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РЕЗЮ М Е RÉSUMÉ

Результаты конкурса на тему „Восточная сторона М арш алков- 
ской у л и ц ы ” представлены  в обширной публикации. 
Строительство восточной стороны М арш алковской улицы  будет 
заверш ением реконструкции Ц ентра В арш авы , которого глав
ным элементом является Ц ентральная П лощ адь с Дворцом 
К ультуры  и Науки. Разм еры  новой строительной кубатуры, 
которая долж на быть введена на обозначенных участках, опре
делены в границах — 600 ты сяч куб. мет. Авторы проектов 
могли в границах, по их мнению необходимых, вклю чить 
в свое реш ение больший предел пространства города. Работам 
нр 31 нр 36 присуж дены  премии I-ы е равноценные. Работам 
нр 5 и нр 29 присуж дены  премии П -ы е равноценные. Работам 
нр 19, нр 27 и нр 32 присуж дены  премии Ш -и е  равноценные.
Из оценки работы нр 31: „Проект показы вает зрелую  и последо
вательно проведенную идею многоплановой, пространственной 
композиции, вклю чаю щ ей центральную  площ адь в целостное 
решение, ш ироко понимаемого центра В арш авы . В разультате, 
проект охваты вает относительно низкой застройкой ограничен
ное пространство площ ади к ак  первы й план и создает круг 
вы соких акцентов на втором плане. Т акая композиция имеет 
крупны е достоинства для пространственного реш ения и элас
тична в реализации. Однако чрезмерно размельченны й масштаб 
первого плана вы зы вает сомнение. Достоинством работы 
является стремление к  увязке пространства площ ади с восточ
ной частью центральны х кварталов города, а такж е стремление 
к обогащению силуэта города”.
Из оценки работы нр 36: „Работа представляет правильное 
стремление к  уменьшению площ ади и к  ф ункциональному ее 
использованию. Существом этой идеи является реш ительны й 
переход на сторону плащ ади с застройкой, что в результате 
приближ ает центрольную часть города к  зданию ДКиН и вклю 
чает его в организм города.”
Из оценки работы нр 5: „Работа представляет ясное, компактное 
и простое пространственное предлож ение овладения площ адью 
и композицией силуэта города. Выдвинутое предлож ение по
следовательно извлекает указания из ф а к та  сущ ествования 
ДКиН, создавая законченны й ансамбль центра города. В отно
ш ении программы проект реш ительно вы двигает предлож ение 
значительного усиления интенсивности использования тер
ритории”.
Из оценки работы нр. 29: „Проект вы двигает предлож ение 
архитектурного овладения пространством площ ади путем 
противопоставления вертикальной массе ДКиН архитектурной 
композиции горизонтальны х и вертикальны х масс с вы рази 
тельными пластическими качествами.”
Матвей Н овицкий  на тему центра Варш авы. Это, к  случаю 
поданная, работа архитектора М атвея Новицкого, безвременно 
умершего автора известной арены  в Ралей, со времени его 
работы в 1945 году в Бюро восстановления столицы в Варш аве. 
В связи с конкурсом, работа эта является напоминанием тех 
взглядов которыми архитекторы  руководствовались в м ы ш ле
нии на тему центра Варш авы , непосредственно после войны 
и которые были затем введены в практику или не здали 
эгзамена ж изни  или ж е  остаются еще источником творческой 
инспирации.
Обш ирная публикация арх. С. Сеницкого и инж . з. К ончков- 
ского в форме исчерпываю щ ей рецензии, содержит излеэюение 
проблеммы конструкции в архитектуре по статьям  Вернер 
Розенталя в „Эчитектюр анд Бю иьдинг”. Ж урн ал  „Эрчитек- 
тюр энд Бю ильинг” — пиш ут рецензенты  — издаю щ ийся 
в Англии, провел под конец 1957 года инициативу популяриза
ции среди архитекторов проблемм являю щ ихся областью 
работы наш их сотоварищ ей по проектированию зданий — 
конструкторов, водопроводчиков и др. На первую линию огня 
пошли проблеммы конструкции, на следующем этапе постав
лены  проблеммы термической изоляции. П ервы е из них для 
нас особенно интересны. Они излож ены  исклю чительно доступ
ным образом в тексте и в рисунках. Вернер Розенталь создал 
из них настоящ ий рассказ. Не имея возможности представить 
в наш ем ж урнале полного перевода статей В. Розенталя, 
ж елаем  в обширной рецензии передать читателю  возможно 
полный образ мыслей автора, применяя наш у систему изм ере
ния и веса, а такж е приняты е у нас в строительной м еханике 
способы расчета.
В номере печатается глава из книги арх. Ст. Руж аньского  
,,Климат города”.
Х роника сообщает о выставке интерьеров в М оскве  и содерж ит
обозрение изд ели й  из пластических масс в Германской Демокра
тической Республике.

Les résultats du concours pour le projet de construction de la
„façade Est” de la rue Marszałkowska sont présentés dans un im
portant article. La „façade Est" est considérée comme l'achèvem ent 
de la reconstruction du Centre de Varsovie dont l'élem ent principal 
est la Place Centrale avec le Palais de la Culture et de la Science. 
Le volume total des bâtiments neufs devant être édifiés sur ces ter
rains a été fixé à 600 mille m3. Les architectes participant au con
cours avaient la liberté de faire inclure dans les limites considérées 
tels terrains adjacents qu'ils jugeaient nécessaire. Le premier prix 
a été accordé ex-aequo aux projets portant les numéros 31 et 36f 
tandis que le second et le troisième prix ont été décernés, également 
ex-aequo, respectivem ent aux projets No 5 et 29 19, 27 et 30.
Voici un extrait de la mention du ju ry  concernant le projet No 31: 
„Le projet représente une conception suivie et mûre d'une composi
tion de l'espace à plusieurs plans où la  place est considérée comme 
partie d'un quartier plus vaste de la ville constituant le centre de 
Varsovie. Par suite de ceci, le projet prévoit au premier plan le 
terrain de la place délimité par un ensemble d'édifices assez peu 
élevés entourés eux mêmes d'un cercle d'élements verticaux consti
tuant le second plan. Une telle conception possède de grands avan
tages en ce qui concerne la composition de l'espace et permet une 
certaine souplesse dans la réalisation. Par contre l'idée d'une échelle 
quelque peu par trop diminutive du premier plan semble douteuse. 
Un des avantages du projet est l’effort de faire harmoniser le ter
rain de la place avec la partie Est du centre ainsi que sa tendance 
à mettre en valeur la silhouette de la ville".
De la mention du projet No 36 nous retenons: „Le projet représente 
un juste effort tendant à faire diminuer par un effet optique, l'aire 
de la place et visant à son exploitation rationelle. A la base de cette 
conception se trouve la décision de faire construire des maisons 
également à la lisière même de la place, ce qui en conséquence 
rapproche le centre de Varsovie de l'édifice du Palais de la Culture 
et de la Science et achève ainsi l'intégration de celui ci dans l'orga
nisme de la ville".
De la mention du projet No 5, nous citerons: „Le projet représente 
une conception spatiale claire, cohésive et brève de la configuration 
de la place et de la composition de la silhouette de Varsovie. Cette 
conception de l'espace est conséquence du fait de l'existence du 
Palais de la Culture et de la Science et forme un ensemble à dispo
sition centrale. En ce qui concerne le programme, le projet pose une 
proposition ferme d'intensifier de façon appréciable l'utilisation du 
terrain."
Enfin retenons du projet No 29: „Le projet propose une composition 
architectonique de l'espace de la place par mise en opposition au 
bloc vertical du Palais de la Culture et de la Science d'un ensemble 
architectonique de blocs horizontaux et verticaux, non dépouvus de 
valeur artistique.
L’architecte Maciej Nowicki au sujet du centre de Varsovie. L'article
rapporte in extenso un ouvrage de Maciej Nowicki, auteur du projet 
de la célébré halle de Raleigh, mort prémâturemment. L'ouvrage 
date de 1945 époque du séjour de l'architecte à Varsovie où il tra
vaillait au Bureau de Reconstruction de la Capitale. A l'occasion du 
concours cité, il semble juste de rappeler les principes directeurs 
de la conception du centre de Varsovie, en honneur au lendemain 
de la guerre, principes qui, soit ont été réalisés en pratique, soit 
restent toujours valables.
Une importante étude du problème de la construction dans l’archi
tecture en forme de compte-rendu détaillé des articles de H. W erner 
Rosenthal publiés en 1957 dans „Architecture and Building", est 
dûe à MM. S. Sienicki architecte, et Z. Kaczkowski, ingénieur. 
„D'après les auteurs du compte-rendu, la revue „Architecture and 
Building" a pris vers la fin de 1957 la précieuse initiative de popu
lariser parmi les architectes les problèmes constituant le domaine 
de travail de nos camarades au cours de l'élaboration des projets 
de bâtiments — nous voulons parler ici des constructeurs, installa
teurs etc. En premier lieu ont été traités les problèmes de la con
struction, puis viendront les problèmes de l'isolation thermique. 
Les premiers sont pour nous particulièrem ent intéressants, étant 
donné qu'ils ont été exposés d'une façon exceptionnellement attray
ante, tant s'il s 'agit du texte que des illustrations par H. W erner 
Rosenthal qui en a fait un récit vraim ent passionnant. Ne pouvant 
présenter dans notre revue une traduction complète, nous avons 
le plaisir d’offrir à nos lecteurs, dans un compte-rendu très important, 
un tableau dans la mesure du possible complet des idées de l’auteur, 
tableau dans Lequel nous avons effectué la conversion des poids et 
mesures à notre système métrique et employé des formules adoptés 
chez nous dans la mécanique du bâtiment".
Un chapitre du livre de St. Różański, architecte, intitulé. Le climat 
de la ville, est publié dans ce numéro. La Chronique présente l’expo
sition des intérieurs d'habitation de Moscou et une revue d'articles 
en matières plastiques fabriqués dans la République Démocratique 
Allemande.

Zdjęcie do okładki wykonali: E. Kupiecki i J. Wendołowski
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Dyskusje 0 D O S T Ę P  B I U R  P R O J E K T Ó W  B U D O WN I C T WA  
PRZ E MY SŁ OWE GO DO Tł WIATYKI MI E SZ KANI OWE J
W INCENTY ADAM SKI

W dyskusji, jaka się toczy nad sprawą 
zwiększenia o 200—300 tysięcy ilości izb 
w stosunku do tych, które m ają być wyko
nane w planie 5-letnim, nieraz padały głosy, 
że środków na ten cel należy poszukiwać 
przede wszystkim w oszczędnościach, jakie 
można poczynić w budownictwie przemy
słowym. Otóż, przy bliższym przyjrzeniu 
się można stwierdzić, że budownictwo prze
mysłowe od początku jego działania w Pol
sce Ludowej pod względem ekonomicznym 
kształtuje się raczej korzystnie i w  dzie
dzinie tej nieomal nic nie da się więcej za
oszczędzić.
W prost przeciwnie dzieje się w budownic
twie mieszkaniowym. W  budownictwie 
tym istnieją na pewno rezerwy wręcz 
ogromne i można je uzyskać zarówno przez 
odpowiednie projektowanie powierzchni 
użytkowej dla celów mieszkaniowych jak 
i przez odpowiednie konstrukcje. Analiza 
wielu zrealizowanych projektów  opartych 
na schematach powszechnie stosowanych 
wykazuje, że można zmniejszyć powierzch
nię zabudowy o 10—12% bez zmniejszenia 
powierzchni mieszkalnej i wartości użytko
wej mieszkań. Już przez samo przeprojek
towanie można uzyskać taką intensyfikację

planu mieszkań. Na obecnych powierzch
niach normatywnych PK i 2PK możliwe jest 
rozplanowanie mieszkań odpowiednio o 2 
i 3 pokojach. Potwierdza to zresztą naj
nowsza praktyka niektórych biur projek
tów.
Na tej drodze, licząc ostrożnie, można by 
mieć dodatkowo 120—140 tysięcy izb. 
Równie duże oszczędności można uzyskać 
przez stosowanie odpowiednich konstrukcji 
budynków.
Przy ulicy ' Marszałkowskiej, po obu jej 
stronach, pomiędzy ulicą W spólną i Wilczą, 
a zresztą i w innych punktach miasta, bu
dowane są domy tak zamierzchłymi me
todami, że niepodobna ich tu pominąć. 
Dla wielu fachowców z biur projektowych 
budownictwa przemysłowego są one nieraz 
tematem zgorszenia i drwin. Zapewne nie 
jest to najlepszy przykład naszej mieszka
niowej budowy. Po tylu wezwaniach, na
radach, naciskach jest wprost niewiaro- 
godne, aby w samym środku miasta dawać 
lekcję zacofania technicznego, niedołęstwa 
organizacyjnego i m arnotrawstwa materia
łowego, jakie reprezentują te domy. Są tu 
budynki szkieletowe żelbetowe w ykony
wane na mokro w szalowaniu drewnianym,
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wypełnione cegłą, która jest tu biernym obciążeniem, a nie materiałem 
konstrukcyjnym, współpracującym z konstrukcją szkieletową. Czy nie 
szkoda żelbetu do cegły, a cegły do żelbetu? Żelbet tonie tu w cegle, 
a cegła w żelbecie
W ięc po to żelbet doznał w świecie i w Polsce ogromnej ewolucji 
przez ostatnie 30—40 lat, aby podobny prymityw mógł jak najspo
kojniej, jak gdyby nigdy nic, dziać się w W arszawie? A marno
trawstwo drewna? W  domach tych o niesłychanie zagęszczonym stem
plowaniu szaluje się szczelnie pod stropy żelbetowo-pustakowe. W arto 
nadmienić, że w marcu r. ub. powołana została komisja dla zrewidowa
nia tych projektów, przede wszystkim pod kątem oszczędności drewna. 
Realizacja wniosków komisji mogłaby przynieść w rezultacie oszczęd
ność około miliona złotych (1000 m3 drewna) przy trzech omawianych 
wówczas budynkach. Przedsiębiorstwo proponowało też ujednolicić 
przekroje i rozmiary poszczególnych elementów celem stworzenia 
możliwości- zastosowania zinwentaryzowanych, wielokrotnie użytko
wanych deskowań, oszczędzających zużycie drewna. Nie w ysłu
chano tego stanowiska.
W  budownictwie plombowym jest prawie zasadą, że przy przybudo- 
wywaniu budynku nowego do istniejącego z reguły nowe mury 
szczytowe w ykonuje się w grubości 38 do 51 cm, nie wprowadza 
się konstrukcji szkieletowej jako pewnych tylko fragmentów bu
dynków ceglanych, tam gdzie one są niezbędne. Tymczasem przy 
takiej masie koniecznych murów niezbędne byłyby tylko pewne 
fragmenty konstrukcji żelbetowych w miejscach najbardziej obcią
żonych, w ażurach parteru lub elewacji, gdyż masy pozostałych 
murów są daleko potężniejsze od dźwigających je konstrukcji żelbe
towych. Przy przewadze murów łatwo już stosować stropy prefabry
kowane, chociażby D.M.S., co zmniejszyłoby szalowanie do mi
nimum.
Tak czy inaczej, wspomniane wyżej konkretne projekty wymaga
łyby pewnych przeróbek kosztujących stosunkowo niewiele. Ale 
na ten w ydatek inwestor nie chciał się zgodzić, ponieważ już za 
projekt raz zapłacił, a był on sporządzony w czasie, kiedy jeszcze 
„tak się projektowało", jak  twierdzili przedstawiciele inwestora. 
Sprawa nie byłaby w arta poruszania, gdyby to był przykład odosob
niony, ale tak się dzieje nadal na każdym kroku.
Postęp techniczny to niekoniecznie i nie tylko budownictwo wielko- 
blokowe czy wielkopłytowe, jak  się nieraz sądzi, oparte na daleko 
idącej mechanizacji, wymagające specjalnych zakładów produkcyj
nych i urządzeń transportowych. To nawet niekoniecznie prefa- 
brykacja. Postęp techniczny ma zawsze i wyłącznie na celu jedynie 
obniżenie kosztów prodkucji, co się łączy z oszczędnością i nale
żytym wykorzystaniem materiałów zmniejszeniem pracochłonności 
oraz szybkim tempem budowy. Dlatego nawet w przypadku budyn
ków projektowanych indywidualnie z m ateriałów  tradycyjnych 
należy wykorzystać ich nośność przez tworzenie konstrukcji mie
szanych, stosowanych już przed wojną w Polsce do 5—6 kon
dygnacji, a po wojnie w ZSRR do 14 kondygnacji lub zespolonych. 
W  obu tych przypadkach zarówno cegła jak i żelbet współpracują 
ze sobą w dźwiganiu. W  końcu zabetonowywanie konstrukcji żel
betowych w bruzdy tworzone w murze, tj. prowadzenie robót mu
rarskich przed żelbetowymi, ułatw ia stosowanie przy szkielecie 
stropów prefabrykowanych, zm niejszając ilość drewna na desko
wanie do minimum. Nawet na tak prymitywny, łatwy, logiczny i sto
sowany już gdzieniegdzie sposób potanienia i przyśpieszenia tra
dycyjnego budownictwa nie mogą zdobyć się nasze biura projek
tów budownictwa miejskiego.
Ilości marnowanego drewna na monolityczne konstrukcje żelbetowe 
są olbrzymie i według danych przytoczonych przez prof. T. Kluza 
i W. Poniża na 10 000 m3 budowli o szkielecie żelbetowym zużywa się 
1,8 ha wysokopiennego lasu, koszt drewna przy tych konstrukcjach 
wynosi około Vs całkowitego kosztu konstrukcji, zaś przy większych 
rozpiętościach nawet do 50°/o. Zużycie drewna przez budownictwo w y
nosi około 75°/o ogólnego zużycia drewna w kraju, z czego duża 
część przypada na deskowanie do konstrukcji żelbetu monolitycz
nego. Jest więc o czym myśleć.
I podczas gdy stali profilowanej budownictwo po prostu nie do
staje, gdy cegły jest zbyt mało, drewna, pomimo frazesów, nikt nie 
żałuje, a projektanci nie chcą zdobyć się na stanowisko ustępliwe, 
na oszczędzanie. Przez zdecydowane bowiem i mocne postawienie 
sprawy biuro projektów  może zmusić niechętne często postępowi 
technicznemu przedsiębiorstwo budowlane do stosowania postępu.
I tu należy przejść do wskazań praktyki projektowania i budow
nictwa przemysłu. Sprawa skrajnych oszczędności materiałów defi
cytowych, i w ogóle ekonomicznego projektowania, była tu zawsze

bardzo rygorystycznie przestrzegana. Dotyczyło to zarówno ekonomii 
materiałów deficytowych, a szczególnie drewna, stali i cegły, jak 
również oszczędności kubatury i kw adratur użytkowych oraz prze
strzeni zagospodarowanej przez dany zakład przemysłowy. Jako 
były główny specjalista od spraw ekonomicznego projektowania 
w b. C. Z. Proj. Bud. Przem. byłem świadkiem wielu, dosłownie 
awantur, które w imię ekonomii i postępu technicznego toczyła rada 
techniczna z przedstawicielami inwestora i przedsiębiorstwa bu
dowlanego, wykręcającego się od nowoczesnych metod budowania. 
Inwestorowi mówiło się po prostu, że innej dokumentacji nie do
stanie, a ponieważ takiej konkurencji między biurami jak  dziś nie 
było, więc inwestor i przedsiębiorstwa budowlane ulegały.
Dziś jest inaczej, gdyż biura projektów  w obawie przestojów często 
ulegają inwestorom.

