnic staro-

cians, social workers and others speak 
up stressing the need to preserve histor- 
icał districts not only as a document of 
the city past but also as an essential 
factor influencing the social, national 
and patriotic attitudes of the inhabitants 
and acting on the psycho-physical 
zones of a contemporary man.
Those problems are now discussed all 
over the world and they have been ex- 
pressed in Poland as w ell. Poland lost 
a particularly big per cent of historie 
building substance as a resultof terrible 
destructions after the Nazi aggression 
(90-100 per cent in some cities). The 
occupants were deliberately destroying 
architectural monuments as testifying 
to eultural past, within a broader plan of 
the annihilation of the Polish State and 
the extermination of the nation. In the 
years following the end of the war the 
whole Polish nation undertook to recon- 
struct the historie districts of Warsaw, 
Poznań, Gdańsk, Wrocław, Szczecin 
and other cities as one of the most im- 
portant tasks. In those times it was an 
expression of patriotism and protest 
against criminal destmetion of world 
eultural heritage (it is worth noting that 
the then reconstruction of historie dis
tricts was carried out as if according to 
present revaluation criteria. In those 
times it was an event on world scalę). 
Urgent needs of the national economy 
predominated in the ensuing years. 
Focus was on construction of new hous-

miejskich została dokonana jakby we
dług obecnych kryteriów rewaloryzacji. 
Był to w owych czasach ewenement 
w skali światowej.)
W następnych latach górę jednak wzięły 
pilne potrzeby gosodarki narodowej, 
a więc konieczność budowy nowych 
dzielnic mieszkaniowych, mających za
bezpieczyć dach nad głową mieszkań
com rosnących miast oraz budowa wiel
kich kompleksów przemysłowych. Pilne 
potrzeby powodowały szukanie pozor
nie najefektywniejszych rozwiązań. 
W większych miastach prowadziło to do 
tworzenia „wyspowych" osiedli niezin- 
tegrowanych z całym organizmem miej
skim, w małych miastach do wstawiania 
typowych bloków mieszkalnych w stare 
układy (wykorzystanie uzbrojenia urba
nistycznego). Śródmiejskie dzielnice 
wraz z ich centrami historycznymi zo
stawały obciążone rosnącymi potrzeba
mi funkcjonalnymi obsługi miasta i re
gionu bez dostatecznych w tym zakresie 
inwestycji. Powstał problem komple
ksowego uzdrowienia historycznych 
ośrodków miejskich.
Dla określenia przewidywanych prac 
wprowadzony został w Polsce, przez 
architekta prof. Jana Zachwatowicza 
(autora powojennych koncepcji odbu
dowy Starego Miasta w Warszawie), ter
min rewaloryzacja. Co to jest rewalory
zacja? Stosowany w okresie międzywo
jennym termin „sanacja" dla określenia 
prac nad modernizacją przegęszczo-

ing districts which were to pro- 
vide shelter for growing number of city 
inhabitants and on construction of great 
industrial complexes. The urgency of 
the needs led to search for the seem ing- 
ly most effective Solutions. In big cities 
it resulted in creation of „island-like” 
developments not integrated with the 
whole city organism, in smali towns -  in 
insertion of new typical houses in old 
patterns (making use of the existing site 
development). Downtown areas and 
their historie centers were burdened 
with growing functional needs con- 
nected with services for city and region 
without sufficient investment for that 
purpose. Thus the problem of complex 
„curing" of historical city centers ap- 
peared.
Professor of architecture Jan Zach
watowicz (author of the post-war resto- 
ration concepts of Warsaw Old City) 
introduced the term "reyaluation" to 
define the foreseen works. What does 
"revaluation" mean? The term "sanac
ja" ("curing") used in the inter-war 
period to denote modernization of over- 
crowded downtown areas was limited to 
description of works connected with 
loosening of development and its mod
ernization together with introduction of 
technical facilities indispensable in 
a contemporary city. Aesthetic city 
problems were taken into consideration 
but proper preservation of historie 
building substance, in particular that
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nych dielnic śródmiejskich ograniczał 
się do określania prac związanych z roz
luźnieniem zabudowy i jej modernizacją 
wraz z wprowadzeniem niezbędnych we 
współczesnym mieście urządzeń tech
nicznych. Brano przy tym pod uwagę 
sprawy estetyzacji miasta, lecz nie przy
kładano większej wagi do należytego 
zachowania historycznej substancji bu
dowlanej, zwłaszcza pochodzącej 
z XVIII—XX wieku. Termin rewaloryzacja 
obejmuje znacznie szerszy program 
prac, polegających nie tylko naurbanis- 
tyczno-budowlanej modernizacji mias
ta, lecz również na ochronie, konserwa
cji i właściwej ekspozycji wartości histo
rycznych. Wymaga to podjęcia prac ko
mpleksowych, które mogą być realizo
wane i projektowane jedynie przez wie
lobranżowe zespoły fachowców mają
cych wiele zrozumienia zarówno dla 
spraw ochrony dóbr kultury, jak i dla 
współczesnych potrzeb nowoczesnego 
miasta i jego mieszkańców.
W zakresie ochrony i modernizacji his- 
torycznch zespołów urbanistycznych 
w Polsce ostatnie lata przyniosły istot
ne, pozytywne zmiany. Podjęte jeszcze 
w latach sześćdziesiątych prace kon
serwatorskie w Toruniu, Sandomierzu, 
Zamościu i innych miastach historycz
nych przerodziły się wkrótce w komple
ksowe programy rewaloryzacji zabytko
wych centrów miast. Głośną w swoim 
czasie była precedensowa sprawa Kazi
mierza Dolnego, uroczego miasteczka

from the eighteenth to twentieth cen- 
tury was hardly considered an impor- 
tant matter. The term "revaluation” em- 
braces a much wider rangę of works 
consisting not only in urban and ar
chi tectural modernization of the city but 
also in preservation, maintenance and 
proper exposition of historicał values. It 
reąuires undertaking of complex ac- 
tivities designed and carried out only by 
groups of specialists of various branches 
who understand both the importance of 
cultural heritage protection and con- 
temporaty needs of a modem city and its 
inhabitants.
As regards protection and moderniza
tion of historie urban developments m 
Poland, a number of essential favorable 
changes have been introduced in the 
recent years. Maintenance works in- 
itiated in Toruń, Sandomierz, Zamość 
and other historie cities soon evolved 
into comprehensive revaluation prog- 
rams of historie city centers. Famous in 
its time was a leading case of Kazimierz 
Dolny, a charming little town on the 
Vistula river with numerous historie 
monuments and beautiful landscape; 
pubiic opinion forced the local au- 
thorities to change the alrąady ap- 
proved plan of spatial development of 
the town. The activity of maintenance 
specialists and numerous social initia- 
tives led to common understanding of 
importance of preservation of historie 
urban developments.

nad Wisłą o wielu historycznych zabyt
kach i przepięknym krajobrazie, gdzie 
pod presją opinii publicznej władze ad
ministracyjne były zmuszone do uchyle
nia zatwierdzonego planu zagospoda
rowania przestrzennego miasta. Dzia
łalność władz konserwatorskich oraz 
wiele społecznych inicjatyw doprowa
dziło do powszechnego już zrozumienia 
znaczenia ochrony zabytkowych zespo
łów urbanistycznych.
Zorganizowany w ubiegłym roku z ini
cjatywy Ośrodka Dokumentacji Zabyt
ków w Warszawie ogólnokrajowy prze
gląd studiów i planów zagospodarowa
nia miast historycznych wykazał, że 
w ciągu ostatnich kilku lat podjęto 
w Polsce kompleksowe prace w więcej 
niż 70 miastach. Przedstawione na tym 
przeglądzie opracowania świadczą 
o tym, że stopniowo dochodzimy do 
prawidłowych metod projektowania re
waloryzacji zespołów historycznych. 
Z jednej strony dotyczy to zasad opraco
wywania materiałów studialnych dla po
trzeb planowania przestronnego, zapo
czątkowanych dokumentacjami dla 
miasta Radomia i rozwiniętych stopnio
wo w pracach nad Kaliszem, Kazimie
rzem Dolnym, Gniewem, Toruniem i in
nymi, z drugiej zaś metod samego pro
jektowania (których początkiem był 
plan rewaloryzacji starego miasta w Lu
blinie) rozwiniętymi później w projek
tach Zamościa, Jarosławia, Góry Kalwa
rii i innych. Są to już poważne osiągnię-

The all-Poland survey of studies and 
development plans for historie cities or- 
ganized last year by the Documentation 
Center of Historie Monuments revealed 
that complex works had beed underta- 
ken in morę than 70 cities in Poland in 
the recent years. The descriptions pre- 
sented at the survey indicated that cor
rect methods of designing the revalua- 
tion of historie developments were 
achieved gradually. On the one hand 
they concern principles of preparation 
of study materials for spatial planning 
needs, initiated by documentation for 
Radom and gradually developed in 
materials for Kalisz, Kazimierz Dolny, 
Gniew, Toruń and others; on the other 
hand -  methods of designing itself (in
itiated by revałuation plan for the Old 
City in Lublin) developed iater in de- 
signs for Zamość, Jarosław, Góra Kal
waria and others. These are serious 
achievements whieh enable us to hope 
that the issue of revaluation of historicał 
city centers is in a good way and will be 
favorably solvęd,
As the understanding and appreciation 
of the value of architecture from the tum  
of the century grows, the concept of 
revaluation of historie urban develop- 
ments is no longer limited to historie, 
usually medieval city core and covers 
also the downtown areas developed in 
the nineteenth and twentieth century. 
Design works on preservation of still 
few Warsaw fragments on the left and



cia, które pozwalają mieć nadzieję, że 
sprawa rewaloryzacji historycznych 
centrów miejskich znalazła się na do
brej drodze i rokuje pozytywne rozwią
zanie.
Wraz z rozwijającym się zrozumieniem 
i oceną wartości architektury przełomu 
XIX i XX wieku, pojęcie rewaloryzacji 
historycznych zespołów urbanistycz
nych przestało się ograniczać do zabyt
kowego, najczęściej jeszcze średnio
wiecznego jądra miasta i rozciągnięte 
zostało na dzielnice śródmiejskie rozwi
jające się w XIX i XX wieku. Podjęto np. 
prace projektowe nad ocaleniem nieli
cznych jeszcze fragmentów lewo- i pra
wobrzeżnej Warszawy, studia nad rewa
loryzacją przemysłowego miasta Łodzi 
i innych są przykładem, jak znakomicie 
można wykorzystać te dzielnice dla 
współczesnych potrzeb mieszkanio
wych, zachowując jednocześnie indy
widualne oblicze miasta fin de siócle’u. 
Problem rewaloryzacji miast historycz
nych jest również problemem ludzi 
w nich zamieszkujących. Podejmowane 
w niektórych krajach Europy próby 
przebudowy zabytkowych budynków na 
mieszkania o wysokim standardzie 
krzywdzą niewątpliwie tą część ludnoś
ci, która przywiązana do miejsca zamie
szkania chciałaby nadal pozostać 
w swojej dzielnicy. Prowadzą też do 
monostruktury społecznej, do elitaryz- 
mu. Niemniej jednak z zasady istnieje 
konieczność pewnej melioracji społe-

right bank of the Yistula, research on 
revaluation of industrial Łódź architec- 
ture and others have been undertaken 
and prove that such developments can 
be perfectly adapted to contemporary 
housing needs at the same time preserv- 
ing the individual fin-de-siecle city 
image.
The revaluation problems of historie 
cities become also problems of their 
inhabitants. Attempts at reconstruction 
of historie buildings as apartment 
houses of high standard, undertaken in 
some European countries, undoubtedly 
wrong this part of poor population 
which, attached to their place of living, 
would like to remain in the ąuarter, 
Such attempts lead also to social mono- 
structure, to selectivity. Neverthelessf 
certain social melioration of revalued 
districts is necessary on principle; in 
particular it concerns removal of a-so- 
ciał individuals who often devastate the 
buildings thoughtlessly. To reconcile 
the interests of all groups of inhabitants 
with need to preserve and revalue the 
old building substance, cooperation of 
sociologists and even social workers is 
necessary in the designing phase. Ex- 
perience has shown as w ell that it is not 
commendable to locate too many non- 
inhabitable buildings like museums, of- 
fices or even restaurants in the revałued 
areas as they make the districts dead 
after office or sightseeing hours or con- 
tinually disturb life of the permanent

cznej dzielnic rewaloryzowanych, 
a zwłaszcza usunięcia z nich elementów 
aspołecznych, niekiedy w bezmyślny 
sposób dewastujących zamieszkane bu
dowie. Aby pogodzić interesy wszyst
kich grup mieszkańców z potrzebami 
zachowania i rewaloryzacji starej sub
stancji budowlanej konieczna jest przy 
projektowaniu współpraca socjologów, 
a nawet działaczy społecznych. Do
świadczenia wykazały również, że nie 
jest wskazane przesycanie rewaloryzo
wanych dzielnic lokalami niemieszkal
nymi, biurami, muzeami czy nawet gas
tronomią, gdyż prowadzi to do martwo
ty tych dzielnic poza godzinami pracy 
i zwiedzania, lub do permanentnego za
kłócania spokoju stałych mieszkańców. 
Przeprowadzanie planów rewaloryzacji 
stwarza poważne trudności techniczne 
i organizacyjne. Wystarczy tu wskazać 
na takie sprawy, jak modernizacja urzą
dzeń sieciowych, prawidłowe rozwiąza
nie komunikacji kołowej, przebudowa 
zwartych kompleksów starej zabudowy 
bez zaplecza w postaci placów budowy, 
konieczność stosowania skomplikowa
nych rozwiązań technicznych dla 
utrwalenia substancji zabytkowej itd. 
Jednocześnie nadmierne zagęszczenie 
ludności, zamieszkującej dzielnice his
toryczne, wiąże się z koniecznością bu
dowy nowych mieszkań i przesiedleń 
czy też zapewnienia mieszkań zastęp
czych na okres prac renowacyjnych. 
Wymaga to powiązanych w czasie no-

inhabitants.
Carrying out of the revaluation plans 
brings about serious technical and or- 
ganizational difficulties. It is enough to 
mention such issues as modernization of 
network appliances, correct solution of 
vehicle traffic, rebuilding of compact 
complexes of old deveiopments without 
the backing of additional building * 
ground, necessity to employ compli- ^ 
cated technical Solutions for the preser- 
vation of historie substance etc. Exces- 
sive density of population inhabiting 
historie city districts necessitates build
ing new apartments and moving the 
inhabitants as well as providing tem- 
porary lodgings for the time of renova- 
tion. Those activities reąuire new build
ing investments linked in time. Exam- 
ples of Toruń, Cracow and Lublin show  
unluckily that carrying out of the pro- 
jeets is delayed by the above mentioned i
reasons. However, the already restored i 
fragments of those cities testify to excel- i
lent effects of revaluation works. i
The experiences we have had so far i 
indicate that the analysis methods of the i
existing building substance and course 1 
of designing have to be different in < 
various cities. The amount of historie \ 
substance in the area, differences in r 
construction character, main city func- ( 
tions and a number of other factors in- v 
fluence the necessity to introduce indi- r 
vidual designing principles adeąuate to c
the needs. In some cases, detailed
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wych inwestycji budowlanych- Przykła
dy Torunia, Krakowa czy Lublina wska
zują niestety, jak wolno następuje reali
zacja zamierzeń właśnie ze wskazanych 
wyżej przyczyn. Niemniej zrealizowane 
fragmenty przebudowy tych miast świa
dczą o doskonałych efektach prac re
waloryzacyjnych.
2 naszych dotychczasowych doświad
czeń wynika też, jak różnorodne muszą 
być metody analizy istniejącej substan
cji budowlanej oraz odmienny tryb pro
jektowania w poszczególnych mias
tach. Stopień nasycenia zabytkami, róż
nice w charakterze zabudowy, główna 
funkcja miasta i wiele innych czynników 
wpływają na konieczność wprowadze- 
nia indywidualnych, odpowiednio do
stosowanych do potrzeb, zasad opraco
wania. W jednych wypadkach podsta
wowym materiałem studialnym może 
być szczegółowa analiza chronologicz
na zabudowy (np. Radom, Toruń), w in
nych analiza typologiczna, szczególnie 
istotna w dzielnicach rozbudowywa
nych w krótkim okresie czasu w XIX 
i początkach XX wieku (np. Łódź), w in
nych zaś niezbędne są kompleksowe 
badania archeologiczno-architektoni- 
czne, zwłaszcza tam, gdzie istniały roz
winięte ośrodki wczesnośredniowiecz
ne. Niewątpliwie okazało się jednak, że 
opracowania projektowe muszą być 
w każdym wypadku poprzedzone róż
norodnymi studiami badawczymi doty
czącymi rozwoju miasta i charakteru

chronoiogicał analysis of development 
(e.g. in case of Radom, Toruń and 
others) can constitute the basie study 
materiał; in others, the same function 
can be fulfilled by typoiogica! analysis 
which is particulariy essential in quar- 
ters developed in a short period of time 
in the nineteenth and beginnings of the 
twentieth century (e.g. Łódź); still 
others, particulariy those which are 
built in place of developed early 
medieval centers, reąuire compłex ar- 
cheological and architectural research. 
It became evident that design work had 
to be preceded in each case by various 
studies concerning the city develop- 
ment and naturę of construction as well 
as by detailed urban inventories of the 
technical state of buiłdings, fumishing 
with service appliances, use madę of the 
development, housing needs etc.
As 1 already said, revałuation of historie 
cities no longer denotes only the narrow 
sphere of preservation activities. De- 
spite big pressure of investment needs, 
particulariy in the sphere of housing, 
the problem of historie areas cannot be 
left to itself. Our experiences so far show  
that the ąuicker the development of 
new housing in our cities, the morę 
urgent becomes need for preservation of 
the historie substance. Evidently it is 
difficult to define such limits of 
a specific architectural eąuilibrium bet- 
w een the heritage of history and 
achievements of contemporaneity

zabudowy oraz szczegółowymi inwen- which woułd promote spatial image of 
taryzacjami urbanistycznymi stanu te- the country acceptabłe for the society. In 
chnicznego budynków, wyposażenia this context -  the social one -  the prób- 
w urządzenia usługowe, sposobu użyt- lem of revaluation appears as an urgent 
kowania zabudowy, potrzeb mieszka- task of our days •  
niowych itd.
Rewaloryzację miast historycznych, jak 
już wspomniałem, traktujemy obecnie 
nie tylko w wąskiej sferze działań kon
serwatorskich. Mimo silnej presji po
trzeb inwestycyjnych, szczególnie w za
kresie budownictwa mieszkaniowego 
wiemy, że nie jest możliwe pozostawie
nie tego tematu samemu sobie. Nasze 
dotychczasowe doświadczenia wska
zują na tym pilniejszą potrzebę chronie
nia substancji historycznej, im bardziej 
nasze miasta nasycają się nowym bu
downictwem. Trudne do określenia są 
oczywiście granice swoistej równowagi 
architektonicznej między dziedzictwem 
historii a dokonaniami współczesności 
potrzebnymi dla uzyskania takiego ob
razu przestrzennego kraju, jaki w od
czuciu społecznym uznany byłby za 
właściwy. W takim też właśnie kontekś
cie, w kontekście społecznym, wyłania 
się problem rewaloryzacji miast history
cznych jako pilne zadanie dnia dzisiej
szego •



Rewaloryzacja zabytkowego zespołu Revaluation of the historie urban com- 
miejskiego w Kaliszu plex in Kalisz

Autorzy: arch. arch. Aleksander Chylak, Te
resa Zarębska; kierownictwo naukowe -  
prof. dr Wacław Ostrowski. Projekt wykona
no w Instytucie Urbanistyki i Planowania 
Przestrzennego Politechniki Warszawskiej. 
Projekt ciągów pieszych. Autorzy: arch. 
arch. Piotr Bącler, Aleksander Chylak, Krzy
sztof Pasternak.

Projekt uzyskał nagrodę generalnego kon
serwatora oraz Nagrodę Ministra Admini
stracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska w 1976 r.

Designers: architects Aleksander Chylak, 
Teresa Zarębska, scientiiic directior: Profes- 
sor Wacław Ostrowski.
The design was prepared in the Institute of 
Urban and Spatial Pianning of the Polytech- 
nic Institute in Warsaw. Design for pedest- 
rian streets. Designers: architects Piotr Bą
cler, Aleksander Chylak, Krzysztof Pas
ternak.
The design was awarded in 1976 by the main 
conservation officer and the Minister of Ad- 
ministration, Local Economy and Environ- 
mental Preservation.

Kalisz ma najstarszą ze wszystkich 
miast polskich metrykę źródłową. 

Nazwa Calissia wymieniana jest na ma
pie Ptolemeusza z II wieku. Wczesno
średniowieczny Kalisz przed powsta
niem miasta lokacyjnego składał się 
z kilku członów osadniczych zmieniają
cych swe znaczenie w poszczególnych 
fazach rozwoju do końca XIII w. Przywi
lej lokacyjny na prawie średzkim otrzy
mał Kalisz między 1253 a 1260 r. od 
księcia Bolesława Pobożnego. Plan 
miasta z kwadratowym rynkiem i regu
larną, szachownicową siatką ulic po
wstał najprawdopodobniej w połowie 
XIV w., za rządów Kazimierza Wielkiego. 
Kalisz stał się jednym z najważniejszych 
na ziemiach polskich ośrodków handlo
wych, rzemieślniczych i kulturalnych 
a począwszy od połowy XIX w., również 
ważnym ośrodkiem przemysłowym. 
W 1914 r. niemal całe miasto zostało 
systematycznie zniszczone przez woj
ska niemieckie. Prace nad odbudową 
podjęto w 1918 roku. Ludność Kalisza 
ma około 85 tysięcy mieszkańców. 
Miasto jest siedzibą Urzędu Wojewódz
kiego.
Projekt rewaloryzacji zabytkowego ze
społu miejskiego w Kaliszu miał mieć 
charakter modelowy. Jego fundamen
talną zasadą przyjętą dla kolejnych faz 
projektowania jest stała współpraca 
urbanisty-projektanta i urbanisty-kon- 
serwatora zabytków. W powszechnie 
przyjętej praktyce sprowadza się ona 
do przedstawienia licznych wskazań 
i ograniczeń zgłaszanych przez konser
watora a następnie oceny projektu. Zda
niem autorów, faza wstępna, od której 
zależy jakość projektu rewaloryzacji, nie 
pozwala na sprecyzowanie optymal
nych założeń programowo-funkcjonal- 
nych, zaś zmiany wprowadzone w ostat
niej fazie są często wyrazem kompromi
su.
Prace studialno-projektowe podzielone 
zostały na trzy fazy:
-  analizę historyczno-urbanistyczną,

Kalisz has the oldest source certifi- 
cate of all Polish cities. The name 

Calissia appeared on Ptolemy's map in 
the second century. Before it received 
location rights, early medieval Kalisz 
had consisted of a few settlements wh- 
ose importance changed in the indi- 
vidual development phases till the end 
of the thirteenth century. Kalisz got the 
location privilege according to Środa 
law between 1253 and 1260 from Prince 
Bolesław the Pious. The urban grid with 
a sąuare market place and rectangular 
checkered Street grid appeared prob- 
ably in the mid-fourteenth centuiy dur- 
ing the reign of King Kazimierz the 
Great. Kalisz became one of the most 
important centers of trade, crafts and 
culture in Poland and, from the middle 
of the nineteenth century, also an im
portant industrial center. In 1914, al- 
most the whole city was deliberately 
razed by the German army. The restora- 
tion was undertaken in 1918. Kalisz's 
population is about 85,000. The city is 
the seat of the Voivodship Office.
The work on the revaluation of the his
torie urban complex in Kalisz was of 
model charaeter. Its fundamental prin- 
cipłe in all the three designing phases is 
the constant cooperation of a city plan- 
ner-designer and a city płanner-conser- 
vation officer. In everyday practice i t  
means that the conservation officer pre- 
sents a number of direc:tives and limita- 
tions, and then the design is evaluated. 
According to the designers, the intro- 
ductory phase which decides about the 
ąuality of the revaluation design does 
not permit the best program and func- 
tional assumptions to be defined and 
alterations introduced in the last phase 
are often the result of a compromise. 
The study and design work was divided 
into three phases:
~ historical and urban analysis 
-  the study of the condition of the exist- 
ing historie center 
-  design study
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1. Kalisz. Widok od południa
2. S c h e m a t fu n k c jo n a ln o -p rze s trze n n y  m ia s 
ta. 1 ~  ko m u n ik a c ja  ko łow a, 2 -  c iąg ły  system  
usług, 3 -  o tw a rte  te ren y  rekreacy jn e , 4 -  
rzeka Prosną, 5 -  te reny  zab u d o w y m ieszka
n iow ej, 6 -  ko le j, 7 -  te ren y  p rzem ysło w o -  
-sk.ładow e. 8  -  zesp ó ł s taro m ie jsk i

3. S c h e m a t fu n k c jo n a ln o -p rze s trze n n y  ś ró d 
m ieścia . 1 -  ko m u n ik a c ja  ko łow a, 2 -  system  
ulic  p ieszych , 3 -  te ren y  usług, 4 -  kom pleksy  
z ie len i, 5 -  akc en ty  w ysokościo w e, 6 -  p a rk in 
gi w ie lo p o z io m o w e

4. Plan rewaloryzacji Starego Miasta
5. P ro je k to w a n a  część o śro d ka  u s ługo w ego . 
A i B -  re jony o p rac o w ań  s zcze g ó ło w yc h

6. Rejon opracowania „A ” -  ulica Waryńskie
go. A -  widok od strony Rynku, B ~ widok 
w kierunku Rynku (w głębi wieża Ratusza).
7. Rejon opracowania „B !>. A -  ulica Świer
czewskiego, widok w kierunku Rynku; B - 
rynek, widok w kierunku ul. Świerczewskie
go; C -  Rynek, Ratusz; D -  ulica Śródmiejska, 
widok z mostu na Prośnie

3- Projekt przebudowy rejonu ,,A” -  ul. Wary
ńskiego. A -  plan parterów; B -  przekrój a-a; 
c  ~ Projekt przekrycia
3* Projekt przebudowy rejonu „B ” . A - posa
dzki całego ciągu pieszego i Rynku; B -  
posadzki Rynku; C -  posadzki ul. Śródmiej
skiej
10. D etale . A -  o g ró d ek  skalny; B -  po idełko  
uliczn e

1. Kalisz. View from the south
2. The functional and spatial scheme of the 
city. 1 -  vehicle transportation, 2 -  continuous 
service system, 3 -  open recreation area, 4 -  
the Prosną river, 5 -  housing areas, 6 -  raił- 
road, 7 -  industrial and storage areas, 8 -  Old 
City area
3. The functional and spatial scheme of the 
downtown. 1 -  vehicle transportation, 2 -  
system of pedestrian streets, 3 ~service areas, 
4 -  green areas, 5 -  high łandmarks, 6 -  
multi-levei parking garages
4. Revalnation plan for the Old City
5. The designed part of the service center. 
A and B — regions of detailed workouts
6. „A" workout region -  Waryńskiego St. A~ 
view from the Market Sąuare, B -  view to- 
ward the Market Square (the City Hall tower 
in the background)
7. „B” workout region. A -  Świerczewskiego 
St.f !view toward the Market Sąuare, B -  the 
Market Sąuare, view toward Świerczews
kiego St. C -  the Market Sąuare, the City 
Hall, D -  Śródmiejska St., view from the 
bridge over the Prosną
8. Design for the „A" region reconstruetion -  
Waryńskiego St. A -  ground plans, B -  a-a 
cross-section, C -  design for roofing
9. Design for the region reconstruetion. 
A -  pavemerit of the pedestrian Street and the 
Market Sąuare, B -  the Market Sąuare pave- 
ment, C -  Śródmiejska St. pavement
10. Details. A -  rock garden, B -  drinking 
fountam

-  studium stanu istniejącego historycz
nego ośrodka,
-  studium projektowe,
przy czym organizacja pracy każdej 
z faz pozwalała na wielostopniowe bu
dowanie wniosków konserwatorskich. 
W części pierwszej opracowano dwa 
tematy: studium środowiska miejskiego 
i studium historyczno-urbanistyczne. 
„Środowisko miejskie” ujęte zostało 
w dwóch różnych zasięgach i skalach; 
podregionalnej i lokalnej. Studium his
toryczno-urbanistyczne polegało prze
de wszystkim na wyjaśnieniu genezy 
jednostek morfoiogiczno-historycz- 
nych, jakie wydzielono w strukturze 
miasta. We wnioskach określono ob
szar bezpośredniego zainteresowania 
konserwatorskiego, stref ochrony eks
pozycji zespołu i zasady funkcjonowa
nia zespołu staromiejskiego po wpro
wadzeniu nowego programu. Wskaza
no wreszcie strefy zabudowy przezna
czone do modernizacji.
Seria analiz wykonanych w drugiej 
części opracowania umożliwiła sprecy
zowanie wniosków konserwatorskich 
kolejnych szczebli. Pierwsza grupa ana
liz dotyczyła „miasta lokacyjnego” -  
stanu technicznego, zabudowy, włas
ności, użytkowania zabudowy, jego in
dywidualnych walorów, wreszcie kra
jobrazowych wartości zespołu. Okre
ślono aktualny i potencjalny „charakter 
funkcjonalny” poszczególnych części 
zespołu. Z analizy przyjętego planu 
ogólnego zagospodarowania miasta, 
rozmieszczenia dzielnic mieszkanio
wych i przemysłowych, lokalizacji cen
trum usługowego, rozwiązania komuni
kacji, zieleni i rekreacji wynikało, że 
przyjęte rozwiązanie nie jest szczęśliwe 
z punktu widzenia ochrony i wyekspo
nowania zabytkowego zespołu.
Część trzecią opracowania uzupełniają 
wariantowe rozwiązania planu ogólne
go miasta uwzględniające powyższe za
łożenia. Do dalszego opracowania wy
brano schemat, w którym Stare Miasto 
stanowi organicznie rozwinięte, główne 
ogniwo przenikającego przez całe 
miasto ciągu usług wiążącego się z sys
temem rekreacji i zieleni. Część miej
skiego ośrodka usługowego powiązana 
jest z Rynkiem -  pasażem ulicy Waryń
skiego, razem tworzą centrum ogólno- 
miejskie.
Projekt rewaloryzacji Starego Miasta 
wyzyskuje wszystkie przeprowadzone 
badania. Jego generalną zasadą jest 
uszanowanie walorów kulturowych ze
społu, przy równoczesnym porządko
waniu i przystosowaniu do współczes
nych wymagań wnętrz blokowych oraz 
wprowadzeniu prawidłowego systemu 
komunikacji z przewagą ciągów pie
szych. W tej części opracowania został 
również ostatecznie sprecyzowany pro
gram funkcjonalny dla całej dzielnicy 
staromiejskiej. Podstawowym elemen
tem zagospodarowania ciągu usługo- 
wo-rekreacyjnego Śródmiejska -  Rynek 
~ Świerczewskiego są powtarzalne pla
cyki o zróżnicowanych funkcjach i indy
widualnym wystroju plastycznym. Kom
pozycja posadzki rynku jest podporząd
kowana dominującej bryle ratusza i jego 
osi. Pasaż ulicy Waryńskiego łączącej 
Rynek Starego Miasta z nowo lokalizo
wanym ośrodkiem usługowym otrzyma 
atrakcyjny program usługowy zapew
niający intensywne jego wyzyskanie. 
Handel i usługi zajmą przebudowane 
i pogłębione partery. W pobliżu Rynku 
zaprojektowano lekkie przekrycie ażu
rowe fragmentu ulicy, której szerokość 
wynosi w tym miejscu 5 metrów. Wnę
trza między blokami przeznaczono na 
zieleń #

Organization of works permitted new  
conservation conclusions in every ph- 
ase to be drawn.
In the first phase two subjects were 
prepared: the study of the urban com- 
plex and the historical and urban study. 
The urban compłex was discussed in 
two different ranges and scales: sub- 
regional and local. The historical and 
urban study concemed the origins of the 
morphological and historical units in- 
dividuałized in the city structure. The 
conclusions inciuded definition of the 
direct conservation interest zoner pre- 
servation of the' complex exposition 
zones and the principles of functioning 
of the Old City complex after the intro- 
duction of the new program. The devel- 
opment zones which are to be moder- 
nized were also delimited.
A series of analyses in the second phase 
permitted the definition of the conser- 
vation guidelines. The first group of 
analyses concemed the "location city” -  
technical conditions, development, 
ownership, use madę of buildings, its 
individual values and landscaping vaJ- 
ues of the compłex, The present and 
futurę "functional character” of the in- 
dividual comp!ex parts was defined. 
The analysis of the generał plan of the 
city development, location of residen- 
tial ąuarters, industrial districts, ioca- 
tion of the sendce center, transportation 
routes, green areas and recreation indi- 
cated that the generał plan solution was 
not fortunate from the point of view  of 
the historie complex preservation and 
exposure.
The third part of the work was com- 
pleted by variant Solutions of the gener
ał city plan taking the above assump- 
tions into consideration. The scheme 
chosen for futurę workout envisages the 
Old City as an organically devełoped  
main link of the sendce bełt, going 
across the whole city and connected 
with the system of green areas and re
creation, A part of the urban sendce 
center is linked with the Market Sąuare 
by the Waryńskiego St. passage. Both 
parts compose an all-city center.
The Old City revałuation design makes 
use of all the research carried out. Its 
generał principle is to respect the cul- 
turał values of the complex but with the 
introduction of some order and adapta- 
tion of the błock interiors for contempor- 
ary reąuirements, as well as na ade- 
ąuate transportation system with the 
prevalence of pedestrian streets. This 
part of the workout also includes the 
finał definition of the functional prog
ram for the whole Old City area, The 
basie element of the sendce and recrea
tion belt Śródmiejska St. -  Market 
Sąuare -  Świerczewskiego St. is the 
repetition of smali sąuares with various 
functions and individual artistic decora- 
tion. The Market Sąuare pavement 
composition is subordinated to the 
dominating City Hall mass and the ac- 
cess axis. Waryńskiego St. passage link- 
ing the Old City Sąuare with the newly  
located sendce center w ill be furnished 
with an attractive sendce program en- 
suring intensive utilization. Trade and 
sendces w ill he located in rebuilt and 
widened ground floors. Near to the 
Sąuare, a light openwork roofing over 
a Street fragment was designed; in that 
płace, the Street is 5 m wide. The błock 
interiors w ill be planted with greenery
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Studium rewaloryzacji Chęcin. The revaluation study of Chęciny

Autorzy: arch. Monika Trochym-Cynke, dr 
Krzysztof Dumała, mgr Elżbieta Lechowska; 
kierownictwo naukowe -  prof. dr Wacław 
Ostrowski.
Projekt wykonano w Instytucie Urbanistyki 
i Planowania Przestrzennego Politechniki 
Warszawskiej.

Designers: architects Monika Trochym- 
Cynke, Krzysztof Dumała, Elżbieta Lechows
ka. Scientific direction: professor Wacław 
Ostrowski.
The design was prepared in the Urban and 
Spatiał Planning Institute ol the Polytechnic 
Institute in Warsaw.

Pierwsza informacja źródłowa o Chę
cinach pochodzi z 1275 r. Powstanie 

miasta jest związane z zamkiem królew
skim, zbudowanym najprawdopodob
niej na przełomie XIII i XIV w. oraz osie
dleniem się rzemieślników i służby dwo
rskiej u podnóża góry zamkowej. W XIV 
wieku zamek chęciński jest jednąz waż
niejszych twierdz w kraju. Dokument 
lokacyjny Chęcin nie jest znany, przypu
szcza się jednak, że lokacji miasta doko
nano na początku XIV w. Król Kazimierz 
Wielki ustanowił w Chęcinach staros
two grodowe, otoczył je murami oraz 
ufundował klasztor franciszkanów, 
W XV-XVII wieku Chęciny przeżywały 
okres wyjątkowo pomyślnej koniunktu
ry dzięki rozwojowi przede wszystkim 
górnictwa ołowiu i miedzi oraz eksploa
tacji marmurów. Upadek miasta zapo
czątkowany został przez napad Rako
czego w 1657 r. oraz liczne epidemie 
i pożary. Po trzecim rozbiorze Polski 
Chęciny utraciły rangę miasta powiato
wego na rzecz Kielc, Wszelkie próby 
ożywienia gospodarki (m.in. Stanisław 
Staszic założył zakład obróbki marmu
rów) nie powiodły się. W czasie II wojny 
światowej część budynków uległa po
ważnym zniszczeniom.
Chęciny mają bardzo czytelny plan 
o prostokątnej siatce ulic spiętej kwa
dratowym Rynkiem Starym i prostokąt
nym Rynkiem Nowym. Do najcenniej
szych zabytków architektury należą: 
kościół parafialny Św. Bartłomieja (z ok. 
1600 r.), dawny kościół i klasztor pof ran- 
ciszkański (XIV w.), kościół i klasztor 
klarysek (XVII w.), późnorenęsansowa 
synagoga (XVII w,), ruiny zamku (XIII 
i XV w.), liczne domy mieszkalne (XVI- 
XIX w.) oraz bardzo charakterystyczna 
dla tego typu miasteczek ulica Sto
dolna.
Współczesny obraz miasta ulega jednak 
stałym przeobrażeniom. Kilka kilome
trów od Chęcin pracują trzy wielkie ce
mentownie, miasto jest siedzibą Urzędu 
Miasta i Gminy i stałym miejscem zamie
szkania dla wielu pracowników „białe- 
go zagłębia”. Przeprowadzona inwen
taryzacja wykazała wyjątkowo zły stan 
wielu budynków i infrastruktury techni
cznej na terenie Starego Miasta. Ludzie 
chcą mieszkać wygodniej. Nowe domy

The first source Information about 
Chęciny dates back to 1275. Found- 

ing the city was connected with the 
royal castle built probably at the turn of 
the 13th and 14th cent., and with crafts- 
ment and court servants settling at the 
foot of the castle mountain. In the four- 
teenth century, Chęciny castle was one 
of the most important fortresses in the 
country. The location document for 
Chęciny is not known but it is supposed 
that the town was located at the begin- 
ning of the fourteenth century. King 
Kazimierz the Great located the 
borough sheriffs office there, had the 
city surrounded with ramparts and 
founded the Franciscan monastery. 
From the fifteenth through the seven- 
teenth century Chęciny developed 
rapidly owing to lead and copper mines 
and exploitation of marble. The decline 
of the city started with RakocsFs attack 
in 1657 and was speeded up by numer- 
ous epidemics and fires. After the third 
partition of Poland in 1794, Chęciny lost 
its status of county seat in favor of 
Kielce. The attempts to revive the 
economy (e.g. Stanisław Staszic found
ed a marble working plant there) did 
not succeed. During the World War II 
part of the buildings was seriously 
damaged.
Chęciny has a very legible plan with 
rectangular Street grid with a sąuare 
Old Market and rectangular New Mar
ket. The most valuabie architectural 
monuments include St. Bartholomews 
church (about 1600), the fornier Francis
can church and monastery (the 14th 
cent.), the church and convent of the 
Poor Clare Order (the 17th cent.), the 
late Renaissance synagogue (the 16th 
cent,), the castle ruins (the 13th and 15th 
cent.), numerous houses (the 15th-19th 
cent,) and a Street of barns, very typical 
for this kind of towns.
The contemporary image of the town 
undergoes constant. transformations. 
A few kilometers from Chęciny there 
operate three big cement plants, the city 
is the seat of the City and Shire Office 
and the permanent residence płace for 
a lot of the "white basin” workers. The 
inventory revealed the exceptionally 
bad condition of a lot of buildings and



1* Panorama miasta
2. Studium rewaloryzacji - stan istniejący 
3- Studium krajobrazowe punkty widokowe 
i tereny ekspozycji miasta
4. Schemat funkcjonalno-przestrzenny. 1 
usługi, 2 - zabudowa wielorodzinna dwu- 
i trzykondygnacyjna, 3 -  zabudowa jednoro
dzinna jedno- i dwukondygnacyjna, 4 -zieleń 
parkowa
5. Schemat zieleni i ciągów pieszych. 1 
zieleń parkowa 2 zieleń leśno-łęgowa pod

1. The panorama of the town 
2 Study of revaluation -  the present state
3. ' Landscape study -  view points and areas of 
the town exposition
4. Functional and spatial scheme. 1 -  ser- 
yłces t  -  two- and three-story multi-family 
housing, 3 - one- and two-story single-family 
housing, 4 -  park greenery
5. The scheme of green areas and pedestnan 
streets. 1 -  park greenery, 2 -  forest and 
meadows under the landscape protection, 3 -

ochroną krajobrazową, 3 -zieleń izolacyjna, 4 
-  zieleń osiedlowa, 5 -  główne ciągi piesze
6. Strefy konserwatorskie. 1 -  tereny podle
gające ścisłej ochronie konserwatorskiej, 2 
obszar objęty rewaloryzacją, 3 -  cmentarz 
pożydowski

7. Schemat pianu szczegółowego miasta: 1- 
budynki istniejące, 2 -  budynki projektowane

8. Panorama Chęcin od strony Góry Żale- 
jowej

isolating greenery, 4 -  development green
ery, 5 -  main pedestrian routes
6. Conservation zones. 1 -  areas under strict 
conservation care, 2 -  the area under revalua- 
tion, 3 -  former Jewish cemetery
7. Scheme of the city detailed plan: 1 -  exist- 
ing buildings, 2 -  designed buildings
8. The panorama of Chęciny from Zalejowa 
mountain
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9. Plan zagospodarowania bloku przyrynko
wego
10. Ulica Łokietka: A -  sztych A. Gierymskie
go; B -  stan istniejący; C -  widok po przewi
dzianym w projekcie uzupełnieniu zabudowy
11. Propozycje rozwiązania pierzei ulicy Ło
kie tka :^ -  stan istniejący; B, C, D -  warianty 
nowej zabudowy uzupełniającej
12. Propozycja rozwiązania ulicy prowadzą
cej do dawnej synagogi (obecnie muzeum). 
A -  plan; B -  rozwinięcie elewacji; C -  prze
krój poprzeczny; D -  widok w kierunku Za
mku; E -  synagoga

9. Plan of the development of a błock adjom- 
ing the market
10. Łokietka St. A -  an engraving by A. 
Gierymski, B ~ present State, C -  view after 
the development complementation aecording 
to the design
11. Proposals for a solution of Łokietka St. 
frontage: A -  present State, B, C, D -  variants 
of the complementing development
12. A proposal for the solution for a Street 
leading to the former synagogue (now 
a museum). A -  plan, B -  development of the 
elevation, C -  transverse section, D -  view 
toward the castle, E -  the synagogue
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są wznoszone wbrew przepisom, pla
nom i rygorom obowiązującym w ośrod
kach historycznych. W ankiecie prze
prowadzonej wśród ludności Chęcin je
dynie 4% mieszkańców opowiedziało 
się za ochroną całego zespołu zabytko
wego, 94% chce mieszkać w domkach 
jednorodzinnych, ale aż 70% uważa za 
konieczne wzniesienie kilku budynków 
wysokich, które ostatecznie przypieczę
towałyby ,,miejskość” Chęcin.
Autorzy prezentowanego projektu pro
ponują uzupełnienie głównej funkcji 
miasta jaką jest ośrodek gminny ośrod
kiem turystyczno-wypoczynkowym 
oraz nowym zespołem mieszkaniowym 
dla pracowników,,białego zagłębia". Za 
turystyką i wypoczynkiem przemawia 
przede wszystkim niezwykle atrakcyjne 
położenie miasta oraz projektowana 
w najbliższej przyszłości budowa duże
go sztucznego jeziora na pobliskiej 
Nidzie.
Analiza chłonności terenu wykazała, że 
w Chęcinach może zamieszkać maksy
malnie około 7 tys. osób, z tego 2,5 tys. 
na Starym Mieście i 4S5 tys. w nowej 
dzielnicy. Została ona zaprojektowana 
na zachód od Starego Miasta. Jej lokali
zacja, korzystna ze względu na konfigu
rację i fizjografię terenu zachowuje tra
dycyjny kierunek rozwoju miasta, 
a przede wszystkim zapewnia czytel
ność obrazu Starówki,
W nowej dzielnicy zaprojektowano 
prostokątną siatkę ulic, eksponując -  
podobnie jak na Starym Mieście - trakty 
prostopadłe do warstwie. Zachowano 
również zasadę kompozycji wnętrz uli
cznych. Jeden wylot zamknięty jest bry
łą budynku na tle wzgórza Rzepki, drugi 
zaś jest otwarty na rozległy krajobraz. 
Zieleń miejska łączy się z pobliskim 
lasem.
Część programu usługowego została 
umieszczona na Starym Mieście. Uzna
no jednak, że Starówka nie powinna 
pełnić funkcji ogólnomiejskiego cen
trum usługowego, powinna natomiast 
przejąć większość funkcji wiążących się 
z obsługą ruchu turystycznego. Usługi 
i handel zostały zaprojektowane w naj
atrakcyjniejszych wnętrzach urbanisty
cznych Starego Miasta, a mianowicie 
przy dwóch ciągach pieszych, z których 
jeden łączy Rynki i prowadzi w stronę 
fary i zamku, drugi natomiast przebiega 
wzdłuż podłużnej osi Starego Miasta 
w stronę nowej dzielnicy.
Na Starym Mieście starano się ekspono
wać najważniejsze elementy układu 
przestrzennego (sieć uliczna, malowni- 
czość krajobrazu miejskiego, dominan
ty architektoniczne, ciągi zabudowy uli
cznej, zieleń wysokopienną). Projekt 
przewiduje adaptację ciągów zabudowy 
zabytkowej i tradycyjnej o wysokich wa
lorach plastycznych. Nowo projektowa
na zabudowa na terenie Starego Miasta 
została dostosowana do drobnej skali 
istniejących domów i jest inspirowana 
przez ich formę i detal. Szczególną uwa
gę zwrócono w projekcie na rozwiąza
nie elewacji nowych budynków, formę 
dachów i rodzaj pokrycia, posadzkę ulic 
oraz drobne formy architektoniczne 
niezbędne dla zachowania nastroju sta
romiejskich uliczek#

technical infrastmeture in the Ołd City 
area. People want to live morę comfort- 
abły. New houses were being built con- 
trary to the regulations, płans and rules 
obligatory in the historie centers, A poll 
organized among Chęciny inhab^ants 
showed that onły 4 per cent of the popu- 
lation supported the conservation of the 
whole historie complex, 94 per cent 
wanted to live in single-family houses 
but as many as 70 per cent thought it 
necessary to build a few high-rise build- 
ings which would finally give Chęciny 
an "urban" chara eter.
The designers of the presented project 
want to łocate in Chęciny a touristicand 
recreational center complemented by 
a new housing development for the 
"white basin" empłoyees. The idea of 
tourism and reereation is supported, 
above allr by an extremely attractive 
location of the town and the project for 
buiłding a big artificial lakę on the 
nearby Nida river in the nearest futurę. 
The anałysis of the area absorbency 
revealed that the Chęciny population 
should not exceed 7 thousand people, 
2.5 thousand in the Old City area, 4.5 
thousand in the new development 
which was designed west from the Old 
City. Its location is favorab!e because of 
the terrain features and physiography 
and preserves the traditional direction 
of the city development as well as en- 
sures the legibiłity of the Old City 
image.
The new district is designed on rectan- 
gular Street grid with exposure of the 
routes perpendicular to the strata, simi- 
larly to the Old City grid. The principle 
of Street interior compostition was also 
preserved. One end is closed by a build- 
ing mass against the background of the 
Rzepka hill, the other is open to the vast 
landscape, The city greenery is con- 
nected with the nearby forest,
A part of the service program was lo- 
cated in the Old City. However it was 
decided that the Old City should not 
fulfill the function of an all-city service 
center but should group most of the 
functions connected with tourist ser- 
vices. Services and trade were located 
in the most atractive Old City interiors, 
i.e. along two pedestrian streets one of 
which links the sąuares and leads to- 
ward the parish church and the castle, 
and the other ruris along the Ołd City 
longitudinal axis toward the new devel- 
opment.
The designers tried to accentuate the 
most important elements of the Old City 
spatial grid {street grid, picturesąue 
character of the landscape, architectur- 
al landmarks, Street buiłding allign- 
ment, high greenery). The design envis- 
ages the adaptation of the historie and 
traditional buiłding zones of high artis- 
tic values. In the Old City area, the 
newly designed structures w ill be fitted 
to the smali scalę of the existing houses 
and inspired by their form and details. 
In the design, special attention was paid 
to the elevation Solutions for the new  
buildings, roof form and type of roofing, 
Street pavements and smali architectur- 
al forms indispensable to preserve the 
atmosphere of the Old City streets #
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Studium rewaloryzacji Pułtuska. -

Autorzy: arch. arch, Kazimierz Górski i Bra
tysław Wolczyński.
Projekt wykonano w Instytucie Podstaw 
Rozwoju Architektury Politechniki Warszaw
skiej.

Wczesny ośrodek osadniczy Pułtu
ska powstał w miejscu z natury 

obronnym -  w rozlewiskach Narwi, na 
skraju puszczy. Składał się z ośrodka 
grodowego i osady targowej. Zamek bi
skupi zbudowano na miejscu wczesno
średniowiecznego grodu. Przywilej lo
kacyjny został wydany w 1339 r. przez 
biskupa płockiego Klemensa. Ośrodek 
miejski przeniesiono na wyspę na Narwi 
i wyznaczono podłużny rynek wraz 
z siecią uliczną. Oba te posunięcia zwią
zane były z wzrostem znaczenia Pułtu
ska jako ośrodka dóbr biskupich i cen
trum handlowego na szlaku wiodącym 
na Litwę. Jednakże dopiero w XV i XVI 
w. Pułtusk wszedł w okres największego 
rozwoju odgrywając dużą rolę w handlu 
zbożem, korzystał z licznych przywile
jów królewskich zapewniających swo
bodę w żegludze na Narwi i Bugu. 
W mieście powstał ratusz, kolegiata 
z dzwonnicą; zamek biskupi został 
przekształcony w renesansową rezyde
ncję. Najwcześniejszy przekaz karto
graficzny -  sztych z rysunku Dahlberga 
z 1657 roku -  przedstawia plan miasta, 
który bez zasadniczych zmian przetrwał 
do dnia dzisiejszego. Od połowy XVII w. 
wojny i pożary spowodowały stopniowy 
upadek miasta. Po zajęciu Mazowsza 
przez Prusy powstał projekt regulacji 
Pułtuska, w obrębie murów oraz plan 
nowej dzielnicy z regularną siatką ulic 
na terenie Starego Miasta. Ostatnia woj
na przyniosła katastrofalne zniszczenia. 
Około 70% zabudowy, w tym ratusz, 
dzwonnica, kościół pojezuicki, kaplica 
Marii Magdaleny, kościoły Św. Krzyża 
i Marii Panny, uległy wypaleniu i poważ
nym zniszczeniom. Znaczna część za
bytków została po wojnie odbudowana. 
Pułtusk jest siedzibą Urzędu Miasta 
i Gminy.
Plan ogólny Pułtuska zakładał przenie
sienie centrum miasta poza obręb ze
społu historycznego, a także rozbudo
wę miasta nie odpowiadającą istnieją
cemu zapleczu gospodarczemu i sprze
czną z możliwościami rozwojowymi. 
Przyjęcie takiej koncepcji musiałoby 
wcześniej czy później doprowadzić do 
degradacji ośrodka historycznego oraz 
trwałego zniekształcenia krajobrazu. 
Prezentowane studium rewaloryzacji 
Pułtuska zakłada utrzymanie historycz-

The revaluation shidy of Pułtusk.

Desigńers: architects Kazimierz Górski and 
Bratysław Wolczyński.
The design was prepared in the Institute of 
the Principles for the Devełopment of Ar- 
chitecture of the Potytechnic Institute in 
Warsa w.

The early settiement of Pułtusk was 
founded in a naturalły defended 

place -  on the river flats of the Narew by 
the forest. It was composed of a fortified 
center and a market settiement. Later, 
the Bishop's castle was built in the place 
of the earlier rnedieval castle. Pułtusk 
received location rights in 1339 from 
Płock bishop C ienieni The city was 
moved to the isłand where anełongated  
market sguare and Street grid were set 
out. Both those events were connected 
with the growing importance of Pułtusk 
as the center of Bishop's estate and the 
commercial center situated on the route 
to Lithuania. The greatest development 
of Pułtusk in the fifteenth and sixteenth 
century was connected with grain trade; 
the city enjoyed a number of royal 
privileges ensuring free navigation on 
the Narew and the Bug. The TownHall 
and the colłegiate chureh with the beli 
tower were built in the city, and the 
Bishop's castle was transformed into 
a Renaissance residence. The earlier 
cartographic source, engraving from 
Dahlberg's drawing from 1657, presents 
the city plan which has been preserved 
without any bigger changes. From the 
middłe of the seventeenth century, wars 
and fires caused the gradual decline of 
the city. After the Mazowsze region had 
been occupied by Prussia, a design for 
the reguiation of Pułtusk within the city 
walls was prepared as w ell as a plan of 
a new district in the Old City area with 
the regular Street grid. The last war 
brought about catastrophic darnages. 
About 70 per cent of the development 
including the Town Hall, the bell- 
tower, post-Jesuite church, Mary M ag
dalenek chapel, the Church of the Holy 
Cross and Church of the Virgin Mary 
were burned inside and seriously dam- 
aged. A considerable part of the historie 
monuments was restored after the war. 
Pułtusk is the seat of the Town and Shire 
Office.
The generał plan for Pułtusk assumed 
moving the city center outside the his
torie compłex area and the de velopment 
of the city not conformed to the existing 
eeonomic infrastrueture or growth pos- 
sibiiities. The acceptance of such a con- 
cept would have łed, sooner or later, to 
the degradation of the historie center
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1* Widok miasta od południa
2- Plan i panorama miasta z XVII w. wg Dahi-
berga
3. Plan miasta z przełomu XVIII i XIX w. (wg 
badań W. Kalinowskiego). 1 -  obiekty zabyt
kowe, 2 -  mury miejskie, 3 -  zabytki, 4 ~ strefa
konserwatorska
4. Studium planu szczegółowego Wyspy 
i Starego Miasta

1. View ofthe city from the south
2. Plan and the panorama of the city in the 
17th cent. after Dahłberg
3 Plan of the city from the turn of the 18th 
and 19th cent. (according to W. Kalinowski s 
research). 1 -  historie monuments, 2 -  city 
walls, 3 -  historie monuments, 4 -  conserva-
tion zonę . , T . , ,
4. Study of a detailed plan of the Island and

5. Studium planu szczegółowego Wyspy 
i Starego Miasta -  rozmieszczenie usług 
i wskaźniki zabudowy mieszkaniowej
6. Studium planu szczegółowego Wyspy 
i Starego Miasta -  komunikacja i etapowanie. 
1 -  ulice dwukierunkowe, 2 -  ulice jednokie
runkowe, 3 -  ciągi piesze

the Old City
5. Study of the detailed plan of the Island and 
the Old City -  location of services and indi- 
cators of housing development
6. Study of the detailed plan of the Island and 
the Old City -  communication and staging. 1 
-  two-way streets, 2 -  one-way streets, 3 -  
pedestrian streets
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7* Stan istniejący i propozycje rozwiązań ar
chitektonicznych: A -  ul. Wolności; B -  ul.

Czerwonej; C -  ul. Rybitwy; D ul. 
wspólna; E -  ul. Kotlarska; F -  ul. Staszica; 
G -  ul. Skargi

8- Projekt osiedla przylegającego do pierzei 
rynku nad północnym korytem Narwi

9- Projekt przekształcenia otoczenia dawne
go kościoła Najświętszej Marii Panny. A stan 
,S meJ3cy; B - pian zagospodarowania: C 
Perspektywa
10- Projekt uzupełnienia zabudowy na Wy- 
Pie przy ul. Piotra Skargi. A plan zagospo-

nego ośrodka jako centrum rozbudo
wującego się miasta. Sanacja istnieją
cej substancji mieszkaniowej i wznie
sienie nowych domów zapewni propo
nowane przez plan ogólny zwiększenie 
liczby ludności Pułtuska przy jedno
czesnym zachowaniu tradycyjnego kie
runku rozwoju miasta. 
Fundamentalnym założeniem opraco
wania jest łączenie w jednej bryle nowo 
projektowanych i przewidzianych do re
waloryzacji budynków funkcji usługo
wo-handlowych w parterach z mieszka
niami na górnych kondygnacjach oraz 
zachowanie płynności linii zabudowy 
charakterystycznej dla ulic Starego 
Miasta poprzez minimalne zmiany kąta 
elewacji budynku w stosunku do osi 
ulicy. Projekt ogranicza wysokość za
budowy na Wyspie i Starym Mieście do 
trzech kondygnacji. Zgodnie z sugestią 
autorów wszystkie dachy powinny być 
kryte dachówką lub blachą miedzianą, 
zaś elewacje nawiązujące charakterem 
do istniejącej zabudowy winny być wy
konane w tynku wapienno-cemento- 
wym (dopuszcza się barwienie tworzy
wem naturalnym). W części miasta obję
tej szczególną ochroną konserwatorską 
projekt przewiduje stosowanie muro
wanych, tynkowanych ogrodzeń kry
tych dachówką lub blachą, stylizowa
nych przejazdów, furt i bram oraz bruku 
lub kostki granitowej do wykładania na
wierzchni ulic.
Układ kanałów Narwi pomiędzy rzeką 
i skarpą dzieli obszar miasta objęty 
opracowaniem na trzy części o zróżni
cowanym charakterze zabudowy. Na 
Wyspie przeważa zwarta zabudowa blo
kowa, na Starym Mieście jednorodzinna 
zabudowa obrzeżna, zaś na Wyspie Ry
bitwy zachowały się relikty zabudowy 
wiejskiej uzupełnionej domami jedno
rodzinnymi.
Umieszczenie usług i handlu zaprojek
towano w parterach budynków wzdłuż 
dwóch ciągów komunikacyjnych pros
topadłych do rynku. Od południa oś 
rynku zamyka zamek biskupi adapto
wany na Dom Polonii. Tereny między 
skarpą a nowo projektowanym ciągiem 
pieszym zostały przeznaczone na usługi 
ogólnomiejskie. Zlokalizowano tu dom 
handlowy, salę kinową, pływalnię i salę 
sportową. Zabudowę Starego Miasta 
uzupełnia kilka kolonii domków jedno
rodzinnych szeregowych, akcentują
cych charakterystyczny dla Starówki 
układ ulic.

7. The existing State and proposais ot ar- 
chitectural Solutions: A -  Wolności St. B -  
Armii Czerwonej Si, C -  Rybitwy St, D -  
Wspólna St., E -  Kotlarska St, F-Staszica St., 
G -  Skargi St.
8. The design for a development adjoining 
the market frontage on the northem Narew 
valłey
9 The design for the transformation of the 
surroundings of the old church of Virgin 
Mary. A - existing State, B -  development
plan, C -p e rsp e c tiv e
10. The design for complementation of de-

and permanent deformation of the 
townscape.
The present revaluation study for Pułt
usk assumes preservation of the historie 
complex as the center of the growing 
town. The rehabilitation of the existing 
housing substance and construction of 
new houses will ensure the growth of 
Pułtusk population assumed by the gen
erał plan, while the traditional trend in 
the city development is preserved.
The fundamental assumption of the 
workout consists of location of the ser- 
vice and trade functions on the ground 
fioors, and apartments on the upper 
levels of the buildings both newly de- 
signed and those designated for renova- 
tion, as well as the preservation of fłow- 
ing building allignment characteristio 
for the Old City streets by very smali 
changes in the angle of building eleva- 
tion to the Street axis. The design limits 
the building height on the island and in 
the Old City to three stories. According 
to the designers' suggestion, ałl roofs 
should be covered with tiles or copper 
sheeting, and eievations, refering to the 
character of the existing development, 
should be rendered in całcite and ce
ment plaster (with natural pigments). In 
the part of the city which is under par- 
ticular conservation care, the design en- 
visages use of brick, plastered fences 
covered with tiles or sheet metal sty- 
lized passages and gates and streets 
paved with granite blocks.
The pattern of the Narew canals bet- 
w een the river and the embankment 
divides the city area into three parts 
with varied character of the develop- 
ment. The compact błock development 
is prevałent on the Island, single-family 
perimeter housing in the Old City, and 
relics of village housing with single- 
-family houses on the Rybitwa Island. 
The services and trade were located in 
the ground fioors of buildings ałong two 
streets perpendicular to the Market 
Sąuare. The Bishops' castle adapted for 
the Polonia House closes the Market 
axis from the south. The area between  
the embankment and a newly designed  
pedestrian Street is designated for ser- 
vices for the whole city, such as a de- 
partment storę, movie theater, swim- 
ming pool and sports hall. The Old City 
development is complemented by a few  
cołonies of row single-family houses 
accentuating the Street grid typical for 
the Old City.

Na Wyspie projekt utrzymuje zasadę On the Island, the principle of compact 
zwartej zabudowy blokowej wzdłuż po- błock building along the south frontage 
łudniowej pierzei rynku i na osi ratusza, of the Market Square and the Town Hall 
W części północnej nowo projektowane axis is preserved. In the northern part, 
domy są ustawione prostopadle do dłu- the newly designed houses are situated 
ższej osi rynku. Likwidacja części oficyn perpendicularly to the longer axis of the 
ij)rzybudówekTna jdu jących się~w złym~~Market Sąuare. The demolition of part 
stanie technicznym umożliwia wyko- of the outbuiłdings and lean-tos in bad 
rzystanie~ powiększonych wnętrz mię- technicał condition will permit the use 
dzyblokowych na Zieleńce of błock interiors for greenery.
Zabudowę Wyspy Rybitwy uzupełniają The devełopment of the Rybitwa Island 
jedynie trzy niewielkie zespoły miesz- will be complemented only by three 
kalno-hotelowe, zaś wschodni rejon smali housing and hotel complexes, and 
wyspy przeznaczony został w projekcie the east part of the island is designated, 
na tereny rekreacyjno-sportowe# in the design, for a reereation and sports

darowania; B -  rozwinięcie elewacji z blokiem 
,,0” południowo-wschodniej strony ulicy; C -  
elewacja bloku .,A“ po północno-wschodniej 
stronie ulicy

11. Projekt zespołu domków jednorodzin
nych na Wyspie nad południowym korytem 
Narwi. A -  sytuacja; B -  widok od południa, 
C -  elewacja południowa; D -  elewacja pół
nocna; E -  elewacja wschodnia; F -  elewacja 
zachodnia; G -  plany domku „B "; H plany 
domku ..E”

vełopment on the island at: Piotra Skargi St. 
A -  development plan, B -elevation devełop- 
ment with „C" błock on the south-east side of 
the Street, C -  „A" błock eleyation on the 
north-west side of the Street 
11. The design for a single-family housing 
development on the Island on the south 
Narew valley. A -  site plan, B - view from the 
south, C -  Southern elevation, D -  northern 
elevation, E -  eastern elevation, F -  western 
ełevation, G~ „B" house plans,H~„E!' house 
plans
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Plan szczegółowy zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy centralnej 
w Muszynie.

Autor: arch. Sławomir Gzell; kierownictwo 
naukowe -  prof. dr Kazimierz Wejchert. Pro
jekt wykonano w instytucie Urbanistyki i Pla
nowania Przestrzennego Politechniki War
szawskiej.

Dokładna data lokacji Muszyny nie 
jest znana. Pierwsza wzmianka 

o mieście pochodzi z 1209 r. W 1288 r. 
Muszyna przechodzi na własność bi
skupstwa krakowskiego, w którego wła
daniu pozostaje aż do pierwszego roz
bioru Polski (wyjąwszy lata 1335-1391). 
Prawo miejskie nadał Muszynie Kazi
mierz Wielki w 1364 r. Mimo dogodnego 
położenia na trakcie handlowym z Pol
ski na Węgry, licznych przywilejów go
spodarczych i funkcji ośrodka adminis
tracyjnego dóbr biskupich Muszyna 
nigdy nie zdołała rozwinąć się w wię
kszy ośrodek miejski o ponadlokainym 
znaczeniu. Epidemie i napady obcych 
wojsk w końcu XVII w. przyspieszyły 
upadek miasta. Okres ponownego roz
kwitu przypada na lata dwudzieste na
szego wieku. Przyczyniło się do tego 
bogactwo źródeł leczniczych wód mi
neralnych oraz doskonałe warunki kli
matyczne i wyjątkowo piękny krajobraz 
sprzyjające rozwojowi turystyki. Do 
cenniejszych zabytków architektonicz
nych należą kościół parafialny św. Józe
fa wzniesiony pod koniec XVII w., ruiny 
zamku zbudowanego według tradycji 
w 1301 r. oraz kilkadziesiąt domów mie
szkalnych z połowy XIX w. na ulicy Koś
cielnej.
Plan' ogólny Muszyny opracowany w 
1967 r. nie precyzował wiodącej funkcji 
miasta. Mimo bogatych źródeł mineral
nych i doskonałych warunków klimaty
cznych Muszyna jest przede wszystkim 
węzłem komunikacyjnym i ośrodkiem 
administracyjnym, siedzibą Urzędu 

_ Miasta i Gminy. Liczba turystów odwie
dzających miasto znacznie przekracza 
założenia przyjęte w planie ogólnym, 
powodując, że cena, jaką płaci miasto 
za wzrastającą popularność jest z roku 
na rok wyższa. Dotyczy to przede wszys
tkim nowego budownictwa. Współczes
ną działalność budowlaną, tak na ob
szarze historycznej części miasta, jak 
w nowej dzielnicy uzdrowiskowej ce
chuje absolutna przypadkowość form 
uszczuplających walory zabytkowe 
i krajobrazowe. Miastu grozi niebezpie
czeństwo nadmiernego rozproszenia 
zabudowy na zboczach gór i w dolinach 
Popradu, Muszynki i Szczawnika, a więc 
na terenach najbardziej atrakcyjnych

Detailed plan for the spatial develop- 
ment of downtown Muszyna.

Designer: architect Sławomir Gzell, scien- 
tilic directiom -  Professor Kazimierz Wej- 
chert.
The design was prepared in the Urban and 
Spatial Planning Institute of the Polytechnic 
Institute in Warsaw,

The exact datę of Muszyna's iocation 
is not known. The town was first 

mentioned in 1209. From 1288 to the 
first partition of Poland in 1772 Muszy
na was the property of the Cracow 
bishopric (except the years 1335 
through 1391). Muszyna received city 
rights in 1364 from king Kazimierz the 
Great. Despite its propitious Iocation on 
the trade route from Poland to Hungary, 
a number of economic privileges and 
the function of the bishopric estate ad- 
ministration center, Muszyna never be- 
came an urban center of morę than local 
importance. Epidemics and attacks by 
enemy armies at the end of the seven- 
teenth century brought about the de- 
cline of the town. A new boom for Mus
zyna in the nineteen twenties was 
caused by the popułarity of the numer- 
ous springs of therapeutic minerał wa- 
ters as w elł as by perfect climatic condi- 
tions and the exeeptionally beautiful 
landscape favoring the development of 
tourism. The valuabłe architectural 
monuments include St. Joseph's parish 
church built at the end of the seven- 
teenth century, ruins of a castle built, 
according to the local tradition, in 1301 
and a few dozen houses from the mid- 
nineteenth century on Kościelna St.
The generał plan for Muszyna, pre
pared in 1967, did not define the lead- 
ing function of the town. Apart from rich 
minerał springs and perfect climatic 
conditions, Muszyna is, above ałl, 
a transport junction and administrative 
center, the seat of the Town and Shire 
Office. The number of tourists coming to 
the town exceeds considerably the as- 
sumptions of the generał plan. There- 
fore the price paid by Muszyna for the 
growing popułarity is bigger every 
year. Above all it concerns new hous- 
ing. Both in the area of the historie city 
district and in the new spa district, the 
contemporary construction activities 
are characterized by totally haphazard 
forms which decrease the historie and 
landscape vaiues. The dispersion of 
houses on the mountain slopes and in 
the valleys of the Poprad, Muszynka 
and Szczawnik rivers, that is, on the 
most attractive areas meriting the par- 
ticular attention of the designers re-



' ^uszyna widok z otaczających wzgórz 
; Schemat planu ogólnego miasta; 1 -dz ie l

ąca centralna, 2 -  dzielnica uzdrowiskowa 
Stara Muszyna. A -  pierzeja południowa 

ynku (rysunek z końca ubiegłego wieku); B -  
stare domy wczasowe w centrum 
* Wartości krajobrazowe; A -  panorama od 

strony południowo-zachodniej; B -  panora- 
°d strony wschodnio-południowej. 1 -  

e ementy miejskie o szczególnej wartości, 2 
e ementy krajobrazu naturalnego o dużej

00 ^s^ości, charakteryzujące środowisko, 3 -  
N e emcnty o wartości drugorzędnej, 4 -  ele- 
H menty obojętne, 5 - elementy oszpecające 
|  Panoramę, 6 dominanty, 7 -  zespoły domi-
1  nuj^ce, 8 - bezpośrednie otoczenie miejskich 
J| elcmentów o dużej wartości podkreślające 
o 'ch ekspozycję, 9 -  powierzchnie umożliwia- 
*  j^ce o p o z y c ję  panoramy miasta

1. Muszyna -view from the surrounding hills
2. Scheme of the town generał plan: 
central ąuarter, 2 -  spa ąuarter
3 Old Muszyna. A -  south Market frontage 
(drawing from the end of the previous cen- 
unn B -  old boarding houses in the center
4. Landscape vaH.es: A -  the panorama from 
Ihe south-west, B -  the panorama from the 
,m,th-east 1 -  urban elements of particular 
vah.e 2 -  elements of the natural landscape of 
oartrcular value, characterizing the environ- 
C  secondary elements, 4 -indifferent 
elements, 5  -elements deformmg the panora
ma 6 -  landmarks, 7-landmarkcomplexes 8 
- th e  nearest surroundings of the urban ele
ments of great value accentuating their ex- 
position, 9 -  areas enabling the expos.t.on of 
the town panorama

5. Wytyczne krajobrazowe. A -  panorama od 
strony południowo-zachodniej; B -  panora
ma od strony wschodnio-południowej. 1 -  do 
zachowania w formie nie zmienionej, 2 -  
dopuszczalne przekształcenie bez zmiany ga
barytów, 3 dopuszczalne przekształcenie 
lub zasłonięcie bez zmiany gabarytów budyn
ków, 4 -  konieczność zlikwidowania, upo
rządkowania lub zasłonięcia, 5 - konieczność 
zlikwidowania, 6 -  powierzchnia ekspozycji 
miasta, uporządkowania, zakaz wprowadze
nia elementów przestrzennych oprócz ażuro
wej zieleni, 7 -  dominanta do zachowania, 8 -  
dominanta do likwidacji lub zasłonięcia
6. Dolina Szczawnika -  typowy przykład ode
jścia od tradycyjnej formy architektonicznej
7. Rynek -  stan z 1974 roku
8. Zasłaniające widok na Jaworzynkę sanato
rium ,,Metalowiec”

5. Landscape guidelines. A -  the panorama 
from the south-west, B -  the panorama from 
the south-east. 1 -  for preservation in un- 
changed form, 2 -  permitted transformation 
without change in dimensions, 3 -  permitted 
transformation or screening without change 
in dimensions, 4 -  the necessity for destruc- 
tion, putting in order or screening, 5 -  the 
necessity of liąuidation, 6 -  the area for town 
exposition, putting in order, prohibition of 
introduction of any spatial elements except 
lace-like greenery, 7 -  landmark for preserva- 
tion, 8 -  landmark for liąuidation or screening
6. The Szczawnik valley -  the typical exam- 
ple of departure from traditional architectural 
form
7. The Market Sąuare -  State in 1974
8. ,,Metalowiec” sanatory obstructing the 
view toward the Jaworzynka mountain

co r- co





i zasługujących na specjalną uwagę 
projektantów odpowiedzialnych za 
kształt miasta.
Prezentowany plan szczegółowy dziel
nicy centralnej Muszyny stawia za cel 
ochronę wszystkich walorów zabytko
wych i krajobrazowych przy jednoczes
nym usprawnieniu systemu usług miej
skich, handlu, komunikacji oraz budow
nictwa mieszkaniowego. Generalna za
sada projektu polega na wplataniu tam, 
gdzie jest to możliwe, nowej zabudowy 
w istniejącą tkankę miejską, co zapew
nia właściwe etapowanie prac. Wię
kszość nowych inwestycji ogólnomiej- 
skich i mieszkaniowych została skupio
na na terenach położonych wokół Ryn
ku. Wytypowano je na podstawie stu
diów własności gruntów oraz analiz ar- 
chitektoniczno-krajobrazowych i topo
graficznych. Zasada kompozycyjna no
wego śródmieścia polega na stworze
niu układów funkcjonalnych i prze
strzennych poprzecznych w stosunku 
do dłuższej osi Rynku. Są to trzy osie, 
które będą realizowane jako odrębne 
zadania inwestycyjne, w trzech kolej
nych fazach wynikających z przewidy
wanego wzrostu potrzeb miasta.
W części zabytkowej projekt podkreśla 
najważniejsze cechy typowe dla archi
tektury i krajobrazu Muszyny -  przyuli
czną zwartość zabudowy, jednolity ga
baryt, tradycyjną formę dachów, kolo
ryt, detale i bezpośredni związek do
mów ze środowiskiem, W Muszynie po
wszechnie występuje zjawisko wzno
szenia nowych domów mieszkalnych 
w głębi działek, poza obrębem istnieją
cej zabudowy. Projekt przewiduje zabu
dowę szeregową, usytuowaną w nowej 
linii zabudowy, w miejscu obecnych po
mieszczeń gospodarczych oraz prze
kształcenie starych, zabytkowych do
mów stojących wzdłuż ulicy na pensjo
naty, domy wakacyjne, hotele, zakłady 
gastronomiczne sprzedawane lub wy
dzierżawiane osobom prywatnym, in
stytucjom lub miastu.
Jednym z elementów ochrony strefy za
bytkowej jest rozmieszczenie domów 
wielorodzinnych dwu- i trzykondygna
cyjnych na całym terenie śródmieścia, 
co pozwoli na zachowanie zwartej za
budowy i uzyskanie prawidłowych 
wskaźników gęstości zaludnienia (w 
planie ogólnym wielorodzinne budow
nictwo mieszkaniowe zostało zaprojek
towane na obrzeżu strefy zabytkowej).
W strefie ochrony zabytków dopuszcza 
się jedynie ruch lokalny#

sponsibłe for the townscape, is a threat 
to the town.
The presented detailed plan for down- 
town Muszyna aims at protection of all 
the historie and landscape values with 
simułtaneous improvements in the sys
tem of urban services, trade, transporta- 
tion and housing, The generał principie 
concems the construction of new build- 
ings in the existing urban tissue where- 
ver it is possible; it would ensure proper 
staging of the work. Most of the new  
all-city and housing investments were 
grouped in the area situated around the 
Market Square. The choice was con- 
ditioned by the soił properties as w ell as 
the architectural, landscape and topog- 
raphical analyses. The composition 
principłe of the new center concerns 
creation of functionał and spatiał pat- 
terns perpendicular to the longer axis of 
the Market Sąuare. They consist of 
three axes which will be constructed as 
separate investment tasks in three ensu- 
ing phases resulting from the foreseen 
growth of the town s needs.
In the historie part, the design accen- 
tuates the most important features typi- 
ca! for Muszyna's architecture and land
scape -  compact Street development, 
homogenous dimensions, traditionai 
form of roofs, coloring, details and direct 
linking of the houses with their environ- 
ment. The phenomenon of constructing 
new houses in the back part of the lot 
and in the perimeter deveiopment is 
very common in Muszyna, The design 
envisages row housing in the new  
building allignment in place of the ex- 
isting utility buildings, and adaptation 
of the old historie houses built along the 
streets for boarding houses, vacation 
cottages, hotels and restaurants sold or 
leased to individuals, institutions or the 
town,
The construction of two- or three-story 
multi-family houses throughout the 
downtown area is one of the elements of 
the historie zonę protection for it will 
permit the maintenance of compact de- 
ve!opment and achievement of correct 
popułation density indicators (the gen 
erał plan emrisaged the multi-family 
housing on the historie area perimeter) 
Only local traffic is permitted in the 
preservation zonę •

9. Studium stanu istniejącego -  wytyczne dla 
planu szczegółowego
10. Studium miejscowego planu szczegóło
wego zagospodarowania przestrzennego
11 Koncepcja zagospodarowania prze
strzennego
12. Ulica Kościelna. A-stanzokresu między
wojennego; B -  stan istniejący; C -  projekto
wane formy architektoniczne opracowane na 
podstawie stanu istniejącego; D -  propono
wane formy dachów

d" " " d • '
P 'e ldea oi spatial development

Jeriod T  St' A “  Sta‘e “  the inter-war penod, B -  present State, C -  architectural
sta™ i T T  °n, 016 b3Sis of the Presem State, D -  proposed roof forras
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Plan rewaloryzacji -  studium metody 
opracowania. Założenia do planu re
waloryzacji zespołu Góra Kalwaria- 
Czersk
Autorzy: arch. Olgierd Sawicki (główny pro
jektant), mgr Teresa Rogowska.
Studium zabudowy stref konserwator
skich -  system zabudowy mieszkanio
wej niskiej i wielorodzinnej w technolo
gii OWT w Górze Kalwarii.
Autorzy: arch. arch. Olgierd Sawicki (główny 
projektant), Małgorzata Ciarka-Drzewiecka, 
mgr Teresa Rogowska.
Projekt wykonano w Pracowni Projektowej 
Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków 
„Zamek” w Warszawie.