* **
Postęp techniczny w budownictwie przemysłowym zaczął się od 
prefabrykacji wszystkich elementów konstrukcyjnych takich jak 
kratownice, dźwigary, słupy, podciągi, belki podsuwnicowe, płyty 
dachowe i stropowe, okna żelbetowe. Elementy te zostały sty
pizowane w oparciu o moduł przemysłowy ustalający rozpiętości 
naw1 produkcyjnych i siatki słupów. Ukoronowaniem tych konstrukcji 
były znane dziś powszechnie dźwigary z betonu sprężonego, tj. belki 
strunobetonowe zwykłe i dachowe oraz w iązary kablobetonowe 
z wyglądu lekkie (jak stalowe) realizowane już do rozpiętości 42 m, 
a  projektowane do 60 m. Składa się je na miejscu z kawałków 
bezpośrednio na ziemi w hali, k tórą mają przekrywać, a podnoszone 
są na słupy ręcznie przy pomocy korb i bloków zawieszonych u góry 
słupa oraz lin zamocowanych do obu końców kratownic.
Pierwsze szkielety prefabrykowane żelbetowe dla budynków wielo
piętrowych jak biurowce, magazyny, spichrze* podłogowe, silosy 
zbożowe itp. również były projektowane w biurach projektów  bu
downictwa przemysłowego.
Nadają się one jak najbardziej właśnie do budownictwa mieszka
niowego, którego wnętrze, tj. ściany działowe mogłyby wypełniać 
dyle gipsowe, zaś ściany mogą być bądź osłonowe, bądź z lekkich 
materiałów izolacyjnych.
Tymczasem cóż się dzieje w budownictwie miejskim?
Olbrzymie dźwigi często jeszcze wnoszą na piętra cegłę, beton, belki 
DMS, a w  najlepszym razie płyty stropowe. Prefabrykacji szkie
letów nie widzimy ani śladu. Zapoczątkowano zaledwie rok temu, 
i to w małym zakresie, produkcję tak zwanych betonów odpo
wietrzanych umożliwiających rozszalowywanie słupów po kilku 
godzinach.
Równocześnie z akcją oszczędności drewna w budownictwie prze
mysłowym miała miejsce akcja zastępowania cegły blokami i pu
stakami gruzo i żużlobetonowymi, następnie zaś prefabrykowanymi 
płytami do ścian elewacyjnych ocieplanymi od wnętrza izolacyj
nymi betonami lekkimi, które to płyty stosowane były zarówno 
W halach fabrycznych magazynach * parterow ych i wielopiętrowych, 
jak  i w niektórych biurowcach. W  następstwie ściany te zaczęto 
stosować jako osłonowe wielokondygnacyjne samonośne, przymo
cowane do konstrukcji szkieletowej dla uniknięcia odchylenia się 
ścian od pionu, ale nie obciążające ich nawet wówczas, gdy są 
murowane. Słowem, szkielet zakryty jest w pudle ze ścian elewa
cyjnych przystawionych do szkieletu ze wszystkich stron.
Ostatnio ściany elewacyjne osłonowe zaczęto projektować z profili 
stalowych a naw et aluminiowych z wypełnieniem części ścian pod- 
okiennych lekkimi materiałami izolacyjnymi, jak  płyty suprema, 
płyty spilśnione miękkie i twarde, oblicowanie szkłem lub innymi 
lekkimi płytami nie wrażliwymi na wilgoć.
Biuro Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego, 
o którego działalności jest tutaj głównie mowa, poza typizacją 
elementów konstrukcyjnych opisanych wyżej, podjęło całą akcję 
badania i forsowania wyrobów i pustaków ściennych i stropowych 
z gipsu oraz z -materiałów, gdzie gips jest lepiszczem, głównie dla 
budownictwa mieszkaniowego.
Należy tutaj wspomnieć również i o płytach żelbetowych falistych 
dla dachów łukowych i zwykłych, które już znalazły wielokrotne 
zastosowanie w budownictwie gospodarskim i mieszkaniowym w iej
skim. Płyty te nadają się jak  najbardziej i do dachów budynków 
miejskich, ze względu na atrakcyjną bogatą plastycznie formę połaci 
dachowych. Ostatnio biuro to opracowało projekty dwóch wyso
kościowych budynków mieszkalnych dla W arszawy o 11, a dla Łodzi 
Rokicia o 15-kondygnacjach nadziemnych. Konstrukcje tych bu
dynków oparte są na układzie ścian poprzecznych żelbetowych 
słabo zbrojonych o grubości 15 cm od góry do dołu. Ściany żel
betowe elewacyjne odpowiednio o grubości 10 i 15 cm ocieplone będą

Dokończenie na str. 198
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Zadaniem konkursu było:
postawienie koncepcji rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego 
zabudowy wschodniej strony placu centralnego z zastosowaniem 
jednego z załączonych rozwiązań kom unikacyjnych skrzyżowania 
ul. M arszałkowskiej z al. Jerozolimskimi i ul. Świętokrzyską, ewentu
alnie zaproponowanie własnej koncepcji tych skrzyżowań.

Zakres tematu
W ramach podstawowego rozwiązania tematu konkursu miały być
objęte w zasadzie następujące zagadnienia:
1. Sprecyzowanie treści użytkowej zabudowy w oparciu o załączony 

materiał informacyjny, zatwierdzony przez Prezydium Stołecznej 
Rady Narodowej.

2. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zabudowy.
3. Obsługa kom unikacyjna terenu objętego konkursem w nawiąza

niu do głównych arterii tego rejonu i ich skrzyżowania w oparciu 
o istniejące studia na ten temat.

4. Etapy realizacji.

Zasięg terenu objętego konkursem

1. Teren zadania ograniczony jest w zasadzie ul. Świętokrzyską — 
frontową ścianą Pałacu Kultury i Nauki — osią ul. Nowogrodz
kiej oraz na zapleczu — osią pl. W areckiego i jego przedłużeniem 
w kierunku ulicy Kruczej.

2. Projekt opracowany w wyżej podanych granicach może zawie
rać sugestie urbanistycznego rozwiązania sąsiednich ’terenów, 
szczególnie, jeżeli chodzi o oba kierunki przebiegu ul. M ar
szałkowskiej na północ i południe.

3. Niezależnie od tego, gdyby projektant dla uzasadnienia swojej 
koncepcji uważał za konieczne przedstawienie szerszego rozwią
zania urbanistycznego, mającego bezpośredni wpływ na rozwią
zanie zadania konkursu, projekt taki będzie rozpatrzony przez 
sąd konkursowy.

Wytyczne do projektu

E Ramowy program użytkowy został ujęty w załączniku nr ? 
2- Etapy realizacji należy podzielić na dwa okresy:

a) lata 1961—1965 
лл; okres perspektywiczny
Warunki konkursu wymagały takiego ujęcia etapowania, aby 
w  Poszczególnych etapach można było realizować możliwie 
skończone całości bloków lub budynków.
Projektowane rozwiązanie nie powinno przewidywać wyburzeń 
re^iz^W 'oznaczonYcłl na podkładach jako „istniejące" lub

Budynki jeszcze nie zrealizowane, dla których jednak istnieje 
zatwierdzona dokumentacja teohniczna, mogą ulec przeprojek
towaniu tylko w tym wypadku, o ile zmiana taka wniesie do 
rozwiązania niezaprzeczalne wartości. Zrealizowane rozwiązanie 
placu może być zmienione tylko w wypadku dostatecznie uzasa
dnionym wniesieniem istotnych wartości koncepcji, przy czym 
należy wziąć pod uwagę możliwości realizacji takiej zmiany do
piero w latach późniejszych.

4. Istniejące uzbrojenie terenu w zasadzie należy uszanować, 
a wszelkie zaprojektowane zmiany powinny być uzasadnione 
technicznie i ekonomicznie w stosunku do wartości urbanis
tycznej.

Wymagane rysunki

1. Plan zagospodarowania przestrzennego w skali 1 : 1000 dla 
terenu określonego punktem „Zasięg terenu konkursu".

2. Plan urbanistyczno-architektoniczny w skali 1 : 400 w granicach 
niezbędnych dla przedstawienia projektowanej nowej zabudowy. 
Plan ten, poza rozwiązaniem rzutów poziomych parterów, powi
nien obejmować koncepcję kom unikacyjną (skrzyżowania, do
jazdy, parkingi, ciągi piesze itp.).

3. Rzuty poziome wyższych, charakterystycznych, kondygnacji 
w skali 1 : 400.

4. Elewacja projektowanej zabudowy od strony placu w skali 
1 : 400.

5. Inne elewacje w skali 1 : 400 konieczne, zdaniem projektantów, 
dla w yjaśnienia jego koncepcji.

6. Schematy przekrojów, wyjaśniające koncepcję, w skali 1 : 400.
7. Etapy realizacji w skali 1 : 2000.
8. Aksonometria z lotu ptaka z punktu podanego na podkładzie 

w skali dowolnej.
9. Bilans kubatur wg załączonych formularzy w granicach zabu

dowy, określonych w załączniku nr 7 p. I i oznaczonych na 
podkładzie w skali 1 : 2000.

10. Krótki opis techniczny z podaniem rodzaju projektowanych 
konstrukcji.

Terminy

Prace konkursowe należało składać do dnia 30 września 1958 r. do 
godz. 14-ej w lokalu SARP-u, W arszawa, ul. Foksal 2. Dla opraco
wania projektów  realizacyjnych zostaną wytypowane przez naczel
nego architekta W arszawy, na podstawie opinii sądu konkursowego 
i w porozumieniu z SARP i TUP, zespoły spośród projektantów  na
grodzonych i wyróżnionych, po uprzednim uzgodnieniu z właściwym 
inwestorem oraz z zainteresowanymi projektantam i.
Prace tych zespołów będą koordynowane przez projektanta, którego 
rozwiązanie urbanistyczne będzie przez sąd konkursowy wytypo
wane do realizacji.

SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO

1. Arch. Stanisław Albrecht *— Komitet do Spraw Urbanistyki
i Architektury

2. Prof. arch. Piotr Biegański — SARP — W arszawa
3. Arch. Adolf Ciborowski e — Naczelny A rchitekt W arszawy
4. Przew. Zygmunt Dworakowski — Prezydium Stołecznej Rady N a

rodowej
5. Arch. Jerzy Grabowski — Naczelna Rada Odbudowy W ar

szawy
6. Prof. arch. Romuald Gutt — SARP i TUP — W arszawa
7. Arch. W acław Kłyszewski — SARP — W arszawa
8. Arch. Bolesław Malisz — SARP i TUP — W arszawa

sędzia referent
9. Arch. Stanisław Plewako — TUP — W arszawa

10. Dyr. W itold Rogala — St. Żarz. SDBOR
11. Arch. Zbigniew Solawa — SARP — Kraków
12. Prof. arch. M arian Sulikowski — SARP — W arszawa

sędzia referent
13. Arch. Edward Sułkowski — Naczelna Rada Odbudowy War-

sekretarz konkursu szawy
14. Arch. W acław Tomaszewski — SARP — W ybrzeże
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*15. Arch. Eugeniusz W ierzbicki — SARP — W arszawa
16. Prof. arch. Jan  Zachwatowicz — SARP i TUP — W arszawa
17. Arch. Tadeusz Zieliński — SARP — W arszawa

ORIENTACYJNY PROGRAM ZABUDOWY

wschodniej strony ul. Marszałkowskiej na odcinku pl. Centralnego 
(Opracowanie komisji powołanej przez P.R.N.)

Wytyczne komunikacyjne

Przyjęto następujące ustalenia w zakresie komunikacji:
— skrzyżowanie ulicy Marszałkowskiej i alei Jerozolimskich przyj

muje się wg ustaleń opartych o wyniki konkursu na to skrzy
żowanie;

— drugi węzeł kom unikacyjny przy skrzyżowaniu ulicy M arszał
kowskiej ze Świętokrzyską — posiada wytyczoną linię północną 
nowowybudowanym narożnym budynkiem. Dla prawidłowego roz
wiązania komunikacji tego skrzyżowania przyjmuje się odsu
nięcie południowej linii zabudowy ulicy Świętokrzyskiej przy 
wschodniej stronie ulicy M arszałkowskiej o około 20 m od ist
niejącej linii zabudowy,

— ulice Rutkowskiego i Sienkiewicza pozostają kom unikacyjne dla 
ruchu kołowego z wlotami na ulicę Marszałkowską.

Obowiązujące linie zabudowy

*— nieprzekraczalna linia zabudowy ulicy M arszałkowskiej odległa 
jest o 15 m od istniejącego krawężnika jezdni;

— przyszła linia zabudowy ul. Kniewskiego (Złota) po jej-północnej 
stronie wyznaczona jest przez no wo wybudowany budynek biu
rowy przy ulicy Przeskok. Przyjąć jednak należy, < że istniejący 
narożny budynek przy ul. Kniewskiego — Hibnera (Złota — 
Zgoda) pozostanie przez czas dłuższy.

Adaptacje i wyburzenia

— Spośród istniejącej zabudowy do adaptacji przewiduje się:
— narożny budynek M arszałkowska — Sienkiewicza — Moniuszki 

(PKO) z ew. przeróbką elewacji i zmianą programu użytkowego 
parteru i I piętra budynku frontowego;

— aleje Jerozolimskie 37 oraz narożny budynek przy ulicy Kniew
skiego — Hibnera z możliwością' założenia ewentualnego wybu
rzenia w dalekiej perspektywie;

— wrak budynku przy ul. Moniuszki („Adria") z programem nie 
mieszkaniowym, z zachowaniem przede wszystkim ściany fron
towej z uwagi na wartość elewacji.

Wyburzeniu przed budową nowych podlegają budynki:
— wrak PKO (narożnik M aiszałkowskiej — Świętokrzyskiej) przede 

wszystkim z uwagi na przesunięcie ze względów komunika
cyjnych linii zabudowy ul. Świętokrzyskiej,

*— budynki przy ul. Chmielnej 38 i 35 wraz z oficynami,
— budynek przy alejach Jerozolimskich 56,
— wszystkie obiekty parterowe Tub prowizoryczne.