Revaluation plan -  the study of the 
workout method. Assumptions of the 
revaluation plan for the complex Góra 
Kalwaria -  Czersk.
Designers: architect Olgierd Sawicki (the 
generał designer), Teresa Rogowska.
Study of the development in the conser- 
vation zones -  single and multi-famiły 
housing system in OWT technology in 
Góra Kalwaria.
Designers: architects Olgierd Sawicki (the 
generał designer), Małgorzata Ciarka-Dr
zewiecka, Teresa Rogowska.
The design was prepared in the design 
atelier of the Enterprise for Conservation of 
Historie Monuments „Castle” in Warsaw.
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W ieś Rycerska Góra, wymieniana po 
raz pierwszy w 1252 r., była w XII w. 

siedzibą dużej parafii. Po potopie szwe
dzkim osada przeszła na własność bi
skupa poznańskiego, który stworzył 
wielki ośrodek kultu z kalwarią i klaszto
rem. W 1670 r. Góra Kalwaria otrzymała 
przywilej lokacyjny na prawie magdebu
rskim, zastrzegający wyłączność osie
dlania się ludności katolickiej. Miasto 
zostało zaprojektowane na planie krzy
ża. Główną osią układu była ulica Kal- 
waryjska, prostopadła do skarpy wiśla
nej, zamknięta usytuowanym na koro
nie skarpy kościołem i klasztorem ber
nardynów, zaś z drugiej strony kościo
łem parafialnym. Na skrzyżowaniu ul. 
Kalwaryjskiej z dawną drogą biegnącą 
wzdłuż skarpy wzniesiono kaplicę „Ra
tusz Piłata”. Na ramionach krzyża syme
trycznie usytuowano klasztory domini
kanów i pijarów. Dochody czerpane 
z pielgrzymek okazały się jednak zbyt 
skromne by stanowić podstawę rozwoju 
miasta. W 1794 r. część miasta uległa 
zniszczeniu, a w rok później, w wyniku 
sekularyzacji dóbr przeprowadzonej 
przez rząd pruski, Kalwaria przeszła na 
własność rządu. W latach trzydziestych 
XIX w. wzniesiono w Kalwarii ratusz 
oraz dokonano regulacji sieci ulicznej, 
co doprowadziło do zatarcia rysunku 
barokowego założenia urbanistycz
nego.
Ludność Góry Kalwarii liczy ok. 10 tys. 
osób. Miasto jest siedzibą Urzędu Mias
ta i Gminy.
Prezentowany projekt podejmuje próbę 
stworzenia kompleksowej metody pla
nu rewaloryzacji zespołu zabytkowego 
wraz z otaczającym go obszarem o wy
sokich wartościach krajobrazowych, 
poprzez stopniowe formułowanie wnio
sków konserwatorskich dla poszcze
gólnych stref wydzielonych w projekcie. 
Nowe budownictwo mieszkaniowe

The knights' village Góra, mentioned 
for the first time in 1252, in the 

twelfth century was the seat of a large 
parish. After the Swedish wars in the 
seventeenth century it became the 
property of Poznań Bishop who created 
a great worship center there with a Cal- 
vary procession route and a monastery. 
In 1670, Góry Kalwiaria got location 
privilege aćcording to Magdeburg law  
with exclusive rights of settlement only 
for Catholics. The town was designed  
on the cruciform plan. Kai wary jska St. 
was the main grid axis, perpendicularto 
the Vistula embankment and closed off 
on one side by the church and the Ber- 
nardine monastery built on the crown of 
the embankment, and by the parish 
church on the other. A chapel „Pilate's 
Town Hall” was erected at the intersc- 
tion of the Kalwaryjska St. and an old 
road leading along the embankment. 
Dominican and Piarist monasteries 
were located symmetrically on the cross 
arms. However, income from the pil- 
grimages was not big enough to ensure 
town devełopment. In 1794 a partof the 
town was deslroyed, and a year later, 
after the Prussian government had sec- 
ularized the estates, Kalwaria became 
government property.
In the thirties of the nineteenth century, 
the Town Hall was built in Kal waria and 
the Street grid was regulated which led  
to the aberration of the Baroccco urban 
form.
Góra Kalwaria has about 10,000 in- 
habitants. The town is the seat of the 
Town and Shire Council.
The design presented undertakes an 
attempt to create a comp!ex rehabilita- 
tion method of the historie complex and 
the surrounding area of high landscape 
.values by gradual formulation of con- 
servation conclusions for the zones 
specified in the design. The new hous-

1. Góra Kalwaria -  stan istniejący
2. Góra Kalwaria-Czersk. Założenia do planu 
rewaloryzacji. Obszar otaczający zespół Góra 
Kalwaria-Czersk związany jest obecnie i bę
dzie w przyszłości z terenami zurbanizowany
mi Warszawy, funkcją turystyki i rolnictwa. 
Położenie i powiązania: 1 -  rzeki, wody otwar
te, 2 -  skarpy wysokie, 3 -  tereny zurbanizo
wane związane z Warszawą, 4 -  lasy, 5 - drogi 
ruchu szybkiego, 6 -  drogi ruchu lokalnego, 7 
-  linie kolejowe, 8 -  tereny rekreacji, 9 -  
pojemność terenów rekreacyjnych -  liczba 
użytkowników, 10- granica gminy, 11 -  grani
ca województwa, 12 -  zespół Góra Kalwaria- 
Czersk.
3. Góra Kalwaria-Czersk. Założenia do planu 
rewaloryzacji. Studium wartości chronio
nych: 1 -  lasy, 2 -  skarpy, wzniesienia, 3 -  
rekonstrukcja założenia historycznego, 4 -  
niezachowane elementy układu historyczne
go, 5~lokalizacja niezachowanych zabytków, 
6 -  historyczne szlaki Mazowsza, 7 -  zabytki 
architektury, 8 -  widoczność obiektów domi
nujących, 9 -  punkty widokowe, ekspozycja 
obiektu, 10 -  punkty widokowe, ekspozycja 
krajobrazu, 11 -  obszary leżące w obrębie 
założeń historycznych -  pełne podporządko
wanie zagospodarowania, 12 -  obszary leżą
ce w obrębie oddziaływania założeń history
cznych -  podporządkowanie zagospodaro
wania
4. Góra Kalwaria-Czersk. Założenia do planu 
rewaloryzacji. Studium zagrożeń: 1 -  wody 
otwarte, 2 -  skarpy wysokie, 3 -  obszary 
leżące w obrębie założeń historycznych. Peł
na ochrona wartości, 4 -  obszary leżące w ob
rębie oddziaływania założeń historycznych. 
Obszary stref ochronnych, 5 -  zarys układów 
historycznych w części niezachowanych, 6 -  
istotne elementy zewnętrznego układu komu
nikacji, 7 -  zasoby zrealizowane zgodnie z za
sadami układu historycznego, 8 -  zasoby zre
alizowane -  stanowiące potencjalne zagroże
nie układu chronionego, 9 -  zasoby zrealizo
wane -  dysharmonizujące z układem chro
nionym, 10 -  zasoby zrealizowane degradują
ce przestrzennie układ chroniony; 11 -  zamie
rzenia (struktura przestrzenna) dysharmoni
zujące z układem chronionym, 12 -zamierze
nia (funkcja) dysharmonizujące z układem 
chronionym, 13 -  projektowana strefa 
ochronna oczyszczeń, 14-obszary występu
jących zakłóceń krajobrazu chronionego.

1. Góra Kalwaria -  the present state
2. Góra Kalwaria -  Czersk. Assumptions for 1 
the revaluation plan. The area surrounding 
the Góra Kalwaria -  Czersk compiex is and 
will be connected with Warsaw urban area 
fulfilling the touristic and agriculturał func- 
tions. Location and connections: 1 — rivers» 
open waters, 2 -  high embankments, 3 " 
urban areas connected with Warsaw, 4 -  for- 
ests, 5 -  highways, 6 -  local roads, 7 -  railroad 
lines, 8 -  reereation areas, 9 -  reereation area 
absorbency -  the number of users, 10 -  shire 
limits, 11 -  voivodship limits, 11 -  Góra Kal
waria -  Czersk complex

3. Góra Kalwaria -  Czersk. Assumptions for 
the revaluątion plan. Study of the protected 
values: 1 -forests, 2 -embankments,hills,3 - 
restoration of the historie complex, 4 -  not 
preserved elements of the'historie grid, 5 -  
location of not preserved historie monuments, 
6 -  historie routes in Mazowsze region, 7 -  
architectural monuments, 8 -  visibility of 
landmarks, 9 -  view points, exposition of 
landscape, 11 -  areas within the historie com- 
plexes -  fuli subordination of the develop- 
ment, 12 -  areas situated in the rangę of 
historie complex influence -  subordination of 
the development

4. Góra Kalwaira -  Czersk. Assumptions fof 
the revaluation plan. Study of the impendin^ 
damages: 1 -  open waters, 2 -  high embank' 
ments, 3 -  areas situated within historie com' 
plexes. Fuli protection of values, 4 -  area* 
situated in the rangę of historie complex in' 
fluence. The areas of protected zones, 5 -  th* 
outline of historie grids in the not preserved 
parts, 6 -  essential elements of the outef 
communication grid, 7  -  development carried 
out according to the historie grid principles, 8
-  development carried out — the impendinO 
damage of the preserved pattern, 9 - develop' * 
ment carried out in disharmony with the prC' 
served pattern, 10 -  development carried o ul ? 
spatially degrading the preserved pattern, U 0
-  plans (spatial structure) in disharmony witfc *
the protected area, plans (function) in dishaf' j 
mony with the protected area, 13 -  designed < 
protection zonę, 14 -  area of disturbed pro' -j 
tected landscape *
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S^Góra Kalwaria-Czersk. Założenia do planu 5. Góra Kalwaria !!or"am f>f thtfassuinp-
^waloryzacji. Rysunek założeń, ustalenia therevaluatronplan
konserwatorskie: 1 -  strefa A -pe łna  ochrona tions, consenmtion deasio ' , 2 -  zonę B -

ochron* * 2 -  Stre,a, B, : , pem„a fulTprotecftL^of the historiegrid and historie
monuments, 3 -  zonę E -  protection of «re 

- ochrona historie comples expos.tion 4
protection of the landscape 5 -  unsurpass 
able limit of irksome zones 6 -  lrmits of the 
revalued area, -  the revalued area, 8 -  the 
revalued area -  health service, 9 -  the reval-

" zabytkowego, 2 -  strefa B -  pełna 
?c|y ° na układu historycznego i obiektów za- 

y kowych, 3 -  strefa E -  ochrona ekspozycji 
zespołu zabytkowego, 4 -  strefa K -  ochrona

* ajobrazu, 5 -  nieprzekraczalna granica stref 
uciążliwości, 6 -  granica obszaru podlegają- 
Ce9o rewaloryzacji, 7 -  obszar procesów re
waloryzacji, 8 -  obszar procesów rewaloryza-

strefa zabudowy niskiej, intensywnej, wielo
rodzinnej, 11 -  postulowany program obsługi 
turystycznej, 12 -  postulowana strefa zabudo
wy wysokiej (uzupełnienie stanu istniejące
go), 13 -  wody, rzeki, 14 -  elementy układu 
i konfiguracji terenu
6. Góra Kalwaria. Zabudowa stref konserwa
torskich. Sytuacja w układzie otaczającym; 1 
-  rzeki, 2 -  skarpy, 3 -  lasy, 4 -  łęgi, sady, 5 -  
rezerwat przyrody, 6 -  tereny wypoczynku 
świątecznego aglomeracji warszawskiej, 7 -  
tereny zainwestowania miejskiego, 8 -tereny 
zainwestowania miejskiego -  rezerwa poper- 
spektywiczna, 9 -  tereny przemysłowe, 10 -  
tereny przemysłowe -  port towarowy, 11 -  
osiedla wiejsko-turystyczne, 12 -  linia kolejo
wa, 13 -  arteria przelotowa, 14 -  arteria miej
scowa, 15 -  drogi układu historycznego, 16 - 
trasa turystyczna, 17 -  zabytki architektury

the postulated zonę of high-rise development 
(compiementation of the existing State), 13 -  
waters, rivers, 14 -  the elements of the area 
pattern and features

6. Góra Kalwaria. The devełopment of con- 
servation zones. Site plan of the surround- 
ings: 1 — rivers, 2 — embankments, 3 -  forests, 
4 -  meadows, orchards, 5 -  natura! reserves, 6 
-  terrains for holiday reereation of Warsa w 
agglomeration, 7 -  terrains of urban invest- 
ment, 8 -  terrains of urban investment -  
long-term reserve, 9 -  industrial area, 10 -  
industrial area -  loading zonę, 11 -  touristic 
and village settlement, 12 -railroad linę, 13- 
thoroughfare, 14 -  local thoroughfare, 15 -  
historie grid of roads, 16 -  tourist route, 17 -  
architectural monuments 55
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w Górze Kalwarii będzie realizowane 
w technologii uprzemysłowionej, w sys
temie OWT. Powstaje więc pytanie, czy 
układ przestrzenny małego miasta nie 
zostanie zniekształcony przez przemy
słowe formy budownictwa. Autorzy za
projektowali trzy typy zabudowy:
-  zabudowę pierzejową, w parterach ze 
sklepami, przeznaczoną do zabudowy 
ważnych przestrzennie i funkcjonalnie 
ulic i placów;
-  zabudowę ciągów pieszo-jezdnych 
i uliczek wewnętrznych;
-  zabudowę krajobrazową.
Forma nowo projektowanych budyn
ków utrzymuje drobną skalę typową dla 
małych miasteczek, akcentowaną usko
kami w pionie i poziomie, zmiennym 
gabarytem segmentów oraz kształtem 
dachów •
7. Góra Kalwaria. Zabudowa stref konserwa
torskich. Elementy planu ogólnego. A -  wa
riant I; B -  wariant II: 1 -  rzeki, 2 -  lasy, 3 -  
skarpy, wzniesienia widokowe, 4 -  punkty 
widokowe, 5 -  ciągi widokowe, 6 -  zabytki 
architektury, 7 -  projektowana droga typu 
G/P, s -  projektowana droga typu N, 9 -  drogi 
istniejące dla tras typu U, 10-drogowy układ 
historyczny do odtworzeniami -  linia kolejo
wa, 12-ob iekty oświaty: przedszkole,szkoła, 
szkoła letnia, szkoła gminna, liceum, szkoła 
zawodowa, 13-zespół obiektów kultury, 14- 
baza wypoczynkowo-turystyczna, 15 -  obsłu
ga ruchu turystycznego, 16 -  zespół parkowo- 
-krajobrazowy, 17- tereny o przewadze istnie
jących, zwartych struktur zabytkowych -  re
waloryzacja dla potrzeb ośrodka usług ogól- 
nomiejskich, ponadlokałnych (turystyka)
1 mieszkalnictwa, 18 -  tereny nowo projekto
wane w rygorach ochrony konserwatorskiej -  
ulicowa zabudowa mieszkaniowa wieloro
dzinna z usługami wbudowanymi, 19-tereny 
nowo projektowane w rygorach ochrony kon
serwatorskiej -  krajobrazowa ekstensywna 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jed
norodzinna z rozproszonymi usługami, 20 -  
tereny rozwojowe przyszłych osiedli, 21 -  
przemysł, 22 -  tereny istniejącej zabudowy 
blokowej
8. Góra Kalwaria. Zabudowa stref konserwa
torskich. Zasady układu osiedli -  studium 
chłonności. A -  wariant I: 1 -  ulice kategorii N,
2 -  ulice kategorii W, 3 -  ciągi pieszo-jezdne, 4
-  układ zabudowy pierzejowej, 5 ~ tereny 
zabudowy pejzażowej, 6 -  pawilony handlu, 
gastronomii, rzemiosła, 7 -  międzyosiedlowa 
rekreacja dzieci, 8 -  zabudowa jednorodzin
na, 9 -  tereny przeznaczone do rewaloryzacji: 
A -  zabytki, B -  zespół obiektów kultury i re
kreacji, C -  hotel z kawiarnią, D -  rezerwa 
terenowa (zakład pracy kobiet, dom starców), 
E -  garaże, F -  przedszkola, G -  szkoła ele
mentarna, H -  zespół oświatowo-wychowaw
czy, J -  liceum. K -  szkoła zawodowa
9. Góra Kalwaria. Zabudowa stref konserwa
torskich. Zasady układu osiedli -  studium 
chłonności. Wariant II: 1 -  ulice kategorii N, 2
-  ulice kategorii W, 3 -  ciągi pieszo-jezdne, 4 -  
układ zabudowy pierzejowej z usługami, 5 -  
tereny zabudowy ciągów pieszo-jezdnych, 6 -  
miedzyosiedlowa rekreacja dzieci, 7 -  zabu
dowa jednorodzinna, 8 -  tereny przeznaczo
ne do rewaloryzacji: A -  zabytki, B -  zespół 
obiektów kultury i rekreacji, C -  motel z ka
wiarnią, D -  rezerwa terenowa (zakład pracy 
kobiet i dom starców), E -  garaże, F -  przed
szkole, G -  szkoła elementarna, H -  zespół 
oświatowo-wychowawczy, J -  liceum, K -  
szkoła zawodowa 10 11 12 13 14 15

10. Góra Kalwaria^Zabudowa stref konserwa
torskich. Koncepcja kolonii -  wariant ł
11. Góra Kalwaria. Zabudowa stref konserwa
torskich. Koncepcja kolonii -  wariant II
12. Góra Kalwaria. Zabudowa stref konserwa
torskich. Zabudowa pierzejowa. Elewacja 
i plan piętra
13. Góra Kalwaria. Zabudowa stref konserwa
torskich. Zabudowa krajobrazowa. Elewacja 
i plan piętra typowego
14. Góra Kalwaria. Zabudowa stref konserwa
torskich. Zabudowa pierzejowa. Elewacja 
i plan piętra typowego
15. Góra Kalwaria. Zabudowa stref konserwa
torskich. Zabudowa ciągów pieszo-jezdnych. 
Elewacja

ing  in Góra Kalwaria w ill be con- 
structed using industrialized technolo- 
gy of the OWT system. The problem  
arises w hether the spatial grid of a smali 
town will not be deformed by industrial 
build ing forms. The designers envisage 
three types of developm ent:
-  frontage developm ent with shops on 
the ground floor for the spatially and 
functionally im portant streets and 
sąuares;
-  developm ent along the com bined 
road pedestrian  ways and internal 
streets;
-  landscaping devełopm ent.
The form of the new ly designed build- 
ings is of smali scalę typical for smali 
towns, accentuated by steps in vertical 
and horizontal lines, flexibłe dim en- 
sions of the segm ents and roof shapes #
7. The development of conservation zones. 
Elements of the generał plan. A -  variantl; B -  
variant II: 1 -  rivers, 2 -  forests, 3 -  embank- 
ments, hills with view to the environment, 4 -  
view points, 5 -  visual axes, 6 -  architectural 
monuments, 7 -  G/P type designed road, 8 -  
N type designed road, 9 -  the existing roads 
for N type routes, 10 -  historie road grid to be 
restored, 11 -  railroad linę, 12 -  educational 
buildings: kindergarten, school, summer 
school, shire school, high school, professional 
training school, 13 -  the compłex of cultural 
structures, 14 -  reereationał and touristic 
base, 15 -  touristic services, 16 -  park and 
landscape complexf 17 -  areas with prevalent 
existing compact historie structures -  reval- 
uation for the all-city service center, morę 
than łocal (tourism) andhousing, 18- newly 
designed terrains in conservation protection 
zones -  multi-family Street housing develop- 
ment with services, 19 -  newly designed 
terrains in conservation protection zones -  
multi- and single-family extensive landscape 
housing with dispersed seryices, 20 -  areas 
for futurę housing developments, 21 -  indus- 
try, 22 -  areas of existing błock development
8. Góra Kalwaria. The development of con- 
seryation zones. The principles of develop- 
ment location -  the study of absorbency. A -  
Variant I: 1 -  N category streets, 2 -  W categ- 
ory streets, 3 -  roads/pedestrian ways, 4 -  
frontage development, 5 -  landscape devel- 
opment areas, 6 -  pavilions for trade, catering 
and crafts, 7 -  inter-devełopment reereation 
for children, 8 -  single-family housing, 9 -  
area envisaged for revaluation: A -  historie 
monuments, B -  cultural and reereationał 
complex, C -  hotel and cafe, D -  local reserve 
(factory for women workers, house for old 
people), E -  garages, F -  kindergartens, G -  
elementary school, H -  educational complex,
J — high school, K — professional training 
school
9. Góra Kalwaria. The devełopment of the 
conservation zones. The principles of devel- 
opment location -  the study of absorbency. 
Variant II: 1 -  N category streets, 2 -  W categ
ory streets, 3 — roads/pedestrian ways, 4 — 
frontage development with seryices, 5 -  the 
area of the development with sernces, 5 -  the 
area of the development of the road/pedest- 
rian ways, 6 -  inter-development reereation 
for children, 7 -  single-family housing, 8 -  
area envisaged for revałuation: A -  historie 
monuments, B -  cultural and reereationał 
complex, C -  motel with cafe, D -  local 
reserve (factory for women workers, house for 
old people), E~ garages, F -  kindergarten, G -  
elementary school, H -  educational complex,
J -  high school, K -  professional traininer 
school
10. Góra Kalwaria. The devełopment of con- 
servation zones. The concept of a colony -  
Variant I
11. Góra Kalwaria. The development of con- 
servation zones. The concept of a colony -  
Variant 11
12. Góra Kalwaria. The development of con- 
servation zones. Frontage development. Ele- 
vation and floor pian
13. Góra Kalwaria. The devełopment of con- 
servation zones. Landscape development. 
Ełeyation and plan of typical floor
14. Góra Kal waria. The development of con- 
servation zones. Frontage development. Ele- 
vation and plan of typical floor
15. Góra Kalwaria. The development of con-
servation zones. The develompent of the 
road/pedestrian ways. Elevation 5 7
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Miejscowy pian szczegółowego zago
spodarowania przestrzennego

Autorzy: arch. arch. Jadwiga Jemiołowska, 
Tadeusz Michalak; program:-mgr Leokadia 
Grygiel; konsultacja -  prof. dr Wojciech Kali
nowski, mgr Kazimierz Parafinowicz. Projekt 
opracowano w Pracowniach Konserwacji 
Zabytków oddział w Lublinie.

Nagroda Ili stopnia Ministra Administracji, 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środo
wiska.

Kazimierz Dolny powstał w wyjątko
wo pięknej okolicy, w miejscu, gdzie 

wysoka skarpa zbliża się do Wisły. Mias
teczko zajmuje całą szerokość doliny. 
Centrum planu stanowi rynek otoczony 
z trzech stron kamieniczkami. Nad niską 
zabudową miasta wtopioną w zieleń 
i sady dominują mury zamku wzniesio
nego przez Kazimierza Wielkiego, basz
ta i kościoły. Prawa miejskie otrzymało 
miasto od Kazimierza Wielkiego w poło
wie XIV w. Rozkwit miasta związany był 
przede wszystkim z bardzo dogodnym 
położeniem. W Kazimierzu zorganizo
wano przeprawę przez Wisłę na ważnym 
szlaku handlowym prowadzącym ze 
Lwowa i Lublina na Śląsk i do Wielkopo
lski. Wzrost produkcji i eksportu zboża 
Wisłą w XVI w. utrwaliły pozycję miasta 
będącego wówczas jednym z głównych 
portów załadunku zboża nad Wisłą. Nad 
rzeką powstały spichrze, a bogaci kupcy 
i mieszczanie budowali w rynku okazałe 
kamienice. Rozwijało się również rze
miosło. Utrata dostępu do morza dopro
wadziła miasto do gwałtownego zała
mania dobrej koniunktury. Odkryty po 
raz drugi staje się Kazimierz, dzięki 
swym zabytkom i wyjątkowo malowni
czej okolicy, popularną miejscowością 
letniskową i miejscem plenerów artysty
cznych. Miasto jest siedzibą Urzędu 
Miasta i Gminy.
Pracę nad projektem poprzedziła szcze
gółowa inwentaryzacja urbanistyczna. 
Dla każdego obiektu opracowano ko
rektę zawierającą dane techniczne 
i użytkowe, opis funkcji oraz rysunki 
elewacji i planów. Analiza zgromadzo
nych materiałów posłużyła do sformuło
wania tez autorskich. Za sprawę naczel
ną uznano potrzebę pełnej ochrony za
bytkowego zespołu architektoniczno- 
-krajobrazowego poprzez:
-  zachowanie niezmienionego układu 
urbanistycznego,
-  ochronę i uzupełnienie istniejącej 
struktury architektonicznej,
-  utrzymanie charakteru zabudowy, 
wielkości działek a w wielu wypadkach 
dotychczasowego sposobu użytkowa
nia terenu i budynku,
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The łocal plan for detailed  spatial de- 
velopm ent of K azim ierz D olny
Designers: architects Jadwiga Jemiołkows- 
kar Tadeusz Michalak, program -  Leokadia 
Grygiel, consultation -  Professor Wojciech 
Kalinowski, Kazimierz Parafinowicz.
The design was prepared in the Historie 
Monumenłs Conservalion Atelier, Lublin 
section.
The design was awarded a 3rd degree prize 
by the Minister of Admmistration, Local 
Economy and Environmentał Preservation.

Kazimierz was built in an exc:eption- 
ally beautifuł spot where high em- 

bankment comes near to the Vistula. 
The town occupies the whole width of 
the valley. The Market Sąuare sur- 
rounded by smali houses on three sides 
constitutes the center of the plan. Low- 
rise town buildings sunk in greenery 
and orehards are dominated by the 
walls of the castle -  built by King 
Kazimierz the Great, towers and 
churches. Kazimierz received the city 
rights from Kazimierz the Great in the 
rniddle of the fourteenth century. The 
town development was connected with 
a very propitious łocation. An important 
trade route from Lvov and Lublin to 
Silesia and Greater Pol and crossed the 
Vistula in Kazimierz. The growth in the 
corn production and export down the 
Vistula in the sixteenth century helped  
to preserve the importance of the town 
which was then one of the main grain- 
-loading ports on the Vistula. Granaries 
were built by the river, and rich mer- 
chants and townsfolk constructed mag- 
nificent houses on the Market Sąuare. 
Crafts were also flourishing. The loss of 
the access to the sea brought ab out 
a sudden breakdown in the develop- 
ment. Kazimierz was rediscovered ow- 
ing to its historie monuments and ex~ 
ceptionally picturesąue surroundings 
and became a popular place for summer 
vacations and artistic plein-air meet- 
ings. The town is the seat of the Town 
and Shire Council.
The design work was preceded by a de- 
tailed urban inventory. Every structure 
received a file containing technical and 
utalitarian data, functional description 
and drawings of elevations and plans. 
The analysis of the compiled materials 
served as a basis for the designers* 
theses. The necessity for fuli protection 
of the architectural and landscaping 
historie complex was accepted as the 
main issue. It is to be achieved through: 
~ preservation and complementation of 
the existing architectural structure 
-  preservation of the development 
character, size of lots and, in many

t.  Kazimierz Dolny -  widok od południa
2. Schemat metody opracowania: CH -  chłon
ność terenu, SPF -  struktura funkcjonalno- 
przestrzenna, K -  komunikacja, A -  chłon
ność architektoniczna, Zl -  zamierzenia in
westycyjne, SI -  stan istniejący, WK -  wytycz
ne konserwatorskie, PH -  krajobraz przyrod- 
niczo-architektoniczny

3. M iejscowy plan szczegółowy zagospodaro
wania przestrzennego
4. Centralna część miasta według planu 
szczegółowego: 1 -dom inaty architektonicz
ne, 2 -  obiekty zabytkowe, 3 -  obiekty istnieją
ce i projektowane, 4 -  zieleń wysoka

1. Kazimierz Dolny -  view from the south
2. Scheme of the workoutmethod: CH -  are^
absorbency, SPF -  functional and spalić 
structure, K -  communication, A -  architec 
tural absorbency, ZI -  intended investments *i 
SI -  present State, WK -  conservatiofl 
guidelines, PH -  natural and architectural 
landscape a
3. Local detailed plan tor spatial developl 
inent
4. The central part of the town according 
the detailed plan. 1 -  architectural land| 
marks, 2 -  historie monuments, 3 -  the existf 
ing and designed structures, 4 -  hig*1 
greenery
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* Schemat planu szczegółowego: 1 -  tereny 
s ugowe, 2 -  zabudowa mieszkaniowa, 3 -  
abudowa mieszkaniowa pensjonatowa, 4 - 
0fT*inanty architektoniczne, 5 -  cmentarze, 6 
ulice sezonowo ograniczone dla ruchu, 7 -  

ja eń wysoka, 8 -  uprawy wikliny, 9 -  plaża,
~~ Parkingi, 11 -  ulice, 12 -  granice opraco- 

ania miejscowego planu szczegółowego za
gospodarowania przestrzennego

• Wytyczne konserwatorskie: t -  dominaty 
, rchitektoniczne, 2 -  zespół obiektów zabyt- 
i XvVCh ° d X,V d0 XIX w-  3 "  budynki z XIX

X w. objęte ochroną konserwatorską, 4 -  
esP°*y budownictwa ludowego, 5 -  history- 

' i ? na sieć u,,|ct 6 -  dawne trakty, 7 -  granica 
Grod^ ° Ĉ rony konserwatorskiej, 8 -  potok

j 8* ^Wonność terenu dla potrzeb rekreacji 
J * 3chemat układu komunikacyjnego: 1 -  

°dstawowy układ ulic o ruchu nieograniczo- 
| ^ rT1, związany z siecią dróg regionalnych
\ Parkingami, 2 -  ulice częściowo ograniczo- 
\ e dla ruchu, 3 -  główne ciągi piesze, 4 
; j^ k in g i,  5 ~ przeprawa promowa, 6 -  przysta- 

ek autobusowy PKS, 7 -  Wisła, 8 -  przystań

5, Scherae of the detaiłed plan: 1 — semce 
areas, 2 -  housing, 3 -  boarding housing, 4 -  
architeetural landmarks, 5 ~ cemeteries, 6 -  
streets with seasonal limitation of traffic, ? -  
high greenery, 8 — w ił Iow brakes, 9 -  beach, 
10 - parking lotsr 11 -  streets, 12 -  limits of the 
area discussed in the locał detaiłed plan for 
spatial devełopment
6 Conservation guidelines: 1 -  architeetural 
landmarks, 2 -  compiex of historie buildings 
from the 14th~19th cent 3 -  the 19th and 20th 
century buildings under conservation, 4 -  folk 
arehiteeture complexesf 5 -  historie urhan 
qrid 6 -  former routes, 7 -  limits of the 
conservation zonę, 8 -  the Grodarz stream 
7. The area absorbency for recreational

8 The schem e of com m unication grid: 1 -  the 
basie Street grid with unłim ited traffic, con- 
nected with local roads and parking lots, 2 -  
streets w ith partly restricted trafie, 3 -  mam  
pedestrian streets, 4 -  parking lots, 5 fer-

~ zmianę funkcji budynków zabytko
wych niewłaściwie użytkowanych,
-  wyeksponowanie wybrzeży Wisły 
z przedmieściami Gdańskim i Krakow
skim, przez nadanie im funkcji turysty
cznej i rekreacyjnej,
-  wyeliminowanie z Kazimierza ruchu 
przelotowego i oparcie dojazdów na 
sięgaczach zakończonych parkingami,
-  dostosowanie natężenia ruchu lokal
nego w mieście do możliwości istnieją
cych ulic,
-  ustalenie maksymalnej liczby miesz
kańców,
-  określenie liczby wczasowiczów i tu
rystów, którym miasto będzie w stanie 
zapewnić obsługę.
Przy realizacji tak szerokiego programu 
ochrony i rewaloryzacji całego środowi
ska kulturowego ważnym stało się za
pewnienie mieszkańcom usług podsta
wowych, odpowiedniego standardu 
mieszkań oraz rozwijanie dotychczas 
wykształconego modelu socjalnego 
miasta.
Na obszarze chronionym wraz z otuliną 
krajobrazową wprowadzono zakaz bu
dowy nowych domów wypoczynkowych 
oraz likwidacje istniejących zakładów 
przemysłowych. Wszystkie realizacje 
muszą być prowadzone na podstawie 
nietypowych projektów. Dla wielu 
obiektów i terenów plan przewiduje ko
nieczność przeprowadzenia badań ar
cheologicznych i historycznych, stu
diów projektowych oraz wykonywanie 
prac przez fachowców.
Plan szczegółowy został tak skonstruo
wany, aby w każdej fazie jego realizacji 
i przy pewnych -  nieuniknionych -  prze
kształceniach Kazimierz pozostał ma
łym miastem, w którym życie nadal bę
dzie się toczyło na tle zabytków i przyro
dy. Uznano, iż istniejący stan jest sta
nem historycznym, a zmiany winny 
przebiegać w sferze użytkowania tere
nów i obiektów, a nie przeobrażeń prze
strzennych. Należało prawidłowo od
czytać logikę rządzącą rozwojem mias
ta przez kilkaset lat i zrozumieć sens 
istnienia sadów nadwiślańskich, ma
łych domków ukrytych w zieleni i uli
czek, które mają tak bardzo nienorma- 
tywne łuki.
Kolejnym elementem metody opraco
wania było przyjęcie zasady „od szcze
gółu do ogółu”, zwłaszcza, że równo
cześnie powstawały plany wyższego 
rzędu, powiązane z planem szczegóło
wym sprzężeniami zwrotnymi. I tak, no
we dojazdy do Kazimierza wyznaczono 
dzięki analizie przebiegu dawnych 
dróg, a przyjęcie istniejącego modelu 
przestrzennego dało podstawę do usta
lenia funkcjonalnego kośćca miasta. 
Wyznaczono w ten sposób dwa ośrodki 
usług turystycznych i rekreacyjnych 
w rejonie zabytkowych spichlerzy i cen
tralny ośrodek handlowy, gastronomi
czny i kulturalny w rejonie Rynku. 
Studia istniejącej i projektowanej zabu
dowy umożliwiły wprowadzenie nie
zbędnego programu do historycznej 
struktury Kazimierza.
Punktem wyjścia dla wyliczeń progra
mowych było studium określające ma
ksymalną liczbę osób mogących prze
bywać jednocześnie w Kazimierzu. Jej 
przekroczenie groziłoby dewastacją 
środowiska przyrodniczego i historycz
nego •

żeglugi pasażerskiej, 9 -  dominaty architekto
niczne
9. Panorama miasta od strony Wisły
10. Panorama miasta wzdłuż osi północno- 
-południowej

cases, of the way the area and building 
have been utilized
-  change of tunction of wrongly 
utilized historie buildings
-  exposition of the Vistula banks with 
Gdańskie and Krakowskie suburbs by 
vesting them with tourist and recrea
tional functions
-  elimination of transit traffic from 
Kazimierz and organization of access 
routes ended by parking lots
-  adaptation of the local traffic intensi- 
ty in the town to the possibilities of the 
existing streets.
-  definition of the biggest possible 
number of inhabitants
-  definition of the number of 
holidaymakers and tourists that the 
town is able to serve.
The realization of such a wide protec- 
tion and revaluation program of the 
whole cultural complex rnakes it par- 
ticularly important to ensure the basie 
services and an adeąuate apartment 
standard for the residents, and develop- 
ment of the existing social model of the 
town.
In the protected area and the surround- 
ing landscape, no new boarding houses 
can be built and the existing factories 
have to be demolished. Ali construc- 
tions have to make use of non-standard 
designs. For a number of structures and 
areas, the plan envisages the necessity 
of archeological andhistorical researeh, 
design work and f inishing work done by 
specialists.
The detaiłed plan was constructed in 
such a way that in every realization 
phase and despite sonie unavoidabie 
transformations, Kazimierz will remain 
a smali town in which life w ill go on 
against the background of historie 
monuments and naturę. The present 
State was accepted as a historie one, and 
the changes should concern onły the use 
madę of the area and structures and not 
the spatial grid. It was necessary to 
decipher the logics ruling the town de- 
velopment for centuries and understand 
the sense of the existence of orchards on 
the Vistula banks, smali houses sunk in 
greenery and smali streets with unstan- 
dardized arches.
Another element of the workout method 
was a principle "from a detail to the 
w hole”, especially as plans of a higher 
order were being prepared at the same 
time, linked by feedbacks with the de- 
taiłed plans. And so new access routes 
to Kazimierz were delimited owing to 
the analysis of the old roads, and accept- 
ancę of the existing spatial model be- 
came the basis for the town functiona! 
framework. In this way two tourist and 
reereation service centers were located 
in the historie granaries' region, and the 
central trade, catering and cultural 
functions were situated in the market 
sąuare region.
The study of the existing and designed  
development promoted the introduction 
of the necessary program to Kazimierz 
historie structure. The program calcula- 
tions were based on a study which de- 
fined the area absorbency limit for 
8,300-10,000 people at one time. Any 
bigger number of people is a threat to 
the natura! and historie environment •

ryboat, 6 -  bus stop, 7 -  Vistula, 8 -  passenger 
navigation quay, 9 -  architeetural landmarks
9. The panorama of the town from the Vistula
10. The panorama of the town along the
north-south axis 61
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Plan rewaloryzacji historycznego ze
społu miejskiego Szydłowa

Autorzy: arch. arch. Aleksander Chyfak, An
drzej Krzesiński, Teresa Zarębska.
U nagroda (pierwszej nie przyznano) w kon
kursie SARP w 1977 roku.