TERMIN I ETAPOWANIE REALIZACJI 
INWESTYCJI

Podstawowym problemem przy określeniu programu zabudowy jest 
termin realizacji. Przyjęto, że zabudowa strony wschodniej ul. Mar
szałkowskiej, ze względu na jej centralne położenie, nie powinna 
być odkładana i to zarówno z uwagi na wygląd miasta, jak i na 
przesłanki ekonomiczne.
Przy określeniu prawdopodobnego okresu trwania zabudowy terenu, 
będącego przedmiotem opracowania, wzięto pod. uwagę przede wszyst
kim stosunkowo wysokie koszty jednostkowe budownictwa tu zlo
kalizowanego, przeznaczenie użytkowe i w związku z tym dość znacz
ne trudności w uzyskaniu źródeł pokrycia, wreszcie okres budowy 
poszczególnych obiektów, który tu może trwać od 3-ch do 4-ch lat 
Z drugiej strony przyjęto, iż nacisk na szybką realizację zabudowy 
będzie bardzo intensywny i że nierealne jest zakładanie budowy 
na odleglejszy termin. Biorąc to wszystko pod uwagę, zakłada się, 
że zabudowa tego odcinka ul. M arszałkowskiej nastąpi w latach 
1961— 1965.
Najbardziej niewątpliwe źródło pokrycia posiadać będzie budow
nictwo mieszkaniowe. Realizacja tych budynków będzie mogła za
tem nastąpić w pierwszym etapie.
Następny etap budowy stanowić będzie realizacja pozostałego pro
gramu. Zakłada się, że odbywać się ona będzie w drodze kolejnej 
realizacji poszczególnych bloków.

Założenia programowe

Uzasadnienie programu i orientacyjny podział kubatur.
Przyjmując z poprzednich opracowań urbanistycznych tego terenu 
orientacyjną kubaturę na około 600 tys. m3, szacuje się całkowity 
koszt inwestycji budowlanych na około 350 milionów złotych. Świa
domość, ze najrealniejsze źródło pokrycia posiadają aktualne in
w estycje mieszkaniowe, które będą aktualne również w najbliższym 
10-leciu, spowodowała, iż przede wszystkim rozpatrzono możliwość 
zlokalizowania tu w stopniu maksymalnym programu mieszkanio
wego.
W arunki terenowo-przestrzenne pozwalają na umieszczenie tu nor
malnego standardowego „zorowskiego" budownictwa mieszkanio
wego tylko w dość ograniczonym zakresie.
W poszukiwaniu możliwości zlokalizowania tu większej kubatury 
mieszkaniowej proponuje się zaprogramowanie około 200 aparta
mentów mieszkaniowo-biurowych wielkości od 3-ch do 7-miu pokoi 
z przeznaczeniem dla pracowników przedstawicielstw  państw  za
granicznych, w szczególności handlowych i konsularnych oraz na 
mieszkania z gabinetami przyjęć dla wolnych zawodów (adwokaci, 
lekarze). W stosunku do tych mieszkań nie obowiązują ograniczenia 
normatywu mieszkaniowego. Mogą być zaprojektowane o wysokim 
standarcie wykończenia. W ielkość powierzchni użytkowej może 
wahać się w granicach od 70 — 150 m2 w zależności od rozwiązania 
i ilości pomieszczeń.
Kubatura tego budownictwa wyniesie około 100 tys. m3.
Postuluje się także wprowadzenie tu mieszkań typu pensjonatowego. 
Ich użytkowanie polegałoby na wynajmowaniu pokoi umeblowanych 
na określony czas przez przyjezdnych, bądź osoby samotne względ
nie bezdzietne, z możliwością korzystania z pełnego utrzymania. 
Wielkość pensjonatu nie powinna przekraczać 10—20 pokoi (prze
ciętnie po 10—12 m2, 15—18 m2), plus urządzenia gospodarcze (kuch
nia, magazyny). Zakłada się orientacyjną kubaturę tego budownictwa 
na 25—50 tys. m3.
Niezależnie od powyższego przewiduje się tu także kubaturę hote
lową wielkości około 50.000—75.000 m3, tj. na 500 miejsc hotelo
wych. Może to być jeden większy hotel względnie dwa mniejsze. 
Program nie przewiduje w zasadzie kubatury adm inistracyjno-biu
rowej. Natomiast ustala lokalizację agend typu biuroy/o-usługowego 
o specjalnym charakterze, jak: redakcje, agencje fotograficzne, s a 
lony wystaw  handlu zagranicznego, biuro paszportów zagranicznych, 
biura informacji prasowej, agencje reklamowe, biura podróży okrę
towej lub lotniczej itp., o łącznej kubaturze około 50 tysięcy m3. 
W ielkość lokali nie powinna przekraczać 2 pokoi.

Założenia do programu urządzeń handlowych i wypoczynkowo- 
rozrywkowych

Zabudowa ulicy Marszałkowskiej w rejonie placu Centralnego musi 
otrzymać przede wszystkim szeroki program urządzeń usługowych, 
rzemieślniczych i handlowych oraz rozrywkowych. Usytuowanie 
w centralnym punkcie układu komunikacji m iejskiej stwarza ko
nieczność obsługiwania wielkiej masy ludzi (spośród 300—600 ty 
sięcy przepływających dziennie przez główne węzły kom unikacyjne 
w tym rejonie). Szczególnie duże znaczenie ma tu projektowanie 
dworca centralnego, 2-ch stacji metro oraz bliskie usytuowanie 
dworca ruchu podmiejskiego. Tak więc zabudowa tego odcinka 
ulicy Marszałkowskiej, uwzględniając niezbędne potrzeby pozosta
łego programu, m. in. mieszkaniowego i hotelowego, musi być roz
wiązana głównie pod kątem najlepszego funkcjonowania urządzeń 
usługowych.
Założona orientacyjna kubatura, jaka może być uzyskana na cele 
usług handlowych i rozrywkowych, wynieść powinna ok. 200 ty 
sięcy  m3 przy przeznaczeniu na ten cel lOÔ /o parterów  i I piętra 
oraz ewentualnie podziemia.
Zasadniczy podział kubatury, jeśli chodzi o sposób użytkowania, 
należy przeprowadzić w poziomie tzn., że niższe kondygnacje (w za
sadzie parter i I piętro) przeznacza się dla urządzeń usługowych 
o charakterze masowym, natomiast wyższe kondygnacje poszcze
gólnych budynków przeznacza się na mieszkania, bądź hotele czy 
też lokale biurowe itd,
Dopuszcza się jednak możliwość lokowania, w miarę potrzeby, urzą
dzeń usługowych również na wyższych kondygnacjach. W miarę 
możności należy w ykoizystać dla urządzeń usługowych podziemie 
(kina, lokale rozrywkowe, garaże, magazyny).
Problemem niezwykle ważnym jest sprawa należytego rozwiązania 
dojazdów do sklepów w celu ich zaopatrzenia w towar. Zwraca się 
uwagę na konieczność szczególnie starannego opracowania praw i
dłowego rozwiązania tego zagadnienia, przy czym jako zasadę-nale
ży przyjąć zopatrzenie w towary od zaplecza.
Ze szczególną uwagą projektować należy program usługowy w re
jonach skrzyżowań ul. M arszałkowskiej z al. Jerozolimskimi i ul. 
Świętokrzyską.
Decydującym czynnikiem jest tu. niezwykle intensywny ruch pieszy. 
Urządzenia usługowe w tym rejonie powinny korzystać z tego ruchu, 
lecz jednocześnie m chu tego nie zwiększać. Nie są zatem tu w ska
zane kina, sale tańca itp. urządzenia o charakterze masowym. 
Równocześnie powinno się w rejonie tych skrzyżowań projektować 
przejścia piesze o bogatym programie usługowym, które będą mo
gły rozładowywać natężenie potoków przechodniów przy skrzyżo
waniach.
Postuluje się w szczególności utworzenie ciągu pieszego, równole
głego do ul. M arszałkowskiej na odcinku od al. Jerozolimskich na 
północ — jako przedłużenie takiego ciągu po południowej stronie



al. Jerozolimskich. Charakter urządzeń usługowych uzależniony jest 
od charakteru potrzeb masy przechodniów, przepływających stale 
przez ten rejon.
Urządzenia te będą w znacznym stopniu służyć publiczności przy
jezdnej spoza Warszawy oraz publiczności z dzielnic peryferyjnych 
i okolic podmiejskich Warszawy,
Urządzenia handlowo-usługowe muszą tu mieć zatem charakter wiel
komiejski, a nie typowo osiedlowy, a równocześnie masowy, a nie 
elitarny.
Możliwie intensywne nasilenie urządzeń o charakterze wielkomiej
skim uzyskać należy przez:
— właściwy dobór tematyki parterów, a zwłaszcza zaszeregowanie 

obok siebie usług powiązanych ' ze sobą branżowo, 
przeznaczenie w zasadzie stosunkowo wąskich części frontowych 
parteru dla jednego tematu,

—• dążenie do ugrupowania usług w ‘głąb, utworzenie pasaży, zakoli 
itp. urozmaiceń zabudowy parteru zwiększających front han
dlowy,

— wzajemne powiązania między ew. pasażami, zakolami i ciągami 
ulicznymi (ul. Rutkowskiego, Kniewskiego, Sienkiewicza).

ORIENTACYJNY PROGRAM ZABUDOWY

Na program omawianego odcinka ul. M arszałkowskiej składają się 
następujące elementy:
— kubatura urządzeń handlowo-rozrywkowych
— kubatura mieszkaniowa (wraz z hotelem)
— kubatura biurowo-usługowa

Urządzenia handlowe i wypoczynkowo-rozrywkowe

— Orientacyjny program urządzeń handlowo-rozrywkowych w roz
miarach założonych w oparciu o analizę pojemności powierzchni 
użytkowej przedstawia się następująco (w tysiącach m2 powierzch
ni użytkowej):

Rodzaj urządzeń Parter
1

I piętro
j: ;

Uwagi

Urządz. handl. usług. 8,0 -1 1 ,0 7,0 -1 0 ,0
sklepy spożywcze 3 , 5 -  5,0 0,5 — 1,5
zakłady gastronomiczne
(bez kawiarń i cuk.) 1,5 -  2,0 —
rzemiosło 1,5 -  2,0 6,5 -  8,5

Urządz. rozrywkowo- wy
poczynkowe 6,0 -  8,5 3,0 -  4,0
kawiarnie i kabarety '  1,5 -  2,0 1,5 -  2,0
sale tańca, kluby, salki
estradowe 0,5 1,5 -  2,0
kina i cineac 5,0 -  6,0 — ‘ około 2.000

m iejsc

Dopuszcza się możliwość lokalizowania urządzeń usługowych rów- . 
nież powyżej I piętra, o ile nie koliduje to z ich charakterem. 
Przyjmuje się również możliwość lokalizowania niektórych urządzeń 
w podziemiach,  ̂jak  np.: kabarety, dansingi, kina itp.

Sklepy przemysłowe

łącznie z kawiarniami powinny być najbardziej charakterystycznym 
elementem programowanego odcinka miasta. Powinny mieścić się prze
de wszystkim w parterze. Na najwyższych kondygnacjach można 
sytuować część zaplecza i pracownie niektórych sklepów. Projekto
wanie części handlowej sklepów na kilku kondygnacjach może na
stąpić wyjątkowo i tylko przy bardzo dużych sklepach.

Większość sklepów powinna zajmov/aé w parterze nie więcej 
niż 90—120 m2 tak, aby osiągnąć większą ilość różnorodnych 
specjalizowanych sklepów. Z wyjątkiem odzieży — sklepy z arty
kułami przemysłu lekkiego i drobnego powinny być w zasadzie 
możliY/ie małe (90 m2). Natomiast fabryczne sklepy przemysłu 
m°gą być większe (artykuły gospodarstwa domowego, elektro
technika, sprzęt motoryzacyjny itp.) — powyżej 150 m2.

sklepów przemysłowych wymaga piwnic wielkości do 
30°/o powierzchni parteru.

Sklepy spożywcze

Należy zaprojektować 2 węzły specjalistycznych sklepów spożyw
czych po ok. 500 m2 (wyłącznie w parterze): jeden w rejonie między 
ul. Nowogrodzką i ul. W idok oraz drugi w rejonie między ul. Sien
kiewicza a Kniewskiego. Oprócz tego przyjm uje się fakultatywnie 
lokalizację dużego sklepu spożywczego o charakterze „Delikatesów" 
o powierzchni 400—600 m2. Sklepy spożywcze powinny mieć piw
nice do 30io/o powierzchni parteru.

Należy również projektować możliwie dużą ilość kiosków (papie
rosy, gazety — co 50 m, napoje co 50—100 m).
Zakłady gastronomiczne. Przyjęte w programie 1,5—2,00 tys. m2
daje ok. 500—600 miejsc. Powinny to być, w każdym razie, dwa duże 
bary po około 100—150 miejsc oraz 1 duża restauracja samoobsłu
gowa na 250 miejsc.
Wszystkie zakłady wymagają piwnic.

Rzemiosło

Zarówno spółdzielcze, jak i prywatne powinno się mieścić głównie 
na Ii-ej kondygnacji, tak aby nie blokować swoją powierzchnią pro
dukcyjną cennej powierzchni handlowej w parterze.
W parterze możn^ lokalizować tylko punkty typowo usługowe, jak 
np. fryzjerów, naprawa wiecznych piór, optyków, grawerów itp. 
Krawcy, szewcy, kuśnierze itp. usługi nie powinny być lokalizowane 
w parterze.
Wielkość lokali od 40 m2 do 100 m2 w zależności od branży i użyt
kownika (uspołeczniony czy prywatny).
W większych zakładach pożądane jest projektowanie małych po
mieszczeń przyjęć na parterze oraz skomunikowanej z nimi większej 
powierzchni na I piętrze. Najczęściej jednak lokalizować się będzie 
zakłady usługowo-rzemieśłnicze, skoncentrowane wokół jednego 
wejścia na wyższe kondygnacje.
W ejścia te powinny być odpowiednio zaakcentowane architekto
nicznie.
Rzemiosło w zasadzie nie potrzebuje piwnic.

Urządzenia rozrywkowo- wypoczynkowe

Kawiarnie-kabarety przyjm uje się w programie o łącznej powierzch
ni 3Q00—4000 m2, co oznacza około 1100—-1500 miejsc. Projekty po
winny uwzględniać zarówno duże kawiarnie z dansingami o 300"— 
400 miejscach o powierzchni około 1200—1500 m2 każda, jak  rów
nież kilka małych barów kawowych, cukierni i lodziarni o kilkudzie
sięciu miejscach z około 70—150 m2 w parterze każdy. Dwie kaw iar
nie powinny większą część powierzchni otrzymać na I piętrze, aby 
nie zajmować cennej handlowej powierzchni parteru.
Kawiarnie powinny być podstawowym urządzeniem wypoczynko- 
wó-rozrywkowym tego rejonu, przygotowanego na przyjęcie dużei 
masy publiczności. Małe, szczególnie łubiane w W arszawie, zakłady 
powinny być rozrzucone w całej sieci urządzeń usługowych.

Sale tańca, kluby, salki estradowe

Należy projektować 1 salę tańca o powierzchni 1000—1200 m2 nie 
w parterze, składającą się z samej sali tanecznej około 2/з powierzch
ni oraz .poczekalni i niewielkiego zaplecza kawiarnianego. Salę 
tańca należy projektować tak, aby w razie potrzeby mogła być za
mieniona na salę widowiskową, wystawową lub dużą kawiarnię. 
Szczególną uwagę należy poświęcić ewakuacji publiczności, która 
wymaga rezerwowych wyjść poza wejściem.
Na I piętrze lub wyższych kondygnacjach należy przewidzieć kilka 
zespołów pomieszczeń klubowych, wielkości 50—200 m2, oraz 1—2 
salki estradowe, o łącznej powierzchni około 300—400 m2.
Kina. Obowiązuje uzyskanie pomieszczeń dla co najmniej 2000 osób. 
Mogą to być 2 lub 3 kina. Ewentualnie w tym jeden cineac na 
300 miejsc.
Rozwiązanie kin powinno odpowiadać warunkom kin o ekranie 
panoramicznym.

Budownictwo mieszkaniowe

Założona orientacyjna, ale nie obowiązująca kubatura budownictwa 
mieszkaniowego „zorowskiego" — 150—200 tys. m3 daje około 
1 250—1 500 izb.
Ze względu na ograniczone możliwości uzyskania należytych w a
runków (małe dziedzińce) — postuluje się przede wszystkim miesz
kania mniejsze dla osób bezdzietnych lub małodzietnych. Ze względu 
ua atrakcyjność położenia oraz dla zwiększenia kubatury mieszka
niowej, zakłada się zaprojektowanie tu pewnej ilości (około 200) 
mieszkań nietypowych, tzw. apartamentalnych, wielkości od 3-ch do 
7-miu pokoi, z przeznaczeniem dla pracowników przedstawicielstw 
zagranicznych i wolnych zawodów.
Do mieszkań tych nie ma zastosowania norm atyw budownictwa 
mieszkaniowego, tak odnośnie powierzchni pomieszczeń, jak i wy
posażenia, które powinno być tu znacznie bogatsze.
Ponadto mieszkania te mogą być projektowane w budynkach bez 
normalnie wymaganych dziedzińców. Powierzchnia mieszkań w y
nosić może 70—150 m2.
Program przewiduje tu pewną ilość pensjonatów, wielkości od 10 
do 20 pokoi każdy, plus urządzenia gospodarcze: kuchnia, spiżarnią- 
magazyn. W ielkość pokoi — hotelowe: 10—12 m2 i 15—18 m2.
W rejonie objętym programem należy przewidzieć kubaturę hote
lową na około 500 miejsc hotelowych. Pozostawia się możliwość za
projektowania jednego większego lub 2-ch hoteli mniejszych.
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Budownictwo administracyjno-biurowe

Kubatura adm inistracyjno-biurowa w zasadzie nie jest programo
wana. Zaleca się natomiast lokalizację kilku agend typu biurowego 
o specjalnym charakterze, jak: redakcje pism, agencje fotograficzne, 
salony wystaw handlu zagranicznego, biuro paszportowe, biuro in
formacji prasowej, agencje reklamowe, biura podróży okrętowej lub 
lotniczej itp., o orientacyjnie łącznej kubaturze 50 000 m3.
Pożądana jest lokalizacja na wyższych kondygnacjach.
W ejścia w parterze łatwo czytelne, architektonicznie zaakcentowane.