Szydłów powstał na skrzyżowaniu 
średniowiecznych traktów handlo

wych z Krakowa do Opatowa i z Jędrze
jowa do Sandomierza. Pierwsza 
wzmianka o mieście pochodzi z 1255 
roku. Prawa miejskie otrzymał Szydłów 
od Kazimierza Wielkiego w 1329 roku. 
Miasto zostało otoczone murami ob
ronnymi. Król wznosi również kościół 
i zamek. Rozwój miasta związany był 
przede wszystkim z handlem i rzemio
słem. Gwałtowne załamanie koniunktu
ry nastąpiło w 1630 r. Ogień podłożony 
przez zbuntowane oddziały wojskowe 
zniszczył przedmieścia i część domów 
w obrębie murów. W 1663 r. został zruj
nowany zamek i wodociągi miejskie. 
W roku 1869 Szydłów utracił prawa 
miejskie. W czasie ostatniej wojny Szy
dłów był niemal całkowicie zniszczony. 
Po wyzwoleniu przystąpiono do zabez
pieczenia i odbudowy najcenniejszych 
zabytków.
Szydłów jest jednym z nielicznych miast 
w Polsce o zachowanym średniowiecz
nym planie urbanistycznym. Miasto 
składa się ze średniowiecznego ośrod
ka skupionego w obrębie murów 
i dwóch -  zbudowanych na stokach 
wąwozów -  przedmieść: Krakowskiego 
i Opatowskiego. Prostokątny rynek usy
tuowany jest w południowej części 
miasta. Z jego narożników pod kątem 
prostym wytyczone zostały ulice. Z waż
niejszych zabytków zachowała się 
część murów obronnych (XIV w.), bra
ma Krakowska (XVI w.), ruiny zespołu 
zamkowego: budynek główny (XIV w.) 
i brama zamkowa (XV w.), synagoga 
(XVI/XVII w.), kościoły: Św. Władysława 
(poł. XVI w.), Wszystkich Świętych (XIV 
w.) oraz fragmenty dziewiętnastowiecz
nej zabudowy mieszkaniowej w rynku. 
Szydłów ma około dwóch tysięcy miesz
kańców i jest siedzibą Urzędu Miasta 
i Gminy.
Projekt konkursowy utrzymuje podział 
miasta na sześć historycznie ukształto
wanych stref:
A -  właściwe miasto lokacyjne, B ~ za
mek i podzamcze, C -  kościół, cmentarz 
i gospodarstwo plebanii, D -  dzielnica 
żydowska, E -  przedmieście Krakow
skie, F -  przedmieście Opatowskie; 
utrzymując ich najbardziej charakterys
tyczne elementy architektoniczne i kra
jobrazowe, uzupełnione nową zabudo- 

62 wą i nowym programem.
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The revaluation plan for Szydłów his
torie urban complex.

Designers: architects Aleksander Chyłak, 
Andrzej Krzesiński, Teresa Zarębska.
The second prize (the first was not given) in 
SARP competition in 1977.

Szydłów was founded at the Crossing 
of the medievał trade routes from 

Kraków to Opatów and from Jędrzejów 
to Sandomierz. The town was first men- 
tioned in 1255. Szydłów received the 
city rights from King Kazimierz the 
Great in 1329. The town was sur- 
rounded with ramparts; the King had 
also a church and castle built. The town 
devełopment was connected with trade 
and erafts. Sudden breakdown came in 
1630. Rebel sołdiers set fire to the town; 
the suburbs and part of the buiłdings 
within ramparts were destroyed. The 
castle and town water conduit were 
ruined in 1663. In 1869 Szydłów łost its 
city rights. During the last war Szydłów  
was ałmost completely destroyed. After 
the war the most precious historie 
monuments were protected and rebniłt. 
Szydłów is one of few Polish towns with 
the preserved medieval urban plan. The 
town consists of the m edieveł center 
within the city wałls and two suburbs: 
Krakowskie and Opatowskie, built on 
the slopes of the ravines. A rectangułar 
market sąuare is situated in the South
ern part of the town. Streets were deli- 
mited from its corners at right angles. 
The most important monuments include 
a part of the ramparts (the 14th cent.), 
Krakowska Gate (the 16thcent) ruins of 
the castle complex (the main building -  
the 14th cent.; treasury and castle g a te -  
the 16th cent.), a synagogue (the 16th/ 
18th cent.), St. Władysław's church (the 
14th cent.), Ali Saints' church (the 15th 
cent.) and fragments of the nineteenth- 
century deve!opment: at the Market 
Sąuare. Szydłów has about 2 thousand 
inhabitants and is the seat of the City 
and Shire Council.
The competition design envisages the 
division of the town into five historicalły 
divided zones: A -  the łocation town 
itself, B -  the castle and its surround- 
ings, C -  the church, cemetery and the 
vicarage, D -  the Jewish guarter, E -  
Krakowskie suburb, F -  Opatowskie 
suburb; preserving their most charac- 
teristic architectural and landscaping 
elements complemented by new devel- 
opment and new program.

The uniąue Szydłów skyline reąuires 
proper exposition. The design corrects 
the deformation caused by the Town 
Hall and school buiłdings erected inthe

£

1. Szydłów. A widok od strony południowej 
(na pierwszym planie Brama Krakowska); B -  
widok od strony zachodniej (na pierwszym 
planie skarbczyk zamkowy, tuż za nim szkoła, 
a po prawej ruiny zamku)
2. Studium wartości historycznych (1:500); 1 
~ budynki zabytkowe, 2 - zachowane stare 
piwnice, 3 -  budynki dysharmonizujące, 4 -  
zachowane mury obronne, 5 -  zabytkowa 
nawierzchnia ulic. 6 - odtworzony, historycz
ny plac, 7 -  strefy funkcjonalne: a -  strefa 
właściwego miasta lokacyjnego, b-zamek, b, 
-  podzamcze, c, - strefa kościelna, c2 pleba
nia (gospodarstwo), c3 -  zieleń, d -  dzielnica 
żydowska, e -  przedmieście Krakowskie, f -  
przedmieście Lubelskie

1. Szydłów. A -  view from the south 
(Krakowska Gate in the foregronnd), B -  vieW 
from the west (castle treasury in the foreg- 
round, school behind it, castle ruins on the 
right)
2. The study of the historie values (1:500), 1" ^ 
historie buiłdings, 2 -  preserved old cellars, 3 
-  buiłdings in disharinony, 4 -  preserved 
ramparts, 5 ~ historie pavements, 6 -  restored 
historie sąuare, 7 -  functional zones: a -  the 
zonę of the łocation town itself, b -  castle, bj -  
castle surroundings, c, -  church zonę, c2 " 
vicarage (farm), c3 ~ greenery, d -  the Jewish 
ąuarter, e -  Krakowskie suburb, f -  Lubelskie 
suburb ar
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4. Plan rewaloryzacji Starego Miasta. 1 -  
Urząd Stanu Cywilnego, 2 -  sala zebrań, 
Gminna Rada Narodowa, GK FJN, KG PZPR, 
ZSL, Administracja GS, 3 -  Urząd Telekomu
nikacyjny, 4 -  apteka, 5 -  posterunek MO, 6 - 
Bank Spółdzielczy, 7 -  handel, 8 -  rzemiosło, 
9 -  stragany, 10 -  gastronomia, 11 -  zabudo
wa mieszkaniowa, 12 -  zabudowa mieszka
niowa szeregowa, 13 -  zabudowa mieszka
niowa atrialna, 14 -  szkoła elementarna, 15 -  
przedszkole, 16 -  sala gimnastyczna, 17 -  
Gminny Ośrodek Kultury, 18 -  kino 19 -  
biblioteka, 20 -  Klub MPiK, 21 -  Dom Opieki 
Społecznej, 22 -  informacja turystyczna, 23 -  
Dom Turysty, 24 -  muzeum, 25 -  kawiarnia 
letnia, 26 -  Młodzieżowy Dom Kultury. 27 -  
amfiteatr, 28 -  informacja turystyczna, 29 -  
zajazd, 30 -  pole namiotowe, 31 -  pole cam
pingowe, 32 -  kuchnia sezonowa, 33 -  przy
stań, 34 -  hangary, 35 -  boiska, 36 -  szatnie 
WC, 37 -  tereny rekreacyjne, 38 -  parkingi

4. Revaluation pian for the Old Town. 1 -  
Registry Office, 2 -  meeting hall, Shire Na
tional Council, Shire Committee of the Na

Shire Comm«tee of the 
PUWP, United Peopfe's Party, Shire Coopera- 
hve adrainistration, 3 -  telecommunicarton 
Office, 4 -  pharmacy, 5 -police headąuarters 
6 -  Cooperative Bank, 7 -  trade, 8 -  crafts 9 -  
bazaar stands, 10 -  catering, 11 -  housing, 12
-  row housing, 13 -  atrial housing, 14 -  
ełementary school, 15 -  kindergarten, 16 -  
gym, 17 -  Shire Cultural Center, 18 -  movie 
theater, 19 -  library, 20 -  International Press 
and Book Club, 21 -  Social WełfareHouse 22
-  tounst Information, 23 -  Tourist House, 24 -  
museum, 25 -  summer cafe, 26 ~ Youth Ćent- 
er, 27 amphitheater, 28 -  tourist informa- 
hon 29 -  inn, 30 -  camping field, 31 -  camp
ing field, 32-seasonal kitchen,3 3 - jetty 34 
^ n gars, 35 -  playing fields, 36 -  cloakrooms, 
WC, 37 -  recreational areas, 38 -  parking lota 63





Unikalna sylweta Szydłowa wymaga 
właściwej ekspozycji- Projekt koryguje 
deformujące ją, wzniesione w latach 
pięćdziesiątych gmachy ratusza ora2 

szkołę, obniżając i łamiąc nieproporcjo
nalne bryły obu budynków.
Dla podkreślenia ciągłości systemu 
obronnego projekt przewiduje uzupeł
nienie brakujących odcinków murów: 
w części zachodniej -  zabudową niską, 
której gabaryt i faktura nawiązują do 
zachowanych fragmentów murów 
obronnych; w części południowej-cof
niętym poza linię murów ekranem
0 szlachetnej fakturze; w południowo- 
-zachodnim narożu -  bryłą Domu Turys- 
ty. Pozostałe luki w murach wypełni 
zieleń (żywopłoty, szpalery strzyżonych 
drzew) lub skarpy. W projekcie przed
pola murów zakładającym odsłonięcie 
najpiękniejszych i najbardziej wartoś
ciowych fragmentów przyjęto zasadę 
likwidowania przesłaniającej je zieleni
1 budynków.
W strefie centralnej nowo projektowana 
zabudowa utrzymuje dawne gabaryty 
i rytm działek, a także w maksymalnym 
stopniu adaptuje piwnice. W częściowo 

J zniszczonych pierzejach nowo projek- 
I towane budynki są inspirowane przez 
I formy domów sąsiednich, natomiast 
| w pierzejach północnej i wschodniej,
I zniszczonych niemal całkowicie, wąt- 
I kiem wiodącym będzie nowa zabudo- 
I wa. W pomieszczeniach na parterze nie- 
I kiedy także na drugiej kondygnacji do- 
I mów przyrynkowych będą mieścić się 
I jednostki usługowe, handel, gastrono- 
I mia i placówki kulturalne tworzące wraz 
I z ratuszem, ośrodkiem administracyj- 
I nym i targiem na rynku miejski ośrodek 
I usługowy.

W strefie zamku (B) zlikwidowano ist
niejące budynki gospodarcze, zaś szko
łę adaptowano na młodzieżowy dom 
kultury. Teren między zamkiem a skarb- 
czykiem przewidziano na widowiska 
plenerowe i rekreację. W strefie podza
mcza (B1) zaprojektowano pawilonowy 

| dom turysty. Przestrzeń zielona stanowi 
j rezerwę dla ewentualnej rozbudowy 

urządzeń turystycznych.
W strefie C postanowiono nie wprowa
dzać żadnych zmian. Uznano istniejącą 
zieleń niską za najlepsze tło zespołu 
kościelnego i obronnego.
Teren dawnej dzielnicy żydowskiej 
(strefa D) z synagogą i babińcem oraz 
nową bryłą, nawiązującą w formie do 
dawnych szkół i łaźni, przeznaczony zo
stał na cele kulturalne. Nowa jednoro
dzinna, atrialna zabudowa mieszkanio
wa, nawiązująca do tradycji ciasnych, 
zagęszczonych dzielnic żydowskich, 
niemal całkowicie wypełnia przestrzeń 
wokół synagogi.
Przedmieście Krakowskie (strefa E) 
wraz z kościołem Wszystkich Świętych 
podlega ścisłej ochronie. Na przed
mieściu Opatowskim (strefa F) propo
nuje się likwidację nieestetycznej zabu
dowy gospodarczej oraz częściową re
konstrukcję szpitala Św. Ducha prze
znaczonego na lokal informacji turysty
cznej.
Obsługę komunikacyjną zespołu za
pewniają dwie obwodnice, przy których 
zlokalizowane zostały parkingi, zatrzy
mujące część pojazdów na zewnątrz 
zespołu zabytkowego. Ruch kołowy do
puszcza się na niemal całym obszarze 
historycznego ośrodka •

fifties, lówering and breaking up un- 
proportional building masses.
To accentuate the continous defensive 
system the design envisages com- 
plementation of the lacking wali frag- 
ments: in the west part — by Iow-rise 
buildings whose dimensions and tex- 
ture refer to the preserved rampart frag- 
ments; in the south part -  by a screen of 
noble texture, located behind the city 
wali allignment; in the south-west 
corner -  by the Tourist House mass. The 
remaining breaks in the walł linę will 
be infilled by greenery (hedges, lines of 
trees) or embankments. The design for 
the area in front of the city walls envis- 
ages uncovering the most beautiful and 
valuable fragments by cutting down the 
screening greenery and pulling down 
the buildings.
In the central zonę, the newly designed 
deve!opment preserves the rhythm of 
the old dimensions and lots, and adapts 
the biggest possible number of old cel- 
lars. The new buildings in partly dam- 
aged frontages are inspired by the form 
of the neighboring buildings, but in the 
almost completeły destroyed north and 
east frontages, the new development 
plays a leading role. The ground floors, 
and sometimes even the second levels 
of the houses on the Market Sąuare will 
house services and shops, catering and 
cultural centers which will create the 
town service center together with the 
Town Hall, administrative center and 
the bazaar on the sąuare.
In the castle zonę (B) the existing utiłity 
buildings were demolished and the 
school was adapted for a Youth Center. 
The area between the Castle and the 
Treasury was designated for open-air 
shows and recreation. The Castle sur- 
roundings (B,) will include a pavilion -  
the Tourist House. The green area is 
a reserve for possible development of 
the touristic facilities.
In the C zonę no changes will be intro- 
duced. The existing Iow greenery was 
considered the best background for the 
church and the fortification complex.
The center of the former Jewish ąuarter 
(D) with a synagogue and a women's 
porch and a new mass whose form har- 
monises with the old schools and baths 
was designated for cultural purposes. 
The new single-famiły atrial housing 
refers to the tradition of tight, over- 
crowded Jewish ąuarter and fills the 
space around the synagogue almost 
completeły.
Krakowskie suburb (E) with the Ali 
Saints church is under strict protection.
In the Opatowskie suburb (F) the un- 
esthetic utility buildings will be pulled 
down and the Holy Ghosfs hospital 
designated for tourist information ąuar- 
ters.
The communication is served by two 
ring highways with adjoining parking 
areas which would keep part of the 
vehicles outside the historie complex. 
Vehicular traffic is permitted almost in 
the whole historie center area •  v
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Studium planu szczegółowego Kalwa
rii Pacławskiej

Autorzy: arch.arch. Sławomir Gzell, Stani
sław Jaszkowiak, Monika Trochym-Cynke, 
mgr Barbara Gutkowska oraz studenci Koła 
Naukowego Wydziału Architektury: J. Bogu
sławski, R. Gonciarz, B. Kosińska, M. Sołtys. 
Projekt wykonano w Instytucie Urbanistyki 
i Planowania Przestrzennego Politechniki 
Warszawskiej.

W źródłach archiwalnych brak infor
macji dotyczących lokacji Kalwarii 

Pacławskiej. Wiadomo jednak, że zało
żył ją Andrzej Maksymilian Fredro, kasz
telan lwowski i wojewoda podolski na 
gruntach wsi Pacław, po to, by stworzyć 
-  jak sam pisał -  „centrum kultu mają
cego szerzyć wiarą w okolicy pełnej 
heretyków schizmatyków i Żydów”. 
Fundacja datowana na rok 1668 składa
ła się z klasztoru i kościoła oraz 35 
kaplic kalwaryjskich. Plan osady po
wstał najprawdopodobniej w drugiej 
połowie XVII w. Układ przestrzenny Kal
warii Pacławskiej jest typowo miejski, 
zaś typ zabudowy -  wiejski. Wzrost jej 
znaczenia w latach 1669-1682 związany 
był z nasileniem ruohu pielgrzymów, 
których liczba w okresie odpustów mia
ła dochodzić do 50 tys. Osada miała 
rzemieślniczy charakter, czego ślady 
pojawiają się w XVIII w. Został on póź
niej zatarty. Przetrwały jedynie istotne 
cechy układu urbanistycznego, liczne 
budynki drewniane oraz kościół i klasz
tor franciszkanów wraz z zespołem ka
pliczek kalwaryjskich.
Obecnie osada wyludnia się. Z 8 6  go
spodarstw 15 jest niezamieszkanych, 
a 40 należy do gospodarzy w wieku 
emerytalnym, których spadkobiercy za
mierzają przenieść się do miasta, gdzie 
jest zatrudniona większa część ludności 
Kalwarii w wieku produkcyjnym. Do
chód roczny z 3-4 hektarowych gospo
darstw jest niewielki i nie przekracza 1 0  

tys. złotych rocznie. Drewniane domy są 
niemal całkowicie pozbawione infras
truktury technicznej. Zły jest również 
standard wyposażenia mieszkań. Prze
de wszystkim jednak nie ma Kalwaria 
dogodnych połączeń komunikacyjnych 
z Przemyślem ani z Fredropolem. 
Studiom planu szczegółowego Kalwarii 
Pacławskiej jest okazją do podjęcia 
sporu na temat przyszłości i sposobu 
zagospodarowania podupadających 
osad, w których zachowały się wspania
łe zabytki architektury drewnianej oraz 
historyczne założenia urbanistyczne. 
Nowy plan zagospodarowania prze
strzennego województwa przemyskie
go włącza Kalwarię Pacławską do ob-
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The study of a detaiłed plan for Kal
waria Paclawska.

Designers: architects Sławomir Gzell,
Stanisław Jaszkowiak, Monika Trochym- 
Cynke, Barbara Gutkowska and students of 
the Scientific Circle at the Department of 
Architecture: J. Bogusławski, R. Gonciarz, B. 
Kosińska, M. Sołtys.
The design was prepared in the Urban and 
Spatial Planning Institute of the Polytechnic 
Institute in Warsa w.

In the archives there is no information 
about the location of Kalwaria 

Pacławska. However, it is known that it 
was founded by Andrzej Maksymilian 
Fredro, the Lvov eastełlan and voivode 
of Podole on the site of Pacław viłlage in 
order to create -  as he wrote -  "a center 
of worship which would spread the faith 
in the region fuli of heretics, schismatics 
and Jews”. The foundation dated 1668 
consisted of a monastery, a church and 
35 Calvary chapels. The settlement plan 
was prepared probably in the second 
half of the seventeenth century. The 
spatial grid of Kalwaria Pacławska is 
typically urban while the construction 
type -  typically rural. The growth of its 
importance in the years 1669 thorough 
1682 was connected with numerous pil- 
grimages; the number of pilgrims dur- 
ing church feast days reached reported- 
ly 50 thousand. The settlement was of 
artisan character the traces of which can 
be still seen in the eighteenth century 
but which disappeared later. The pre- 
served elements include the essential 
features of the urban grid, numerous 
wooden buildings as w ell as the church 
and Franciscan monastery with a com- 
płex of Calvary chapels.
Now the settlement is depopulating. 
Out of 86 farms 15 are deserted, 40 
belong to farmers of retirement age wh~ 
ose heirs intend to move to the city 
where half of Kalwaria's population of 
production age is employed. Yearly in- 
come from 3-4 ha farms is smali and 
does not exceed 10 thousand zl per year. 
Wooden houses are almost completely 
without any technical services. The 
house furnishings are of very Iow stan
dard. Moreover, Kalwaria has no direct 
transportation to Przemyśl or Fredropol. 
The study of a detaiłed plan for Kal
waria Pacławska is a good opportunity 
to continue the discussion about the 
futurę and way of devełopment of de- 
clining settlements in which excellent 
historie monuments of wooden architec
ture and historie urban grid were pre- 
served. The new plan for Przemyśl voi- 

vodship spatial development includes 
Kalwaria Pacławska in the area with

1. Wzgórze Kalwaryjskie
2. Zabudowa istniejąca
3. Plan sytuacyjny: 1 -  granice strefy ochrony 
krajobrazowej, 2 -  granice strefy podlegają
cej szczególnej ochronie konserwatorskiej, 3 
-  drogi widokowe, 4 -  punkty widokowe
4. Panorama wzgórza kalwaryjskiego
5. Ogólna dyspozycja terenu -  wariant II: 1 -  
zabudowa jednorodzinna zwarta, 2 -  zabudo
wa zagrodowa, 3 -  usługi turystyczne, 4 -  
sady, 5 -  usługi oświaty, 6 -  pole namiotowe 
i urządzenia sportowe, 7 -  zieleń parkowa, 
usługi handlowe, gastronomiczne, rzemieśl
nicze i kulturalne, 8 -  parking

1. The Calvary hill
2. The existing development
3. Site plan: 1 -  limits of the landscape pro- 
tection zonę, 2 -  limits of the zonę under strict 
conservation care, 3 -  visual roads, 4 -  visual 3 | 
points
4. The panorama of the Calvary hill
5. The generał division of the area. Variant II'
1 -  compact single-family housing, 2 -  far- 
mhonse development, 3 -  touristic services, 4 
-  orchards, 5 -  educational services, 6 -  camp' 
ing field and sports furnishings, 7 -  park 
greenery, trade, catering, crafts and cułtural 
services, 8 -  parking lot
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szaru o wiodących funkcjach turystycz- leading touristic functions. Therefore 
nych. Jest więc szansa, że przy odpo- there is a chance to save Kalwaria 
wiednich środkach i planach Kalwaria Pacławska by adeąuate nieans and 
Pacławska będzie uratowana -  jako plans -  as a skansen or tourist yillaae 
skansen lub wioska turystyczna. The authors ofconsenrationconclusions
Za skansenem opowiadają się autorzy support the skansen idea. They propose 
wn.oskow konserwatorskich. Propenu- t 0  restore the settlement to the condition 
ją przywrócenie osadzie postaci z końca Df the end of the nineteenth century and 
XIX w. oraz rekonstrukcję charakterys- to reconstruct the characteristic com- 
tycznych elementów zespołu z okresów plex elements from the previous 
wcześniejszych. Użytkownikami skan- periods. The most valuable buildings in 
senu byfyby przede wszystkim domy blocks around the market sąuare would 
pracy twórczej, które zajęłyby najbar- beadaptedforhousesforcreatiyew ork  
dziej wartościowe domy w blokach przy This project, however, envisages dis- 
rynku. Propozycja ta wymaga jednak placement or resettling of a group of 
przekwaterowania i sukcesywnego perm anentresidentsasw ellasaccum u-
przejmowania opuszczonych budyn
ków pewnej grupy stałych mieszkańców 
oraz skupienia znacznych środków in
westycyjnych potrzebnych dla jedno
czesnego wykonania prac moderniza
cyjnych, konserwatorskich oraz budo
wy niezbędnych urządzeń technicz
nych. Zgodnie z intencją autorów pro
jektu Kalwaria byłaby „żywym skanse
nem", mogącym spełniać jedynie ogra
niczone funkcje turystyczne ze względu 
na zabytkowy charakter osady.

lation of considerable investment 
means needed for simultaneous moder- 
nization, conservation and buiłding the 
necessary technical instalłations. Ac- 
cording to the designers’ intention, Kal
waria would become a "live skansen" 
which can fulfill only limited touristic 
functions because of smali program of 
accessible services.
Fhe other design version, prepared by 
the designers' team from the Polytech- 
nic Institute in Warsaw, assumes the

Druga wersja projektu opracowana preservation of the former character of 
przez zespół autorski Politechniki War- the settlement, the adaptation of the 
szawskiej zakłada utrzymanie dotych- buildings for hostels, inns and boardinq 
czasowego charakteru osady, adapta- houses as well as a considerable devel- 
cję budynków na domy pracy twórczej, opment of trade and service network, 
schroniska, stanice i pensjonaty oraz preparation of camping fields and park- 
znaczne powiększenie istniejącej sieci ing lots for mass tourism. In the adapta- 
placówek handlowych i usługowych, tion desings for the existing buildings
wytyczenie pól campingowych.
W projektach adaptacji istniejących bu
dynków a także we wszystkich nowych 
domach, których architektura jest inspi
rowana przez tradycyjne formy budow
nictwa drewnianego w Kalwarii przyjęto 
zasadę przeznaczenia parterów na mie
szkania gospodarzy i umieszczenie po
koi gościnnych i sal zbiorowych w kon
dygnacjach poddasza. Niemal wszyst
kie placówki usługowe i handlowe zo-

and in all new buildings whose ar- 
chitecture is inspired by traditional 
wooden buiłding forms, it is planned to 
locate the owners' apartments on the 
ground floor, and guestrooms and col- 
lective halls in the attics. Almost all the 
services and shops were located around 
the market sguare adjoiningthe monas- 
tery. The designers also suggest to use 
the field laying idle for raising of sheep. 
The flock would ensure additional

stały zaprojektowane wokół Rynku working places for Kalwaria's inhabit- 
przylegającego do klasztoru. Autorzy ants not engaged in touristic services •  
projektu proponują również, aby dzi
czejące pola poza strefami ścisłej 
ochrony konserwatorskiej przeznaczyć 
na hodowlę owiec. Owczarnia zapewni
łaby dodatkowe miejsca pracy dla lud
ności Kalwarii nie związanej z obsługą 
turystów. •

8. Rozwinięcie wschodniej pierzei Rynku
9. Projekt adaptacji budynku typowego 
w strefie przyrynkowej. A ~stan istniejący; B -  
plan parteru; C -  plan poddasza; D -  przekro
je poprzeczne a-a, b-b, c-c; E -  elewacja 
południowa
10. Projekt adaptacji budynku z dwoma pod
cieniami na klub, kawiarnię i schronisko. A -  
stan istniejący; B -  plan parteru; C -  plan 
poddasza; D -  przekrój a-a; E -  elewacja 
południowa; F~ elewacja wschodnia
11. Propozycje projektowe. A -p la n  parteru; 
B -  plan poddasza; C -  przekrój poprzeczny;

elewacja frontowa i boczna
1 2 . Propozycja projektowa. A -  plan parteru; 
B -  plan poddasza; C - elewacja boczna

8. The development of the east Market 
frontage
9. A design for adaptation of a typicał build- 
mg in the area adjoining the Market Square. 
A ~ present State, B -  ground plan, C -  attie 
p an, D -  a-a, b-b, c-c cross-sections, E -  south 
e!evation
10. A design for adaptation  of ab u ild in n  with 
two arcades for a club, cafe and hostel A -  
present State, B -  ground pian, C -  attie plan,
D ~ a“a cross section, E -  south etevation F~ 
east elevation
U. Design proposals. A -  ground plan, B -  
athe plan, C -  transverse section, D -  front and 
side elevation
12. Design proposal. A -  ground plan, B -  
attie plan, C -  side elevation 69



Bogactwo społeczeństw wyrażane 
jest wartością zasobów material

nych, jakimi ono dysponuje, a więc i za
sobów budowlanych. Czym więcej po
siadamy takich wartości, tym bardziej 
istotnym staje się problem ich konser
wacji i eksploatacji. Zasoby budowlane 
miast, szczególnie miast historycznych, 
wymagają prowadzenia stałych prac re
waloryzacyjnych. Prace te mają na celu 
ciągłe utrzymywanie wartości użytko
wych zabudowy, a w wypadku jej deka
pitalizacji, dokonywanie koniecznej wy
miany substancji zużytej moralnie i te
chnicznie tkanki. W sytuacji miast pol
skich istnieje ponadto problem uzupeł
nienia tkanki budowlanej, która po zni
szczeniach wojennych nie została do
tąd odtworzona.
Prace rewaloryzacyjne będą przeważ
nie wiązały się z koniecznością wprowa
dzenia do dawno adaptowanej substan
cji budowlanej nowych obiektów archi
tektonicznych. Adaptacją natomiast 
obejmowane będą przede wszystkim 
obiekty o wartościach zabytkowych. Ich 
zestawienie z budynkami o nowoczes
nej formie będzie więc głównym proble
mem roboczym dla architekta, proble
mem sfery odczuć estetyczno-kompo- 
zycyjnych.
Udane realizacje rewaloryzacyjne po
twierdzają tezę, iż koegzystencja archi
tektury zabytkowej ze współczesną jest 
możliwa pod warunkiem, że cechy ukła
du przestrzennego, który powstanie 
w wyniku zestawienia będą nawiązywa
ły do wartościowych cech indywidual
nego charakteru założenia poddanego 
procesom rewaloryzacyjnym. Indywidu
alne cechy układu przestrzennego są 
skarbnicą wartości architektonicznych, 
z której należy czerpać wzorce inspiru
jące poczynania twórcze. Rozwijając te 
stwierdzenia ogólne, można sformuło
wać kilka konkretnych wytycznych do 
tworzenia rozwiązań projektowych na
cechowanych poszanowaniem wartoś
ci zastanych i dążeniem do pomnażania 
tych wartości. Nawiązanie do jego ukła
du obecnego, rozwinięcie i uporządko
wanie ma polegać nie na stosowaniu 

70 zasady kontrastu „stare-nowe”, ale na

The wealth of societies is expressed 
by the value of accessible materiał 

resources, inchiding building resour- 
ces. The morę such vałues we have, 
the morę important becomes the prob
lem of their preservation and exploita- 
tion. City buiłding resources, especiałły 
those of the historie cities, require con- 
stant revaluation. Those works are 
aimed at preserving the utalitarian vał- 
ues of the development and, in the case 
of its depreciation, the necessary re- 
placing of the obsolescent and worn out 
building tissue. In the Polish cities, an 
additional problem consists in infilłing 
of the buiłding tissue which has not yet 
been reereated after the war dama ges. 
The revaIuation is usually linked with 
the necessary introduction of new ar- 
chitectural structure to the formerly 
adopted building substance. The adap- 
tation is concentrated above all on 
structures of historie value. Integrating 
them with buildings, modern in their 
form, becomes therefore the main work 
problem, the problem in the sphere of 
aesthetic and compositionai feelings of 
an architect.
The successfuł revaluations confirm the 
hypothesis that the coexistence of the 
historie and contemporary architecture 
is possibłe only when the features of the 
spatial pattern resulting from the integ- 
ration refer to the vałuable features of 
the individual characterof the revalued 
area. The individuał features of the spa
tial pattern are a treasury of architectur
al vałues which should be a source of 
inspiration for all creative activities.
To develop those generał statements we 
can formulate a few guide!ines for de
sign Solutions characterized by respect 
for the old vałues and striving to aug- 
ment those va!ues. Reference to its pre- 
sent pattern, development and adjust- 
ment should not be based on the con- 
trast' old-new ” buton the integration of 
the new development with the existing 
one with respect to its scalę, mass form, 
finishing materials, materials, propor- 
tions of elevation dwisions or even ar
chi tecturai details.
The designers should also strive tor

wiązaniu nowej zabudowy ze skalą, za
rysem bryły, materiałem wykończenio
wym, kolorytem, proporcjami podzia
łów elewacyjnych, a nawet detalem 
fragmentów zabudowy istniejącej. 
Zadaniem projektantów powinno być 
też zapewnienie w obiektach adaptowa
nych warunków użytkowych nie odbie
gających od obecnych form. Spełnienie 
tego warunku jest trudne, bo dawne 
standardy były inne niż dzisiejsze. 
W uzasadnionych wypadkach słuszne 
chyba będzie świadome odstępstwo od 
obowiązującego obecnie normatywu 
użytkowego na rzecz innych wartości, 
jakie można uzyskać w wyniku przebu
dowy.
Współczesne wymagania użytkowe, 
które nie zawsze są zgodne z przesłan
kami historycznymi wywierają wpływ na 
formy zabudowy w strefach rewaloryza
cyjnych. Nie możemy więc rekonstruo
wać w pełni układów architektonicz
nych z dawnych epok, ponieważ ich 
odtworzenie i utrzymanie jest niemożli
we. Ich kształt i funkcja wiązały się bo
wiem z określonymi, a dziś już nie istnie
jącymi objawami życia społeczno-go
spodarczego. Poza tym prawie w każ
dym z dawnych obiektów znajdują się 
nawarstwienia stylowe godne zachowa
nia, a dostosowanie obiektu do potrzeb 
współczesnego życia dodaje jeszcze 
nowe elementy wpływające na zmianę 
jego wyglądu. W efekcie powstaje za
wsze kompozycja architektoniczna, 
której -  w tej formie -  nigdy nie było. 
Jeszcze w większym stopniu analogicz
ne zjawisko zachodzi w układach urba
nistycznych. Jesteśmy tu na ogół w sta
nie konserwować jedynie poszczególne 
elementy układu: siatkę ulic, niektóre 
budynki, fragmenty obwarowań, poje
dyncze detale, ale nigdy cały układ, któ
ry bezpowrotnie zniknął razem z gene
racją mieszkańców, która go wytwo
rzyła.
To ostatnie stwierdzenie wydaje się nie
zwykle istotne z uwagi na częste kontro
wersje pomiędzy konserwatorem zabyt
ków a architektem. Kontrowersje te 
może najwyraźniej występujące w za
kresie zabytków urbanistyki wynikają 
stąd, że obie strony nie bardzo wiedzą, 
co winno podlegać ochronie. 
Przedstawiamy niżej niektóre problemy 
projektanta architekta podejmującego 
się rewaloryzacji zespołu zabytkowego. 
Ważne jest zagadnienie cech regional
nych. Obszar Polski, chociaż niewielki, 
jest silnie zróżnicowany. Różnice te wy
nikające z różnorodności warunków 
historycznych i gospodarczych: klima
tycznych, topograficznych, materiało
wych, osadnictwa, prawodawstwa itp. 
wytworzyły w naszych miastach i wsiach 
odrębności przestrzenno-architektoni- 
czne. Przy dzisiejszych dążeniach do 
standaryzacji i ujednolicania warunków 
życia, pracy i wypoczynku na obszarze 
całego kraju, przy sprawnie działają
cych systemach transportowych i infor
macyjnych, zagadnienia regionalizacji 
z punktu widzenia użytkowego i ekono
micznego mogą wydawać się parado
ksalne. Jednak nie wąsko pojęte prze
słanki użytkowe i ekonomiczne, lecz 
przesłanki społeczne powinny odgry
wać w tym zagadnieniu podstawową 
rolę. Wyrażają się one pragnieniem mie
szkańców do stworzenia własnego śro
dowiska mieszkalnego zgodnego z ich 
tradycjami estetycznymi i kulturowymi. 
Nawiązywanie do cech regionalnych 
może być dwojako rozumiane bądź jako 
naśladownictwo form dawnych, bądź 
też jako współgranie z tymi formami. To 
drugie rozumienie wydaje się słuszniej
sze, bowiem naśladownictwo formy 
wiąże się z naśladownictwem materia-

introduction of such utiłity conditionsin 
the adapted buildings which woułd not 
differ from the the present forms. Fulfill- 
ment of that condition is difficult as the 
old standards varied from the present 
ones. In some justified cases, it may be 
right to consciously depart from the now 
vałid utiłity norm to other vałues which 
may be achieved by restoration.
The contemporary utiłity reąnirements * 
-  which are sometimes opposed to the 
historical premisses -  influence the de- 
velopment form in revałued zones. We 
cannot, therefore, fulły restore the ar- 
chitectural patterns from the previous 
epochs as their rehabilitation and pre- 
servation is impossible. Their form and 
function were connected with some de- 
finite, no longer existing manifestations 
of the socio-economic life. Moreover, 
alrnost every old structure has stylistic 
stratification that is worth preserving, 
and the adaptation of the structure to the 
contemporary life reąuirements adds 
new elements influencing its appear- 
ance. It results in the creation of an 
architectural composition which has 
never existed in this form. In urban 
grids, an analogous phenomenon ap- 
pears to a greater degree. Usually we 
are able to preserve only individuał 
elements: Street grid, some buildings, 
fragments of ramparts, particular de
tails -  but never the pattern as a w hole 
for it disappeared irretrievably with the 
generation of the inhabitants who 
created it.
The last statement seems to be of par
ticular importance because of freąuent 
controversy between the authorities 
calłed to preserve the historie monu- 
ments, and architects. This controversy, 
most visible in the sphere of city plan- 
ning, results from the fact that both 
parties do not really know what should 
be preserved.
Below we present some problems of 
a designer-architect who undertakes re
habilitation of a historie compłex.
The guestion of regional features is very 
important. The area of Poland, though 
not very big, is highly diversified. These 
differences resulted from various histor
ical and economic conditions, climate, 
topography, materials, type of settle- 
ments, laws etc. and gave rise to the 
spatial and architectural distinetness of 
our cities and villages. Taking into ac- 
count the trend to standardize living, 
working and recreational conditions in 
the w hole country and the effective 
transportation and information systems, 
the problem of regions may seem  
paradoxical both from the utalitarian 
and economic point of view. However, 
the primary role in resołution of those 
problems should be played by social 
arguments and not by utalitarian and 
economic arguments in their narrow 
sense. They are expressed by the in
habitants’ desire to create their own 
living environment in accordance to 
their aesthetic and cultural traditions. 
The reference to the regionał features 
may be understood in two ways, nameły 
as an imitation of older forms or as 
a coexistence with those forms. The sec- 
ond way seems to be morę correct, as the 
imitation of form is usually linked with 
imitation of materials, construction and 
functional patterns. The form of a thatch ^  
or a shingle roof cannot be replaced by ‘ > 
any contemporary materiał. A one-level x 
wooden house from the south-east part  ̂
of Poland (Małopolska -  "Little Po- k 
land”) cannot find any contemporary E 
function. Therefore the reąuirement of * 
imitation of the regionał forms should « 
be fulfilled with great caution. Yet cuł- « 
tivat.ion of the regionał traditions such
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W!ęc wymogu naśladownictwa form re
gionalnych powinno być realizowane tneirs 
Z. użą ostrożnością. Natomiast wydaje zation 
*9 celowe kultywowanie w programach

zagospodarowania

as local bazaars, characteristic crafts 
and local fetes in the program of spatiai 
development is advised.
The generał urbanization of the country 
necessitates the city-like developmenl 
of a 11 settłements. Historie: monuments 
naturally integrated with the landscape 
lose a considerabłe part of their charm ił 
their surroundings undergo the urbani
zation process. If the natural błooming 
meadows, freeły formed river banks and 

mown lawns,

part
Po-

gospodarowania przestrzennego paths are replaced by 
reślonych tradycji regionalnych ta- beds of fłowers, concrete-paved slopes 

K|ch jak- ' -

it of

cuT 
11 ch

i-<: lokalne targi, charakterystycz- and asphałt roads, the historie stm eture 
pe r2 em<osła, miejscowe festyny itp. or compłex loses its spatial values. It 
^owszechna urbanizacja kraju stwarza should be considered w hether sonie his- 
cnieczność zagospodarowywania na toric complexes should not be presenred 

kich ^  mj e}Ską wszystkich siedlisk ludz- ‘with their surrounding landscape, in the
. - Zabytki wtopione w krajobraz o ce- 

ur- h n^turalnych tracą wiele ze swego 
oku ' 9 dy ich otoczenie podlega pro-

Urh^ni7arii CXrl\łs°m urbanizacji. Gdy naturalne 
. Kw,econe łąki, swe

sanie way as the natural reserves.
From the point of view of the conserva- 
tion authorities, a historie complex, 
situated in the contemporary city struc- 
ture and freąuently integrated with the 
later developments should be sępa-

j . . łąki, swobodne brzegi rzek 
* * * !  zostają zastąpione strzyżonym

wnikiem, klombami kwiatów, wybe- rated. uounts may ansę wnemer u is 
JJnowanymi skarpami oraz asfaltowymi ałways right. A medieval city, sur- 
j obiekt lub zespół zabytkowy rounded by walls, is easily indi-
WaCl.Swe wartości przestrzenne. Nasu- vidualized in the city tissue by the loca- 
któ Sl̂  W miełscu Pylenie: czy nie- tion of a green belt along the former 

rych  ZeSDOłÓW 7ah\/tWn\A/\//^h lao-rrńł
1 - vJ 1 I , I m c j o u u  j j y i c m i t f .  u / i y  n i e -  u o i i  u i  a  y i c c u  u c u  u i w i y

z rycb zespołów zabytkowych łącznie fortifications. It is possible only if the 
żv ^Czai^cym *oh krajobrazem nie nale- later development, situated along the 

*ak> iak obroni się rezerwaty walls, is not technically and spatially
later developm ent, situated along the 

- c taK, jak chroni się rezerwaty walls, is not technically and spatially 
2 e yrody' valuable. However it may happen that
r2 0Ŝ °  ̂ 2abytkowy osadzony w struktu- such a developm ent constitutes a spa- 
pi WsPółczesnego miasta, często wto- tial whole with the surrounding outer 
z ny w późniejsze układy zabudowy districts, e.g. is a frontage of a Street 
p o " * *  widzenia konserwatorskiego going along the city walls or of 

. ,n*en być wyodrębniony. Zachodzi a homogenously developed sąuare in 
l^ jje nak wątpliwość -  czy zawsze, front of the former city gate. In such 
c Sto średniowieczne, które było oto- cases, the decision to uncover the old 
z tk6  rnurerr1, âiwo jest wyodrębnić city walls should be deeply studied. 
Wzdł m*ejskiej przez założenie A historiecom plexisoften  visualiy inte- 
ni J UZ dawny°h fortyfikacji pasa ziele- grated w ith the surrounding landscape. 
9 dy 7S1!° mo2j'we jedynie w przypadku,9 dv 7  k " M,̂ ,lwe ieQyn|e w przypadku 
□syf,, Udowa 2  okresów późniejszych 
fości °.wana w linii murów nie ma war- 
Zdarz echn,cznych i przestrzennych, 
rzy ła 3  Sl̂  êdnak’ że zabudowa ta two- 
frznych*1 *6  Z 2abud°wą dzielnic zewnę- 
nP ien nowe założenia przestrzenne, 

1 ną z pierzei ulicv now stałei nodmi,rV ":^  2  Plerzer ulicy powstałej pod 
arni miasta ' ‘ ‘

2 a9osp 
nego
^ ty ch

zaooe ,M,asra’ ,ub ścianę jednolicie 
nogo P̂ darj0 waneg° placu wyznaczo

Przed dawną bramą miejską.