Garaże, parkingi

Plac Centralny stanowić będzie rezerwę parkingową dla tego rejonu. 
Lokalizacja instytucji krajowych, a przede wszystkim zagranicz
nych, hoteli, pensjonatów, mieszkań apartamentalnych, wymaga roz
wiązania problemu garaży. Należy je tu przewidzieć w możliwie 
maksymalnej ilości. Każda największa ilość garaży stanowić będzie 
pozytywne osiągnięcie projektu. Jako jedno z wytycznych w tym 
zakresie wskazuje się na możliwość 100% podpiwniczenia terenu 
(zabudowanego i niezabudowanego) i budowę garaży podziemnych. 
Budynek hotelowy powinien mieć własny, wydzielony garaż na 
posesji hotelu o pojemności co najmniej na 30 samochodów. Po
żądane jest też zaprojektowanie, w granicach nieruchomości hotelu, 
parkingu samochodowego

Szalety publiczne

Należy przewidzieć 3—4 szalety publiczne w podziemiu. Jeden 
w rejonie ul. Nowogrodzkiej — al. Jerozolimskie, o pow. użytkowej 
około 120 m2, pozostałe w rejonie ul. Chmielnej i Moniuszki, o łącz
nej powierzchni około 600 m2.
Lokalizacja szaletów przy wylotach na ul. M arszałkowską w n a j
bliższym sąsiedztwie potoku pieszego z dyskretnym, ale czytelnym 
dostępem.

PROPOZYCJE OKREŚLENIA PROGRAMU ZABUDOWY 
WSCHODNIEJ ŚCIANY, POCZYNAJĄC OD 2-EJ 
LUB 3-EJ KONDYGNACJI 
(Załącznik nr 7)

Jako podstawę do opracowania tego programu przyjęto, że kubatura 
budynków, które będą umieszczone na ścianie wschodniej, po od
jęciu kubatury dwu dalszych kondygnacji, przeznaczonych na usługi 
i handel, wyniesie ok. 350—40Q tys. m3.
Wychodząc z analizy sytuacji inwestycyjnej miasta, należy przy
jąć, że budowa gmachów biurowych dla adm inistracji jest w okre
sie kilku lat niepotrzebna i nie znajduje pokrycia w planach in
westycyjnych.
Pomimo pewnych nieprawidłowości, w ynikających z lokalizacji 
w centrum miasta, uznano, że jedynie realny w perspektywie okresu 
5—10 lat jest program mieszkaniowy, lecz program ten rozumiany 
jest b. szeroko. I tak proponuje się uwzględnienie na ścianie wschod
niej nowych form budownictwa mieszkaniowego, a mianowicie, 
mieszkania typu pensjonatowego (hotelowe) oraz typu apartam en
talnego.
Użytkowanie mieszkań pensjonatowych polegałoby na wynajm o
waniu umeblowanych mieszkań lub pojedyńczych pokoi na okreś
lony okresj mieszkania te byłyby dostosowane do użytkowania 
w zasadzie przez osoby samotne lub rodziny bezdzietne.
Okoliczność powyższa jest szczególnie ważna na tle braku miejsca 
w rejonie ściany wschodniej na budowę urządzeń dziecięcych. 
Mieszkania typu apartam entalnego składałyby się z Wielu pokoi 
(od 3—7) i przeznaczone byłyby m. in. dla pracowników przedsta- 

* wicielstw obcych w W arszawie, w szczególności handlowych i kon
sularnych. Mieszkania takie mogłyby być wykorzystane równocześnie 
z mieszkaniem na mniejsze biura i przedstawicielstwa, np. attache'aty  
handlowe mniejszych państw ,'połączone z mieszkaniem dla kierow
nika placówki.
Na specjalnych zasadach mieszkania takie mogłyby być również 
wynajm owane osobom prywatnym, np. adwokatom lub lekarzom, 
prowadzącym pryw atną praktykę, którzy w ykorzystywaliby je nie 
tylko na mieszkania, lecz jako miejsce swej pracy.
W g wstępnego rozeznania sprawy w MSZ i MHZ popyt na miesz
kania typu apartam entalnego byłby prawdopodobnie na ścianie 
wschodniej dość duży (ok. 200 mieszkań):
Na terenie objętym opracowaniem istnieją wreszcie miejsca, które 
nadają się na budowę „typowej" zorowskiej kubatury mieszka
niowej. Uwaga ta dotyczy części terenu przy ul. Marszałkowskiej 
w rejonie ul. Moniuszki i Złotej wraz z zabudową zapleczową (ul. 
Moniuszki, Jasna) oraz ewentualnie fragmentów zabudowy ul. 
Widok.
W wyniku analizy planu śródmieścia proponuje się następujące 
proporcje różnych rodzajów budownictwa:

a) budownictwo typowe „zorowskie" — ok. 150 tys. m3
b) ,, apartam entalne — ok. 100 tys. m3
c) „ pensjonat.-hotelowe — ok. 50 tys. m3

Niezależnie od powyższego, proponuje się objęcie programem jednego 
dużego hotelu o kubaturze — ok. 50 tys. m3.
Celem zróżnicowania programu proponuje się zlokalizowanie na 
ścianie wschodniej kilku agend typu biurowego, lecz o specjalnym

charakterze, jak: redakcje dzienników, agencje fotograficzne, salon 
wystawowy handlu zagranicznego, biuro paszportowe, biuro infor
macji prasowej, agencje reklamowe, biuro podróży okrętowej lub 
lotniczej, biuro tłumaczeń, ewentualnie podobnych usług. Kubatura, 
która mogłaby służyć wymienionym celom, powinna się zamknąć 
w granicach 50 tys. m3. Biura takie posiadałyby od 5—20 pokoi.
W przypadku gdyby kubatura, którą uda się zmieścić na wschodniej 
ścianie przekraczała rząd liczb 350—400 tys. m3 proponuje się do
datkowo lokalizację drugiego hotelu o kubaturze 50 tys. m3 ora^ 
ewentualne powiększenie wielkości kubatury, przeznaczonej na 
mieszkania zorowskie, pod w^arunkiem jednak zachowania powszech
nie obowiązujących waruńków lokalizacji tego budownictwa.
W nieznacznym zakresie mogłaby również ulec powiększeniu ku
batura drobnych agend typu biurowego.
W przypadku gdyby kubatura, którą uda się zmieścić na wschod
niej ścianie, była mniejsza niż rząd liczb 350—400 tys m3, proponuje 
się ograniczenie programu mieszkań apartam entalnych w granicach 
do 50 tys. m3 oraz ewentualnie kubatury mieszkaniowej zorowskiej 
o dalsze 50 tys. m3.

Pokrycie finansowe

Z przeprowadzonych z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i RSW 
„Prasa" rozmów wynika, że można liczyć na udział przyszłych użyt
kowników lokali biurowych i niektórych mieszkalnych (apartamen
tów) w kosztach budowy budynków, zawierających lokale dla nich 
przeznaczone.
I tak Ministerstwo Śpraw Zagranicznych wyraża pogląd, że koszt 
budowy około 200 mieszkań-apartamentów o specjalnym przezna
czeniu, mógłby być pokryty w drodze uzyskania z góry opłat za 
komorne za umówiony okres.
Dyrekcja RSW „Prasa" stwierdza, że wypłacenie corocznie na cele 
budowy pomieszczeń dla redakcji , i agend prasowych 3 000 000 zł 
(z funduszów inw estycyjnych RSW „Prasa") jest w pełni realne 
i RSW „Prasa" chętnie wyrazi zgodę na takie rozwiązanie sprawy 
zakwaterowania podległych sobie jednostek. W ypłaty te należałoby 
również zarachować na poczet przyszłego komornego od zajmowa
nych przez jednostki RSW „Prasa" lokali.
W obu przypadkach, rozmowy przeprowadzono jedynie w celu 
uzyskania wstępnych informacji. Ostateczne uzgodnienia nastąpią 
po zaakceptowaniu wniosków pr^zez Prezydium Rady Narodowej, 
w drodze wymiany odpowiedniej korespondencji.
Uwaga: Należy liczyć się, że PAP nie wykorzysta lokalizacji na 
ul. Moniuszki.

*
* *

Sąd odbył w okresie od 3. XII. — 22. XII. 1958 r. 
plenarnych posiedzeń organizacyjnych — 7
plenarnych posiedzeń rozstrzygających — 13
przewodniczył — arch. Eugeniusz Wierzbicki.
Sąd zaakceptował wydanie zlecenia na opracowanie referatu na
świetlającego rozwiązanie komunikacji. Pracę tę powierzono sę
dziemu prof. Plewako.

Sąd postanowił zagadnienia konstrukcji rozważyć indywidualnie 
jedynie w stosunku do . tych prac, dla których mogłoby ono mieć 
istotne znaczenie z punktu widzenia oceny porównywalnej. Pracę 
tę powierzono inż. Chyroszowi. W zakresie uzbrojenia podziemnego 
sąd postanowił wydać zlecenie odpowiedniemu fachowcowi jedynie 
do opracowania tych projektów, które realizacją wkraczają na 
plac, względnie zabudowują istniejące ciągi ulic. Pracę tę powie* 
rzono inż. Mikołajowi Niemczyńskiemu.
Dla wydania opinii co do możliwości realizacji budowy w zakresie 
projektowanych materiałów, konstrukcji oraz organizacji budowy 
w etapach jej realizacji — sąd postanowił zaprosić inż. inż. Ry
szarda Gerlaęhowskiego, Bolesława Kalińskiego i Jana M aciejow
skiego.

Na podstawie referatów sędziów referentów sąd przeprowadził
kwalifikację prac na grupy „O” i „N”.
W kwalifikacji tej jako kryteria przyjęto następujące zagadnienia:
a) terminowość złożonych prac
b) pełność m ateriału graficznego i opisowego
c) wyburzenia
d) sposób oznaczenia rzutów
e) wejście na płytę linii średnicowej.
W wyniku wielokrotnej analizy do grupy „N” zaliczono prace:
nr 6 — brak opisu technicznego,
nr 7 — wyburzenie dawnego budynku „Adria" (przebudowa ul.

Rutkowskiego),
nr 8 — wkroczenie na tereny o zabudowie nienaruszalnej — od 

północnej strony ul. Rutkowskiego,
nr 9 — wkroczenie z realizacją budynków oraz budową części 

płyty na stronę zachodnią ul. M arszałkowskiej już w 1-szym 
etapie,

nr 23 — a) brak opisu technicznego,
b) brak bilansów,

nr 33 — a) brak etapowania realizacji,
b) brak bilansów.
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KRYTERIA OCENY PRAC

Przed przystąpieniem do merytorycznej oceny prac sąd konkursowy 
postanowił przedyskutować i ustalić kryteria, którymi będzie się 
kierował przy kolejnych eliminacjach i przyznawaniu nagród i wy
różnień.
Ustalono następujące elementy koncepcji rozwiązania:
U Koncepcja przestrzenna projektu z uwzględnieniem:

a) wpływu na rozwiązanie centrum Warszawy,
b) opanowanie przestrzeni placu,
c) tworzenie dogodnych warunków funkcjonalnych dla poszcze

gólnych elementów rozwiązania,
d) wpływu na sylwetę miasta.

2. Koncepcja programowa: r
a) ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych proporcji różnych 

elementów programu,
b) ekonomiki p ro je k tu . tj. efektów użytkowych w stosunku do 

nakładów i spodziewanych wydatków eksploatacyjnych,
c) realności przeprowadzenia budowy,
d) efektów realizacji 1-szego etapu.

3. Ponadto w kryteriach sąd konkursowy postanowił uwzględnić 
prawidłowość rozwiązania komunikacji, zarówno w zakresie rucha 
na arteriach jak  i pod względem obsługi lokalnej i wyodrębnio
nych ciągów pieszych.

Na tle tych zagadnień sąd konkursowy generalnie ustosunkował
się do kluczowych kryteriów przy czym ustalono:

1. Stosunkowo niżej oceniane będą prace, które poza prawidłowym 
rozwiązaniem w granicach minimalnych staw iają koncepcję 
przestrzennego opanowania placu.

2. Pod względem programowym sąd konkursowy uważa za w łaś
ciwe maksymalne (w granicach rozsądnych) wykorzystanie terenu 
przy jednoczesnej tendencji do właściwego ograniczenia budowy 
mieszkań rodzinnych wieloosobowych, standartowych — ro
dzinnych.

3 Sąd konkursowy uważa, że jedną z cech projektów  nagradzanych 
i wyróżnionych powinno być takie postawienie koncepcji, aby 
w roku 1965 uzyskać określoną względną całość uporządkowania 
terenu przy operowaniu kubaturą możliwą do realizacji, a jed
nocześnie umożliwienie na przyszłość pełniejszego rozwinięcia 
kompozycji w dostosowaniu do przyszłych potrzeb i możliwości.

Na podstawie ustalonych kryteriów sąd konkursowy dokonał ko
lejnej eliminacji prac

a) W  I-ej eliminacji odpadły prace: nr nr 3, 13, 21, 33, 39 — jako nie 
wnoszące istotnej wartości ani w zakresie koncepcji przestrzennej, 
ani w zakresie programu.
b) W  drugiej eliminacji odpadły prace: nr nr 4, 8, 18, 20, 24, 28, 
32, 34. Prace te mimo pewnych walorów w zakresie poszczególnych 
elementów rozwiązania, wskutek braku jasno postawionej kon
cepcji całości, względnie w skutek popełnienia zasadniczych błędów 
nie mogły być zakwalifikowane do dalszego rozpatrywania.
c) W  3-ej elimniacji odpadły prace: nr nr 2, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 35, 
37, 38. Prace te mimo prawidłowego w zasadzie rozwiązania 
zagadnienia konkursu nie wnoszą takich wartości, które * kwalifi
kowałyby je do grupy nagród i wyróżnień.
d) W ten sposób do dalszego rozpatrywania w grupie prac nagra
dzanych lub wyróżnianych zakwalifikowano następujące prace: 
nr nr 1, 5, 6, 7, 9, 11, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 36.

SPOŚRÓD WYŻEJ WYMIENIONYCH PRAC PO WIELOKROTNEJ 
SZCZEGÓŁOWEJ DYSKUSJI SĄD KONKURSOWY POSTANOWIŁ 
PRZYZNAĆ:

a) dwie równorzędne I-sze nagrody: 
pracom nr nr 31 i 36

Praca nr 31: autor arch, Zbigniew Karpiński (SARP W arszawa); 
konsultacja konstrukcji: inż. mgr W iesław Zach, katedra prof. 
W. Poniża;
współpracujący: Zofia Białowąs, Maria Hausman, Hanna Woźniak. 
Model: M arek Gurowski, Jan- Wasil.

Praca nr 36: autorzy architekci: Hanna Adamczewska, Kazimierz 
W ejchert (SARP W arszawa); Jerzy Dobielecki, W acław Jaciow, 
W ładysław Jarnicki (SARP Nowe Tychy); 
konstrukcja: inż. Zbigniew Pawłowski (NOT W arszawa); 
komunikacja: inż. Henryk Jurkow ski (TUP Warszawa);
Praca nr 31 otrzymała głoLÓw 16 przeciwko 1, 
pi аса nr 36 otrzymała głosów 13 przeciwko 4; ♦

b) dwie równorzędne II-gie nagrody: 
pracom nr 5 î  29

Praca nr 5: autorzy architekci: prof. M arek Leykam, Czesław Czu-
łowski, Andrzej Dzierżawski, Zbigniew Pawelski (SARP W arszawa);
opracowanie konstrukcji: inż. Stanisław Zalewski;
opracowanie fotograficzne: Jan Siudecki;
konstrukcje dróg i komunikacji: inż. Latoszek, inż. mgr Rams;

Praca nr 29: zespół autorski:
kierownik zespołu: arch. Józef Zbigniew Polak (SARP Warszawa), 
projektanci: Sławomir Czajkowski (P.W.); architekci: Henryk Frey, 
Mieczysław Krwawicz, Michał Ochnio (SARP Warszawa); 
współpraca: Henryka Malik -— opracowanie kolorystyczne elewacji; 
architekci: Stanisław Brykalski, Janusz Kolasiński, Ryszard Łosik, 
Eleonora Taras; 
drogi: inż. Bohun Zwoliński; 
konstrukcja: inż. Jerzy Cygan;
model: Danuta Kalita, Józef Kocik, Jerzy W alentowicz;

Praca nr 5 otrzymała głosów 10, przeciwnych było 6, wstrzymu
jących się było 1;

Praca nr 29 otrzymała głosów 9, przeciwnych było 7, wstrzymu
jących się 1 ;

c) trzy równorzędne HI-cie nagrody: 
pracom nr nr 19, 27 i 30

Praca nr 19: zespół autorski, architekci: Mirosław Jagiełło, A leksan
der Kirów, Jerzy Koziński (SARP W arszawa); 
program: Aniela Kościńska; 
konsultacja konstrukcji: inż. Zenon Zieliński; 
komunikacja: inż. Ludwik Szklarek; 
model: Jerzy Kaczyński, Danuta Kalita.

Praca nr 27: autorzy architekci: Adam Krawczyk, W iesław Rzepka 
(SARP Warszawa, wszyscy pracownicy M iastoprojekt Specjali
styczne) ;
współpraca autorska: Piotr Sembrat;
współpraca: Barbara Bilewicz, Teresa Bola, Maciej W ochna (Wydz. 
Architektury) ;
współpraca przy modelu: M arek Budzyński, Andrzej Gorczyński 
(Wydział A rchitektury P. W.).

Praca nr 30: kierownik zespołu arch. Stefan Putowski (SARP-TUP 
Warszawa);
zespół architekci: Jacek Chyrosz, Krzysztof Lukasiewicz, Krystyna 
Rudzińska, Romuald W elder (SARP-TUP W arszawa); 
komunikacja: Bohdan Kuś (NOT); 
zieleń: arch. W anda Staniewicz (SARP-TUP);
współpraca: arch. Tadeusz Kalinowski (SARP Warszawa), Ewa Lu
kasiewicz (ASP).

Praca nr 19 otrzymała głosów 9, przeciwnych 5, wstrzym ują
cych się 1;

Praca nr 27 otrzymała głosów' 11, przeciwnych 3, wstrzym ują
cych się 1;

Praca nr 30 otrzymała głosów 10, przeciwnych 5.
(W głosowaniu tym jak  i w  dalszych głosowaniach obecnych 
sędziów było 15-tuj.

d) trzy wyróżnienia I-go stopnia: 
pracom nr nr 6, 9, 23

Praca nr 6: autorzy projektu architekci: Jan  Bogusławski, Bohdan 
Gniewiewski (SARP Warszawa);
studium kolorystyczne: Kazimierz Gąsiorowski (ZPAP Warszawa).

Praca nr 9: zespół autorski architekci: prof. Bohdan Pniewski, Mał
gorzata Handzelewicz-W acławkowa, Leszek Kołacz, Krystyna Król- 
Dobrowolska, W acław Parczewski (SARP W arszawa); 
współpraca konstr: W acław Zalewski; 
współpraca komunikac.: prof. Jan  Podoski; 
perspektywy: H enryk Dąbrowski.

Praca nr 23: autorzy architekci: Ludwik Borawski, WJesław Nowak, 
Lech Tomaszewski (SARP Warszawa) z zespołem.

Praca nr 6 otrzym ała głosów 6, przeciwnych 3, wstrzymujących się 3;

praca nr 9 otrzymała głosów 13, przeciwnych 2;

praca nr 23 otrzymała głosów 12, przeciwnych 3.

e) pięć wyróżnień Ii-go  stopnia: 
pracom nr nr 1, 7, 11, 25, 26;

Praca nr 1: autorzy architekci: Józef Chmiel, Tadeusz Różański 
(SARP Wybrzeże);

Praca nr 7: M iastoprojekt W schód;
autorzy architekci: Jan  Furman, Andrzej Ilecki, Lech Robaczyński 
(SARP W arszawa);
konsultacja konstrukcyjna: M arian Kisielewicz;

Praca nr 11: autorzy architekci: Józef Chmiel, Tadeusz Różański
(SARP Wybrzeże).



Praca nr Й5: autorzy architekci: Jerzy Chudzik (SARP Katowice), 
Jerzy Czyż, Jan  Dzierżko, Andrzej Skopiński (SARP Warszawa),
Praca nr 26: autorzy architekci: Ryszard Karłowicz (SARP-TUP
Warszawa), Ireneusz Rolek, Jadwiga Guzicka (SARP W arszawa); 
przy współpracy: Marii Rędziejowskiej (program) (TUP), Jerzego 
Teligi (konstrukcje) (NOT), Leonarda Tomaszewskiego (komunikacja) 
(SARP-TUP), Karola Żarskiego (perspektywy) (SARP).
Ponadto ze względu na stosunkowo wysoki poziom nadesłanych prac 
sąd konkursowy postanowił przyznać:
f) częściowy zwrot kosztów
pracom nr nr 2, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 35, 37, 38 oraz
g) częściowy zwrot kosztów  
pracom nr nr 4, 8, 18, 20, 24, 28, 32, 34
Sąd konkursowy postanowił nie ujawniać nazwisk autorów prac, 
które otrzymały częściowy zwrot kosztów.

UZASADNIENIE PRZYZNANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

Ze względu na stosunkowo wysoki poziom nadesłanych prac sąd 
konkursowy postanowił przyznać I-szą nagrodę oraz powiększyć -  
ilość nagród, co spowodowało konieczność obniżenia ich wysokości. 
Szczegółowa analiza wykazała jednak, że prace odznaczające się 
dużą inwencją kompozycyjną budzą jednocześnie podstawowe za
strzeżenia realizacyjne. W śród prac zaś odznaczających się walorami 
realizacji, jako najwyżej punktowane okazały się prace nr nr 31 
i 36 — obie te prace dając niezaprzeczalne wartości w jednej dzie
dzinie wykazują wady rozwiązania w innej i tak:
a) Praca nr 31, proponująca wartościowe rozwiązanie urbanistyczne, 

polegające na dwupianowym rozegraniu przestrzeni Centrum 
W arszawy, w zbyt małym stopniu w ykorzystuje teren a ponadto 
operuje zbyt drobnym w skali typowym budynkiem, przezna
czonym raz na cele hotelu, raz na pensjonat, to znów na budynki 
mieszkalne.

b) Praca nr 36, zbliżając się najbardziej do społecznie i funkcjonal
nie słusznej zasady wykorzystania przestrzeni placu pod wzgię- 
.dem programowym, budzi jednocześnie zastrzeżenia pod kątem 
zbyt rozdrobnionych elementów kompozycji niezbyt zrozumiałego 
efektu I-go etapu.

W konsekwencji sąd konkursowy zdecydował o konieczności przy
znania w tym konkursie dwu równorzędnych I-szych nagród.
c) Dwie równorzędne II-gie nagrody sąd konkursowy postanowił 

przyznać pracom, które w zrozumieniu większości członków sądu 
konkursowego przedstaw iają szczególnie duży zasób inwencji 
i w yrażają się lapidarną i zdecydowaną kompozycją plastyczną. 
Obie te prace jednak uzyskują zwartość i jednorodność koncepcji 
kosztem realności programu inwestycyjnego i społecznego i słusz

ności komasacji wysiłku inwestycyjnego już w najbliższych 
latach. .

d) Trzy równorzędne Ill-cie nagrody sąd konkursowy postanowił 
przyznać trzem pracom, z których każda, wychodząc z innej za
sady kompozycyjnej, daje w efekcie roźwiązanie względnie za
dowalające i z których każda obciążona jest jednocześnie po
ważnymi zastrzeżeniami.

e) W yróżnienia I-go stopnia sąd konkursowy, postanowił przyznać 
pracom, które dają zdecydowanie wartościowe rozwiązanie prze
strzenne, których jednak wady nie pozwoliły zakwalifikować 
do grupy nagród.

f) W yróżnienia И-go stopnia sąd konkursowy przyznał wszystkim 
tym pracom, które w wyniku poprzednich eliminacji i osiągnię
tych wartości zostały zakwalifikowane do grupy prac wyróż
nionych.

ZALECENIE REALIZACYJNE SĄDU KONKURSOWEGO

W wyniku przeprowadzonego przewodu sąd konkursowy potwierdza 
konieczność jak  najszybszego przystąpienia do zabudowy i upo
rządkowania terenu będącego przedmiotem konkursu.
W związku z tym sąd konkursowy jest zdania, że dalsza praca nad 
projektem zabudowy tej części śródmieścia W arszawy powinna 
opierać się w  zasadzie na rozwiązaniach proponowanych w pra
cach oznaczonych I-szą nagrodą z uwzględnieniem wartości wnie
sionych przez inne prace nagrodzone i wyróżnione. Sąd konkursowy 
przyjm uje przy tym, że Naczelny A rchitekt W arszawy przed posta
wieniem inwestorowi ostatecznego wniosku realizacyjnego zasięgnie 
oceny środowisk fachowych i opinii publicznej.
Sąd konkursowy jest zdania, że w projekcie realizacyjnym należy 
dążyć do maksymalnego w granicach rozsądnych wykorzystania 
terenu oraz do wkroczenia na plac z zabudową, która zmniejszając 
optycznie przestrzeń placu, pozwoliłaby na włączenie go w życie 
śródmieścia.
Podstawowe znaczenie sąd konkursowy przywiązuje do elastycznego 
etapowajiia zabudowy, przy zachowaniu zasady operowania w I-ym 
etapie kubaturą społecznie najbardziej potrzebną. Sąd konkursowy 
stoi na stanowisku, że realność zabudowy zależy w znacznej mierze 
od proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, 
uważa jednak, że przy realizacji tak jedynego w swoim rodzaju 
tematu należy możliwości techniczne budownictwa oceniać według 
dzisiejszych szczytowych osiągnięć, a nie według osiągnięć prze
ciętnych.
W reszcie dla sprawnego przeprowadzania realizacji tej wielkiej in
westycji, sąd konkursowy podaje pod rozwagę Stołecznej Radzie Na
rodowej potrzebę powołania jednej organizacji inwestorskiej, która 
objęłaby całość programu inwestycyjnego bez względu na rodzaj 
i charakter programu poszczególnych elementów.

Dokończenie ze str. 192

lekkimi materiałami izolacyjnymi. Oba rodzaje tych ścian będą be
tonowane na deskowaniach przestawnych, natomiast stropy żelbe
towe gęstożebrowe z dylami gipsowymi m ają być wykonywane na 
rzadkim stemplowaniu bez deskowania.
Konstrukcja projektowanych obecnie dla Nowych Tych budynków 

'mieszkaniowych 10-cio kondygnacyjnych pomyślana jest jako cał
kowicie prefabrykowana, składająca się na przemian ze ścian po
przecznych międzymieszkaniowych i słupów między nimi, co po
zwala na bardziej elastyczne, a zatem i ekonomiczne zaprojekto
wanie wnętrza mieszkań. Dzięki temu wszędzie na powierzchni PK 

^ i 2PK uzyskano po dwa i trzy pokoje z kuchnią. Stropy prefabryko
wane. Konstrukcja alternatyw y tegoż projektu przewiduje szkielet. 
Widzimy więc, że naczelnym zadaniem biur projektów  budownictwa 
przemysłowego jest oszczędność podstawowych materiałów defi
cytowych, jak  drewno, stal i cegła, z tendencją do stałego obni
żania ciężaru budynków, przy czym każdy nowy projekt jest te
matem do nowych badań i nowych pomysłów idących stale w tym 
samym kierunku. Widzimy tu po prostu jakieś zamiłowanie w sta
wianiu sobie trudności i pokonywaniu oporów w rozwiązywaniu 
coraz trudniejszych, ale coraz efektowniejszych gospodarczo zadań. 
Ponieważ chodzi tu głównie o konstrukcje przydatne dla budow
nictwa mieszkaniowego, nie będzie więc mowy o szeregu innych 
konstrukcji, jak  konstrukcje wiszące linowe, na rusztowaniach i sza- 
łowaniach przesuwnych itp. itp. Ale i w projektowaniu budynków 
mieszkaniowych biura projektów  budownictwa przemysłowego 
przodują w sensie ekonomiczności i celowości rozwiązań. W arty
kule „Ekonomia mieszkań najmniejszych" w nrze 6 „Architektury" 
z r. 1957 podane zostały rzuty mieszkań projektowanych w W ar
szawskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego, gdzie po 
raz pierwszy w Polsce mieszkania dwu i trzy pokojowe z kuchnią 
miały powierzchnię przewidzianą dla PK i 2PK przy typach mieszkań 
całkowicie nowoczesnych i ekonomicznych.

Kończąc, jak  widać z praktyki, biura projektów  budownictwa prze
mysłowego, a  zwłaszcza Biuro Projektów Typowych zasługują 
w większym stopniu niż dotychczas na zlecanie projektów  bu
dynków mieszkaniowych. W  architekturze biura te nie ustępują 
m iastoprojektom jak widzimy z licznych nagród przyznawanych 
przez KUA, a w konstrukcji są bezkonkurencyjne.
Przechodzenie w coraz większym stopniu na prefabrykaty i nowo
czesne sposoby montażu, eliminujące cegłę i pracę ręczną, jest jak 
najbardziej wskazane. Na ce%łę, i to licówkę, powinniśmy sobie 
pozwolić tylko ze względów plastycznych. Przyszłość budownictwa 
mieszkaniowego należy oprzeć na jak  najdalej idącym stypizowaniu 
konstrukcji w sensie ustalenia najsłuszniejszej, minimalnej ilości 
rozpiętości stropów, rozstawu słupów i jednej wysokości kon
dygnacji.
W obec doskonałych perspektyw  ekonomicznych i kosztorysowych 
ścian żelbetowych wylewanych w szalowaniach przestawnych lub 
przesuwnych, nie powinno się jednostronnie popierać ani układu 
poprzecznego ani podłużnego, a należy również poprzeć układ 
krzyżowy dla wykorzystania wszystkich ścian działowych jako kon
strukcji nośnych, dążąc do krzyżowego zbrojenia stropów żelbe
towych. ^
Stypizowanie konstrukcji w oparciu o moduł, pozwoli z jednej 
strony na masową produkcję gotowych elementów na skład, z dru
giej zaś na przygotowanie sprzętu do wielokrotnego użycia dla kon
strukcji monolitycznych.
Oba te systemy pozwolą na skuteczne konkurowanie z budow
nictwem wielkopłytowym jako droższym, bo wymagającym kosz
townych inwestycji oraz podnośników i środków przewozowych, 
Oto tematy, którymi powinno się zająć Biuro Studiów i Proj. Bud. 
Przemysłowego, jako wykazujące w tym kierunku najwięcej in
wencji.
Biurom Projektowym Budownictwa Przemysłowego należy dać miej
sce w budownictwie mieszkaniowym.

198



Obszar centrum W arszawy z Pałacem Kultury i Nauki, widziany z samolotu w kierunku 
południowo-wschodnim

Foto E. Kupiecki i Zb. Siemaszko
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Autor arch. Zbigniew Karpiński (SARP 
Warszawa)
konsultacja konstrukcji — mgr inż. Wiesław 
Zach, katedra prof. W. Poniża, 
współpracujący — Zofia Białowąs, Maria 
Hausman, Hanna Woźniak 
model — Marek Gurowski, Jan Wasil

I NAGRODA, praca nr 31

Praca zaliczona do kategorii „O"
Projekt reprezentuje Koncepcję konsek
wentną i dojrzałą wieloplanowej kompozy
cji przestrzennej ujmującej plac w całość 
szeroko rozumianego centrum Warszawy.
W konsekwencji projekt ujmuje stosunko
wo niską zabudowę, ograniczoną przestrzeń 
placu jako plan pierwszy i stwarza krąg 
akcentów wysokich na drugim planie. Taka 
kompozycja posiada wielkie zalety prze
strzennego ujęcia i elastyczności w reali
zacji. Natomiast nasuwa wątpliwość zbyt 
rozdrobniona skala pierwszego planu. Za
letą pracy jest tendencja do powiązania 
przestrzeni placu ze wschodnią częścią 
śródmieścia oraz do wzbogacenia sylwety 
miasta.
Ciąg pieszy na zapleczu przeprowadzony 
jest konsekwentnie, jednakże nie można po
godzić się z umieszczeniem różnych funkcji 
i programów w jednym typie budynku. Za
strzeżenia budzi również sam obrys i roz
wiązanie w. wym. budynków. Pod względem 
programowym błędem jest niedostateczna 
intensywność wykorzystania terenu.
Efekt I-go etapu realizacji daje wprawdzie 
uporządkowanie terenu po wschodniej stro
nie ul. M arszałkowskiej, jednakże na "sku
tek przesunięcia wszystkich wysokich bu
dynków na perspektyw ę — nie pozwoli na 
uzyskanie zamierzonej zasady kompozycyj
nej.