These relations usually exceed the de- 
fined preservation spheres thus not be- 
ing subject to any protection. An ar- 
chitect who  Controls the developmentof 
the city as a whole should take this 
problem into consideration. It is often 
not so which can b e . proved by the 
skyscrapers in the Old City in Warsaw 
and the boiler plant chimney in the 
silhouette of the Wawel hill in Cracow.

- -  uirtiiićj !iut;j»iv£|. New high rise structures, even though
wypadkach decyzja odsłonięcia sometimes situated in a considerabłedaw yFdQKaoh decyzja odsłonięcia sometimes situated in a consicmiciui« 

roznT b rnurów powinna być wnikliwie distance from the historie complex, ap- 
2e atr20na' pear over the roofs of historie houses
nySp°| 2abytkowy jest często powiążą- thus changing the composition, scalę 
ra 1 °kowo z otaczającym go krajob- and visual relations of he complex. 
za u T re,acie zwykle wykraczają po- In case when the development in the 
Sa S a 0ne strefy konserwatorskie i tym historie district is of less value and dates
tekt n*e Pod,e9ajĘ ochronie. Archi- 
całoś ,S2tâ Û Cy krajobraz miasta jako 
Pod |C P°winien to zagadnienie brać

from a later period the grid is often the 
most valuable document of the city his-

____ _________ tory. For that reason, the historians and
njflrhUwa9^’ a że często tak nie jest, conservation authorities would like to

n swiaH/*™ ----- • ' preserve as many elem ents of the plan
as possible. The' city plan not only was 
the determinant of the spatial form of 
the development but also reflected the

w
|ppk . 7 ** -- ior\ 111 jco i,
tle qawiadc2  ̂ przykłady wieżowców 

min afe9° Miasta w Warszawie i ko- 
^ ,n c*epłowniwzaór7 K nVvni w Iw e c ie  wawelskiego
mi zah tuPojawiające si^ P°nad dacha- ________ r
°biekt  ̂k°wych domów nowe, wysokie functions, legał and ownership systems

się ponad dacha
'iektJ 7 ” ^ "  — "«ów nowe, wysokie iuncuuns, i^yai □«« t  - j —

y> niakiedy nawet znajdujące się and the dwellers' social standing. N 
zabvtkCZn*e ŜZe  ̂ od ê9^°ści od zespołu adays, with the changed politicał, 
kom nrf^ -90, C2 ŝt0 zmieniają jego 
Plan h Zyc^ ’ s kalę i relacje widokowe.

Ia" Mielnicy zabytkowej

Now-

gdy jer ^ K ^ oyTK°wej -  w wypadku, 
i Poch Z budowa ma mniejsze wartości 
częstn0  21 Z okresdw późniejszych, jest 
tem k- .naiwartościowszym dokumen- 
em historii miasta n i.L ™  ____i konQcf^0r  ̂ m‘asta- Dlatego historycy 
iajwięcreTelprZy zabytków chcieliby jak 
chować p f mentow tak|ego planu za- 
w w n a ';nP'an miasta Poza tym, że był 
ao 7 l  7 k,em kaztałtu przestrzenne-

£SSdScjTrównież odzwiercie_i wła*rY^ sVstemu prawnego
9 o mip! bIOWe9°  oraz składu socjalne- 
zmianip Z anców- Obecnie, gdy uległy 
cze i o warunki polityczne, gospodar-' SDntpP7nA  ̂i_
dawnym°ut?ZHe' P'an m'asta w jegoym układzie musi ulegać zmia-

eeonomic and social conditions, the 
former urban grid has to undergo ałtera- 
tions. Despite the historians postulates, 
the streets will be w idened and new 
comm unication routes built. In spite of 
this fact, the spatial plan values should 
be preserved to the highest degree poss
ible. However, the preservation cannot 
consist only of copying the old urban 
grid, for the ensuing functional changes 
would result in worse and worse utalita- 
rian Solutions. The creative transforma- 
tion of the developm ent structure with- 
out changes in the spatial plan vałues 
should allow liąuidation of the former 
property divisions in favor of preserving 
the verticał dm sions in the form of the 
new buildings recalling the former di-
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nom. Niezależnie od postulatów histo
ryków będą poszerzone ulice i przebija
ne nowe trasy komunikacyjne. Pomimo 
to wydaje się, że przestrzenne wartości 
planu powinny być w jak najszerszym 
stopniu utrwalane. Utrwalanie to jednak 
nie może polegać na stałym powielaniu 
dawnego układu zabudowy, gdyż przy 
kolejnych zmianach funkcjonalnych 
uzyskiwalibyśmy coraz gorsze rozwią
zania użytkowe. Twórcze przeobrażenia 
struktury zabudowy bez zmian wartości 
przestrzennych planu powinny dopusz
czać np. likwidację dawnych podziałów 
własnościowych na rzecz utrzymania 
w formie nowych budynków rytmu pio
nowych podziałów nawiązujących do 
dawnego układu działek. Wydaje się 
możliwa również likwidacja niektórych 
ulic w celu połączenia ze sobą sąsied
nich, zbyt wąskich kwartałów zabudo
wy, lub rozdzielenie nowym ciągiem ko
munikacyjnym -  pieszym lub kołowym -  
zbyt głębokich kwartałów zabudowy. 
Tego rodzaju zabiegi zmieniają dawny 
rysunek planu, lecz nie muszą zmienić 
kształtu przestrzennego zachowanych 
ulic. W wyniku tych przemian uzyskuje
my nowe, współcześnie pożądane war
tości wewnątrz kwartału na rzecz za
chowania np. dawnego zacieśnionego 
przekroju ulicznego. Nie plan bowiem 
jest wartościowym elementem prze
strzeni lecz zabudowa, która na jego 
kanwie powstaje.
Niesłuszne jest dążenie do pozostawia
nia dawnych traktów komunikacyjnych 
jako głównych ulic miejskich, szczegól
nie w wypadkach, gdy trakty te są wy
znaczone w przestrzeni szpalerem 
drzew lub wartościową zabudową. Wie
my bowiem, że nowa trasa komunika
cyjna, nawet klasy drugorzędnej, wyma
ga szerokich pasów w liniach zabudowy 
oraz dostatecznych rezerw na przepro
wadzenie uzbrojenia podziemnego. De
cyzja przekształcenia dawnej trasy ko
munikacyjnej we współczesną arterię 
uliczną kończy się zwykle jednostron
nym wyburzeniem zabudowy i wycię
ciem drzew. Natomiast przebicie nowej 
ulicy przez środek rozległego kwartału 
zabudowy powoduje jedynie koniecz
ność likwidacji wewnętrznej, mniej war
tościowej zabudowy działek oraz doko
nanie wąskich przebić przez zabudowę 
obrzeżną.
Tworzywo urbanistyczne miejskich ze
społów zabytkowych stanowią: zabudo
wa mieszczańska, dominanty prze
strzenne oraz -  często bardzo skromne 
-  układy zieleni. Kamienica mieszczań
ska była jednocześnie miejscem zamie
szkania, warsztatem produkcyjnym i lo
kalem handlowym. We współczesnym 
mieście dokonano rozdziału tych funk
cji. Wydaje się jednak, że struktura użyt
kowa rewaloryzowanych części miasta 
powinna nosić charakter wielofunkcyj
ny. Są powierzchnie użytkowe budyn
ków, które -  na przykład ze względu na 
hałas -  powinny być wyłączone z funkcji 
mieszkalnych. Odpowiednim zagospo
darowaniem tych powierzchni mogą 
być wszelkie urządzenia usługowe, kul
turalne i administracyjne, zarówno pod
stawowe jak i miejskie. Co jednak należy 
robić, gdy powierzchni mieszkalnej jest 
więcej niż wynikałoby to z potrzeb? 
Rozwiązanie tego problemu jest możli
we wtedy, gdy dopuścimy w owe miej
sce usługi typu technicznego, gospoda
rczego oraz komunikacyjnego, tj. stacje 
transformatorowe, pralnie, komórki lo
katorskie, garaże itp. urządzenia. Ina
czej trzeba by tam umieścić niepełno- 
wartościowe mieszkania lub wynikłaby 
konieczność odsunięcia budynków 
z dawnej linii zabudowy. W przypadku 

72 rozsunięcia zabudowy nastąpi oczywiś-

vision into lots. It is also possible to 
liąuidate some streets in order to link 
the neighboring, too narrow blocks or 
divide the excessively wide blocks by 
a new, pedestrian or vehicle Street. 
Such activities change the former plan 
but they do not necessarily change the 
spatial form of the preserved streets. 
Such transformations permit us to 
achieve the new, contemporarily 
needed values within the błock in favor 
of preservation of e.g. the old compact 
Street cross-section. For it is not a plan 
which is a valuable spatial element, but 
the deve!opment which has grown on 
this plan.
The tendency to transform the old com- 
munication tracts into the main city 
streets is not right, especially if those 
tracts are lined by trees or vałuable 
developm ent A new communication 
route, even a second-class one, reąuires 
wide belts *’cut out*’ inthe development 
and sufficient resources for developing 
the city. A decision about transforma- 
tion of an old communication route into 
a contemporary urban thoroughfare re- 
sults usually in pulling down the houses 
and cutting down the trees on one side, 
while building a new Street across a big 
błock rneans only the liguidation of the 
inner, less valuable lot development 
and preparation of narrow passages in 
the bordering development.
The urban tissue of the city's historie 
complexes consisted of tenement hous- 
ing, spatial landmarks and green areas 
(often very smali). A tenement house 
fułfilled the functions of lodgings, 
workshop and shop at the same time. In 
the contemporary city those functions 
are separated. It seems however that. the 
utility structure of the revalued parts of 
the city should be of a multi-purpose 
character. Some usable floor areas in 
the building should not be adapted for 
living purposes if only because of the 
noise. Those parts can be used for vari- 
ous service, cultural and administrative 
purposes, local or serving the whole 
city. Yet what should be done if the 
living area is bigger than reguired? This 
problem may be resolved by introduc- 
tion of technical, economic or com
munication services, such as trans- 
former stations, laundries, tenants’ stor- 
age rooms, gara ges and similar func
tions. Otherwise such area would be 
used for incompletely resolved apart- 
ments, or houses would be set back from 
the old building aliignment. The 
loosening of the development would be 
responsible for a change in the Street 
void cross-section, theref ore a change in 
its spatial character.
The form of compact development dif- 
fers considerabły from the presenthous- 
ing forms. Prefabricated ełements make 
it impossible -  to a considerable degree 
-  to imitate the old forms. A simplified 
functional detail is not connected with 
a detail derived from historical patterns. 
Steep roofs, lucaraes, chimneys, bal- 
conies, Windows, external staircases, 
galłeries of the old houses are difficult 
to imitate in the contemporary architec- 
tural forms. And yet it seems that the 
contemporary technologies, materials 
and development principles coułd be 
used for the modern creative interpreta- 
tion of the old forms if they did not 
follow rigorousiy the contemporary ar- 
chitectural canons worked out in the 
thirties. The finał effects of some at- 
tempts at such an interpretation were 
favorable. A steep roof covering a us
able attic, chimneys gathering ventila- 
tion ducts, proportions of balconies and 
Windows foliowing the lot patterns, 
stairs and oułer galłeries serving as sup- ar
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c,e zmiana przekroju wnętrza uliczne- 
9 o, a tym samym zmiana jego charakte- 
ru przestrzennego.
Forma zabudowy zwartej odbiega zna
cznie od form zabudowy mieszkaniowej 
obecnie stosowanej. Prefabrykowane 
systemy w znacznym stopniu uniemoż- 
!iw^ją naśladownictwo dawnych form. 
Uproszczony, funkcjonalny detal niema 
żadnych związków z detalem wykształ
conym na wzorach historycznych. Stro
bo dachy, lukarny, kominy, balkony, 
°kna, zewnętrzne schody, galerie daw- 
nych kamienic trudne są do powtórze- 
nia we współczesnych formach archi
tektonicznych. Wydaje się jednak, że 
°becne technologie, materiały oraz za
sady kształtowania zabudowy, jeżeli nie 
będą rygorystycznie przestrzegały ka- 
nonów współczesnej architektury wy
pracowanych w latach trzydziestych, 
m°gą być użyte dla potrzeb nowocześ
ni* twórczej interpretacji dawnych 
°rrn. Robione były próby w tym kierun- 

ku i efekty końcowe często dawały po
zytywne rezultaty. Stromy dach -  jeżeli 

^dzie krył użytkowe poddasze, kominy 
" Jeżeli będą zbierać przewody wentyla
mi116’ balkony i okna -  jeżeli nawiążą 
br°P°rcjami do dawnych wzorców, 
a schody i galerie zewnętrzne -  jeżeli 
2°staną użyte jako rezerwowe lub pod
stawowe połączenia pionowej komuni- 
. acłi w budynku, mogą stać się elemen
tami wiążącymi starą i nową zabudowę.* O lC ł l  CA I i IW W C J  4 C .d k /U V i

°93 one przysporzyć nowej architek 
Ur2e dodatkowych wartości użytko- 

^funkcjonalnych i estetycznych.
1̂ . krajobrazie miasta występują budyn- 

1 dominujące swą wysokością, bryłą, 
* * *  *ub usytuowaniem. Budynki te 

historycznych zespołach miejskich są 
^Vkle najcenniejszymi zabytkami ar- 

dektury. Ich ranga w kompozycji 
‘ejskiej jest wysoka, albowiem one są 
ernentami najbardziej rozpoznawal- 

Dzięki tym elementom można 
sposób najprostszy przeprowadzić 

t ,entyfikację poszczególnych fragmen- 
w miasta. Będą one spełniały swe za- 

anie jedynie wtedy, gdy w ich sąsiedz- 
łe nie powstaną nowe konkurencyjne 

ud°wle dominujące. Potrzeby funk- 
J°nalne miast wywołują jednak konie- 
2ność powstawania nowych obiektów 

ugowych, kulturalnych i administra
cyjnych, które z natury swej muszą mieć 

^ aież charakter dominant. W tym wy- 
PSdku jednak należałoby je wtopić 
i chU . d  istniejący tak, aby architektura 

n*e stanowiła konkurencji dla domi- 
^ar»t istniejących. Jeżeli natomiast 
^Pfzyczyn kompozycji całości zespołu, 
f0°rWa dominanta byłaby pożądana, jej 

rrna architektoniczna powinna być 
czególnie i wnikliwie opracowana, 

a eży pamiętać równocześnie, że nad- 
lar dominant w każdej kompozycji da~

, e ekt negatywny. W zespołach o małej 
a 12abudowy każdy większy budynek, 

u nawe* niewielki pawilon niewłaściwie 
ytuowany, może stać się dominantą 
^estrzenną. Dlatego w miarę możli- 
°sci wszystkie nowoczesne obiekty 
owinny być wpisywane w jednorodną 
rukturę zabudowy miejskiej, 
e en może pełnić w zespole zabytko- 

p o d s t a w o w 3  łub drugorzędną rolę, 
sze jednak musi być brana pod uwa- 

yy pr2y Pracach rewaloryzacyjnych, 
zi |m!ełs^im zespole średniowiecznym 
st en nie powinna kształtować prze- 
^rzeni miejskiej, może ją jedynie deko- 
s Wac ' Podnosić walory użytkowe ze- 
w\ zk° W mteszkaniowych. Zamienianie 
5  y rokowanych rynków w zielone 

werki, często z wysokimi drzewami, 
Powodowało w wielu przypadkach nie- 

skj2^ d*16 2miany w krajobrazie miej- 
m Również wycinanie drzew wzdłuż

plementary or basie connection of 
building levełs can become ełements 
linking the old and new deveiopnients( 
adding new utalitarian, functional and 
aesthetic values to the new architecture. 
Buildings dominating by their height, 
mass, function or location appear in 
every townscape. In historie urban com- 
plexes, such buildings are usuałly the 
most valuable architeetural monu- 
ments. Their importance in urban com- 
position is big as they are the most 
easily recognizable ełements. The indi- 

vidual city fragments can be most easily 
identified owing to those ełements. 
They will fulfill their function only if 
new competitive landmarks are not 
built in their vicinity. The functional 
city needs, however, necessitate build
ing new service, cultural and adminis- 
trative structures which by virtue must 
have a character of landmarks. In such 
a case they should be integrated with 
the existing grid in such a way that their 
architecture does not compete with the 
existing landarks. Yet if the composi- 
tion of the whole complex dictates the 
need for a new landmark, its architec- 
tural form should be deeply studied and 
carefully designed. It should also be 
remembered that excess of landmarks 
in a composition brings about the nega- 
tive effeets. In small-scale develop- 
ments, every bigger building or even 
a wrongly located smali pavilion can 
become a spatial landmark. For that 
reason, all the modern buildings should 
be adapted to the homogenous structure 
of urban developments.
The green areas can play a primary or 
secondary role in a historie develop- 
ment, but they always have to be taken 
into account in rehabilitation.
In medieval urban conipłexes, the green 
areas should not influence the urban 
space; they can serve as omaments and 
inerease the utalitarian values of the 
developments. The transformation of 
paved market sąuares into green parks, 
freąuently with tali treeś, brought about 
undesirable changes in the townscape 
in a number of cases. Cutting down 
trees lining the streets, liąuidation of 
park-type avenues or destruction of 
other green areas also brought about 
loss of aesthetic values of our cities, 
villages and open spaces.
The historie urban complexes are 
characterized by compact development 
grid. Urban interiors are closed and 
strictly defined. The building linę is 
sometimes interrupted by a vacant lot. 
The eontemporary principles of urban 
space formation, bełieving in open, 
loosened patterns, are freąuently trans- 
ferred to historie areas; they result in 
"chipped” developments. The contem- 
porary housing units of the housing 
development type built in historie dis- 
tricts brought about irreversible losses 
in spatial values. Row houses in linę, 
situated along or perpendicularly to the 
Street do not define unambiguously the 
Street interior, the same as a Iow service 
pavilion does not constitute the frontage 
of a sąuare. A complex of such pavil- 
ions, segment buildings and historie de- 
velopment create a haphazard, disor- 
derly image characterized by blank 
windowless building walls and dingy 
backstores of shops. Functional logie 
and aesthetic value of blocks with 
periineter building seems to be justif ied 
in old urban developmerits even if they 
do not have any historie value.
The realization of perim eter Street 
build ing has to conform to the existing  
build ing allignm ent and defined di- 
m ensions. A Street corner is particularly 
difficult to design. There is the danger



ulic, likwidowanie alej typu parkowego 
czy niszczenie innych założeń zieleni 
powodowało utratę walorów estetycz
nych naszych miast, wsi i terenów 
otwartych.
Miejskie zespoły zabytkowe charaktery
zuje zwarty układ zabudowy. Wnętrza 
urbanistyczne są tu zamknięte i ściśle 
zdefiniowane. W liniach zabudowy po
wstają niekiedy ubytki. Współczesne za
sady kształtowania przestrzeni miej
skich, hołdujące układom otwartym, 
rozluźnionym, przenoszone są często 
niesłusznie na obszary zabytkowe -  
w konsekwencji pozostają „szczerby” 
w zabudowie. Przykłady współczesnych 
realizacji budownictwa mieszkaniowe
go typu osiedlowego wprowadzonego 
na obszary zabytkowych dzielnic, spo
wodowały tam nieodwracalne straty 
w wartościach przestrzennych. Budy
nek segmentowy, liniowy, ustawiony 
wzdłuż czy prostopadle do ulicy nie 
określa jednoznacznie wnętrza uliczne
go, podobnie niski pawilon usługowy 
nie stanowi ściany placu. Zestaw takich 
pawilonów z segmentowymi budynkami 
wraz z zabudową zabytkową stwarza 
obraz przypadkowy, nieuporządkowa
ny, w którym dominują odsłonięte, bez- 
okienne ściany domów i niechlujne za
plecza pawilonów handlowych. Logika 
funkcjonalna i wartość estetyczna 
kwartału o zabudowie obrzeżnej wydaje 
się niemal uzasadniona w zespołach 
staromiejskich, nawet jeśli zespoły te 
nie mają wartości zabytkowych. 
Realizacja obrzeżnej obudowy ulic wy
maga honorowania obowiązujących li
nii zabudowy i utrzymywania ustalo
nych gabarytów. Szczególnie trudny do 
zaprojektowania jest narożnik przyuli
czny. Występuje tu niebezpieczeństwo 
wzajemnego zaciemniania się budyn
ków oraz zagrożenia intymności w mie
szkaniach po wewnętrznej stronie na
rożnika. Jednocześnie punkt ten w*kra- 
jobrazie miasta jest szczególnie istotny, 
bowiem z różnych kierunków wyznacza 
wewnętrzne przestrzenie miejskie. 
Analizując szczegółowo linie zabudowy 
łatwo dostrzec, że nie są one wyznaczo
ne wzdłuż linii prostej, lecz delikatnie 
łamią się i wyginają. Ta nieprawidło
wość nadaje układom zabytkowym 
pewną miękkość, dzięki której prosto
kątny układ ulic i bloków ożywia się. 
Stąd należy unikać w kształtowaniu ulic 
i placów długich odcinków prostych 
stosując drobne uskoki i odchylenia.

of mutuał blocking out ot light and infr- 
ingment on the privacy df the tenants 
łiving in apartments on the inner side of 
the corner. This point in townscape is 
essentia! as it delimits the inner urban 
spaces from various directions.
Whiie analyzing in detaił the building 
alłignment it can be easily noticed that 
the Lines are not straight but gently 
eurved and interrupted. Such an irregu- 
larity makes the historie grids łook mel- 
łow and the rectangular grid of streets 
and blocks come ałive. Therefore long 
straight sections in designing streets 
and sąuares should be avoided and 
smali changes and deviations intro- 
-duced in the building alłignment.
The new tissue replacing the old devel- 
opment in historie complexes should 
create additional spatial values but it 
should not negate the old values. The 
primary condition for proper integration 
of the new development with the old 
one is conforming to the old develop- 
ment in scalę. The scalę is usually being 
limited to the height of the buildings 
which is a simplification, for the spatial 
scalę is defined also by horizontal di- 
mensions and mutual relations of di- 
mensions. A real definition of the lenght 
or height in space is not easy for an 
observer for those dimensions are sub- 
ject to apparent foreshortenings or elon- 
gations. That is why the spatial scalę of 
an urban development should not be 
only the linear measurement, but also 
the visual angle, “perceptionangle” (K. 
W ejcherfs term), rhythm and the con- 
trast of the architectural detail in rela- 
tion to the human scalę and man's speed 
of movement.
The coloring of the landscape and the 
coloring of the town are important ele- 
ments of the spatial character, defined 
by materials and pigments applied, 
greenery and illumination. The diversi- 
ty of materials being at disposai of 
a contemporary architect is very big as 
compared with materials accessible for 
old building contractors. No wada ys 
traditional materials such as tile, brick, 
lumber, shingle, thatch and others are 
avoided and they were repłaced by 
morę modern materials. However, use 
of traditional materials in the perimeter 
walls in historie developments should 
be obligatory, even if it meant insinceri- 
ty toward the building construction. On
ly in this way can the locał color be 
preserved.

Przy wymianie znacznej części zabudo
wy w zespole zabytkowym powstająca 
nowa tkanka może i powinna stwarzać 
dodatkowe wartości przestrzenne, nie 
powinny one jednak dewaluować war
tości dawnych. Pierwszoplanowym wa
runkiem współgrania zabudowy nowej 
z zabytkową jest honorowanie skali za
budowy dawnej. Skalę tę sprowadza się 
najczęściej do wysokości budynków, co 
jest jednak uproszczeniem. Skalę prze
strzeni określają również wymiary w po
ziomie oraz wzajemne realacje po
szczególnych wymiarów. Rzeczywiste 
ustalenia przez obserwatora długości 
lub wysokości w przestrzeni nie jest 
łatwe, bowiem wymiary te ulegają po
zornym skrótom lub wydłużeniom. Dla
tego też skala przestrzenna założenia 
urbanistycznego powinna być nie tylko 
pomiarem bezwzględnym liniowym, 
lecz również kątem widzenia, „kątem 
środkowym” (termin wg K. Wejcherta), 
rytmem i kontrastem detalu architekto
nicznego w stosunku do wymiarów 
człowieka i prędkości jego poruszania 
się.
Koloryty krajobrazu, koloryt miasta -  to 
również istotne elementy charakteru 
przestrzennego określane przez użyte 
materiały budowlane, stosowane barw
niki, zieleń oraz oświetlenie. Różnorod
ność materiałowa, jaką dysponuje 
współczesny architekt, w stosunku do 
możliwości materiałowych dawnych 
majstrów budowlanych, jest duża. 
Współcześnie unika się materiałów tra
dycyjnych takich jak: dachówka, cegła, 
drewno, gont, słoma i inne, wypartych 
z powszechnego budownictwa na rzecz 
materiałów nowszych. W zespole zabyt
kowym należałoby jednak stawiać obo
wiązek stosowania w warstwie zewnę
trznej budynków materiałów tradycyj
nych, choćby za cenę nieszczerości 
w stosunku do konstrukcji budynku. 
Tylko tak można zachować lokalny 
koloryt.
Od współczesnej architektury wymaga 
się logiczności, która wynika bądź 
z przesłanek funkcjonalno-technologi- 
cznych, bądź z przesłanek estetycz
nych. W wypadku przebudowy zespo
łów zabytkowych generalnymi prze
słankami motywującymi konieczność 
rewaloryzacji zespołów zabytkowych są 
nie względy funkcjonalne i technologi
czne, lecz przede wszystkim względy 
emocjonalno-estetyczne •

Logic demarided from the contemporary 
arehitecture results either from func- 
tional and technological or from aesthe- 
tic premisses. In the case of reconstruc- 
tion of the historie complexes, the gen
erał arguments for the necessity of re- 
habilitation are based not on functional 
and technological but on einotional and 
aesthetic reasons •

m
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po ło żon y przy ujściu Sanu do Wisły 
Sandomierz otrzymał prawa miej- 

ni łeJ >°^  kon‘ec XIII wieku. Od panowa- 
3 Kazimierza Wielkiego aż do upadku

szveCKyP° Spo,itei jednym z ważniej- 
wych miast w Polsce. Zachowało się 
ratnłrn w*ele cennych zabytków, m.in.

Usz z XIV wieku, fragmenty murów 
k o i - * 1 Z bram3 Opatowską, kościół 
l» ®9iacki z XII wieku, późnoromański 
te §w. Jakuba oraz zamek. Kilka lat
w^ u m‘esto zostało objęte komplekso- 

 ̂ rewaloryzacją. Obsuwanie się skar- 
Ci ^ ,ślanei 9 roziło zawaleniem się częś- 

ddynków. W trakcie prac zabezpie- 
°no również zabytkowe piwnice i po- 

i ud m*a cj3 9 nące się pod miastem 
°stępniono je zwiedzającym •

s*tuated at the point on 
jm ® ^an river where it discharges 
t^e ^istula, received city rights at 
t^e enc* the thirteenth century. Erom 
to tt!eT  ° / King Kazimierz the Great 
Was 6 ^ecbne °* the Polish Republic it 
p0i °*}e  °* tbe most important cities in 
m n • ^  number of valuable historie 
dnmUmentS were preserved in San- 
W 6"2' e g - the CitY Hall from the 
Walleenth century, fragments of city 
chu ^P atowska Gate, collegiate
Po C from the twelfth century, late 
oast]^  ASCPIe ^  dacob's church and the 
w ,e ‘ *ew years ago, the city under- 
of th ^ mPlex rehabilitation. Landslide 
to d h 1lStUla embankment was a threat 
Ceg d bu^dings. The historie
buii+rS ,anc* underground chambers 
ODpn tbe city were madę safe and 
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Włosi mawiają, że nie wolno „ rob ić  
z różnych traw  je d n e j w i ą z k i In

nymi słowy, nie należy spraw różnych 
traktować jednakowo, gdy chce się wy
prowadzić wnioski uogólniające. To 
przysłowie staje się szczególnie ważne, 
jeśli rozważa się temat tak rozległy, jak 
przeciwstawianie wartości miasta 
współczesnego miastom historycznym. 
Nie można utrzymywać, że powstanie 
wszystkich nowoczesnych miast, no
wych dzielnic i osiedli miejskich zbudo
wanych od czasu tzw. rewolucji przemy
słowej jest katastrofą. Drastyczne jest 
stwierdzenie, że metropolia jest synoni
mem nekropolii. Są przecież, choć 
w niewielkiej liczbie, przykłady popraw
nego nowego budownictwa, poprawne
go w tym sensie, że stwarzają środowi
sko odpowiadające współczesnym po
trzebom życia ludzkiego. Nie sugerujmy 
się jednak takimi przykładami pozytyw
nymi. Ogólnie biorąc, sytuacja w nowym 
budownictwie jest zatrważająca.
We Włoszech i w całym basenie Morza 
Śródziemnego niełatwo jest znaleźć 
choćby jedno nowoczesne miasto, któ
re można by w pełni zaakceptować. 
Tymczasem nowe dzielnice Amsterda
mu, duńskie zespoły mieszkalne, kilka 
angielskich ,,new towns” i parę innych 
może stanowić wzór nowoczesnego 
środowiska miejskiego. Są one jednak 
wyjątkami, a nie regułą. Nie powstrzy
mały one -  jak dotąd -  zastępowania lub 
zmiany struktury wnętrz miast zabytko
wych, preindustrialnych. Stworzono 
wprawdzie kilka układów miejskich, 
w których usiłowano rozwiązać pro
blem prawidłowego zarządzania wielki
mi przestrzeniami zurbanizowanymi, 
ale nie miało to wpływu na opanowanie 
ciągłej ekspansji obszarów zabudowy
wanych. Tak więc kryzysu miast charak
teryzującego naszą epokę nie można 
rozwiązać tworząc kilka projektów czy 
realizacji wzorcowych. Jest to kryzys 
o szerszym zasięgu. By go przezwycię
żyć, trzeba rozważyć wiele zagadnień -  
od znaczenia, jakie trzeba przypisać no
woczesnemu miastu, po rolę, jaką ma 
odgrywać planowanie miejskie; od pro- 