Autorzy architekci — Hanna Adamczewska, 
Kazimierz Wejchert (SARP Warszawa), 
Jerzy Dobielecki, Wacław Jaciow, W łady
sław Jarnicki (SARP Nowe Tychy) 
konstrukcja — inż. Zbigniew Pawłowski 
(NOT Warszawa)
komunikacja —■ inż. Henryk Jurkowski 
(TUP Warszawa)

I NAGRODA, praca nr 36

Praca zaliczona do kategorii mO '\
Praca reprezentuje słuszną tendencję do 
optycznego zmniejszenia przestrzeni placu 
i do funkcjonalnego jej wykorzystania. 
Istotą tej koncepcji jest zdecydowane przej
ście na stronę placu z zabudową, co w kon
sekwencji zbliża śródmieście W arszawy do 
budynku P.K. i N. i włącza go w organizm 
miasta.
Zaletą przyjętej koncepcji jest zawężenie 
placu dojazdowego do P.K. i N. oraz zasada 
wiązania urządzeń usługowych po obu stro
nach Marszałkowskiej systemem mostków 
pieszych, która to zasada daje walory funk
cjonalne i przestrzenne.
W projekcie widoczne jest staranie o pod
budowanie sylwety P.K. i N. określoną ilo
ścią akcentów wysokich przy zasadzie swo
bodnego kształtowania całości i poszczegól
nych wnętrz.
W projekcie ze szczególnym naciskiem pod
kreślono rolę poprzecznych ciągów pieszych 
wiążących śródmieście z urządzeniami na 
placu. W adą natomiast przyjętego rozwią
zania jest operowanie nadmierną ilością 
dość różnych w skali elementów oraz zbyt
nie zawężenie wlotu ul. M arszałkowskiej na 
plac od strony północnej.
Zastrzeżenia budzi również zabudowanie 
istniejącego parku wzdłuż ul. Świętokrzy
skiej.
Pod względem programu praca wykazuje 
prawidłowe wskaźniki zagęszczenia. Opraco
wanie poszczególnych budynków (wyso
kich) budzi zastrzeżenia funkcjonalne, jak 
również błędem jest zastosowanie niskiej 
zabudowy mieszkalnej w bezpośrednim są
siedztwie ul. Marszałkowskiej.
Proponowana realizacja I-go etapu daje sto
sunkowo skromny efekt, który nie tłumaczy 
dostatecznie zamierzonej w przyszłości kom
pozycji.



II NAGRODA, praca nr 5

Autorzy architekci — prof. Marek Leykam, 
Czeslaw Czułowski, Andrzej Dzierżawski, 
Zbigniew Pawelski (SARP Warszawa) 
opracowanie konstrukcji — inż. Stanisław  
Zalewski
opracowanie fotograficzne — Jan Siudecki 
konstrukcje dróg i komunikacji — mgr inż. 
Latoszek, mgr inż. Rams

Praca zakwalifikowana do grupy „O".
Praca przedstawia jasną, zwartą i lapidarną 
koncepcję przestrzennego opanowania placu 
i skomponowania sylwety Warszawy. 
Postawiona koncepcja wyciąga przestrzenne 
konsekwencje z faktu istnienia P.K. i N.. 
stwarzając zespół założenia centralnego.
Pod względem programu projekt stawia zde
cydowaną propozycję znacznego podniesie
nia intensywności wykorzystania terenu. 
Analiza proponowanego rozwiązania, prze
prowadzona pod kątem ekonomiczności, 
konstrukcji i organizacji budowy, wykazała, 
że w naszych obecnych warunkach tego ro
dzaju zamierzenie realizacyjne wymagałoby 
zmasowania niezwykłego wysiłku inwesty
cyjnego i nie byłoby zrównoważone dosta
tecznymi efektami użytkowymi. W konsek
wencji realizacja ta musiałaby być rozłożona 
na długi okres czasu bez należytych efek
tów w 1 etapie. Podobnego rodzaju zastrze
żenia budzi zaproponowana estakada nad ul. 
Marszałkowską, jak również bocznica tunelu 
do dworca lotniczego w rejonie ul. Nowo
grodzkiej.
Pod względem komunikacyjnym niekorzyst
ny jest brak usprawnień obu skrzyżowań na 
nadchodzący okres.
Projekt jest bardzo trudny i kłopotliwy w re
alizacji z punktu widzenia przebudowy 
urządzeń podziemnych. W ynika to m. in. 
z przyjętej koncepcji wypchnięcia dolnej 
partii zabudowy na trasę chodnika ul. Mar
szałkowskiej.



Zespół autorski: kierownik zespołu arch. 
Józef Zbigniew Polak (SARP Warszawa) 
projektanci architekci — Sławomir Czajko
wski (P.W.), Henryk Frey, Mieczysław  
Krwawicz, Michał Ochnio (SARP War
szawa); opracowanie kolorystyczne elew a
cji Henryk Malik — współpraca, archi
tekci Stanisław Brykalski, Janusz Kola- 
siński, Ryszard Łosik, Eleonora Taras 
(SARP Warszawa) 
drogi — Bohun Zwoliński 
konstrukcje — Jerzy Cygan 
model — Danuta Kalita, Józef Kocik, Je
rzy Walentowicz

II NAGRODA, praca nr 29

Praca zaliczona do kategorii „O".
Projekt stawia propozycją architektonicz
nego opanowania przestrzeni placu przez 
przeciwstawienie pionowej bryle P.K. i N. 
zespołu architektonicznego brył poziomych 
i pionowych o wyraźnych walorach plas
tycznych.
Na pozytywną oceną zasługuje sposób funk
cjonalnego i zróżnicowanego architektonicz
nie opracowania ciągu tarasowego.
Ta jednoznaczna decyzja przestrzenna, do
brze wyważona pod wzglądem proporcji, po
siada jednak tą ujemną cechą, że główny 
jej poziomy element jest przeskaiowany, 
odcina plac od wschodniej cząści śród
mieścia i budzi zastrzeżenia w sylwecie 
Warszawy. Pracy można postawić zarzut, 
że kontynuje ona błąd powstały przy wy
znaczaniu przesadzonych w skali wymia
rów placu.
W konsekwencji przyjątej zasady projek
towany zespół jest do pewnego stopnia 
kompozycją samą dla siebie. 
pod wzglądem programowym projekt nie 
wzbudza zasadniczych zastrzeżeń, jakkol
wiek* zwraca uwagą brak terenów prze
znaczonych dla mieszkańców. W konkret
nym rozwiązaniu słuszna jest decyzja uzu
pełnienia istniejącej zabudowy jedynie bu
dynkami usługowymi na zapleczu, m. in. 
dobrze zlokalizowanym garażem wielopią- 
trowym.
Proponowana realizacja do r. 1965, operując 
kubaturą realną w tym czasie, daje efekt 
uporządkowania i funkcjonalnego wykorzy
stania ściany wschodniej.
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III NAGRODA, praca nr 19

Zespół autorski, architekci: Mirosław Ja
giełło, Aleksander Kirów, Jerzy Koziński 
(SARP Warszawa) 
program — Aniela Kościńska

t!к/l KROK H-\RAkn.RVSïK./\\ VНЮ konsultacja konstrukcji — Zenon Zieliński
komunikacja — Ludwik Szklarek 
model -— Jerzy Kaczyński, Danuta Kalita
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Praca zaliczona do kategorii ,,N".
Ze względu na wyburzenie oficyny przy ul. 
Rutkowskiego decyzją sądu przeniesiona do 
kategorii „O" (vide protokół).
Projekt usiłuje opanować architektonicznie
przestrzeń placu przez przeciwstawienie 
pionowej bryle P.K. i N. jednolitej ściany 
niemal na całej długości między skrzyżo
waniami.
Ze względu jednak na skalę wysokościową 
tej zabudowy oraz ze względu na kontynu
ację błędu tkwiącego w zbyt wielkich 
wymiarach placu — nie można próby tej 
uznać za wystarczającą mimo walorów 
architektonicznych.
Głównym walorem pracy jest przeprowa
dzenie usługowego ciągu pieszego na za
pleczu tej ściany w sposób funkcjonalnie 
prawidłowy i plastycznie interesujący. 
W * szczególności na pozytywne podkreśle
nie zasługuje tendencja do przestrzennego 
rozwiązania narożników oraz ukształtowa
nia rejonu Filharmonii.
Pod względem programowym praca w yka
zuje zbyt małe wykorzystanie terenu. 
Zastrzeżenia budzi ponadto stosunkowo nie
znaczny rozstaw budynków mieszkalnych 
pomiędzy sobą oraz niedostateczna prze
strzeń dla mieszkańców. Nie wskazana jest 
również funkcjonalnie lokalizacja sali tańca 
przy skrzyżowaniu i powiązanie domu han
dlowego z hotelem.
Charakter znacznej części budynków miesz
kalnych nie wydaje się odpowiadać atmo
sferze i skali śródmiejskiej.
Wg orzeczenia z zakresu uzbrojenia pod
ziemnego projekt jest b. trudny i kłopotli
wy w realizacji.

. *



Autorzy architekci: Adam Krawczyk, W ie
sław Rzepka (SARP Warszawa), wszyscy 
pracownicy Miastoprojekt Specjalistyczne 
współpraca autorska — piotr Sembrat 
współpraca Barbara Bilewicz, Teresa 
Bola, Maciej Wochna (Wydz. Architek
tury)
współpraca przy modelu — Marek Bu
dzyński, Andrzej Gorczyński (Wydział A r
chitektury p.w.)

III NAGRODA, praca nr 27

Praca zaliczona początkowo do grupy (IN" 
ze względu na likwidację oficyny przy ul. 
Rutkowskiego, decyzją sądu przeniesiona 
jednak do grupy „O" (vide protokół).
Praca przedstawia próbę architektonicznego 
opanowania przestrzeni placu w zasadzie 
bez użycia elementów wysokich.
D°datnią stroną kompozycji jest zasada ku
lisowej zabudowy terenu, włączającą istnie
jący budynek P.K.O. jako motyw kompozy- 
cYjny. próba funkcjonalnego wykorzysta- 
nia Placu przeprowadzona została w sposób 
nieśmiajy( budzi ponadto zastrzeżenia funk
cjonalne i plastyczne.
Propozycji zamknięcia widoku w stronę uli
cy Królewskiej nie można uznać za trafną. 
Błędna lokalizacja sali tańca przy ruchli
wym skrzyżowaniu.
Pod względem programu praca wykazuje 
prawidłowe pioporcje i wskaźniki in te n s y w 
ności. Godne podkreślenia jest umieszczenie 
usług osiedlowych i dziecięcych na pozio
mie tarasu.
Architektura budynków mieszkalnych prze- 
myślana.
Efekt realizacji I-go etapu zadowalający. r i ________



III NAGRODA, praca nr 30

Kierownik zespołu arch. Stefan Putowski 
(SARP-TUP Warszawa); zespół architektów  
— Jacek Chyrosz, Krzysztof Lukasiewicz, 
Krystyna Rudzińska, Romuald Welder 
(SAR£-TUP Warszawa) 
komunikacja — Bohdan Kuś (NOT) 
zieleń — arch. Wanda Staniewicz (SARP- 
TUP Warszawa)
współpraca — arch. Tadeusz Kalinowski 
(SARP Warszawa), Ewa Lukasiewicz 
(ASP)

Praca zaliczona do kategorii „O".
Projekt reprezentuje logicznie ujętą urba
nistyczną koncepcję opanowania przestrze
ni placu i zorganizowania zabudowy cen
trum w oparciu o realne obecnie budow
nictwo mieszkaniowe.
W koncepcji tej konsekwentne jest po
przeczne ustawienie budynków mieszkal
nych w dostatecznych odstępach od siebie 
przy unikaniu mechaniczności rytmu, za
stosowana jednak skala elementów jest zbyt 
rozdrobniona i nie rokuje dostatecznego 
opanowania placu.
Dążenie do funkcjonalnego zorganizowania 
placu przy pomocy niskiej kubatury usłu
gowej budzi zastrzeżenia funkcjonalne i ar
chitektoniczne. Dążenie do wydzielania te
renów dla mieszkańców na projektowanym 
tarasie, jakkolw iek uzasadnione użytkowo, *
budzi zastrzeżenia realizacyjne. Godna pod
kreślenia jest tendencja do nie ograniczania 
się do terenu minimalnego, lecz do upo
rządkowania zaplecza.
Realizacja I-go etapu daje efekt plastycz
nego i użytkowego wykorzystania terenu 
po wschodniej stronie ul. Marszałkowskiej.



Zespół autorski, architekci — prof. Bohdan 
Gniewski, Małgorzata Handzclewicz — Wa- 
cławkowa, Leszek Kołacz, Krystyna Król- 
-Dobrowolska, Wacław Parczewski (SARP 
Warszawa)
współpraca konstr. — Wacław Zalewski 
współpraca komunikac. — prof. Jan Po- 
doski
Perspektywy — Henryk Dąbrowski

WYRÓŻNIENIE I STOPNIA, praca
nr 9

Praca zaliczona do kategorii ,,N" ze wzglę
du na sprzeczne z warunkami konkursu 
wkroczenie z realizacją na plac już przed 
1965 r oraz wyburzenie oficyny przy ul. 
Rutkowskiego.
Projekt reprezentuje śmiałą i konsekwent
ną próbę stworzenia centrum W arszawy na 
tarasie pieszym ponad ul. Marszałkowską 
i placem. Analiza tej koncepcji wykazała 
jednak, że konieczne dla niej środki reali
zacji nie są proporcjonalne do uzyskanego 
efektu użytkowego i plastycznego. W szcze
gólności realizacyjnie wątpliwe jest obni
żanie jezdni ul. Marszałkowskiej, a plas
tycznie — stworzenie płaskiego tunelu. 
Projekt wykazuje dużą inwencję w prze
strzennym kształtowaniu krajobrazu śród
mieścia, błędem funkcjonalnym i kompozy- 
cYjnym jest jednak umieszczenie zabudo
wy mieszkaniowej typu osiedlowego w bez
pośrednim sąsiedztwie skrzyżowania al. Je 
rozolimskich z Marszałkowską oraz syme
trycznie w stosunku do osi alei.
Pod względem programowym projekt wy
kazuje prawidłowe wskaźniki wykorzystania 
terenu.
Proponowany zakres realizacji w I etapie 
jest zbyt duży, zarówno jeśli chodzi o ku
baturę jak i zakres robót inżynierskich. 
Orzeczenie w zakresie uzbrojenia podziem
nego dyskwalifikuje ten projekt pod wzglę
dem realizacji.
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Autorzy projektu, architekci — Jan Bogu
sławski, Bohdan Gniewiewski (SARP War
szawa)
studium kolorystyczne — Kazimierz Gą- 
siorowski (ZPAP Warszawa)

WYRÓŻNIENIE I STOPNIA, praca
nr 6
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Praca zaliczona do grupy I(N" z uwagi na 
brak opisu technicznego oraz likwidację 
oficyny przy ul. Rutkowskiego.
Z przedstawionych dwu wariantów sąd kon
kursowy postanowił rozpatrywać wariant 
z ustawieniem budynku głównego równo
legle do ul. Marszałkowskiej, uważając to 
rozwiązanie za słuszniejsze.
Projekt stwarza dyskusyjną, lecz interesu
jącą próbę architektonicznego opanowania 
przestrzeni placu przez przeciwstawienie 
pionowej bryle pałacu poziomego elementu 
w postaci wydłużonego budynku podkre
ślonego pionowym akcentem hotelu oraz 
przez zabudowę wysoką na placu wzdłuż 
ul. Świętokrzyskiej i niski pawilon usłu
gowy.
Konsekwentne jest w projekcie pozosta 
wienie prześwitu na osi P.K. i N. Ciąg 
usługowy na zapleczu przeprowadzony jest 
prawidłowo i z uwzględnieniem jego istot
nych funkcji, przyjęty zaś sposób zabudo
wy na zapleczu pozwala uniknąć kolizji 
z zabudową istniejącą.
Efekt realizacji I-go etapu daje pełne upo
rządkowanie i wykorzystanie terenu po 
wschodniej stronie ul. Marszałkowskiej. 
Błędem projektu jest mała intensywność 
zabudowy oraz zbliżenie mieszkań do ul. 
Marszałkowskiej.
W ujęciu całości kompozycji budzi zastrze
żenia również Zbyt mała skala wysokościo
wa elementów pionowych otaczających 
plac.



п-

Praca zaliczona do kategorii ,,N" ze wzglę
du na brak bilansu i opisu technicznego. 
Projekt reprezentuje świadomy sposób kom
ponowania przestrzeni w oparciu o dobrze 
wyważone wzajemne proporcje budyn
ków. Mimo to jednak skala proponowanej 
zabudowy po wschodniej stronie ul. Mar
szałkowskiej i niezdecydowane wejście pro
gramem usługowym na plac nie rokuje 
jego architektonicznego opanowania. Pro
jekt świadomie dąży do zmniejszenia pro
gramu mieszkaniowego, uzyskana jednak 
ogólna intensywność zabudowy nie jest 
wystarczająca.
Ciąg pieszy usługowy zaprojektowany zo
stał z dużą inwencją, lecz jest zbyt skom
plikowany.
Błędem natomiast tej pracy jest zlokalizo
wanie znacznej kubatury mieszkaniowej 
w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowań 
arterii komunikacyjnych. W rozwiązaniu 
komunikacji zaproponowana estakada nad 
ulicą M arszałkowską nie wydaje się uza
sadniona nawet w perspektywie 1980 r. 
Efekt realizacji I-go etapu jest fragmenta
ryczny i nie pozwala na włączenie tego 
odcinka w życie śródmieścia.