78 blemów społecznych do problemów

There is a saying in Italy that you caiTt 
“m ake a bouąuet from d iffe re n t 

grasses”. In other words, you shoułd not 
treat different matters in the same way, 
if you want to draw generał conclusions. 
This pręverb becomes valid particularly 
if you want to examine a topie as broad 
as contrasting the values of the eontem- 
porary town with that of the historie one. 
One cannot maintain that all modern 
towns, new suburbs and urban settle- 
ments, built sińce the so-called Indust- 
rial Revolution, are a eatastrophe. It is 
rather drastie to State that the met- 
ropolis, is a synonim for a necropolis. 
There are, after all, though not in any 
great number exainples of correct new  
building, correct in the sense that they 
form the type of environment keyed to 
m ans contemporary living needs. Let 
us not get carried away by such positive 
exampłes. Generally speaking the situ- 
ation in new deveiopment is terrible.
In Italy, or for that matter in any of the 
Mediterranean countries, it is not easy 
to find at least one modern town which  
could be fully accepted. At the same 
tirne, the new suburbs from Amsterdam, 
the Danish houśing estates, severał En- 
glish "new-towns" and a few others can 
be models for the modern urban envi- 
ronment. They are the exceptions and 
not the m le. They have not halted, so 
far, the replacement of or change in the 
structure of the interiors of historie and 
pre-industrial towns. It can be said that 
several urban layouts have been formed 
where steps have been taken to resolve 
the problem of the correct handling of 
great urbanised spaces but not of con- 
stantly expanding developed areas. The 
problem of towns, characterising our 
age cannot therefore be solved by sim- 
ply formulating a few projects or model 
realisations. It is a further reaching 
crisis. In order to resolve it, many ques- 
tions have to be weighed -  from the 
significance which must be assigned to 
the modern town to the role it is to have 
in urban planning; from social to 
economic problems. Time and again on 
different occasions present living con- 
ditions in town łiave been condemned;

ekonomicznych. Wielokrotnie już pięt
nowano przy różnych okazjach obecne 
warunki życia w mieście -  propozycje 
i projekty, nawet jeśli je realizowano, nie 
zmieniały tych warunków. Wciąż poszu
kuje się koncepcji nowoczesnego mias
ta. W miarę, jak poszukiwanie wzboga
ca się o nowe studia kryzys rośnie. Na
suwa się więc pytanie: czy możliwe jest 
stworzenie nowoczesnego miasta? 
Łatwo powiedzieć, że metropolia równa 
się nekropolii. Trudniej wskazać, co 
mogłoby metropolię zastąpić. Przypu
szczam, że to nasze wątpliwości prze
szkodziły nam w stworzeniu środowiska 
prawdziwie nowoczesnego, sprawiły, że 
to, które powstało znalazło się natych
miast w kryzysie. Być może zbudowaliś
my fragmenty współczesnej Wieży Ba
bel, ale niestety nie powstrzymało nas to 
od burzenia, likwidowania miasta prze
szłości, od zastępowania go czymś in
nym poprzez nieustanne jego „uaktual
nianie”.
Gdyby w urbanistyce można było posłu
żyć się terminologią psychoanalityczną, 
moglibyśmy powiedzieć, że zrobiliśmy 
i robimy wszystko, by „wydobyć na 
światło dzienne” z naszego środowiska 
relikty przeszłości. To „wydobywanie” 
usprawiedliwiamy nowymi wymagania
mi. A przecież doskonale wiemy, że gdy 
niszczymy środowisko zabytkowe, nig
dy nie udaje nam się go zastąpić środo
wiskiem prawdziwie nowoczesnym. 
W pewnym sensie pogarszamy jeszcze 
te sytuacje i problemy, które chcielibyś
my rozwiązać. Obecnie miasto preindu- 
strialne-jeśli przetrwało-jest izolowa
ne albo wmieszane w dzisiejsze systemy 
urbanistyczne i wtedy powstaje parado
ksalna sytuacja: Stare Miasto pozostaje 
jedyną, co dalej wyjaśniam, „nowoczes
ną” częścią całego zabudowanego ob
szaru miejskiego. Nie udaje się nam 
bowiem utrzymać ani stworzyć tych 
charakterystycznych cech formy i treś
ci, które są typowe dla środowiska za
bytkowego ani nie udaje się ich prze
nieść w miejsce nowo zabudowane.
Co sprawia, że miasto przeszłości wciąż 
odpowiada chwili obecnej (najbardziej 
ze wszystkich stref miejskich)? Po 
pierwsze, nie tyle struktura fizyczna, co 
całe miasto było własnością mieszkań
ców i stanowiło dobro publiczne użyt
kowane i zarządzane w całości. Obec
ność klas społecznych różnych, ale zin
tegrowanych w tej samej tkance miej
skiej, czasem w tym samym budynku, 
zapewniało harmonijne funknjonowa- 
nie miasta i było tej harmonii dowodem. 
Miasto nigdy nie było klasowe, hierar
chicznie podzielone, tak jak teraz. 
I w przeszłości były pałace i zamki, koś
cioły i siedziby oficjalnej władzy, ale nie 
było, tak jak dzisiaj, segregacji na cen
trum i peryferie. Władza i jej siedziby 
były rozsiane na całym zabudowanym 
terytorium (pomyślmy o rozproszeniu 
kościołów i klasztorów), a plac nie był 
miejscem nielicznych i dla nielicznych, 
ale należał do wszystkich i służył wszys
tkim. Stosunek między miastem i środo
wiskiem naturalnym pozostaje nie
zmienny przez wieki. Rozważmy jego 
rozmiary, wielorakość aspektów i fakt, 
że reprezentowany był tu ogół społecze
ństwa. Zastanówmy się zwłaszcza nad 
scenerią i codziennym życiem obywa
teli.
Z biegiem czasu wytworzył się organizm 
warstwowy, lecz stanowiący całość, 
który -  jak przyjmujemy -  ustalił się na 
przełomie XVIII i XIX w. Szybkość zmian 
tego organizmu pozostaje w charakte
rystycznej zależności od szybkości do
świadczenia ludzkiego. Kiedyś, przed 
XIX w. była ona wolniejsza i pozwalała 
dostosować wkład poszczególnych

propositions and projects even if they 
have been realised have not changed 
these conditions. A concept for the mod
ern town is constantly being sought. To 
the same extent as the guest enriches 
with new studies, the crisis grows. Thus 
the cfuestion arises: Is it possibie to 
create a modern town?
It is easy to say that a metropoiis eąuals 
an necropolis. Hardet it is to point out 
what could replace the metropoiis. 
I suppose that our doubts have stood in 
the way for us to create an environment 
really modem -  they have caused that 
which has been created to find itself 
right away in a crisis. Perhaps we have 
built fragments of a contemporary To
wer of Babel, but that has not stopped us 
from demolishing and destroying the 
town of the past, from replacing it by 
something else and by constantly ’ mod- 
eroising” it.
If psychoanalytical terminology could 
be used in urban planning w e could say 
that have done and are doing every- 
thing to "bring to light” relics of the past 
from our environment. This * 'bringing to 
light” has been justified by new re- 
ąuirements. And we know perfeetły, 
after all, that when we destroy our his
torie environment, we can never replace 
it with a really modem environment. In 
a way we worsen these situations and 
problems which w e wanted to solve. At 
present the pre-industrial town -  if it 
has survived -  is isolated or mixed into 
today's urban systems and then 
a paradoxical situation arises: the old 
town remains the only "modern” part of 
the whole built up urban area. We can
not manage, however, to either main
tain or create these characteristics of 
form and substance, which are typical 
for a historie environment or manage to 
transfer them to a newly developed  
place.
What is the reason that towns of the past 
continually suit the present (morę so 
than any other urban zonę)? Firstly, not 
so much the physical structure as the 
whole town belonged to the residents 
and constituted the common property, 
utilised and govem ed as a whole. The 
presence of social classes, different but 
integrated in the same urban fibrę, 
sometimes under the same roof, has 
ensured the harmonious functioning of 
the town and there was evidence of this 
harmony. The town was never d i v i d e d  

by class nor hierarchy, as today it is. In 
the past there were places and castles, 
churches and official seats of govern- 
ment but there was not, as today. 
a segregation into the centre and the 
suburbs. The authorities and their of- 
fices were scattered throughout the 
whole built up area (let's consider the 
dispersal of churches and convents) and 
the sąuare was a place of the few and for 
few, but belonged to everyone and 
served everyone. The relationship bet' 
w een the town and the natural environ- 
ment remained constant through the 
ages. Let us consider its size, the multip' 
licity of aspects and the fact that the 
community at large was being rep' 
resented. Let us consider in particular 
the scenery and everyday life of the 
citizens.
As the time went on an o  r gani s in .  

stratified but constituting an entirety. 
was creating, which -  as we assume. 
became fixed at the tum of the eigh' 
teenth century. The speed at which that 
organism changed is characteristicaliy 
related to the speed of hurnan experi' 
ence. Once, before the 19th century it 
was slower and permitted the contribu- 
tion of particular persons in creating the 
town to be adjusted to the common ar
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osób w tworzenie miasta do środowiska environment which was the basis of and to, co jest historycznie wcześniejsze, i -  
zbiorowego będącego podstawą i Iw a- a lasting point of support. The streets jako że często się jej to udaje-dostoso- 
łym punktem oparcia. Ulice i place za- and sąuares of the historie town formed wać stare obiekty do współczesnej eks- 
bytkowego miasta tworzyły całą gamę a whole rangę of environments closely pansji.
środowisk ściśle powiązanych z budyń- connected with the buildings andthere Nie chodzi jednak o to, by znaleźć kolej
kami i nie istniał -  tak jak dziś-podział did not exit -  as there does today -  ny model projektu, opracować najświe- 
funkcji i terenu. Nie istniała strefa cha- a dm sion of function and area. There ższą teorię hołdując modzie, która każe 
rakterystyczna dla władzy publicznej was no characteristic zonę for public „uaktualniać” Stare Miasta. Od ponad 
i strefy prywatnej własności ziemskiej administration nor zones of private wieku zjawisko urbanizacji istnieje 
i budowlanej; w mieście przeszłości bu- ownership and current development; in w krajach o gospodarce typu wolnoka- 
dynki były pomyślane jako trwałe syste- the town of the past buildings were pitalistycznego i od wielu lat w krajach 
my zbiorowego środowiska, nie były za- conceived as permanent systeits of the o gospodarce socjalistycznej. I tu, i tam 
tern traktowane, jak dziś, jako ekonomi- collective environment and were not, as poszukuje się nowych modeli, nowych 
czne przedsięwzięcie powiązane z cza- they are today, treated as an economic projektów, które „stworzyłyby” nowo- 
sem odpowiadającym amortyzacji zain- enterprise linked with the time reguired czesne środowisko. Ale to poszukiwa- 
westowanego kapitału. W sumie miasto tor the redemption of the invested capi- nie -  jak wszyscy mogą stwierdzić -  jest 
nie było przedmiotem konsumpcji, któ- tal. In all, the town was not a consumer prawie zawsze nieudane, bo we wszyst- 
re po użyciu wyrzuca się. product which was to be thrown away kich tych projektach i rozwiązaniach
Warto się też zastanowić nad sprawą after use. występuje tendencja, by zachować nie-
typologii budynków i pałaców w daw- It is also worth-while considering the zmienną logikę ciągłości rozwoju me- 
nym mieście - z  pewnościązróżnicowa- matter of typology of the buildings and tropolii. Za wszelką cenę miasto musi 
nych, ale zawsze nadających się do za- palaces in the former town -  certainly rosnąć: nikt nie przejmuje się nadmier- 
mieszkania -  stale powiązana była ona differentiated, but always inhabitable -  nym zagęszczeniem, nienawiścią 
z określonym rodzajem użytkowania, it was constantly connected with i gwałtem, które od dawna towarzyszą 
a zwłaszcza ze strukturą miejską. Nie a specific type of utilisation, and, in „rozwojowi” ; liczy się tylko wzrost i eks- 
można tego powiedzieć o strukturach particular, with the urban structure. You pansja w miarę możliwości zaplanowa- 
urbanistycznych współczesnego mias- cannot say the same about the urban na i „nowoczesna”. Wprawdzie wiado- 
ta. Nastąpił potop, nie w romantycznym structures of contemporary towns. Then mo, iż wzrost dokonuje się ze szkodą dla 
znaczeniu odrzucenia przeszłości, came the deluge -  not in the romantic kogoą lub czegoś (ze szkodą dla tere- 
przerwania ciągłości historii, której nie sense of throwing off the past which nów i populacji sąsiednich lub zależ- 
można przyszłości zaproponować, ale could not be proposed for the futurę -  nych); ważne jest jednak, by się rozras- 
w tym znaczeniu, że miasto współczes- but in the sense that the contemporary tać, rozwijać, rozszerzać, powiększać, 
ne, czy się tego chce czy nie, nie wyraża town, whether we like it or not, does not Technicy, politycy i ekonomiści muszą 
już zbiorowości, która je zamieszkuje: express thepopulation, w hichresidesin zapewnić rozrost miasta za wszelką ce- 
jest mechanicznym zrealizowaniem kil- it, any morę: it is the mechanical real- nę; mówi się o cierpieniu, o końcu mias- 
ku mniej lub bardziej udanych projek- isation of a few morę or less sucessful ta, o śmierci cywilizacji, o nieodwracal- 
tów, dokonywanym przez władzę eko- designs carried out by economic, nym kryzysie systemu ekonomicznego 
nomiczną, biurokratyczną i administra- bureaucratic and administrative au- i politycznego. Nie chodzi nam o to, by 
cyjną. Tak nowe miasto wyprodukowa- thorities. And so the new town produced stwierdzić, że „miejski zespół zabytko- 
ne przez ustrój kapitalistyczny, jak i no- by capitalist systems, just like the new wy” jest piękniejszy i bardziej „nowo- 
we miasto -  jak dotąd -  postulowane town produced to datę by socialist sys- czesny” od współczesnej ekspansji: po- 
w ustroju socjalistycznym, jest obrazem ternsis anexpression of the economic or równanie to jest nie tylko formalne; po- 
władzy ekonomicznej lub politycznej. political authorities. równanie dotyczy dwu sposobów poj-
Trzeba też uzgodnić znaczenie słowa We must reach an agreement about the mowania miasta, a więc dwóch sposo- 
„nowoczesny”. Dla mnie „nowoczes- meaning of the word "contemporary”. bów użytkowania terytorium. Właśnie 
ny” znaczy dziś „z udziałem obywateli”, To me, it means “with the participation poprzez takie porównanie miasto prze- 
w sensie-„zrozumiały” i „akceptowany °f ł^e citizens”, in the sense of "under- szłości może stać się elementem rozwa- 
przez wszystkich”. stood" and "accepted by a ll”. żań nad organizacją przyszłego miasta.
Na miasto dawne obywatel mógł wywie- ln former times, the Citizen could have Chciałbym, by było jasne, że nie mam na 
rać wpływ dzień po dniu, kamień po some influence on the town, day by day, myśli neogotyckich cytadel z iglicami 
kamieniu. To pozwalało na jego pełne stone by stone. This enabled him to fully i pinaklami, a tym bardziej koronkowych 
zrozumienie i akceptację. Czy dzisiaj -  understand, to accept Taking into ac- zamków złucznikami, kuglarzami i krzy- 
abstrahując od tego, że czasy się zmie- count that time have changed, does to- żowcami. Proponuję jedynie, by zwró- 
niły -  obywatele rzeczywiście uczestni- day's Citizen have any say in cultural cić większą uwagę na dawniejszą część 
czą przy wybieraniu rozwiązań kulturo- Solutions or their political counterpart? zabudowanego terenu. Doprowadziło- 
wych i ich odpowiedników politycz- Is he comrinced about archi tectural or by to może do zaprzestania przyjętego 
nych? Czy dziś obywatele są przekonani urban pianning Solutions? How is the dziś „produkowania” współczesnego 
do rozwiązań architektonicznych dominating model presented, if we put miasta. Pomogłoby to w zachowaniu 
i urbanistycznych? Jak dziś przedstawia aside for a moment English new-towns tego, co pozostało z przeszłości, za- 
się dominujący model, jeśli odsunąć na and Swedish cooperatives etc.? The miast nieudanego zastępowania tego, 
chwilę na bok angielskie „new towns”, generał tendency, as I see it, consists of co pozostało -  czymś innym, w złącze- 
szwedzkie spółdzielnie itp.? Ogólna being inspired by the American ”sub- niu wszystkich sił ekonomicznych do 
tendencja polega, jak sądzę, na inspiro- urb" districts with infinite numbers of użytkowania domów już zbudowanych, 
waniu się „sub-urb” amerykańskimi houses scattered across the whole area. Wszyscy, sfera publiczna i prywatna, 
dzielnicami o nieskończonej liczbie do- This constitutes the maximum of indi- powinni współpracować w odzyskiwa- 
mków rozproszonych po całym terenie, vidual parcellation and departure from niu miasta, zanim się ono monstrualnie 
które stanowią maksimum indywidua!- any kind of social organization what- rozrośnie, przyznając miastu na nowo 
nej parcelacji i zerwania z wszelką orga- ever- f also consider that this dominat- wartość wspólnego majątku. Nie prze- 
nizacją społeczną. Sądzę też, że ten ing model is a reaction to trends in ciwstawiam miasta przeszłości miastu 
dominujący model jest reakcją na ten- contemporary architecture, a reaction to współczesnemu, miasta pewnego 
dencje we współczesnej architekturze, the "grands ensem bles”, to the "bed- i określonego -  hipotezie nieokreślonej 
reakcją na „grands ensambles”, na room-suburbs”, to the grouping of i bez granic. Przeciwstawiam ciągle 
dzielnice-sypialnie, na skupiska ludzi, people -  which sooner or łater become ekspansji peryferii -  odzyskanie tego, 
które wcześniej czy później stają się horrifying places of misery and despair. co już zostało zbudowane. Używać 
przerażającymi miejscami smutku i roz- Citizens do not want the contemporary tkankę miejską i budowlaną w sposób 
paczy. Obywatele nie chcą współczes- town and flee from it. They cast off any nowy, to znaczy skupić wysiłki oraz 
nego miasta i z niego uciekają. Odrzu- attempt whatever to group them to- zdolność produkcyjną i społeczną 
cają jakąkolwiek propozycję zgrupowa- gether, condemning contemporary ur- w jednym kierunku, to znaczy założyć 
nia ich razem, potępiają współczesną ban pianning or at least do not agree świadomie zahamowanie wzrostu mias- 
urbanistykę, albo przynajmniej nie zga- with the use, inrespeetto themselves, of ta. Nie trzeba projektować nic nowego 
dzają się na zastosowanie wobec nich technical propositions in a totalitarian dla odzyskania czegoś przeszłego. Po- 
propozycji technicznych w sposób tota- waY* Citizens cast off, whenever they nownie zużytkować to, co istnieje -  to 
litarny. To obywatele odrzucają, gdy tyl- can< technical Solutions imposed by the jest prawdziwie nowoczesne założenie 
ko mogą, rozwiązania techniczne, jakie authorities. So it is not a ąuestion of projektowania.
narzuca im władza. Nie jest więc kwestią coincidence that the economic and Koncepcja konserwacji lub innowacji, 
przypadku, że ta władza ekonomiczna political authorities hamper the further zastoju lub nieokreślonego wzrostu po- 
i polityczna przeszkadza w dalszym social use of the old town, that they ciąga za sobą dwie metody planowania 
społecznym użytkowaniu Starego Mias- strive by all economic and legał means przeciwstawne i nie do pogodzenia, 
ta, że usiłuje ona wszelkimi środkami, whatever, to destroy that which is his- którym odpowiadają dwie różne sytua- 

80 ekonomicznymi i prawnymi, zniszczyć torically earlier, and, as they often suc- cje urbanistyczne:

ceed, to adapt buildings to contempor
ary expansion.
We are not concerned, though, with 
finding the next in linę design model, 
working out the freshest theory which 
runs with fashion, which orders the old 
town to be brought "up to datę”. For 
morę than a century the urban pianning 
phenomenon has existed in countries 
with a free-capitalist type economy and 
for many years in countries with 
a socialist economy. Here and there one 
looks for new models, new designs 
which would "create” a modern envi- 
ronment, but this ąuest, as everyone 
knows, is almost always fruitless as in 
all of these designs and Solutions ten- 
dencies appear to maintain the change- 
less logie of the developinent o fth e  
metropolis. The town must grow at any 
cost; nobody pays any attention to the 
excessive crowding, hatred and use of 
force which for a long time has accom- 
panied "progress”; only growth and ex- 
pansion, in as much as can be planned, 
and the “modern” count. Really we 
know that growth is carried out to the 
detriment of someone or something (to 
the detriment of areas and populations, 
neighbouring or dependent); the impor- 
tant thing however is to grow, develop, 
widen, inerease, Technicians, połiti- 
cians and economists must ensure the 
growth of the town at all costs; one talks 
about suffering, about the end of the 
town, about the death of civilisation, 
about the irreversible crisis of the 
economic and political system. We are 
not concerned here with whether the 
"historie urban complex'' is morę beaut- 
iful and morę "modern” than the con
temporary expansion: the comparison is 
not only formal -  it concerns two ways of 
looking at a town -  thus two ways of 
utilising the area. It is just by such 
comparison that the town of the past 
may be the subject of considerations 
about the organisation of the futurę 
town.
I would like to make it elear that I was 
not thinking about neogothic citadels 
with spires and pinnacles, any morę 
than of fine castles with archers, wan- 
dering actors and crusaders. I only wish 
to draw greater attention to the older 
part of the built-up area. It might lead to 
an end in "producing” a contemporary 
town as is in vogue today. It would help 
to preserve that which remained from 
the past instead of replacing it with 
something else resulting from the con- 
centration of all economic forces to utiT 
ise houses already built. Everybody -  
the public and private spheres -  should 
cooperate to reclaim the town before it 
grows out monstrously, assigning the 
town anew with the value of the com- 
mon wealth. I am not confronting the 
town of the past with the contemporary 
town, a certain concrete town with an 
undefined and unlimited hypothesis.
I do constantly confront the expansion of 
the outskirts with the reclamation of 
that which has already been built. To 
use the urban and developmental subst- 
ance in a new manner means to concen- 
trate energy and aptitude, productive 
and social in one direction, it means to 
consciously establish a haft to urban 
growth. It is not necessary to design 
anything new to regain something from 
the past. To reutilise that which exists -  ] 
that is really a new design theory.
The concept of conservation or innova- 
tion, stagnation or undefined growth 
entailing two pianning methods, oppos- 
ing and unable to agree, which corres- 
pond to two different urban pianning 
situations:
-  the first, based on constant transfor-
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-  jedna polega na ciągłym przekształ
caniu i rozszerzaniu, które może do
konywać się w imię utopii albo banału, 
spekulacji i alienacji;
-  druga polega na zastoju przestrzen
nym, jest skromniejsza z punktu widze
nia inwencji projektowania, jest skute
czniejsza ideologicznie w nakłanianiu 
obywateli do odzyskiwania utraconych 
przestrzeni i funkcji.
Współczesne miasto, zawsze w ekspan
sji, jest na granicy załamania się; tylko 
jego umocnienie pozwala nam spodzie
wać się, że przetrwa. Wybór zatem doty
czy jednego lub drugiego zespołu wa
runków: narzuconej przez władzę cią
głości rozwoju miasta postliberalnego 
lub zarządzania, w ramach którego zo
stałyby przyznane albo mogłyby być za
gwarantowane od nowa prawa wszyst
kich użytkowników miasta. Umocnienie 
przeszłości może stworzyć bazę do zba
dania charakterystycznych cech nowe
go miasta, przy jednoczesnej próbie od
wrócenia obecnego poziomu dezinte
gracji naszego środowiska. Nie jest to 
abstrakcyjny model ani romantyczne 
odczucie, a w żadnym razie nie ma to 
być teoria projektowania, która chciała
by wykraczać dalej niż poprzednia po 
to, by z kolei zostać wyprzedzoną przez 
teorie nowsze. Gdyby tak było, zacho
wanie przeszłości byłoby jeszcze jed
nym rozwiązaniem technokratycznym, 
byłoby jeszcze jednym programem, któ
ry dąży do kierowania rozwojem miasta, 
byłoby instrumentem czysto technicz
nym. Przeciwnie, przy pomocy kontroli 
i obecności obywateli będzie można wy
próbować i przeprowadzać konserwa
cję, będzie można tworzyć wizję przy
szłości miasta odzyskując to, co dotąd 
zostało stworzone. Z chwilą, gdy kulty
wowanie przeszłości narzuca jako wa
runek, by mieszkańcy zawładnęli danym 
terytorium, staje się ono zagadnieniem 
politycznym i przeciwstawia się, właśnie 
jako akcja polityczna, procesom rozwo
ju i teoriom współczesnej urbanistyki 
rozwijającej się jak dotąd tak w Stanach 
Zjednoczonych, jak w krajach Europy-  
wszędzie tam, gdzie wychwala się archi
tekturę i urbanistykę „zastępowania". 
W rzeczywistości iluzją jest zamiar urze
czywistnienia kontroli zbiorowości lu
dzkiej w środowisku, które stale się 
zmienia, bez przerwy przekształca, 
wzrasta, w środowisku rozbitym i ode
rwanym od wymagań mieszkańców, 
które z tych wszystkich przyczyn jest 
źródłem alienacji („sub-urb" amerykań
skie, o których była mowa poprzednio). 
Konserwacja, odnowa i zmiana struktu
ry miasta przeszłości pozwalają na pau
zę, na refleksję, którą, z nadzieją iż uda 
się włączyć wszystkich zainteresowa
nych, będzie można wyrazić w nowym 
systemie polityki miejskiej. Celem takie
go systemu będzie zaplanowanie i do
skonałe wykorzystanie naszego środo
wiska historycznego po to, by stworzyć 
nową kulturę miast.
Zatem porównanie (i odpowiedni wy
bór) musi dotyczyć nie tyle sytuacji za
grożenia, ile alternatywy: tendencja do 
rozszerzania miasta (która waha się 
między dwoma biegunami -  „miastem 
baraków" w Rzymie lub w Trzecim 
Świecie, miastem nie planowanym, pra
wie „nielegalnym" i wyznaczonym pery
ferią) i tendencja do konserwacji i wyko
rzystania miasta zabytkowego. Nawet 
gdyby miasto przeszłości było tylko, jak 
niektórzy utrzymują, wyrazem absolut
nej władzy, przy dokonywaniu wyboru 
trzeba opowiedzieć się za tą właśnie 
częścią zabudowanego terytorium. Nie 
może być inaczej, gdyż dzisiaj, żeby 
konserwować miejskie zespoły zabyt- 

8 2  kowe, trzeba je zdobyć -  trzeba, by

mation and expansion, which can be 
carried out in the name of utopia or 
platitude, specułation and alienation?
-  the second is based on spatial stagna- 
tion, it is humbler from the point of view  
of design invention, it is morę ideologi- 
calły successful in persuading citizens 
to reclaim lost space and functions.
The contemporary town, always in 
a State of expansion, has reached 
breaking-point. Only its solidity lets us 
expect that it w ill last. Besides that, the 
choice concerns one or another set of 
conditions: the imposition by the au- 
thorities of a continuality of the devel- 
opment of the post-liberal town, or gov- 
erment, in whose framework rights for 
all users of the town woułd be awarded 
or could be guaranteed anew. Streng- 
thening the past may create a base for 
examining the characteristics of the fu
turę town, and at the same time striving 
to reverse the present level of disintegra- 
tion of our environment. This is no ab- 
stract model nor romantic feeling and at 
no time is it to be a design theory which 
would like to break out further than the 
previous one, only to be overtaken by 
newer theories. If that were the case, 
preservation of the past would be just 
one morę technocratic solution, one 
morę program which strives to control 
urban development, a purely technical 
instrument. On the other hand, with the 
help of the supervision and the presence 
of the citizens it w ill be possibłe to try 
and carry out conservation, to create 
a vision of the tow ns futurę, getting 
back that which was created to datę. 
The moment when the cultivation of the 
past reąuires that the residents take 
over additional territory it becomes 
a political ąuestion and is opposed, just 
like a political action, to the process of 
development and theories of contem
porary urban planning developing, just 
as they have done so to datę in the 
U.S.A. and countries of Europę, where- 
ver architecture and urban planning 
pride themselves on "replacement”.
In reality, it is an illusion to realise the 
supervision by human groupings in an 
environment which is constantly chang- 
ing, transforming itself, growing into an 
environment broken up and divorced 
from the needs of the residents. This is 
the source of alienation of the American 
"suburb" which I spoke about earlier. 
Conservation, renovation and structural 
change of the former town allows 
a pause, reflection by which, with the 
hope that all interested parties will 
manage to be joined in, a new system of 
urban połicy may be expressed. The 
goal of such a system will be the plan- 
nirfg and the optimum utilisation of our 
historie environment in order to create 
a new culture of towns. Besides that, 
comparison (and appropriate choice) 
must concern no so much the situation of 
endangering as much as the alternative: 
the tendency to expand which vacillates 
between two extremes: the "barrack 
town" in Romę or the Third World s 
unplanned, almost "Ulegał" towns, lo- 
cated on the outskirts -  and the historie 
town, any historie town at all. Even if the 
town of the past, as some maintain, were 
only an expression of absolute authori- 
ty, when making a choice, you must 
support just that part of the built up 
area. It cannot be otherwise, sińce to- 
day, in order to conserve historie urban 
complexes, they must be acąuired, the 
citizens must recognise it as having cul- 
tural value which is by its very defini- 
tion, common property like a painting or 
sculpture. Because historie urban com- 
płexes are towns themselves, their pub- 
lic conservation cannot take place ac-

obywatele uznali za własne to dobro 
kulturalne, które z samej swojej definicji 
jest dobrem zbiorowym, jak obraz czy 
rzeźba. Ponieważ miejskie zespoły za
bytkowe są miastami, ich publiczna 
konserwacja nie może przebiegać 
zgodnie z tymi kryteriami, które stoso
wane są w muzealnictwie. Ich prawdzi
wa konserwacja ma charakter bardziej 
społeczny niż architektoniczny. 
Spróbujcie pomyśleć o jakiejś współ
czesnej dzielnicy. Może o takiej, która 
należy już do historii współczesnej ar
chitektury i porównajcie ją z pierwszym 
zespołem zabytkowym, jaki przychodzi 
wam na myśl. Wyobraźcie sobie, że 
w mieście przeszłości wykonane zostały 
zabiegi konserwatorskie, higieniczne 
i technologiczne, a wzorce budowlane 
i struktury architektoniczne zewnętrzne 
i wewnętrzne zostały umocnione i od
restaurowane. Pomyślcie, że przystoso
wano do życia mieszkania i odzyskano 
usługi. Czy nową dzielnicę, czy miasto 
przeszłości wybralibyście dla siebie do 
mieszkania w takiej sytuacji?
Władza ekonomiczna i polityczna już 
dokonała wyboru lub go dokonuje. 
Miejskie zespoły zabytkowe coraz rza
dziej są użytkowane jako miejsca za
mieszkania (mieszkania i ich naturalne 
społeczne przedłużenie, usługi), a coraz 
bardziej były lub są wykorzystywane na 
działalność niezgodną ze starą struktu
rą miejską, której dochodowość z tego 
powodu jednak nie maleje. Centra stolic 
europejskich i amerykańskich są wyko
rzystywane jako centra zarządzania lub 
polityczno-administracyjne, jako centra 
handlowe lub -  co najwyżej -  na luksu
sowe burżuazyjne rezydencje. Czy takie 
użytkowanie byłoby możliwe, gdyby 
centra były tym brzydkim miejscem, 
przestarzałym i nie nadającym się do 
życia, jak to się utrzymuje? A wreszcie, 
czy naprawdę wierzycie, że robotników 
wypędzono na peryferię z przyczyn hu
manitarnych? Byłoby to równoważne 
stwierdzeniu: władza jest w rękach kla
sy robotniczej, a ta wybrała miejsce naj
lepsze i najnowocześniejsze: peryferia. 
Wiemy wszyscy, że tak nie jest. Nie zro
zumieliśmy natomiast, lub udajemy, że 
nie rozumiemy, iż miasto przeszłości 
jest jedyną częścią „nowoczesną" i że, 
w dziedzinie urbanistyki prawdziwymi 
reakcjonistami są zwolennicy innowacji 
a konserwatorzy są jedynymi rewolu
cjonistami •
Od redaktora:

G łos architekta Cervełlatiego, wy
kładowcy urbanistyki na Uniwer

sytecie w Bolonii i asesora Komuny 
Bolonii, przytaczamy jako skrajne 
i dyskusyjne stanowisko wobec pro
blemu miast Z  pewnością rzecz wyglą
da inaczej, gdy patrzy się na nią z Italii, 
mającej wielkie zasoby mieszkaniowe 
w starych miastach, inaczej gdy widzi 
się ją z Polski przeoranej dwoma świa
towymi wojnami lub gdy widzi się ją 
z któregoś z krajów afrykańskich. Cho
dzi tu nie tylko o sprawy architektoni
czne, lecz także o różne zadania społe
czne i gospodarcze. Skrajne stanowi
ska są jednak niezbędne dla wyzna
czenia jak najszerszych ram dla dys
kusji. Naszym zdaniem, poglądy Cer- 
velJałiego są w tym kontekście intere
sujące, gdyż traktują problem w odnie
sieniu do skali i zasady organizacji 
przestrzeni miejskiej w ogóle. Sądzi
my, że rewaloryzacja miast i dzielnic 
zabytkowych jest obecnie nie tylko te
matem „samym w sobie”, lecz także 
przyczynkiem do dalszego rozwoju 
urbanistyki współczesnej. Zgodnie ze 
starą maksymą łacińską „historia ma
gister vitae” zbudowaliśmy przedsta
wiony powyżej blok tematyczny #

cording to those criteria which are ap- 
plied in museum practice. Their public 
conservation has a social rather than an 
architectural character -  social in the 
sense that they can and should be util- 
ised and inhabited just like any other 
housing estate.
Try to consider some contemporary es
tate, perhaps one such as already be- 
longs to the history of contemporary 
architecture and compare it with the 
first historie complex which comes to 
mind. Imagine that inatown of the futurę 
some conservation, hygienic and tech- 
nological steps have been takenand the 
building pattems and architectural 
structures intemal and external have 
been strengthened and renovated. Con
sider that the dwellings have been  
adapted to be really lived in and ser- 
vices have been retrieved. Would you 
choose to live in the new estate or new  
town in such a situation?
The economic and political authorities 
have already madę their choice or are 
making it. Historie urban complexes 
ever morę rarely are utilised as places to 
live (homes and their naturał extension 
-  services), and have been utilised morę 
and morę for functions, in opposition to 
the old urban structure, whose profita- 
bility for that reason however does not 
decrease. City centres in the European 
and American capitals are utilised as 
centres of authority or politics and ad- 
ministration, as trade centres of for lux- 
ury bourgeois residence. Would this be 
possibłe if the centre were a place ugly, 
obsolete and not suitable for the life 
which it maintains? And finally, do you 
really believe that the working class has 
been driven out into the suburbs on 
humane grounds? It would be equiva- 
lent to State that, "authority is in the 
hands of the working class and they 
have chosen the best and most modern 
part -  the outskirts". We all know that 
that is not so. On the other hand, w e do 
not understand (or pretend not to), that 
the town of the futurę is the only "mod
ern" part, and that, in the field of urban 
planning, the real reactonaries are the 
supporters of innovation and the conser- 
vators (in the previous definition) are 
the only revolutionaries •

From the Editor:

7-*he voice of the architect Cervellati, 
lecturer in Urban Planning at the 

University of Bologna and Assessor of 
the Commune of Bologna is quoted by 
us as a rad i cal and controversial point 
of view with regard to town problems. 
The situation certainly looks differentif 
you look at if in Italy, with a lot of its 
population located in old towns and 
still different if you see it from one of 
the African countries. Here itis not only 
an architectural matter that we are eon- 
cerned with but also various social and 
economic tasks. Extreme points of \ieW  
are, however, indispensible for the 
marking-out of the widest limits for 
a discussion. In our opinion CerveT 
lati’s points of view are, in this context, 
interesting when they treat the problem 
in reference to the scalę and principles 
of urban spatial organisation in gener
ał. We consider that the revaluation of 
historie towns and areas is a t present 
not only a topic”by itself” but also 
a contribution to the further develop- 
ment of contemporary urban planning• 
In accordance to the ancient Latinmax- 
im, ”historia magister vitae” we ha\e 
built up the topical błock presented 
above •
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System MB 
System MB

arCh 3rCh‘ Barbara Ble,ec> Małgo- Designers: archtects Bąrbara Bielec, Małgo- gów użytkownika. Różne formy dachu
*ata Buratyńska-Seruga

wykonano w BPBO „Miastoprojekt"
wn ł° W W Jatach 1972‘ 1973 w wyniku we- 

nętrznego konkursu SARP. System MB 
* y,mał * nagrodę w 1973 r., tzw. „nagrodę 

sc U Za budown'ctwo jednorodzinne w Pol- 
n e w °9ólnopolskim konkursie organizowa- 
ym przez Centralny Związek Społdzielczoś- 
“ udownictwa Mieszkaniowego.

rzata Buratyńska-Seruga.
The design work was carried out in the 
design Office BPBO "Miastoprojekt" in Cra- 
cow during the years 1972-1973 as the resulł 
of SARP internat competition. The MB system 
took first prize in 1973, so-całled "prize of the 
year" for single-family housing in Poland, in 
a Poland-wide competition organised by the 
Central Union of Housing Co-operatives.

^ wórcy systemu MB - skrót utworzo- 
nV od imion dwóch jego autorek -  

dor!?^Û  2 3  sob3 wiele projektów osiedli 
nia ° W iednorodzinnych. Doświadcze- 
an projektowe, realizacyjne, a także 
c?e ,2a Zaleceń Kotońskich i współ- 
kanSnyĈ  tendencJ‘ użytkowania miesz- 
Wy ,a działki pozwoliły autorom na
Proiou!ęCie interesuj^cej propozycji 
wan kt0Wej' WsPólną cechą projekto- 
ło ś ć ^  W sys*em*e MB osiedli jest dba
nia i °  Cał°kształt terenu i jeqo dyspozy- 
^  linkcjonamo-p^estrzenną. 
struk m dotyczy funkcji, a nie kon- 
Pow Cjl * t 0  wVrdżnia go od znanych 
Wj ,SZec^n*e systemów budownictwa 
rnnH?ri°d2innego- w ramach przyjętego

uaułu-komórki 4,5
^ ‘elokrotność 30 cm umożliwiono ich

X w ? , ; k0mórki 4 2 0 X 4,20 m, lub 4,20 
okrotn°ść 30 cm umożliwion 

metrvW,anie ' 2 wie|o^rotnianie. Ta geo- 
komóC|fna[ układanka komórek (każda
ro2 W, rka ma starannie zaprojektowane 
tworz^Zanie funkcj° nalna) pozwala 
char r(̂ 2 norakie całości o różnym
temu9  ' wie,koac‘* Zaletą tego sys- 
ws z Jest nienaganne rozwiązanie 
mówę prezent°wanych typów do- 
ny > ^ystem nie jest uwarunkowa- 
syst a konkretną technologią ani 
al*2 ow em konstrukcyjnym. Daje się re- 
jak i kazd3 z metod tradycyjnych

The designers of the “MB” system (an 
abbreviation from their first nanieś) 

have already many estates of single- 
family houses to their credit. Experi- 
ences in design, realisation as well as 
the analysis of the Cologne Recommen- 
dations and the contemporary trends for 
the utiłisation of homes and building 
lots have enabled the designers to put 
forward this interesting design propos- 
al. A common characteristic for estates 
designed in the MB system has been the 
attention paid to the overall landscap- 
ing and its functional and spatial treat- 
ment.
The MB system involves function and 
not construction and this is where it 
differs from the widely known mul- 
tifamily building systems, In 
a framework using a modular celi 4.2 x 
4.2'm or 4.2 x multiples of 0.3 m, many 
variants have been worked out for their 
arrangement and multiplication. This 
geometrical arrangement for arranging 
the cells, for a carefully designed func
tion allows diversified layouts with dif- 
ferent characters and sizes. The advan- 
tage of this system is the irreproachable 
solution of all the types of houses pre- 
sented. The system is not dependent on 
any particular technology nor structural

od stromych, drewnianych po płaskie 
prefabrykowane stropodachy także -  
zdaniem autorów -  pomagają wkompo
nować osiedle w istniejące, tradycyjne 
układy. Pod tym względem system MB 
jest elastyczny.
Ma on jednak także pewne wady: prze
widywane metody realizacji takich ze
społów budynków czy osiedli pociągają 
za sobą konieczność wprowadzenia na 
plac budowy dużych przedsiębiorstw 
wykonawczych. Te przedsiębiorstwa, 
które osiągają prawidłowe wskaźniki 
ekonomiczne przy masowej i skoncen
trowanej produkcji -  narzucą maksy
malnie ujednoliconą technologię wyko
nania wszystkich elementów konstruk
cyjnych i wykończeniowych. Występuje 
sprzeczność między ideą autorską pro-

residents. A variety of roof forms rang- 
ing from steep timber ones to flatprefab 
r.c. slab roofs permit also, according to 
the designers to blend the estate into 
existing traditional arrangements. In 
this respect, the MB system is versatile. 
It has however certain shortcomings: 
the designers the estate to blend into 
tion of such groups of houses or housing 
estates invołve the local necessity for 
introducing large building enterprises 
onto building site. Such enterprises 
which attain correct economic results 
using concentrated mass production -  
they impose a maximum uniformity in 
the production technology for all struc
tural and finishing elements. There ar- 
ises a contradiction in the carrying out 
of diversification of form and detail in 
the buildings in the designers plan and
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kow PrZ  ̂pomocy technologii prefabry- system. Each traditional building 
bor anej. Mimo dużej dowolności w do- method may be employed just the same 
^ate^ .̂tacbn°logii budowy i w doborze x 1 ” T ~
czenii8 ° w Pudowlanych czy wykoń- 
dnych WyCh ~ system ten n*e wnosi ża- 
sdb u> n° Watorskich elementów w spo- 
ka  ̂ V R w ania czy wznoszenia miesz- 

2y postarali się, by pokój

jektu wykonania zróżnicowanych w for- technological and economic rationality 
rv,i* i Ki iWimi/An/ o Gf the large enterprise which strives for

product unification. Thus we have (and 
it can be seen from the photos of modełs 
and realisations) by necessity a great 
number of stereotyped houses, all the 
same and all built on the same allign- 
ment. A few existing house-types with 
diverse form and size, lose, by too much 
multiplication, their effect and consti- 
tute a mass production senes. It is the 
rule, with the mass, industrialised series 
pioduction which will always strive to 
standardise and simplify a product and 
decrease the scope of typical sizes. Thus 
we get many hectares of site “paved“ 
with atrial or semidetached houśe. The 
differences laid down of half or one 
storey in height over the large area 
become ąuite illegible.
In world wide practice and professional 

na dużej przestrzeni są literaturę, attempts to resolve housing 
on the principle of “intensive low-rise“ 
ranging from bungalows to four-storeys 
at a short dostance. Because they are 
morę legible, they give a better visual/ 
spatial effect and also give better 
economic effects, bearing in mind the 
number of residents per hectare. We

mie i detalu budynków, a racjami tech- 
nologiczno-ekonomicznymi dużego 
przedsiębiorstwa, dążącego do ujedno
licenia wyrobu. Mamy więc (co widać na 
zdjęciach makiet i realizacji) z koniecz
ności powielane w ogromnej liczbie ta
kie same domy, budowane „pod 
sznurek”.
Kilka istniejących typów domów o róż
norodnej formie i wielkości, przez zbyt
nie powielanie zatraca różnice i w efek
cie stanowi seryjną masówkę. Jest to 
prawidłowość masowej, uprzemysło
wionej, seryjnej produkcji, która zawsze 
będzie dążyć do ujednolicenia i uprosz
czenia wyrobu i zmniejszania typowych 
rozmiarów. Otrzymamy więc wielohek
tarowe pola „wybrukowane” „patiow- 
cami” i bliźniakami. Założone różnice 
wysokości w granicach pół czy jednej 
kondygnacji 
nieczytelne.
W światowej praktyce i literaturze fa
chowej znane są próby rozwiązania za
budowy mieszkaniowej wg zasady „ni
sko i intensywnie” przechodząc od do
mów parterowych do czterokondygna-

Autor;

as prefab technology. In spite of a large 
freedom of choice in building technolo
gy, materials or finish, the system does 
not introduce any innovatory elements 
into utiłisation methods nor in putting 
the building up. The designers have

cyjnych na niewielkim dystansie. Daje to 
lepsze, bo czytelniejsze różnice piasty- consider that using the MB system 
czno-przestrzenne, a także pozwala coułd get similar results •  
osiągnąć lepsze efekty ekonomiczne 
biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców 
na ha terenu. Myślimy, że w systemie 
MB podobna realizacja byłaby możliwa
•  Lu do m ir S łupeczański

Ludomir Słupeczański

chnjgn  ̂2awsze łączył się zarówno z ku- strived to keep the living room attached 
4 * jadalnią, jak również by miał Lr*** Hłrhan rUninn rnnm ^nH Alen

słonG^rednie poł3czenje z dobrze na- 
Powszf nu0nym tarasem j ogródkiem. Te 
d°mku Chnie 2nanezalety funkcjonjalne 
r2adko êdnor°d 2 lnnego są niestety 
tyce w S 0sowane w powszechnej prak- 
'*amervwn° SZen,a domów, choćby tzw.
° ccnićrianek Pozytywnie więc należy 
9 °  autorów do prawidłowe-
pr2 vstnorZyStywanja terenu działki oraz 
KówtVDo°nl arn,a zabud°wy do warun- 
neQo ron-̂  abcznych i kulturowych da- 
Możm 9 ,° nU kraju‘ .......-
jektow? 80 realizowania dobrze zapro- The possibility for building a well- 
renie. do VCh mieszkań w dowolnym te- designed home irrespective of terrain 

»r- tomiejsco^0 h1^ tecbno*0 9 ^ , przy użyciu and technology, and using local mate- 
o f "‘duże materiałów daje szanse na rials will open up possibilities for diver-

sification in building and its adaptation 
to the specific dernands of the futurę

to the kitchen and dining room and also 
for it to łead into a sunny terrace and 
garden. These functional advantages in 
a single family house, though so widely 
known in theory, are rarely used unfor- 
tunately in common building practice, 
even in the so called “American” 
houses. Thus we should commend the 
designers for their striving for the cor
rect site utiłisation as well as their ad- 
justment of the buildings to both typog- 
raphic and cultural conditions inherent 
in the particular region.

vJMiCe ---- " MUjcoŁaiWlld
st°sowan1 2  ° Wanie zat>udowy i przy- 

0Wan e ^  do konkretnych wymo-

lde°grarn systemu MB 1. ldeogram of the MB system.
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Generalnym założeniem systemu 
jest:

-  zapewnienie jak najlepszych warun
ków funkcjonalnych w mieszkaniu 
i przestrzenno-funkcjonalnych
w osiedlu,
-  dążenie do uzyskania bogactwa prze
strzennego układów urbanistycznych 
zabudowy jednorodzinnej w miastach 
o różnej wielkości, w różnych sytua
cjach w terenie górzystym i płaskim,
-  wprowadzenie powtarzalnych ele
mentów przestrzennych umożliwiają
cych zastosowanie powtarzalnych ele
mentów konstrukcyjnych wykonywa
nych różnymi technologiami.

rhe main idea of the system is as 
follows:

to ensure the best functional condi- 
tions in the home and functional/spa- 
tial ones in the estate? 
to strive for spatially rich urban Sys
tems of single-fam ily housing in 
towns of various sizes and on various 
topographical sites, whether fiat or 
hilly;
to introduce standard spatial ele- 
ments enabling the use of standard 
structural members madę according 
to various technologies.

-420 H- +- t ~4 2 0 t -420-j— 420 —]t210 t-420 • 420

W K  K K
•4204210+ 420

D D

D  H
■180+240+ 1-420

H

J-420 -1210

F
;o+300

D

-420 - 420-

•420
P  K
240+ 1 -5 4 0 -

K S  K L  t K S S  G G

D D D

H

► wi if
2 .  ' 5  igr

D

KK

S 2U I I

420

D

D

J42LL

D

H

D H W

nr

420

84

2. Elementy funkcjonalno-przestrzenne sys
temu MB. Segmenty: W -wejściowy, wejścio- 
wo-kuchenny, WK -  wejściowo-komunikacyj- 
ny, KK - komunikacyjno-kuchenny, J -  jadal
ny, D -  pokoju dziennego, H -  pomieszczenie 
„hobby” , P -  pracowni, K -  komunikacyjny, 
KS -  komunikacyjno-sypialny, KŁ -  komuni- 
kacyjno-łazienkowy, t  -  łazienkowy, ŁS -  
łazienkowo-sypialny, S -  sypialny, GG -  gar
deroby, G -  garażu
3. Przykładowe warianty kształtowania planu: 
A -  części wspólnej mieszkania (wielokrot
ność rozwiązań parteru); B~ części indywidu
alnej mieszkania (wielokrotność rozwiązań 
parteru, półpiętra i piętra)
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2. The functional/spatial elements of the MB 
system, the segments: W-entrance or entran- 
ce/kitchen; WK -  entrance/communication; 
KK -  communieation/kitchen; J -  dining 
room; D -  living room; H -  hobby room; P -  
work room; K -  communication/bathroom; Ł -  
bathroom; ŁS -  bathroom/bedroom; S -  bed- 
room; GG -  wardrobe/dressing room; G -  
garage
3. ExempLified variants of plan formulation: 
A -  common part of the home (several of 
ground-floor layouts); B -  individual part of 
the home (several layouts of ground floor, 
mezzanine floor and upstairs)

4. Domek wolno stojący parterowy - 110 nT 
pow. użytkowej. A - pian; 1 -  wiatrołap, 2 -  
garaż, 3 -  hall, 4 -  kuchnia, 5 -  WC, 6 -  
łazienka, 7 -  pokój dzienny, 8 -  taras, 9 -  
pomieszczenie „hobby” , 10 -  sypialnie, 11 -  
garderoba; B -  elewacja południowa; C -  
elewacja wschodnia
5. Domek bliźniaczy półpiętrowy z garażem -  
110 m2 pow. użytkowej. A -  plan; B-elewacja 
północna

4. Free-standing one-storeyed house -  lh-j
m2 usable floor space. A -  plan: 1 -  wind locK* 
2 -  garage, 3 -  hall, 4 -  kitchen, 5 -  W.C., 6 ' 
bathroom, 7 -  living room, 8 -patio, 9-hobbf 
room, 10 -  bedroom, 11 -  wardrobe/dressing 
room; B -  Southern eievation; C -  easterl* 
elevation. '
5. Dupie x split-level house with garage -11" 
m2 usable floor space. A -  plan, B -  norther*1 
elevation
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Przyjęto trzy obowiązujące wielkości Three operative sizes for usable floor 
Powierzchni użytkowych: 95, 110, 140 space, viz. 95, 110 , l40m 2were adopted. 
rr]2- Analiza funkcjonalna mieszkania A functional analysis of housing, based 
w oparciu o Zalecenia Kolońskie zaktu- on the Cologne Recommendation, madę 
alizowane w 1971 r. w Brukseli dopro- curent in Brussels in 1971, led to the 
wadziła do przyjęcia podstawowego po- adoption of the basie standard function- 
^tarzalnego elementu funkcjonalno- al and spatial element based on
'przestrzennego opartego o moduł 
kwadratu o bokach 4,2 x 4,2 m i o po
wierzchni użytkowej około 160 m l 
W związku z tym domkowi o pow. użyt
kowej 95 m2 odpowiada 6 segmentów

a sąuare 4.2 x 4.2 metres and a usable 
floor space of about 160 m2. In connec- 
tion with this, a home of 95 m2 would 
have six modules, a 110 m2 home -  7 
modules and a 140 m2 -  9 modules.

ftincjonalno-przestrzennych, domkowi A possibility also exists for using a re- 
0 Pow. użytkowej 110 m2- 7 segmentów, ctangular spatial module, one side of 
a domkowi o pow. użytkowej 140 m2-  9 which is 4.2 m, and the other- a multi- 
Segmentów. Istnieje także możliwość ple of 0,3 m which permits ełasticity in 
zastosowania prostokątnego modułu the layout and area corrections. Based 
Powierzchniowego, którego jeden ma on this module, the proposed basie func- 
4.2 m, a drugi jest wielokrotnością 0,3 m, tional and spatial elements of the sys- 

daje możliwość uelastycznienia dom- tern (segments of the home) which, de
ko i korekty powierzchni mieszkania, pending on their layout, give varietv in 
W oparciu o ten moduł zaproponowane the functional layout of the home, in the 
Podstawowe elementy funkcjonalno- cross-seebons m the usable floor area 
'Przestrzenne systemu (segmenty mie- and ^ ln , ie sPa la  ur an ayou ’ 
szkania), z których -  odpowiednio je xhe functional solution of one-family
zastawiając -  można uzyskać różnorod- 
ne: układy funkcjonalne mieszkania, 
Przekroje poziome i pionowe, powierz
an ie  użytkowe i wreszcie różnorodne 
układy urbanistyczne.

Rozwiązanie funkcjonalne domków 
Jednorodzinnych oparto o podział mie- 
12* an‘a na część użytkowaną wspólnie 

część użytkowaną indywidualnie, na 
^zupełniającą część gospodarczą z ga- 
azem, zakładając, że te funkcje powin-

homes based on a division into a part 
used commonly and individually sup- 
plementary utility part with a garage 
assuming that these functions should be 
formulated separately. The common 
part of the home fulfills all functions 
connected with the łife of the whole 
family, namely the preparation and con- 
sumption of food, rest and entertain- 
ment, learning, children s playing area, 
carrying out of individual occupations,

*  t e S ^ o d d z i S ^ Ć  f" ?  &e entertainment o fg u e sh , The 
wSDólna • , • . * followmg segments are brought into
kie funk^ ' eSZkama Spe,n,a te Wf ZySt' play: W entmnce or entrance/kitchen, 
^ l v  a w f J W ,ą2aneł ZZyC'e r n C a łe j r 0 '  W K  -  communication/entrance, K K -  
hia Josirków P V9°  T ' a iSP0ZyT '  communication/kitchen, J -  dining 
nauW z a £ w  H ^ P0CZyf) U ' r° 2ryW„ ' room, D -  living room, H -  hobby, P -  
^idualnar h , 2 ! CHrea 0Wania " ■'study work Place' K " communica- 
90ścf W ,L “P° d° Pan • PrZy,'!10Wan'a tion The „indhddual" part of the homeupodobań, przyjmowania 

Wchodzą do niej następujące 
9menty: W -  wejściowy, wejściowo- 

c Ucbanny, WK-wejściowo-komunika- 
j yjny» KK ~ komunikacyjno-kuchenny, 

~~ jadalniany, D -  pokoju dziennego, 
k ^ indywidualnych upodobań -  „hob- 
cy 1 p ~ pracowni, K -  komunikacyjny. 
^2^ść indywidualna mieszkania masłu- 
ayc. potrzebom członków rodziny, 
t . ł^c potrzebom snu, higieny osobis- 

b nauki, wypoczynku. Wchodzą do 
niJ nastęPui^ce segmenty: KS -  komu- 

acyjno-sypialny, _ komunj|<aCyj_ 
t ~ a2ienkowy> Ł ~ łazienkowy, ŁS -  
aar'®nkowo' sypia|ny, S -  sypialny, GG -  
ne feroby; Wszystkie wyżej wymienio- 

funkcje znajdują swoje odbicie

serves members of the family for func
tions such as sleep, personal hygiene, 
learning, rest. Here we have the follow- 
ing segments: KS -  communication- 
bedroom, KŁ -  bathroom, KK -  com- 
munication-bathroom, ŁS -  bathroom- 
bedroom, S -  bedroom, GG -  dressing 
room—wardrobe. All of these elements 
mentioned above are found in the Solu
tions of particular segments, depending 
on the size of the home and the family 
structure as well as individual needs 
and wishes in specifically addressed 
home designs. The functions of the utili
ty part of the home are not included in 
the segment structure but are resolved

w rozwiaź^ni^h T  idm dually, usually in the basemet or
ground floor depending on the vertical

win?!!*.3, strukturY rodziny oraz jej indy-
cross—section of tlie home. In the utility

widualnych7 nt™ h r " Uŷ ,r r J T * "  part of the home, we find the laundry, amycn potrzeb i upodobań w kon- _  .• •
k,retnych adresowanych rn™ia7aniach drym9 room' lron,!

PIĘTRO A R4RTER A

PARTER B PIWNICE B

■y^nych adresowanych rozwiązaniach arying roonl' ironing area’ pantry' storf  d°rnków Funkrie. J L T  rozwiązamacn for sporting and gardenmg eąuipment,
b o m k u n i e s a u Z ^  9° f  CZe* rubbish storage, workshop as well as 
zywane sa furnace room and fuel storage (depend-
W «ęści DSoąd m i r 'dUa, leK T  ing on the heating system adopted).
W ^ L ń o T cf od n r i r ’ ’Ub ParterZ6' These functional/spatial elements may 
domku W części l  T  Pionowego be together in different ways both 
pr^ w id zian ?Do m i s P CZe) 1 horizontally and vertically. In formulat-
szarni, prasowało C Zemapra ’SU' >ng the vertical cross-section, three 
czenia do Sp,2arn'.- P °mleSZ' basie possibilities have been adopted
to r to w eg o  i 0™ ^ ^ ™ *  SPfZę for the mutual linking of the "common"
Wania śmieci 9« ° i n'“ f g 0 ’ magaZyn° ' and ' indivłduar parts of the home: 
oraz c ’ warsztatu naprawczego , ... .. . .  ...
nośri J ° Wni ' sk,adu °Pału (w zależ- -  both • common" and ind.yidual 
nia) T °d przytete9 °  rodzaju ogrzewa- parts are łocated on the ground tloor 7. Grupy zabudowy szeregowej 
tr?enr»e e*ementy ^unkcjonalno-przes- (single-level houses)
zestaw! m° 9ąbyćw różnorodny sPosób 1 nart  on 
1 w P ioni^ * - ÓWn° w P°zlomje Jak

6. Grupy zabudowy szeregowej: domki pię
trowe typu A z garażem (po lewej stronie) i bez 
garażu (po prawej stronie). 1 - taras, 2 -  ciąg 
pieszo-jezdny, 3 -  ciąg pieszy

- domki pię
trowe typu B z garażem. 1 -  taras, 2 -  ciągi 

common part on the ground floor pieszo-jezdne, 3 - tereny rekreacji 
zarówno w poziomie jak and ”individual part on the upper level 8. Domki szeregowe piętrowe z garażem - typ 

Pion W kształtowaniu przekroju (split level houses), A i B o pow. użytkowej 110 ml A - plany; B
owego przyjęto w zasadzie trzy -  "common" part on the ground floor elewacja północna (typ B)

6. Group of row houses: two storeyed house< 
A -  type with garage (on left side) and without 
(on right) 1 -  patio, 2 -  combined road/foot- 
path, 3 -  pedestrian way
7. Row-housing groups -  B -  type two- 
storeyed houses with garages. 1 -  patio, 2 - 
combined road/pedestrian paths, 3 -  reerea- 
tional area
8. Two-storeyed row-houses with garages - 
types A and B, with usable floor area of lic  
m . A -  plans, B -  northern elevation (type B]



podstawowe warianty wzajemnego po- and "individual" upstairs (two storey 
wiązania części wspólnej i indywidual- houses).
nej mieszkania: Each of these variants may group
-  część wspólna i indywidualna na par- houses of different floor spaces and may
terze -  domki parterowe, be used for varied spatial layouts. The
-  część wspólna na parterze, a indywi- variation of the cross-section enables
dualna na półpiętrze -  domki półpię- the building to be adjustęd to fit the site 
trowe, topography. The part for common usage
-  część wspólna na parterze, a indywi- should ałways be located on the ground 
dualna na piętrze -  domki piętrowe. floor and linked with a garden and 
Każdy z tych wariantów może grupować greenery and the living room should 
domki o różnych powierzchniach użyt- have Windows facing the south, south- 
kowych i może być zastosowany w od- east or south-west.
miennych układach przestrzennych. In the spatial arrangement of the build- 
Zróżnicowanie przekroju pionowego ing, three spatial layouts have been 
stwarza możliwość dostosowania zabu- resolved:
dowy do terenów o urozmaiconym -  point -  individual free-standing and
urzeźbieniu. Część wspólna mieszkania semi detached,
powinna być zawsze usytuowana na -  łinear -  row houses,
parterze i powiązana z ogrodem i ziele- -  multidirectional -  atrium -  and car-
nią, a pokój dzienny ~ nasłoneczniony pet-iayout.
od południa i południowego-wschodu Houses of different cross-sections and 
lub południowego-zachodu. floorspace may be used in each of these
W kształtowaniu przestrzennym zabu- arrangements. By this means, large pos- 
dowy rozwiązano trzy podstawowe sibilities are formed for spatial or- 
układy przestrzenne: ganisarion in the building arrange-
-  punktowy -  zabudowa wolno stojąca ment. The number of residents per hec-
i bliźniacza, tarę in the illustrated urban layouts
-  liniowy -  zabudowa szeregowa, ranges from 30 to 50, The MB system
-  wielokierunkowy -  zabudowa atrial- operates to a greater degree with houses
na i dywanowa. of large floor area, in low-rise buildings
W każdym z tych układów mogą być with gardens. In this w'ay the propor-

* stosowane domki o różnych przekro- tions of the houses are better and there 
jach pionowych i powierzchniach użyt- is little unnecessary shading of the lot. 
kowych. Stwarza się tym samym dużo Homes have also been resolved, using 
możliwości kształtowania przestrzeń- this system, where several families have 
nego zabudowy. Liczba mieszkań na homes opening onto a common en- 
hektar w pokazanych przykładowych closed garden-recreation area. 
układach urbanistycznych kształtuje się The MB system is elastic and lends itself 
w granicach od 30-50. to change as time passes:
System MB operuje w przeważającej -  in the functional stnicture of the 
mierze rozwiązaniami mieszkań o dużej home, it creates possihilities for adapt- 
powierzchni, w budynkach niskich ing it to the various needs and likes of 
z ogródkiem. Otrzymuje się w ten spo- the residents,
sób korzystne proporcje domków i małe -  in the spatial structure of the com- 
zacienianie działki. W tym systemie roz- plex, it ereates possibilities for forming 
wiązano również mieszkania w zabudo- varied spatial layouts and for use in 
wie kilkurodzinnej komponowanej varied terrain locations. 
z wspólnym wnętrzem ogrodowo-wy- The segmented naturę of the system  
poczyńkowym. ensures suitabie conditions for the for-
System MB jest elastyczny i podatny na mation of such functional/spatial lay- 
zmiany w czasie: outs which will appeal to the user. It. is
-  w strukturze funkcjonalnej mieszka- only necessary to outline the cost of
nia stwarza warunki dostosowania go each segment for the user to have an 
do różnych potrzeb i upodobań użyt- idea how much the home would cost 
kowników, him. It has been proposed not to limit
-  w strukturze przestrzennej zabudowy the maximum floor space. Let the deter-
stwarza możliwość kształtowania u roz- minants be the size of the lot, the loca- 
maiconych układów przestrzennych tion, the density of habitation or any 
i możliwość dostosowania ich do różno- other urban factor regulating the formu- 
rodnych warunków lokalizacji. lation of floor space in the town. The
Segmentowość systemu zapewnia do- user would be involved in the design  
godne warunki do tworzenia układów phase and the spatial formulation of 
funkcjonalno-przestrzennych, jakie bę- groups of houses would reflect the need, 
dą najbardziej odpowiadać użytkowni- consciously supervised by an architect. 
kowi. Wystarczy określić koszt poszczę- The condition reąuired for success in 
gólnych segmentów, aby użytkownik this operation is coordination between  
z góry mógł sobie określić koszt domku. the investor and the contractor. 
Proponuje się przy tym, aby nie ograni- Elasticity also concerns the internal ar- 
czać maksymalnej powierzchni użytko- rangement of the home. The internal 
wej mieszkania. Elementami ogranicza- furbishing of the segments can also be 
jącymi niech będzie np. wielkość dział- varied during utilisation, Elasticity in 
ki, lokalizacja, intensywność lub jakie- town-planning of single-fam ily homes 
kolwiek inne wskaźniki urbanistyczne complexes means ensuring freedoin of 
regulujące kształtowanie powierzchni choice in location of the home and the 
w mieście. Użytkownik byłby w ten spo- possibility of the construction of par- 
sób wciągnięty w fazę projektowania, ticular homes, in any order, without 
a kształtowanie przestrzenne zespołów conflicting with the design concept. The 
domków odpowiadałoby zapotrzebo- MB system allows for the futurę resi- 
waniu świadomie kontrolowanemu dents to feel that they are at home (in 
przez architekta. Warunkiem powodze- contrast to the anonymity of apartments 
nia tego działania jest jedność organi- in apartment-blocks).
zacyjna inwestora i wykonawcy. Applying ideological concepts of the

86 Elastyczność dotyczy też aranżacji MB system, five one-fam ily housing es-

----------------------------------------------------------------------------------J$r
9. Domki szeregowe piętrowe z garażem. Typ 9. Two-storeyed row-houses with garages -
A i B o pow. użytkowej 140 m2, typ C i D -  types A and B with usabłe floor area of 140 m2, ( 
o pow. użytkowej 110 m2 types C and D with usable floor area of 110 m~ j
10. Grupa zabudowy szeregowej: domki pół- 10. Row-house development: split-level with r
piętrowe podpiwniczone z garażem -  o pow. cellar -  having usable floor ^pace of 95 m2. 1 -1  
użytkowej 95 m21 -  ciąg pieszo-jezdny combined road/pedestrian path
11. Grupa zabudowy szeregowej oparta 11. Row-house development based on
o ciąg pieszy domki piętrowe. 1 taras, 2 pedestrian-path -  two-storeyed houses. 1 -3  
ciąg pieszy patio, 2 -  pedestrian path
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wnętrz mieszkania. Możliwe są zmiany 
wyposażenia poszczególnych segmen
tów, które mogłyby odbywać się w trak
cie użytkowania. Elastyczność w urba
nistyce jednorodzinnego zespołu mie
szkaniowego polega na zapewnieniu 
możliwości wyboru lokalizacji mieszka
nia przez użytkownika, na możliwości 
realizacji w dowolnej kolejności po
szczególnych domków bez naruszenia 
koncepcji projektowej. System MB 
umożliwia danie mieszkańcom po
szczególnych domków poczucia, że są 
u siebie (w opozycji do anonimowości 
mieszkań w wielkich blokach).
Stosując założenia ideowe systemu MB 
zaprojektowano pięć jednorodzinnych 
zespołów mieszkaniowych, z tego czte
ry przeznaczono do realizacji. Prezen
towane poniżej jednorodzinne zespoły 
mieszkaniowe przedstawiają jeden 
z kierunków formowania zabudowy jed
norodzinnej i dają tylko cząstkę możli
wości kształtowania zabudowy w tym 
systemie. Zostały zlokalizowane na te
renach już zainwestowanych, jako uzu
pełnienie istniejącej zabudowy jednoro
dzinnej.

tates have been desjgned, of which four 
are destined for construction. The hous- 
ing estates presented below represent 
one of the directions of formulating 
one-family housing and cover only 
a fraction of the possibilities for con- 
struction using this system. They have 
been located in areas ałready partially 
devełoped, as supplements to the exist- 
ing one-family building.

Zabudowa jednorodzinna stanowić bę
dzie w najbliższej przyszłości duży pro
cent realizowanych mieszkań. Wśród 
różnorodnych form zabudowy jednoro
dzinnej coraz większe zainteresowanie 
wzbudza w Polsce zabudowa jednoro
dzinna o dużej intensywności. Pozwala 
°na lepiej wykorzystać bardzo drogi te
ren w mieście, uzbrojenia, komunika- 
cię, zachowując przy tym optymalne 
warunki życia mieszkańców. Daje wię
ksze możliwości zróżnicowanego 
kształtowania przestrzennego osiedli. 
Powszechne stosowanie i realizowanie 
zabudowy jednorodzinnej o dużej in
tensywności oraz wielorodzinnej niskiej 
jest szczególnie ważne. Jest to forma 
zabudowy, która najlepiej odpowiada 
Potrzebom psychiki ludzkiej, ze wzglę
du na bezpośrednie powiązanie ze śro
dowiskiem naturalnym. Zabudowa ta 
stwarza klimat osiedla utrzymany w ska- 
. C2 łowieka, wiąże mieszkanie z otacza
j ą  zielenią, identyfikuje mieszkańca 
z otoczeniem, kształtuje kameralne zin
dywidualizowane wnętrza z uwzględ- 
meniem wymogów regionu czy skali 
mafych miast#

In the near futurę, single-fam ily hous
ing development w ill constitute a large 
percentage of homes constructed. 
Amongst various forms of single-fam ily  
housing, morę and morę interest is be- 
ing aroused in Poland by high-density  
housing of this type. It allows better use 
to be madę of costly land in town, of 
main services, transport, maintaining 
by this means optimum living condi- 
tions for the residents. It gives a greater 
possibility for a varied apatia 1 formula- 
tion of the settlement. Widespread use 
and carrying out of high-density sing
le-fam ily and low -rise multi-family 
development is particularly important. 
It is a form of development which best 
fulfills the human mental needs by vir- 
tue of the greater contact afforded with 
the natural environment. This develop- 
ment forms a settlement climate main- 
tained in a human scalę, links the home 
with surrounding greenery, identifies 
the resident with his surroundings and 
forms intimate individualised interiors 
taking into account the demands of the 
region or the scalę of smali towns •

ne P 0mki szeregowe piętrowe podpiwniczo- 
m2 t 2arażu: A ~ 0 P°w- użytkowej 110

’ ^fP B - o  pow. użytkowej 1 25 m2. 1 -  taras, 
Cl39 pieszy

nym^ rupy zabudowy dywanowej z wydzielo- 
szy WsPdlnymi garażami, oparte o ciąg pie- 
14 D 9araż’ 2 ~ fereny rekreacji i sportu 
żu w° m?k piętrowV Podpiwniczony bez gara- 
u>vtu 2abudowie dywanowej -  typ A o pow.
S raowei 110 m2- a p,an parteru- b -  p,an

12. Two-storeyed row-houses with cellars, 
without garages: type A with u.f.a. 110 m2, 
type B with u.f.a. 125 m2. 1 -  patio, 2 -  
pedestrian path
13. Atrial development group with separate 
common garages, based on pedestrian path. 1 
-  garage, 2 -  recreational and sports area
14. Two-storeyed house with cellar and with
out garage in atrial development -  type 
A having u.f.a. of 110 m2. A -  ground floor 
plan, B -  upstairs plan 87



15. Domek piętrowy podpiwniczony z gara
żem w zabudowie dywanowej -  typ B o pow. 
użytkowej 110 m2. A -  plan parteru: 1 -  wiatro- 
łap, 2 -  hall, 3 -  kuchnia, 4 - pokój dzienny, 5 -  
pokój „hobby”  lub pracownia, 6 -  taras; B -  
plan piętra: 1 -  łazienka, 2 - sypialnia; C -  

88 elewacja wschodnia

15. Two storeyed atrial house with cellar and 
garage. type B with u.f.a. 110 m2. A -  ground- 
floorplan: 1 -a ir-lock,2-hail,3-kitchen,4- 
li ving room, 5 -  hobby room or work room, 6 - 
patio. B -  upstairs plan: 1 -  bathroom, 2 -  
bedroom; C -  eastern elevation

Jednorodzinny zespół mieszkaniowy 
Widok-Zarzecze w Krakowie 
Autorzy: arch. arch. Barbara Bielec, Małgo- 
rzata Buratyńska-Seruga (urbanistyka i ar
chitektura) oraz zespół; inż. J. Kępys (kon
strukcja); inż. M. Chrząszczyński (instalacje 
sanitarne); inż. S. Kudziełka -  sieć c.o. i gaz, 
inż. B. Kutek (instalacje elektryczne); inż. M. 
Jesionka -  drogi; inż. B. Górski (zieleń); 
arch. W. Popławski (wnętrza). Projekt wyko
nano w BPBO„Miastoprojekt” Kraków w la
tach 1973-1975.
Liczba mieszkańców -1000, liczba projekto
wanych mieszkań -  173, liczba mieszkań na 
1 ha terenu netto ~ 30.

Jednorodzinny zespół mieszkaniowy 
Widok-Zarzecze jest pierwszym w Kra
kowie, a jednym z pierwszych w Polsce, 
osiedlem zabudowy jednorodzinnej
0 dużej intensywności, aktualnie reali
zowanym. Został on usytuowany w za
chodniej części miasta, w odległości 
około 40 km od śródmieścia na połud
niowym przedpolu wielorodzinnego 
osiedla mieszkaniowego Widok, w bez
pośrednim sąsiedztwie terenów rekrea
cyjnych Krakowa. Zespół ten powiązany 
jest z osiedlem Widok funkcjonalnie
1 przestrzennie układem komunikacji 
kołowej i pieszej. Układ zabudowy do
pasowano do osi północ-południe co 
wynika z konieczności zapewnienia 
prawidłowego oświetlenia w mieszka
niach. Układ komunikacji rozwiązany 
został w formie obwodnicy komunika
cyjnej i systemu pieszo-jezdnych sięga
czy. Wewnątrz jednorodzinnego zespo
łu zaprojektowano przestrzeń rekrea
cyjną wzdłuż głównego ciągu pieszego. 
Oprócz ciągów spacerowych obejmuje 
ona placyki zabaw dla dzieci oraz boi
ska do gier. W centrum układu przy 
głównym ciągu pieszym zlokalizowany 
został pawilon usługowy. Usługi pod
stawowe zespół Widok-Zarzecze ma 
wspólne z istniejącym osiedlem Widok. 
Mieszkania rozwiązano w oparciu o sys
tem MB w dwóch wielkościach użytko
wych -  (półpiętrowe z garażem) 95 i 110 
m2 powierzchni użytkowej. Realizacja 
zabudowy odbywa się metodą uprzemy
słowioną z prefabrykatów średnio- 
i drobnowymiarowych, z betonów ko
mórkowych produkowanych przez 
ZPEB „Skabet” w Skawinie.

The "Widok -  Zarzecze” one-tam iiy  
housing group in Cracow  
Designers: architects Barbara Bielec,
Małgorzata Buratyńska-Seruga (urban plan- 
ning and architecture) and associates J. 
Kępys (structural engineer); M. 
Chrząszczyński (sanitary engineer); S. Kud
ziełka (engineer for central heating and gas 
network); B. Kutek, electrical engineer, M. 
Jesionka (civil engineer for roads), B. Górski 
(engineer for greenery), architect W. 
Popławski (interior design). The design work 
was carried out in the design Office BPBO 
"Miastoprojekt'*, Cracow over the years 
1973-1975.
No. of residents -  1000, no. of designed 
dwellings -  173, net no. of residents per 
hectare -  30.

The one-family housing group W idok- 
Zarzecze is the first of its kind in Cracow 
and in Poland one of the first sin g le-  
family, high density housing estates 
currently being built. It has been lo- 
cated in the western part of town, about 
40 km from the city centre in the fore- 
ground of the Widok high density h igh - 
rise multifamily housing estate in the 
immediate neighbourhood of the 
Cracow recreational areas. This group 
is linked with the Widok estate both 
functionally and spatially by transport 
network and pedestrian-path layout. 
The building layout has been adapted 
to the north-south axis, because of the 
necessity of ensuring correct natural 
lighting in each home. The road net
work was resolved in the form of a ring- 
road with combined road/footpath feel- 
ers. Inside the single-fam ily group, re
creational space was designed along 
the main pedestrian path. Apart from 
stroll-paths, it also covers childrens 
playgrounds and playing fields. A shop 
was located at the centre of the layout, 
by the main path. Basic services are 
shared by the Widok-Zarzecze complex 
with the Widok estate. The homes were 
resolved on the basis of the MB system, 
in two floor space sizes (split level with 
garage) 95 and 110  m2 usable floor area. 
The building process in being carried 
out using an industrialised method in- 
volving prefab cellular concrete panels 
of medium and smali size produced by 
ZPEB „Skabet” in Skawina.
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V** êdnorodzinny zespół mieszkaniowy Wi- 
°k-2arzecze -  wersja nie przeznaczona do 

realizacji
17. Jednorodzinny zespół mieszkaniowy Wi- 
°k-Zarzecze w Krakowie. 1 -  domek T-1 ,2 -  
0mek T-2, 3 - domek T-3, 4 -  pawilon usłu

gowo-handlowy, 5 -  tereny sportowe, 6 -  
areny rekreacyjne, 7 -  budynki istniejące do 

2acpłe* ac*aPtaci'* ® budynki w trakcie reali-

1®- Fragment zespołu domkówT-1. A-plan. 1 
garaż, 2 -  pralnia, 3 -  pomieszczenie gospo- 
arcze, 4 -  komora na śmieci; B -  widok od 
r°ny ogrodów; C -  widok od strony ciągu

P«eszo-jezdnego
' ^ ra9ment zespołu domkówT-2. A -p lan : 1 

9araż, 2 PraJnia, 3 -  pomieszczenie gospo- 
str C2e ^ komora na śmieci; B -  widok od 
2 J ? cią9u pieszo-jezdnego; C -  przekrój 
mode?uiem °d strony 0 9rodów: D ~ zdjęcie

• Odjęcie z budowy w trakcie realizacji

16. Single-family housing group Widok 
Zarzecze -  version not destined to be built
17. Single-family housing group Widok - 
Zarzecze in Cracow. 1 -  house T-1,2 -  house 
T-2, 3 -  house T-3, 4 -  service and retail 
building, 5 -  sports area, 6 -  recreational area, 
7 -  existing buildings to be adapted, B - 
building being adapted
18. Fragment of group of T-1 houses. A -  
plan. 1 -  garage, 2 -  laundry, 3 -  utility area, 4
-  rubbish shed, B -  view from garden, C - 
view from combined road/pedestrian-path
19. Fragment of group of T-2 houses. A -  
plan. 1 -  garage, 2 -  laundry, 3 -  utility area, 4
-  rubbish shed, B -  view from combined 
road/pedestrian-path; C -  cross-section with 
view from gardens; D -  photograph of model
20. Photographs of development during con- 
struction.
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Zespół domków jednorodzinnych Kliny 
Północne w Krakowie.
Autorzy: arch. arch. Barbara Bielec, Małgo
rzata Buratyńska-Seruga (urbanistyka i ar
chitektura); inż. M. Komaia (konstrukcja); 
inż. M. Bzowska (drogi); inż. B. Górski (zie
leń); inż. A. Majewski (sieć wod.-kan.), inż. B. 
Stawowy (sieć energetyczna), inż. W. Lisik 
(instalacje sanitarne wewnętrzne); techn. W. 
Puczek (instalacje elektryczne wewnętrz
ne). Projekt wykonano w BPBO „Miastopro- 
jekt” Kraków w latach 1975-1976.
Liczba mieszkańców -  300, liczba projekto
wanych mieszkań -44 , liczba mieszkań na 1 
ha terenu netto -  20.