WYRÓŻNIENIE I STOPNIA, praca 
nr 23

Autorzy architekci — Ludwik Borawski, 
Wiesław Nowak, Lech Tomaszewski (SARP 
Warszawa) z zespołem



Autorzy architekci — Józef Chmiel, Ta
deusz Różański (SARP Wybrzeże)

WYRÓŻNIENIE II STOPNIA, praca
nr 1

Praca zaliczona do grupy ,,N" z uwagi na 
likwidację bez wyraźnej potrzeby oficyny 
przy ul. Rutkowskiego.
Projekt jest próbą architektonicznego opa
nowania przestrzeni placu przez kulisową 
dwuplanową zabudowę ściany placu po 
wschodniej stronie ul. Marszałkowskiej. 
Słuszna ta zasada kompozycyjna nie została 
jednak przeprowadzona konsekwentnie przez 
niezdecydowane wzajemne proporcje czo
łowej ściany zabudowy.
Projekt nie wykazuje zainteresowania funk
cjonalnym zagospodarowaniem placu.
Ciąg pieszy na zapleczu, przeprowadzony 
jedynie od alei Jerozolimskich do ul. Kniew- 
skiego, nie daje konsekwentnej całości.
Pod względem programowym projekt wy
kazuje prawidłowe wykorzystanie .terenu, 
funkcjonalnie słuszne jest cofnięcie budyn
ków mieszkalnych, jednakże zastrzeżenia 
budzą brak terenów dla mieszkańców i ko
lizje z istniejącą zabudową.
Realizacja I-go etapu nie daje efektu skoń
czonej całości,

WYRÓŻNIENIE II STOPNIA, praca 
nr 7

Miastoprojekt Wschód;
Autorzy architekci — Jan Furman, An
drzej Ilecki, Lech Robaczyński (SARP 
Warszawa)
konsultacja konstrukcyjna — Marian Kl- 
sielewlcz

Praca zaliczona do kategorii „N" ze wzglę
du na wyburzenie budynku Adrii już w I 
etapie.
Praca reprezentuje słuszną tendencję do 
optycznego zmniejszenia placu i do funk
cjonalnego jego wykorzystania. 
Konsekwencją tej tendencji jest propozycja 
zabudowania znacznej części placu kuba
turą usługową, co włącza pustą dziś prze
strzeń placu wraz z P.K. i N. w życie śród
mieścia. Przeprowadzenie jednak tej słusz
nej tendencji nie dało w pełni zadowala
jącego efektu kompozycyjnego wskutek uży
cia do tego celu zbyt wielu różnych w kształ
cie i skali elementów. W ątpliwości poza tym

nasuwa przeprowadzenie pieszego ciągu 
usługowego poprzez grupę punktowców 
mieszkalnych, co stwarza kolizję z potrze
bami mieszkańców.
Pod względem programowym praca nie na
suwa zastrzeżeń i wykazuje prawidłowe 
wskaźniki wykorzystania terenu.

Likwidacja budynku Adrii nie została umo
tywowana dostatecznym efektem plastycz
nym i użytkowym.
Realizacja 1-g.o etapu daje efekt użytkowe
go wykorzystania terenu po wschodniej 
stronie ul. Marszałkowskiej.



WYRÓŻNIENIE II STOPNIA, praca 
nr 26

Autorzy architekci — Ryszard Karłowicz 
(äARP-TUP Warszawa), Ireneusz Rolek, 
Jadwiga Guzicka (SARP Warszawa), przy 
współpracy — Marii Rędziejowskiej (pro
gram) (TUP), Jerzego Teligi (konstrukcje) 
(NOT), Leonarda Tomaszewskiego (komu
nikacja) (SARP-TÜP), Karola Żarskiego 
(perspektywy) (SARP)

Praca zaliczona do grupy „N“ ze względu 
na likwidację oficyny przy ul. Rutkow
skiego.
Projekt mimo wprowadzenia pewnej nie
znacznej kubatury na plac reprezentuje 
konwencjonalny sposób kompozycji tego 
obszaru.
Tendencja do stworzenia odpowiednika sy
metrycznego założenia P.K. i N. z równo
czesnym zmiękczeniem kompozycji przez 
wprowadzehie po obu stronach układów 
asymetrycznych jest teoretycznie do przy
jęcia, w rzeczywistości jednak niezdecydo
wane proporcje i charakter architektury 
nie dają rozwiązania zadowalającego.
Praca pod wielu względami wykazuje ten
dencje do uporządkowania tego rejonu

WYRÓŻNIENIE II STOPNIA, praca 
nr 11

Autorzy architekci — Józef Chmiel, Ta
deusz Różański (SARP Wybrzeże)

Praca zaliczona do grupy „O".
Projekt stwarza próbę architektonicznego 
opanowania przestrzeni placu przez lapi
darne ustawienie elementów wieżowych 
obramowującyeh kompozycję oraz przez 
wprowadzenie poprzecznych pawilonów 
przed P.K. i N. Próba ta jednak plastycznie 
jest zbytnim uproszczeniem zadania. Słusz
ne jest cofnięcie budynków mieszkalnych 
poza przesłonę niskiego ciągu usługowego 
przy ul. Marszałkowskiej, tak pod względem 
funkcjonalnym jak i kompozycyjnym. 
Uzyskana intensywność zabudowy zadowa
lająca.
Zastrzeżenia budzi natomiast zbyt mecha
niczne ustawienie budynków na placu, brak 
dostatecznego terenu dla mieszkańców oraz 
nieuzasadniona likwidacja istniejącej zabu
dowy i ciągu ulicy Hibnera w celu wpro
wadzenia tam wątpliwego pod wielu wzglę
dami punktowca mieszkaniowego.
Do wad pracy zaliczyć również należy prze
sunięcie zabudowy usługowej do II etapu, 
co zmniejsza efekt użytkowy wykorzystania 
terenu śródmieścia.

śródmieścia stosunkowo skromnymi środ
kami wypowiedzi architektonicznych. 
Rozwiązanie usługowe ciągu pieszego w po
staci pasażu w parterze i umieszczenie sze
regu użyteczności na tarasie pozwala na 
dobre tak pod względem użytkowym jak 
i plastycznym opracowanie tej części za
łożenia.
Natomiast zastrzeżenia budzi umieszczenie 
wysokich budynków mieszkalnych w bez
pośrednim sąsiedztwie skrzyżowań.
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WYRÓŻNIENIE II STOPNIA, praca 
nr 25

Autorzy architekci — Jerzy Chudzik (SARP 
Katowice), Jerzy Czyż, Jan Dzierżko, An
drzej Skopiński (SARP Warszawa)

Praca zaliczona do kategorii „O".
Praca reprezentuje skrajną tendencję nie 
tyle opanowania placu, ile jego likwidacji 
i maksymalnego odizolowania, P.K. i N.
W skutek tej skrajności podejścia, praca 
mimo śmiałej próby zasadniczego prze
kształcenia funkcji i formy placu oraz ca
łościowego ujęcia koncepcji przestrzennej 
w szerokim zakresie, łącznie z analizą syl
wety miasta z różnych kierunków widze
nia, nie może być oceniona jako udana.
W szczególności zasadnicze zastrzeżenia bu
dzi wprowadzenie ua plac olbrzymiej płasko 
rozłożonej kubatury sklepowej, rozwiązanej 
dość schematycznie i nie dającej pozytyw
nego efektu w widoku z góry.
Błędem jest również całkowite eliminowa
nie widocznego podjazdu do P.K. i N. \
Zastrzeżenia realizacyjne i eksploatacyjne 
budzi stosowanie budynków wieżowych, 
konkurujących z P.K. i N. swą skalą wy
sokościową.
Konsekwencją postawionej koncepcji zor
ganizowania placu jest zupełnie niezadowa- 
lający efekt realizacji I-go etapu, bowiem 
w okresie tym zostałby faktycznie zreali
zowany bardzo długi budynek mieszkalny 
wyobcowany z otaczającego rejonu śród
mieścia.



O p i s  p r a c y  u r b a n i s t y c z n e j  

» n a  t e m a t  ś r ó d m i e ś c i a

? W a r s z a w y
(Z ARCHIW UM BOS, ROK 1945)

MACIEJ NOW ICKI

Praca nasza związana jest ideologicznie i programowo z koncepcją 
projektu W arszawy, wykonanego przez grupę „U". Poza ogólnymi 
wytycznymi programu życia śródmieścia W arszawy, przyjęto jako 
jedyny szczegół układ sieci komunikacji, będący alternatywą 
wstępnych prac grupy „U". Praca nasza jest studium zabudowy 
tej części miasta. Uważamy, że studia tego rodzaju powinny po
przedzać wszelkie projekty wielkich zespołów architektonicznych. 
Celem pracy była próba stworzenia plastycznego programu typowej 
zabudowy dzielnicy biurowo-handlowej, w warunkach terenowych 
zniszczonego śródmieścia W arszawy.

ANALIZA ELEMENTÓW PROGRAMU

1) Sytuacja i teren
Obszar o podanych nam przez grupę ,,U" granicach, obejmujących 
dzielnicę biurowo-handlową „city" wynosi 231 ha i zajmuje w sto
sunku do innych dzielnic warszawskiego zespołu położenie cen
tralne. Obszar ten zaczyna się w odległości 580 m od skarpy (jego 
środek w odległ. 1 400 m od skarpy), toteż skomponowana w sto
sunku do W isły sylweta miasta zawierać musi elementy sylwetowe 
tej części śródmieścia.
Teren budowlany po wykonaniu rozbiórek przedstawiać będzie moż
liwość uzyskania różnic poziomów w granicach 2,5 do 3 m jako po
zostałość po rozbiórkach dawnej zabudowy. W  razie przeprowadze
nia dodatkowych robót ziemnych uzyskałoby się interesujące funk
cjonalnie i plastycznie ukształtowanie terenu. Takie rozwiązanie da
łoby możność organicznego załatwienia problemu skrzyżowania ru- 
chu pieszego z kołowym na dwóch poziomach, jednocześnie powięk
szyłoby bardzo znacznie kontakt przechodnia ze sklepem i wystawą 
przez omawianą dalej zasadę dwóch partnerów.

2) Typ zabudowy

W zasadzie program obejmuje budynki biurowe, biurowo-handlowe 
i handlowe (poza tematami specjalnymi o indywidualnych sytua
cjach). Badania przeprowadzone w pracy dotyczą jedynie budynku 
wolnostoJ4cego, j ak0 logicznej współczesnej zabudowy. Jednak bio-
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fąć pod uwagę wielkość obszaru dzielnicy wydaje się, że dla uzys
kania pełnej rozmaitości pejzażu miejskiego nie należy rezygnować 
z plastycznej możliwości zwartej zabudowy dawnej ulicy. W ydaje 
się, że pojęcie zabytku można by rozszerzyć, obejmując nim nie tylko 
dzieła szczęśliwych plastycznie epok historycznych, ale także rodzaj 
ukształtowania zabudowy, która dziś już należeć powinna do prze
szłości, zachowując w ramach ogólnej kompozycji partie zabudowy 
zwartej. N iewielkie stosunkowo partie uszanowanej dawnej zabu
dowy zwartej mogłyby znaleźć swoje miejsce wśród nowej zabudowy 
śródmieścia. Natomiast nie wydaje się, po szeregu prób wykonanych 
w trakcie pracy naszej na ten temat, by należało projektować zespoły 
uliczne współczesnej zabudowy zwartej dla wprowadzenia zróżnico
wania w pejzaż miejski. Przesłanki plastyczne nie w ydają się dosta
tecznym uzasadnieniem takiej zabudowy. Korzyści plastyczne zabu
dowy zwartej w ynikają z ograniczenia bliskimi planami rozległości 
widoku, skierowując uwagę przechodnia w zamierzoną przez archi
tekta stronę. Takie ujęcie kompozycji, cenne zwłaszcza wzdłuż szla
ków pieszych i będące podstawą ich skali, można uzyskać um iejęt
nym ukształtowaniem budynków wolnostojących. Oczywiście, skala 
tych budynków pozwalać powinna na uzyskanie drobnej w wymia
rach kompozycji, a co za tym idzie wysokość tych budynków nie po
winna być wielka. Ponieważ tereny ruchu pieszego obejmują 
(w myśl zasad grupy „U") wielkie obszary śródmieścia, wysokość 
przeważnej ilości zabudowy, ze względów plastycznych, pożądana 
byłaby raczej niewysoka. Ponieważ na wstępie tych rozważań pod
kreśliliśmy, że tematem pracy było stworzenie plastycznego progra
mu dzielnicy, nie będziemy tu przytaczali żadnych argumentów z dzie
dziny funkcjonalnej, praca biurowa rozwijać się może harmonijnie 
w celowej zabudowie o dowolnym gabarycie. Pamiętając o tej uw a
dze, stwierdzamy, że przyjąwszy zasadę zabudowy raczej niskiej, 
w zasadzie 4 kondygnacje, w konsekwencji dla uzyskania odpo
wiedniej intensywności zabudowy, musimy przyjąć pewną ilość za
budowy wysokiej, budynków np. o 14 kondygnacjach. W ysokość 
tych budynków, 6-krotnie niższa od wieżowców amerykańskich, 
stwarza jednak tendencje wyraźnie pionowego ukształtowania ich 
brył i pożądany kontrast dla niskiej zabudowy dzielnicy. Budynki 
wysokie stawałyby się elementami kompozycji, której całość mógł
by ocenić w zasadzie człowiek posuwający się samochodem, a któ
rego stosunek do pejzażu miejskiego staje się wyraźnie czaso-prze- 
strzenny. (Uwaga ta i wiele innych myśli zawartych w tym opisie 
związana jest z pracą architekta Zygmunta Skibniewskiego pt. 
„Urbanistyczny Zespół pl. Zgody w Paryżu1').
Ustawienie budynków wysokich związane jest z arteriami szyb
kiego ruchu, dając jednocześnie wkład śródmieścia w ogólną syl
wetę W arszawskiego Zespołu Miejskiego.

3) Typ wykonania

Licząc się ze specjalnymi warunkami projektowanej odbudowy praca 
uwzględniać powinna w swym programie plastycznym typ konstruk
cji i organizacji budowy, dostosowany do masowego budownictwa. 
W ystępuje tu problem normalizacji elementów budowlanych, a na
wet całych budynków. Normalizacja ta nie powinna jednak wpro
wadzać monotonii do miejskiego pejzażu. Zmienność układów ry t
micznych w plastyce elewacji, zmienność materiałów w ypełniają
cych o różnych kolorach i interesujące wzajemne usytuowanie po
dobnych budynków, zapewnić może różnorodność plastyki związa
nej wspólnym funkcjonalnym modułem.

SYNTEZA

Podstawową funkcjonalną ruchu ośrodka biurowo-handlowego śród
mieścia są dwie arterie skierowane równolegle do Wisły: arteria NS 
i ul. M arszałkowska oraz jedna protopadła — al. Jerozolimskie 
Rys. 1 — a). Układ tych arterii przyjęty został za podstawę pla
stycznego ukształtowania dzielnicy, przy czym al. Jerozolimskie staje 
się osią równowagi założenia.
Jeśli zgodzić się z poprzednią analizą rodzaju zabudowy i wprowa
dzić na teren śródmieścia budynek wieżowy, to jasne stanie się, że 
kompozycja całości dzielnicy pokrywać się musi z kompozycją jej 
sylwety. Dlatego elementem zasadniczym staje się budynek wysoki 
i jego rozmieszczenie powodować musi najwięcej dyskusji,
W myśl uwag uprzednich właściwe wydaje się zachowanie pewnej 
ilości zabudowy zwartej. W  ramach ogólnych uważa się, że obszar 
o tym charakterze, akomodując wiele niedoniszczonych budynków, 
mógłby sięgać od strony Nowego Światu do ul. Marszałkowskiej, 
kończąc się na jej wschodniej elewacji. Zabudowa ta stanowiłaby
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właściwie przejście od dzielnicy zabytkowej do dzielnicy całkowicie 
nowej, zawierając cały szereg specjalnych programów biurowych, 
których zasada planu, często rozwiązuje się najwłaściwiej w tym 
typie przestrzennego ujęcia. W  ten sposób układ arterii jako pod
stawa kompozycji nabierałby jednocześnie organicznego znaczenia. 
Na ul. M arszałkowskiej kończyłaby się zabudowa zwarta, na arterii 
NS zabudowa luźna i rozpoczynała swobodna zieleń pasa między- 
dzielnicowego (rys. 1 — b). Art. NS i ul. M arszałkowska stanowią 
więc granicę rodzaju zabudowy. Al. Jerozolimskie rysują się w pro
gramie plastycznym miasta jako pas największej skali, ZYriązanej 
z założeniami sztuki inżynierskiej XX wieku (rys. 2). Rolę tę nadaje 
im nowy most komunikacji zbiorowej i wiadukt, założenia utrzym ane 
w skali w ielkiej doliny i szerokiej rzeki. Rozmach inżynierski ce
chować musi skrzyżowania komunikacji przelotowych z osią miasta, 
i wreszcie odcinek w „city", który skupiając największe nasilenie 
codziennego ruchu i życia stać się powinien teatrem  tego życia 
i ruchu. Punkt omawiany w tej chwili stanowi jedyne wielkie zało
żenie ośrodka gospodarczego śródmieścia i wrócimy do jego opisu 
po rozpatrzeniu przyjętej zasady zabudowy dzienicy, w granicach 
między ul. M arszałkowską a art. NS. Zaznaczyliśmy poprzednio, że 
proponowana zabudowa dzielnicy zawiera zasadniczo elementy 
niskie, ok. 4 kondygnacji i wysokie ok. 14 kondygnacji. Zasada 
kompozycji, powtarzamy, opiera się na rodzaju rozmieszczenia bu
dynków wysokich.
W usytuowaniu budynków wysokich nasuwało się kilka zasadni
czych możliwości.
1) Rozmieszczenie budynków wysokich, na terenie dzielnicy, ujm u
jąc je wspólnym rytmem (lys. 5-a). Rozwiązanie to wprowadziłoby 
bardzo wyraźną kompozycję całości. Skala założenia operującego 
wielkim elementem kompozycyjnym i szerokim zespołem rytmicz
nym, wprowadziłaby w dzielnicę nastrój rygoru i sztywności, któ
rego na terenie odcinka życia codziennego, jakim jest praca biuro
wa, należałoby unikać. Nastąpiłoby zjawisko, które można by na
zwać dehumanizacją skali. Agresywność, z każdego punktu dziel
nicy, dającego się zauważyć rytmu, przemawia ogólnie przeciwko 
stosowaniu wielżowców jako elementów sztywnej kompozyji. 
W  sylwecie miasta takie ustawienie budynków wysokich dałoby 
w rezultacie monotonię mechanicznego układu (rys. 3-a).