Domki jednorodzinne osiedla Kliny 
obecnie realizowane tworzą zespół zło
żony z zabudowy wolno stojącej, bliź
niaczej i szeregowej. Usytuowany w pół
nocnej części osiedla jednorodzinnego 
Kliny, około 150 m na południe od ul. 
Zawiły, zespół ten składa się z pięciu 
grup domków w liczbie 8  do 1 0  w grupie. 
Osią każdej z grup jest ciąg pieszo-jezd- 
ny. Wytwarzają się kameralne wnętrza 
urbanistyczne, izolując mieszkańców 
od hałasu i spalin. We wschodniej częś
ci terenu zaprojektowano plac zabaw 
dla dzieci, a w północnej -  tereny rekre
acyjne powiązane systemem ciągów 
pieszych z poszczególnymi ciągami za
budowy. Mieszkańcy zespołu domków 
będą korzystać z usług istniejącego 
osiedla jednorodzinnego Kliny. Projekt 
jest realizowany metodą tradycyjną. 
Mieszkania są rozwiązane w oparciu
0 system MB w trzech rodzajach budyn
ków o powierzchni użytkowej 1 1 0  m2 

każde z garażem. Domki wolno stojące
1 bliźniacze są półpiętrowe, a szeregowe 
piętrowe. Indywidualne kotłownie 
ogrzewające mieszkanie znajdują się 
w piwnicy każdego z domków. Zapropo
nowano indywidualne komory śmiecio
we wbudowane w ogrodzenia bu
dynków.

The "Kliny North" one-fam ily housing 
group in Cracow
Designers: architects Barbara Bielec, Małgo
rzata Buratyńska-Seruga (urban planning 
and architecture), M. Komaia (Structural en- 
gineer), M. Bzowska (Civil engineer for 
roads), B. Górski (engineer for greenery), 
eng. A. Majewski (water and sanitation ne- 
twork); eng. B. Stawowy, (electrical ne- 
twork); eng. W. Lisik (internal san. instaL), 
technician W. Puczek (internal elec. instaL). 
The design work was carried out in the de
sign office BPBO "Miastoprojekt" in Cra
cow during 1975-1976.
No. of residents -  300, no. of homes designed 
-  44, no. of residents per hectare -  20.
The one-fam ily homes in the Kliny 
group currently being built constitute 
a group of single-houses, duplex- and 
row-houses. The group, situated in the 
northern part of the Kliny one-fam ily  
housing estate, about 150 m south of 
Zawiły Street comprises five groups of 
houses with from 8 to 10 houses per 
group. The axis of each of the groups is 
the combined pedestrian-walk/road. 
They form intimate urban interiors, 
isolating the residents from exhaust 
fumes and noise. For the eastern part of 
the area, a childrens playground was 
designed and, for the north, recreational 
areas connected by a system of pedest- 
rian paths with particular rows of build- 
ings. The residents will make use of the 
existing services in the Kliny estate. 
Building is carried out using traditional 
methods. The homes are resolved ac- 
cording to the MB system with three 
types of buildings, each with a usable 
floor space of 110 inu plus garage. Single 
houses and duplexes have split-levels, 
and row-houses are two-storeyed. In- 
dividual f urna ces, located in the base- 
ment, are used for heating. It has been 
proposed to build garbage sheds into 
the fencing of the houses.
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2 1 . Zespoły domków jednorodzinnych Kliny 
Płn. w Krakowie. 1 -  domek wolno stojący, 2 -  
zabudowa bliźniacza, 3 -zabudowa szerego
wa, 4 -  domki istniejące, 5 -  domki projekto
wane, 6 -  plac zabaw dla dzieci, 7 -  zieleń 
parkowa
22. Domek wolno stojący: A -  plan poziomu
0,00 i -1,40, B -p la n  poziomu-2,50 i - 1 ,10 :1
garaż, 2 -  pralnia, 3 -  pomieszczenia gospo

darcze, 4 -  spiżarnia, 5 - kotłownia, 6 -  skład 
opału; C -  elewacja zachodnia, D -  elewacja 
południowa, E -  przekrój ,,A-A”
23. Domek bliźniaczy: A -p lan  poziomu ±0,00 
i + 1,40, B -  elewacja południowa, C -  elewa
cja od strony ciągu pieszo-jezdnego, D -  
przekrój ,,A-A”
24. Domek szeregowy: A -  plan poziomu 
0,00 i + 1,40; B -  plan poziomu + 1,40 i + 3,00; 
C -  elewacja od strony ciągu pieszo-jezdne
go; D - elewacja od strony ogrodów

2 1 . Singie-family housing group Kliny 
North in  Cracow 1 -  free-standing house, 2 -  
duplex houses, 3 -  row-house development, 4
-  existing houses, 5 -  designed houses, 6 -  
chifdren s playground, 7 -  park greenery
22 . Free-standing house: A -  plan at levels
-  0.00 and +1.40 m, B -  plan at levels -  2.50 
and - 1.40 m, 1 -  garage, 2 -laundry, 3 —utility  
area, 4 -  pantry, 5 -  lurnace-room, 6 -  fuel 
storę. C -  western elevation, D -  Southern 
elevation, E -  cross-section "A -A "
23. Duplex house: A -  plan at levels 0,00 
and +1.40, B -  Southern elevation, C -  eleva- 
tion as seen from combined road/pedestrian 
path, D -  cross section "A -A "
24. Row-house. A -  plan at leveis 0.00 and ±
1.40 m, B -  plan at levels + 1.40 and + 3.00 m, 
C -  elevation as seen from combined road/ 
pedestrian patho; D -  elevation as seen from 
the garden side
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Strukturalna jednorodzinna jednostka 
mieszkaniowa Lubin-Polkowice 
Autorzy: arch. arch. Barbara Bielec, Małgo
rzata Buratyńska-Seruga, Wacław Seruga 
(urbanistyka i architektura); inż. Lucjan Sa- 
duś (komunikacja).
Ił nagroda w konkursie otwartym SARP nr 
569 w 1975 r. na projekt koncepcyjny jednos
tki strukturalnej budownictwa jednorodzin
nego dla Legnicko-Głogowskiego Okręgu 
Miedziowego.
Liczba mieszkańców -  8000, w tym w zabu
dowie jednorodzinnej -  3700, w zabudowie 
kilkurodzinnej -  1400, w zabudowie wieloro
dzinnej -  2900. Intensywność zabudowy net
to -  0,38, w zabudowie jednorodzinnej -  0,28, 
w zabudowie kilkurodzinnej -  0,44, w zabu
dowie wielorodzinnej -  0,83.

Strukturalna jednostka mieszkaniowa 
została zlokalizowana poza miastem 
Lubin, jako osiedle satelitarne dla pra
cowników Legnicko-Głogowskiego 
Okręgu Miedziowego. Lokalizacja jed
nostki spowodowała konieczność stwo
rzenia atrakcyjnego ośrodka usługowe
go. Zaprojektowano optymalne para
metry dojść pieszych do ośrodka usłu
gowego, zaplecza samochodowego, 
szkół i boisk. Jednostka strukturalna 
została przestrzennie podzielona na 4 
zespoły mieszkaniowe, które wiąże 
pśrodek usługowy, 2  szkoły podstawo
we, ośrodek sportowy i park. W każdym 
zespole ma być przedszkole, podstawo-

A structurał one-fam ily housing unit 
for Lubin-Polkowice 
Designers: architects Barbara Bielec,
Małgorzata Buratyńska-Seruga, Wacław 
Seruga (urban planning and architecture); 
eng. Lucjan Saduś (transport). The design 
received second prize in an open competi- 
Uon (SARP no. 569) in 1975 for a prełiminary 
design for a single-family housing structurał 
unit for the Legnica-Głogów Copper Basin. 
No. of residents -  8000 of which 3700 were to 
live in one faraily dwełlings, 1400 in build- 
ings for several families and the remaining 
2900 in łarge multifamily buiidings. The net 
density coefficient is 0.38: for smali houses -  
0.28, for medium 0.44 and for large -  0.83.

The housing complex was located on 
the outskirts of the town Lubin, as 
a satellite development for workers of 
the Legnica-Głogów Copper Basin. The 
location of an independent and self-suf- 
ficient, with respect to servicest housing 
complex out of town has evoked the 
need to create an attractive service 
centre. The optimum parameters for 
pedestrian proxirnity to the service 
centre, car-service, schools andplaying 
fields have been worked out (fig. 25). 
The structurał elem ent was divided into 
four housing groups connected by the 
service centre, two primary schools, 
a sports centre and park. Each group is

we usługi handlu i społeczny punkt 
opieki nad dzieckiem oraz ogród dzie
cięcy, urządzenia rekreacyjno-sporto
we i przystanki komunikacji autobuso
wej. Komunikacja piesza jest podstawo
wym rodzajem komunikacji w jednostce 
strukturalnej. Wokół głównych bezkoli
zyjnych ciągów pieszych w kształcie li
tery Y grupują się ośrodek usługowy 
oraz wszystkie ważniejsze usługi rekre
acji, sportu, oświaty, zdrowia, a także

to contain a kindergarten, basie shop- 
ping services and a social child-care 
centre and childreiYs płayground, re- 
creation and sporting facilities and bus- 
stops. Pedestrian traffic is paramount in 
the housing complex. Collision-free, 
Y-shaped pedestrian routes come toge- 
therat the recreational, sporting, educa- 
tional and health facilities.and also the 
multifamily building, thus compensat- 
ing it for the lack of direct contact with

JEDNOSTKA S  
^ N S Z A  POD

25. Strukturalna jednostka mieszkaniowa Lu
bin-Polkowice -  schemat powiązań komuni
kacyjnych z otaczającymi terenami
26. Strukturalna jednostka mieszkaniowa Lu
bin-Polkowice -  plan zagospodarowania ^  
przestrzennego: 1 -  ośrodek usługowy, 2 -  
szkoła podstawowa, 3 -  szkoła elementarna, 4
-  przedszkole, 5 -  podstawowe usługi handlu,
6 -  sport ponadpodstawowy, 7 -  kotłownia, 
bazy
27. Konstrukcja jednostki strukturalnej dla 
8000 mieszkańców A -  parametry dojść pie
szych do usług; B -  Zasada kształtowania 
zieleni i sportu -  lokalizacja ośrodka usługo
wego i usług podstawowych w oparciu 
o główne ciągi piesze; C -  zasada kompozycji 
przestrzennej -  podkreślenie lokalizacją za
budowy wielorodzinnej głównych kierunków 
ruchu pieszego
28. Domek wolno stojący piętrowy z garażem 

140 m2 pow. użytkowej. A -  plan poziomu -  
0,00 i +1,40: 1 -  wiatrołap, 2 -  hall, 3 -

pracownia, 4 -  kuchnia, 5 -  pokój dzienny 
z kominkiem; B -  plan poziomu + 2,80: 1 -  
łazienka, 2 -  sypialnie; C -  elewacja południo
wa, D -  elewacja północna

25. The Lubin-Polkowice structurał housing 
unit — diagram of communication link with 
the surrounding areas
26. The Lubin-Polkowice structurał housing 
unit -  plan of spatial management: 1 -  ser- 
vice-centre, 2 -  primary school, 3 -  elemen- 
tary school, 4 -  kindergarten, 5 -  basie retail 
services, 6 -  sporting facilities (morę than 
basie), 7 -  boiler-house, utility bases
27. The build-up of a structurał unit for 800 
residents. A -  The parameters for pedestrian 
proximity to services, B -  Prinicipłes for 
greenery and sporting area-formation. based
on the main pedestrian paths, C -  Spatiał t %j 
composition principles -  emphasis on locat- 
ing multifamily development and main direc- t ^ 
tions of pedestrian paths
28. Free-standing two-storeyed house with 
garage -  140 m2 u.f.s. Plan of levels ± 0.00 and 
+1.40 m, 1 -  air-lock 2 -  hall, 3 -  study, 4 -  
kitchen, 5 -  living-room with hearth. Plan of 
ievel + 2.80 m, 1 -  bathroom, 2 -  bedrooms;
C -  Southern elevation, D  -northern e le v a tio n

rK
5

zabudów 
ną, w któ 
suje bezp 
rekreacji 
ciągów [ 
dróg pies 
budowy ' 
do cztei 
główne k 
nując ce 
rekreacji 
kani owy < 
budowy, 
maiconą, 
przestrze 
nej monc 
zabudów 
zlokalizo  ̂
Zapropor 
mów zab 
rodzinnej 
w oparcii 
chnologii 
nych zes 
zróżnicos 
różnorod 
niowej. Z 
strzennie 
wej. Pos2 

zostały v 
rodzajem 
powtarza 
mentów j 
rodzinnej 
mieszkań 
m2, a 1 / 3  

m2. Zabu< 
mi w buc 
wana pn 
chodzące 
Piesze. I 
w oparcii 
współ nyr 
budowa 
z reguły 
wspólne 
ne garaż

92



op-
are
re-
us-
tin
*ee,
ge-
ica-
the

sat-
v ith

Lu-
uni-

ł Lu- 
ania 
2 "  

na, 4 
ndlu, 
vnia,

I dia 
pie- 

rania 
ugo- 
łrciu 
zycji 
1 za- 
ików

tżem
mu-
, 3 -  
anny 
: 1 -  
Inio-

dam x irame
zabudowę mieszkaniową wielorodzin
ną, w której brak ogródków rekompen
suje bezpośrednia styczność z terenami 
rekreacji i sportu. Takie kształtowanie 
ciągów pieszych powoduje skrócenie 
dróg pieszych do usług. Lokalizacja za
budowy wielorodzinnej niskiej od dwu 
do czterech kondygnacji podkreśla 
główne kierunki ruchu pieszego ekspo
nując centralnie zlokalizowane tereny 
rekreacji i sportu. Każdy zespół miesz
kaniowy gromadzi wszystkie rodzaje za
budowy, stwarzając w ten sposób uroz
maiconą, indywidualną kompozycję 
przestrzenną, zapobiegając ewentual
nej monotonii, jaką mogłaby stworzyć 
zabudowa wyłącznie jednorodzinna 
zlokalizowana na przestrzeni 1 0 0  ha. 
Zaproponowano bogaty zestaw syste
mów zabudowy jednorodzinnej, kilku- 
rodzinnej i wielorodzinnej niskiej 
w oparciu o system MB rozwiązany w te
chnologii WK-70. Każdy z projektowa
nych zespołów mieszkaniowych został 
zróżnicowany przestrzennie tworząc 
różnorodne grupy zabudowy mieszka
niowej. Zostały one wyodrębnione prze
strzennie terenami zieleni wypoczynko
wej. Poszczególne grupy zróżnicowane 
zostały wysokościami zabudowy oraz 
rodzajem mieszkań, co powoduje nie
powtarzalność poszczególnych frag
mentów jednostki. W zabudowie jedno
rodzinnej zaprojektowano 2/3 ogółu 
mieszkań o powierzchni użytkowej 1 1 0  

m2, a 1/3 o powierzchni użytkowej 140 
m2. Zabudowa jednorodzinna z garaża
mi w budynkach jest z reguły obsługi
wana przez ciągi pieszo-jezdne prze
wodzące na terenach rekreacji w ciągi 
Piesze. Kształtowana jest ona także 
w oparciu o ciąg pieszy z wydzielonymi 
wspólnymi garażami podziemnymi. Za
budowa kilkurodzinna obsługiwana 
z reguły ciągami pieszo-jezdnymi ma 
wspólne tereny rekreacyjne oraz wspól- 
ne garaże podziemne.

recreational and sporting areas. Pedest- 
rian routes thus designed make for 
a shorter path by foot to services. The 
location of low-rise multi-family build- 
ing underłines the main directions of 
pedestrian traffic, opening up the cent- 
rally located recreational and sporting 
facilities. Each housing group contains 
the three builing types thus forming 
a varified individual spatial composi- 
tion which counteracts the monotony, 
which might have been formed by the 
use of onły single-fam ily dwełlings ło- 
cated on an area of 100 hectares.
A rich array of structural systems for 
sin g le- several- and multi-family low - 
rise building was proposed, based on 
the MB system and using WK-70 tech- 
nology, Each of the housing groups de
signed was differentiated spatially 
forming heterogeneous groupings. 
They are singled out spatially by recrea- 
tion greenery. Particular groups have 
been varied in the height of buildings 
and types of homes which gave rise to 
uniąueness of particular fragments of 
the complex. Two thirds of all the dw eł
lings in the single-fam ily housing have 
a usable floor area of 110  m2 and the 
other third -  140 m2 (fig. 27 ABCD). 
Single family housing with gara ges is 
accessible from combined pedestrian- 
roads which run out into the recreation
al areas as pedestrian routes. It has been  
also formulated as a pedestrian path 
with separated-off underground gar- 
ages. The several~family development, 
served as a m le by combined road/ 
pedestrian-paths uses common recrea- 
tion areas and underground garages.
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29. Domki kilkurodzinne ze wspólnymi gara- 29. Houses for several fam.il.ies with common
żami podziemnymi -  140 m2 pow. użytkowej, underground garages -  140 m2 u.f.a. Plan of 
Plan parteru i piętra ground- or upperfloor 2
3 0 . Domki kilkurodzinne -  110 m2 pow. użyt- 30. Houses for several families- 110 m u.f.a.
kowej. Plan piętra i drugiego piętra Plan of tiret- or second-floor

Jednorodzinny zespół mieszkaniowy 
Podlesie w Krakowie 
Autorzy: arch. arch. Barbara Bielec, Małgo
rzata Buratyńska-Seruga, Wacław Seruga 
(urbanistyka i architektura); inż. Lucjan Sa- 
duś (komunikacja). Projekt wykonano 
w ZPiUl „Inwestprojekt” Kraków w latach 
1976-1977.
Liczba mieszkańców na ha terenu netto-35.

The "Podlesie" housing estate irt 
Cracow
Designers: architegtes Barbara Bielec,
Małgorzata Buratyńska-Seruga, Wacław 
Seruga (urban planning and architecture), 
engineer Lucjan Saduś (traffic). The design 
work was carried out in the ZPiUl ''In
westprojekt" otiice in Cracow, during 1976- 
1977.
The net no. of residents per hectare -  35.

Jednorodzinny zespół mieszkaniowy 
Podlesie usytuowany jest na południe 
od istniejącego osiedla Kozłówek. Rea
lizacja projektu jest przewidywana 
w 1978 r. Zespół Podlesie został wkom
ponowany pomiędzy istniejące grupy 
zabudowy jednorodzinnej i dostosowa
ny do bogato urzeźbionej konfiguracji 
terenu i istniejącej zieleni. Komunikacja 
oparta została o układ dwóch pętli dro
gowych oraz system sięgaczy pieszo-je- 
zdnych obsługujących poszczególne 
grupy zabudowy. Celem było uzyskanie 
jak najlepszych warunków funkcjonal
no-przestrzennych w osiedlu 
z uwzględnieniem następujących 
założeń:
-  nawiązanie przestrzenne do bogatej 
konfiguracji pofałdowanego terenu,
-  uzyskanie zróżnicowanej sylwety 
osiedla przez wprowadzenie gradacji 
wysokości zabudowy od parterowej po
przez półpiętrową do piętrowej oraz 
podkreślenie budynkami piętrowymi 
najwyższych wzniesień terenu,
-  zachowanie skali, charakteru i trady
cji podmiejskiej zabudowy Krakowa 
przez zastosowanie stromych dachów 
w budynkach mieszkalnych oraz usłu
gowych, z równoczesnym dążeniem do

94 jej przestrzennego uporządkowania,

The single-fam ily housing group Pod
lesie is situated to the south of the exist- 
ing Kozłówek settlement. The construc- 
tion work is be undetaken in 1978. The 
Podlesie group was designed for loca- 
tion between ex.isti.ng groups of on e-  
family housing and adapted to the to- 
pographically rich terrain and existing 
greenery. The traffic layout is based on 
two loop ways and a network of com- 
bined road/pedestrian-path feelers 
serving particular groups of housing. 
The aim was to achieve the opimum 
functional/spatial conditons in the set
tlement, taking into account the fołłow- 
ing precepts:
-  spatial linking with the rich config- 
uration of the undulating terrain,
-  to ąchieve a varied skyline in the 
settlement by introducing a gradation of 
buiiding heights from ground-floor -  
split-level to two storey. The highest 
ground is underlined by two storey 
buildings;
-  to maintain the scalę, character and 
tradition.of suburban Cracow by using 
the high-pitched roof in domestic and 
service buildings and at the same time 
its spatial ordering;
-  to organise individualised urban in- 
teriors;

-  zorganizowanie zindywidualizowa
nych wnętrz urbanistycznych;
-  kontrastowanie wnętrz urbanistycz
nych -  kameralnych uliczek pieszo-jez- 
dnych i otwartych na południe wnętrz 
ogrodowych,
-  uzyskanie bezkolizyjności ciągów ko
munikacji kołowej i pieszej,
-  ochrony mieszkańców przed hała
sem i spalinami przez wprowadzenie 
obsługi komunikacyjnej mieszkań, po
przez system sięgaczy pieszo-jezdnych, 
dostępnych wyłącznie dla mieszkańców 
danej grupy zabudowy i zatrzymanie 
ruchu kołowego na parkingach zlokali
zowanych przy drogach jezdnych;
-  zaprojektowanie możliwie najwię
kszych ogródków przydomowych, pra
widłowo nasłonecznionych poprzez 
komponowanie otwartych ku południo
wi wnętrz urbanistycznych oraz zasto
sowanie dachów stromych opadają
cych w kierunku północnym, które 
zmniejszają zacieniania działki ,.sąsia
da”, co jest szczególnie ważne w zabu
dowie na stokach północnych;
~ zapewnienie prawidłowego dostępu 
do ośrodka usługowo-handlowego po
przez usytuowanie go w centralnym pu
nkcie osiedla i powiązanie z terenami 
mieszkaniowymi systemem dośrodko
wych ciągów pieszych,
-  zapewnienie maksymalnej atrakcyj
ności ośrodka przez stworzenie cen
trum wypoczynkowo-usługowego 
w osiedlu, obejmującego także boiska 
do tenisa i siatkówki oraz place zabaw 
dla dzieci,
-  zapewnienie prawidłowych warun
ków wypoczynku i rekreacji dla miesz
kańców na centralnie usytuowanych te
renach zielonych i sportowych oraz zie
leni towarzyszącej głównym ciągom 
pieszym,
-  zaprojektowanie terenów zieleni izo
lującej od komunikacji kołowej oraz in
nych elementów infrastruktury uciążli
wych dla mieszkańców, obiektów ener
getycznych, kabli wysokiego napięcia, 
ciągów ciepłowniczych.
Jednorodzinne osiedle Podlesie ma za
kłady usługowe, ośrodki oświaty i zdro
wia wspólne z osiedlem Kozłówek. Zało
żeniem projektantów było umożliwienie 
wyboru rodzajów domków przez miesz
kańców i uzyskanie różnorodności 
kompozycyjnej poszczególnych grup 
zabudowy, poprzez opracowanie dzie
więciu typów domków powtarzalnych 
i różne ich łączenie. Domki mają zróżni
cowane plany i przekroje: parterowy, 
półpiętrowy i piętrowy o 1 1 0  m2 powierz
chni użytkowej. Mieszkania rozwiązano 
w oparciu o system MB, przy zachowa
niu następujących zasad:
-  we wszystkich typach domków pokój 
dzienny jest oświetlony od południa 
i bezpośrednio powiązany z ogrodem,
-  we wszystkich typach domków parte
rowych i półpiętrowych co najmniej je
den pokój sypialny o powierzchni użyt
kowej 16 m2 jest bezpośrednio powiąza
ny z ogrodem,
-  w domkach piętrowych pokoje sy
pialne są powiązane z tarasem znajdu
jącym się na piętrze;
-  powstała z kształtowania stromych 
dachów przestrzeń poddasza w części 
dziennej domku zostaje przyłączona do 
pokoju dziennego i wyzyskana jako an
tresola. Pozostała część stanowi pod
dasze użytkowe,
-  w każdym domku wbudowany jest 
garaż,

-  to introduce contrast into urban in
teriors -  intimate combined road/ 
pedestrian-paths and open to the south 
garden interiors;
-  to gain free flow in crossings of 
pedestrian with motor-routes.
-  to protect residents from noise and 
exhaust fumes by introducing road-ac- 
cess to homes along combined road/ 
pedestrian paths for use entirely by re
sidents and keeping road traffic in the 
parking areas located by the access 
roads;
-  to design gardens by the houses as 
large as possible, correctly insolated, by 
designing urban interiors open to the 
south. The use of steep roofs, sloping 
towards the north which decrease the 
overshadowing of the "neighbour's" 
lot, which is particulatly importami for 
buiiding on northern slopes;
-  to ensure correct access to the ser- 
vice/retail centre by locating it in the 
centre of the estate and connected by 
a system of radiating footpaths to the 
housing areas;
-  to make the area as attractive as poss
ible by creating a sporting and recrea- 
tional centre in the settlement, embrac- 
ing also tennis- and basket-ball courts 
as w ell as chiłdren s playgrounds;
-  to ensure correct rest and recreational 
conditions for the residents in centraliy 
located sports and green areas as w ell as 
the greenery accompanying the main 
pedestrian path;
-  to design greenery insulating from 
vehicular traffic, as well as other infras- 
tructural elements, irksome to the resi

dents, such things as electricity supply 
elements, high-tension cables, central 
heating lines, etc.
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The single-fam ily housing estate Pod
lesie bas service, education and health 
facilities common with the whole Kozłó
wek settlement. The designer s concept 
was to afford the futurę residents choice 
in the type of home and to achieve 
a certain heterogeneity of compositon 
for the various groups of buildings, by 
working out of nine different standard 
types and their various combinations. 
The homes hare varied plans and cross- 
sections: ground-floor, split level and 
two storey with 110  nr of usable floor 
area. They were designed within the 
MB framework, according to the follow- 
ing principles:
-  the living room faces southwards and 
opęns out onto a garden in ali homes;
-  one-level and split-level homes all 
have at least one bedroom 16 nr in size 
and directly connected with the garden
-  bedrooms in the two-storey houses 
open out onto a patio on the same level,
-  the space created from the formation 
of the steep roof in the part of the house 
designated for day-use bas been joined 
with the living room and used as a mez- 
zanine floor. The remaining part serves 
as a usable aftic:
-  every house has its own bnilt—in 
garage;
-  every house has its own individual 
rubbish shed, accessible from ground- « 
level;
-  all houses have cellars, because of the 
landfall and the adopted floor level. The 
designed cellaring has been madę use 
of for the laying of central heating lines 
(complete with beat exchange unit), as 
well as water, gas and low-tension elec
tricity lines. It allows for greater saving
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n- -  wszystkie domki mają indywidualne
d/ komory śmieciowe dostępne z poziomu
th terenu,

^  ~ wszystkie domki są podpiwniczone 
of ze względu na bogatą konfigurację tere

nu oraz przyjęty poziom posadowienia, 
nd Zaprojektowane podpiwniczenie wyży
je- skane zostało do prowadzenia sieci
td/ centralnego ogrzewania (wraz z węzła-
re- mi cieplnymi) oraz sieci wodociągowej,
be gazowej i niskiego napięcia. Pozwoli to
-ss na uzyskanie znacznych oszczędności

w długości i kubaturze kanałów, 
as Zastosowano tradycyjną metodę budo-
hy wy osiedla. Podstawowym materiałem

the jest cegła i bloczki gazobetonowe śred-
ing niowymiarowe, a stropodachy są drew-
the niane lub stalowe.
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in the length and vohime of excavation 
ditches.
The settlement was constructedby trad- 
itional methods. Basic building-mate- 
rials are brick and medium-sized cel- 
lular-concrete blocks. Slab roofs are in 
timber and Steel.

31. Podlesie -  panorama terenu opracowania
32. Jednorodzinny zespół mieszkaniowy Pod- 
lesie-Kraków. 1 -  budynki jednorodzinne ist
niejące, 2 -  drogi jezdne, 3 -  ciągi pieszo- 
-jezdne, 4 -  ciągi piesze, 5 -  centrum wypo
czynkowo-usługowe, A -  pawilon usługowo- 
handlowy, B - boiska sportowe do tenisa 
i siatkówki, C -  place zabaw dla dzieci, 6 -  
zieleń parkowa, 7 - teren przeznaczony dla 
GPZ. 8 -  teren przeznaczony dla Szpitala 
Miejskiego
33. Domek parterowy D-1. 1 -  antresola, 2 -  
garaż, 3 -  komora na śmieci
34. Domek parterowy D-2
35. Domek parterowy D-3
36. Domek parterowy D-4
37. Domek półpiętrowy D -5,1 -  antresola, 2 -  
garaż, 3 -  pralnia, 4 -  pomieszczenia gospo
darcze, 5 -  komora na śmieci
38. Domek półpiętrowy D-6, 1 -antresola, 2 -  
garaż, 3 -  pralnia, 4 -  pomieszczenia gospo
darcze, 5 -  komora na śmieci
39. Domek piętrowy D-7,1 -  garaż, 2 -  pralnia, 
3 -  spiżarnia, 4 -  pomieszczenia gospodar
cze, 5 -  komora na śmieci

31. Podlesie -  panorama of design site
32. The Podlesie single-family housing 
group in Cracow. 1 -  existing single-family 
buildings, 2 -  vehicular roads, 3 — combined 
road/pedestrian-paths, 4 -  pedestrian-paths, 
5 -  recreation/service centre? A -  service/ 
retail building, B -  tennis and volley bali 
eourts, C -  childrens playgrounds, 6 -  park 
greenery, 7 -  land allocated to GPZ, 8 -  land 
allocated to Municipal Hospital
33. Ground-floor house D-1, 1 -  mezzanine 
floor, 2 -  garage, 3 -  rubbish shed
34. Ground-floor house D-2
35. Ground-floor house D-3
36. Ground-floor house D-4
37. Split~level house D-5, 1 — mezzanine- 
floor, 2 -  garage, 3 -  laundry, 4 -utility area, 5 
-  rubbish shed
38. Split-level house D-6, 1 -  mezzanine 
floor, 2 -  garage, 3 -  laundry, 4 -  utility area, 5 
-Tubbish shed
39. Two-storeyed house D-7, 1 -  garage, 2 -  
laundry, 3 -pantry, 4 -  utility area, 5 -  rubbish 
shed
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40. Elewacje jednej z grup zabudowy jednoro
dzinnej
V '  Grupa zabudowy jednorodzinnej- A -  plan 
°ndygnacji mieszkalnych; 1 -  wnętrze ko

munikacyjne -  ciąg pieszo-jezdny, 2 -  wnę- 
ogrodowe; B -  poziom gospodarczo-te- 

dhniczny; i -  garaż, 2 -  pralnia, 3 -  spiżarnia, 
~ komora na śmiecie, 5 -  WC.( 6 ~ pomiesz

czenia gospodarcze, 7 -  węzeł c.o., 8 -  kory- 
arz techniczny z siecią c.o. rozdzielczą ni- 

parametrów, siecią wodociągową, sie- 
^  gazową niskoprężną, siecią elektryczną 
s,ecią teletechniczną

40. Elevation of one of the Podlesie one-fami- 
ly development groups
41. Single-family development group A -  
plan tiers residential building; 1 -  interiors 
communicative -  combined road/pedestrian 
paths, 2 -  interiors garden; B -  technical/ 
/utility level; 1 -  garage, 2 -  laundry, 3 -  
pantry, 4 -  rubbish shed, 5 -  W.C., 6 ~ utility 
area, 7 ~ central heating connection, 8 -  
service corridor with central heating distribu- 
tion network of Iow parameters, water pipę-, 
l.p. gas-( electrical- and telephone-systetns

Jednorodzinny zespół mieszkaniowy 
Wola Duchacka Północna w Krakowie 
Autorzy: arch. arch. Barbara Bielec, Małgo
rzata Buratyńska-Seruga, Wacław Seruga 
(urbanistyka i architektura); inż. Lucjan Sa- 
duś (komunikacja). Projekt wykonano w Pra
cowni Technologiczno-Projektowej Spół
dzielni Osiedla Domów Jednorodzinnych 
w Krakowie w latach 1976-1977.
Liczba mieszkańców -1300, liczba projekto
wanych mieszkań -128 , liczba mieszkań na 
1 ha terenu netto -  33.

Jednorodzinna zabudowa mieszkanio
wa Wola Duchacka Płn. jest usytuowana 
na północ od projektowanego wieloro
dzinnego osiedla mieszkaniowego Wo
la Duchacka, w bezpośrednim sąsiedz
twie zabytkowego Parku Duchaków. 
Przeznaczony pod zabudowę teren 
o północnej ekspozycji, lekko pofałdo
wany, przeznaczony pod zabudowę jed
norodzinną, ma duże zespoły zieleni 
wysokiej, szczególnie w północno-za
chodniej części. Od północy ograniczo
ny jest ulicą Kamieńskiego, od zachodu 
ulicą Gwardii Ludowej, od południa uli
cą Malborską i od wschodu ulicą Helt- 
mana. Projekt przeznaczono do realiza
cji w latach 1978-1979. Projektowana 
jednostka ma mieć formę pięciu enklaw 
zabudowy jednorodzinnej uzupełniają
cych niską zabudowę. Każda z enklaw 
jest rozwiązywana indywidualnie 
w oparciu o ciągi pieszo-jezdne, przy 
zastosowaniu sześciu typów domków 
parterowych, półpiętrowych i piętro
wych o powierzchni użytkowej 110 m2. 
Poszczególne enklawy zróżnicowane 
pod względem wysokości mają duże 
wnętrza ogrodowe, otwarte ku połud
niowi. Zastosowanie skośnych dachów 
zmniejsza zacienianie działki sąsiada, 
ważne przy lokalizacji na północnym 
stoku. Projektowana jednorodzinna za
budowa nawiązuje do tradycji podmiej
skiej zabudowy Krakowa. Kośćcem 
układu urbanistycznego są tereny ist
niejącej zieleni z głównym ciągiem pie
szym prowadzonym o kierunku 
wschód-zachód, z placami zabaw dla 
dzieci, boiskami do gier i projektowana 
zieleń parkowa. W środku układu w po
wiązaniu z terenami rekreacyjnymi zlo
kalizowano pawilon usługowo-handlo
wy. Z osiedlem wielorodzinnym Wola 
Duchacka i jego usługami nasza nowo 
projektowana jednostka mieszkaniowa 
powiązana została ciągiem pieszym.

The "Wola Duchacka North" sing le- 
family housing group in Cracow. 
Designers: architects Barbara Bielec,
Małgorzata Buratyńska-Seruga, Władysław 
Seruga (urban planning and architecture), 
engineer Lucjan Saduś (tralfic layout). The 
design work wras carried out in the Tech- 
nological and Design Office bf the Single- 
family Housing Cooperative in Cracow dur- 
ing 1976-1977.
No. of residents -  1300, no. of homes de- 
signed 128, nel no. of residents per hecłare — 
33.

The single-fam ily home development 
of Wola Duchacka North is located to 
the north of the designed multi-family 
settlement Wola Duchacka in the irn- 
mediate vicinity of the momimental 
Duchak Park. The land allocated for 
single-fam ily bulding, mildly undulat- 
ing terrain facing north, possesses 
groups of tali greenery, particulary in 
the north-western part. On the north, it 
is bordered by Kamieński Street, on the 
west by Gwardia Ludowa Street, on the 
south Malborska, and on the east Helt- 
man Street. The scheme isN destined to 
be carried out during 1978-1979. The 
designed complex will have the form of 
five single-fam ily building enclaves 
supplementing the low -rise building. 
Each enclave is indm dualły resołved, 
based on combined pedestrian/roads 
using ground-floor, split-level and two 
storey houses, 110 m2 in area. The par- 
ticular encłaves are varied in height, 
have large garden interiors facing 
south. Steep roofs decrease shading of 
neighbouring lots, important for the 
northern slopes. The building type de
signed is linked with the Cracovian 
suburban type. The backbone of the 
urban layout is madę up of existing 
greenery with the main pedestrian 
paths running from east to west and 
childrens playgrounds, sports-grourids 
and parklands. In the centre of the lay
out, connected with recreational areas, 
a service and retail building is located. 
A pedestrian way connects our new  
single-fam ily complex with the mul- 
tifamiły housing estate of Wola Duchac
ka, together with its services.

42. Teren opracowania 42. Photographs of area covered on design
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43. Jednorodzinny zespół mieszkaniowy Wo
la Duchacka Płn. w Krakowie. 1 -  szkoła, 2 -  
pawilon usługowo-handlowy, 3 -  tereny re
kreacji i sportu, 4 -  tereny przeznaczone dla 
szkolnictwa wyższego, 5 -  szklarnie, 6 -  baza 
budowlana, 7 -  budynki istniejące, 8 i 9 -  
zabudowa jednorodzinna
44. - Enklawa zabudowy jednorodzinnej: 1 -  
istniejąca zabudowa, 2 -  ciągi pieszo-jezdne
45. Enklawa zabudowy jednorodzinnej: 1 -  
zabudowa istniejąca, 2 -c ią g i pieszo-jezdne,
3 -  tereny zielone
46. Enklawa zabudowy jednorodzinnej: 1 -  
istniejąca zabudowa, 2 -  ciągi pieszo-jezdne
47. Enklawa zabudowy jednorodzinnej: 1 -  
istniejąca zabudowa, 2 -  ciągi pieszo-jezdne.
3 -  ciągi piesze, 4 -  tereny rekreacyjno-spor
towe
43. Single-family honsing developnient at 
Wola Duchacka North in Cracow. 1 -school, 2 
~ service/ retail building, 3 -  recreational and 
sporting areas, 4 — land allocated for tertiary 
education, 5 -  glass-houses, 6 -  construction 
base, 7 -  existing buildings, 8 and 9 -  single- 
family development
44. Enclave of one-family development; 1 -  
existing developmentf 2 — combined road/ 
pedestrian-pat h s
45. Enclave of one-family development: 1 -  
existing development, 2 -  combined road/ 
pedestrian-paths, 4 -  greenery
46. Enclave of one-family development: 1 -  
existing development, 2 -  combined road/ 
pedestrian-paths
47. Enclave of one-family development: 1 -  
existing development, 2 -  combined road/ 
pedestrian-paths, 3 -  pedestrian-paths, 4 -  
recreational/sporting areas
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