2) Rozmieszczenie budynków na terenie dzielnicy nierytmiczne. 
(rys. 3-b). Kompozycja jednoczesna całości, w tym układzie, prawie 
nie do wykonania. Jedyną przesłanką mogłaby się stać malowni- 
czość, która nie zastąpiłaby swobody narastającego w miarę życia 
i niekomponowanego w zasadzie układu. Ustawienie musiałoby się 
odbywać dla każdego punktu zupełnie indywidualnie, a całość po
winna być wypadkową. Tu indywidualność ustawienia musiałaby 
wiązać się z indywidualnością sylwety budynku, w rezultacie typowy 
element kanwy miejskiej, jakim musi być wysoki biurowiec, zamie
nić by się musiał w ewenement plastyczny. Ilość takich „ewenemen
tów" tworzyłaby zbyt intensywną i różnorodną barwność dzielnicy, 
męczącą w codziennym kontakcie.
Sylweta miasta od strony W isły byłaby powtórzona w typie i po
większoną w skali sylwetą Starego Miasta, szkooząc jej wyraźnie 
(rys. 3-b).
3) W ydaje się, że słuszną plastycznie metodą ustawienia typowego 
biurowca o układzie wieżowym na terenie śródmieścia W arszawy, 
jest sytuowanie go w zespołach dających wspólną sylwetę w widoku 
odległym, a ocenę indywidualną w widoku bliskim. Cechy indywi
dualne budynku przestałyby być w tym wypadku decydujące, po
zostawiając tematom specjalnym jak np. teatr lub kościół rolę syl
wety indywidualnej w krajobrazie śródmieścia. Przyjąwszy tę zasadę 
za słuszną istnieje, oczywiście, bardzo wiele sposobów zaprojektowa
nia dzielnicy. Układ przyjęty w naszej pracy skupia zabudowę wie- 
żową w czterech punktach ułożonych z obu stron al. Jerozolimskich 
(jak na rys. 4). Takie ustawienie budynków wysokich komponowa
nych na kierunki dróg kołowych miałoby na celu zmienność syl
wety oglądanej z różnych stron miasta (rys. 4 i rys. 5).

Usytuowanie zabudowy wysokiej wokół skrzyżowania arterii, w yni
kające z przesłanek funkcjonalnych, byłoby w ujęciu plastycznym 
elementem kontrastu dla przejeżdżającego widza, który z odległości 
szerokich przestrzeni otaczających arterię, miałby rodzaj bramy 
utworzonej przez grupę wieżowców (rys. 5-c). Cztery skrzyżowania 
otoczone wieżowcami traktowane byłyby specjalnie. Nawierzchnia 
wznosiłaby się nieco, tworząc pod spodem łatwe przejście dla pie
szych, których ruch w tym punkcie, związany z przystankami auto
busów i wzajemnym kontaktem  grup biurowców, byłby znaczny.

Przyjęta zasada: sylweta zbiorowa dla budynków typowych, indy
widualna dla programów specjalnych (rys. 6-a).
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W sylwecie miasta od strony W isły tak ukształtowana zabudowa 
dawałaby jednolite wzniesienie, nad którego stałym poziomem zja
wiałyby się wyjątkowe akcenty sylwetowe poszczególnych punktów 
(rys. 4).
Przechodząc z kolei do opisu typowej zabudowy związanej ze szla
kiem pieszym (a więc gros przestrzeni śródmieścia), musimy na 
wstępie zaznaczyć, że ukształtowanie jej związane jest z drobnym 
rozmiarem osiąganych w ten sposób założeń. Największe nasilenie 
pieszego ruchu odbywa się (w wzmiankowanych poprzednio) prze
strzeniach obniżonych, łączących się pod jezdniami w jedno nie
przerwane funkcjonalnie pasmo. Kierunki skośne tego ruchu wyni
kają z drobnego podziału kierunków prostopadłych. W zasadzie 
ruch pieszy poddany jest m iejskiej dyscyplinie, różniąc się zasadni
czo od swobody ścieżki parkowej, jednak możliwość skrótów odle
głości istnieje w całej pełni na terenie powierzchni licznych placów. 
Przyjmując za podstawę myślenia urbanistycznego układ prostokąt
ny, starano się, by układ ten dla zapewnienia swobody człowiekowi 
pieszemu, dawał jak  najliczniejsze skrzyżowania kierunków na tere
nie ruchu pieszego, tak jak  dla zapewnienia swobody człowiekowi 
zmotoryzowanemu pożądane są jak  najrzadsze na terenie ruchu ko
łowego (rys. 6-b).
Elementami zabudowy związanej z ruchem pieszym są: budynek 
biurowo-handlowy i handlowy (rys. 7).
W planie typowego budynku biurowego wprowadzono w stosunku 
do dotychczasowej rutyny zmianę zasadniczą. .Zamiast układu blo
ków o jedno — lub dwutraktowym typie, projektuje się jako ce
giełkę zasadniczą niskiej zabudowy śródmieścia, budynek wolno
stojący o centralnym układzie komunikacji. Układ ten przy w a
runkach oświetlenia w zasadzie jednotraktowego bloku daje 28% 
powierzchni zużytej na komunikację w zwartym i wygodnym planie. 
Kompozycja tego budynku daje pełnię plastycznych możliwości bu
dynku wolnostojącego (rys. 7). Budynek zasadniczo montowany 
z gotowych elementów konstrukcyjnych, wykonany całkowicie poza 
terenem budowy. W ypełnienie lekkiego szkieletu ścian zewnętrz
nych, zmienne w kolorze i fakturze, wraz ze zmianą rytmicznego 
traktowana elewacji zapewnia nieograniczoną w zasadzie różnorod
ność plastyczną związaną funkcjonalnym modułem (rys. 7). Związ
kiem funkcjonalnym i plastycznym między poszczególnymi budyn
kami, w ich często różnorodnej sytuacji, jest skierowanie w kie
runku NS.

Kierunki poprzeczne i skośne oraz inną większą od poprzedniego 
skalę wprowadza do kompozycji, sugerowany w pracy, typ budynku 
handlowego. W przeciwieństwie do zamkniętej formy poprzedniego, 
jest to blok o zmniennej długości, zawierający na parterze i piętrze 
dwukontygmacjowe lokale isklepowe w bezpośrednim kontakcie 
z pieszą „ulicą . Pomieszczenia na piętrze służyć mogą za pracow
nię lub atelier, będąc typem pośrednim pomiędzy miejscem pracy 
i sprzedaży, dla ludzi związanych stale ze swoją pracą (rys. 7-b).
W przekrojach budynków typowych starano się o związanie jak 
największej powierzchni budynku z przechodniem. To prowadziło do 
szukania specjalnego przekroju budynku i terenu otrzymano w re
zultacie zasadę dwóch parterów, (rys. 8-a), dalej do 100% zabudowy 
parteru przekrytego świetlikiem w budynku handlowo-biurowym 
(rys. 8-b) i wreszcie, do układu wiążącego I piętro z terenem sze
regiem niezależnych dla każdego lokalu schodów (rys. 8-c).
Życie i praca śródmieścia rozwijają się w omówionych dotychczas 
ramach. Ramy te usiłują zachować, jak podkreślaliśmy poprzednio, 
kameralność dnia codziennego. Brak w nich widowiska współczes- 
nego wielkiego miasta, rewii reklam i ruchu śródmieścia.
Terenem tego widowiska w pracy naszej m ają się stać al. Jerozo
limskie, ukształtowane na odcinku między ul. M arszałkowską a art. 
NS jako teatr życia śródmiejskiego. Tu skupia się wielki handel: 
uniwersalne domy towarowe, przedstawicielstwa samochodów, ka
wiarnie i kina aktualności (cineaki). O ile w kanwie śródmieścia 
myślano skalą indywidualnego człowieka, tu podstawą decyzji była 
skala tłumu. Al. Jerozolimskie, związane z wielkim założeniem inży
nierskiego przecięcia doliny Wisły, napotykają znów na temat monu
mentalnej konstrukcji. Jest nim podniesiony nad poziom ulicy taras, 
na którym znajduje się ośrodek ruchu pieszego, rytm domów towa
rowych. Pod placem mieszczą się ośrodki handlu o największej skali, 
w szeregu wnętrz oświetlonych z góry, zbudowanych na sieci słu
pów o szerokich rozpiętościach. W  rytmie płaskich w zasadzie bu
dynków handlowych znajduje się jeden gmach wieżowy o urozmaico
nej sylwecie. Całość stanowi „trybunę śródmiejskiego teatru", przed 
którą w odległości 100 m znajduje się „scena,". Jest nią centralna 
arteria miasta, al. Jerozolimskie oraz północna ściana tworzącego się 
w ten sposób placu. W  ścianie tej bierze udział istniejąca dotychczas 
zabudowa alei, tworząc wraz z nową zabudową, widziany pod świa-
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tło, nieregularny w sylwecie i planie parawan, na tle którego roz
wija się barwny świat propagandy handlowej. W nocy taras-trybuna 
jaśniałby niskim poziomym światłem kawiarń, ciemna ściana, prze
ciwległa opustoszałych o tej porze biurowców byłaby sceną mecha
nicznej rewii neonów. Poniżej ukształtowana na dwóch wysokoś 
ciach jezdnia spełniałaby tę samą rolę dla interesującego pokazu 
zmotoryzowanego ruchu wielkomiejskiego.
Podłoga placu dzielącego scenę od trybuny komponowana jest jako 
mozaika z zieleni, kwiatów i elementów wodnych, u ję ta  zasadą po
działu związanego swą wielkością z rozpiętościami inżynierskiej kon 
strukcji tarasu (rys. 9). r

KONSTRUKCJA I REALIZACJA

Studia architektoniczne, pracy naszej, związane są rodzajem kon
strukcji użytej do odbudowy miasta. Mamy tu na myśli budownictwo 
z elementów wykonanych poza terenem budowy. Nie przesądzając 
sprawy ich rodzaju, ani materiałów, z których mogą być wykonane 
(wibrobeton, ceramika), wspólną cechą architektury tak powstającej 
powinna być lekkość: drobna skala podziału i wyraźna kompozycja 
modularna. N a innym terenie wygłaszaliśmy już zasadę szkieletu  
wtórnego (tj. wypełnienia konstrukcji szkieletowej o wielkiej skali 
drobniejszym szkieletem z elementów) i tu podtrzymujemy ją  w wie
lu wypadkach. Przewidujemy w plastyce śródmieścia wielki udział 
sztucznego kamienia, który w ujęciu ceramicznym zapewni różno
rodność barwy i faktury elewacjom projektowanych budynków.
W  zasadzie wyobrażamy sobie realizację jako Y/ykonanie pewnej 
ilości typów o wspomnianej poprzednio różnorodności plastycznej 
i montaż ich w zaprojektov/anym układzie.
Dla zagadnień specjalnych, jak np. rozwiązanie zabudowy al. Jero 
zolimskiej, proponuje się układ elementów, tworzących płaskie ko
puły, jak  na rys. 10. Układ ten, wiążąc organicznie wysokość pod
ciągu z ugięciem kopuły, daje się zastosować przy różnych rozpię- 
tościach. W  omawianym wypadku szerokie rozstawienie słupów w y
nosi 20 m. Elementy działają w zasadzie na ściskanie rozciąganie 
przejmuje poziome zbrojenie obiegające każdą warstwę. Montaż ele
mentów we wszystkich wypadkach, w zasadzie bez szalowań, zbro
jenie dodatkowe podczas montażu.
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Powierzchnia’ dzielnicy objętej projektem
Procent zabudowy
Kubatura zabudowy/ha
Powierzchnia użytkowa/ha
Kubatura dzielnicy objętej projektem

Wykopy szlaków pieszych

Powierzchnia wykopówdia 
Kubatura ogólna

231 ha 
163 ha 
12,5%

34 000 m3/ha 
10 700 m2/ha 

5 542 000 m3

2 570 m2 
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K S IĄ Ż K A  O P L A N O W A N IU  
P R Z E M Y SŁ O W Y M  N A W S I

W ydaną ostatnio przez W ydawnictwo Ar

kady pracę dwóch inżynierów-specjalistów 

od inwestycji rolnych — J. Sożyńskiego 

i T. Skrzyńskiego można zaliczyć do porad

ników zawodowych i tym się tłumaczy jej 

niewielki nakład (1600 egz.). Książka skła

da się z dwóch części: I. Lokalizacja zakła

dów przemysłu rolnego i II. Charakterysty

ka zakładów przemysłu rolnego.

W części pierwszej omówiono: suszarnie, 

gorzelnie, przedsiębiorstwa przemysłu owo

cowo-warzywnego, młyny gospodarcze i ka

szarnie, przedsiębiorstwa przemysłu mle

czarskiego, zakłady przemysłu krochmalni- 

czego. Autor porusza takie zagadnienia jak 

właściwości surowca i jego baza, transport, 

lokalizacja, przytacza w tabelach liczby cha

rakterystyczne, podaje przykłady lokaliza

cji poprawnej. W ykład uzupełniają szkice 

i schematy rysunkowe.

Odpowiednikiem części pierwszej jest część 

druga, w której najpierw  podano ogólne za

sady projektowania, a następnie omówiono 

po kolei zasady projektowania wszystkich 

wymienionych wyżej zakładów, ich program 

użytkowy oraz procesy technologiczne.

Ze względu na swój logiczny układ i wy

czerpujące opracowanie tematu „Zakłady 

przemysłu rolnego na wsi" będą pomocą dla 

osób zajmujących się planowaniem inwe

stycji w przemyśle, jak również dla studen

tów wydziałów architektury i rolnictwa.

J. S.

______ Л
J. Sożyński i T. Skrzyński: Zakłady przem ysłu Ł l j  
rolnego na w si. Arkady. W arszawa 1959. Str. 175, 
ił. 33. Cena zł 23.—
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D O M IN IK  M E R LIN I

Dominik Merlini, najzdolniejszy architekt 
epoki stanisławowskiej, dobrze zasłużył so
bie na wdzięczność warszawiaków. W idocz
nie jednak zasługa i wdzięczność nie chodzą 
ze sobą w parze, skoro poświęcona M erli
niemu monografia *, napisana przez pjof. W. 
Tatarkiewicza, rozchodzi się bardzo powoli, 
ponieważ — jak  twierdzą księgarze — tytuł, 
w którym wymieniono tylko imię i nazwisko 
artysty, nic nie mówi czytelnikom.
A przecież z budowlami Merliniego spoty
kamy się w W arszawie na każdym kroku, 
a raczej spotykaliśmy się, większość bowiem 
z nich uległa zagładzie w czasie ostatniej 
wojny (szkoda zwłaszcza wspaniałych sal 
na Zamku Królewskim).
W  chwili obecnej, po odbudowie, możemy 
podziwiać takie jego dzieła, jak pałac arcy
biskupi przy ulicy Miodowej, pałacyk w Ja 
błonnie i najpiękniejszy — Pałac na W yspie 
w Łazienkach. Z pozostałymi, już nie istnie
jącymi budowlami warszawskimi, jak i z za
chowanymi w innych miejscowościach, za
poznaje nas książka prof. Tatarkiewicza — 
wydana bardzo starannie (kompletny wykaz 
literatury, możliwie kompletny zestaw foto
grafii i rysunków) i estetycznie (ładna szata 
graficzna — obwoluta, oprawa płócienna ze 
złoceniem itp.).
Praca o Merlinim jest przykładem zwięzłości 
wykładu i wyczerpującej informacji, wzo
rem, jak należy pisać w sposób prosty i zro
zumiały o skomplikowanych problemach ar
tystycznych. Te wysokiej klasy zalety książ
ki, stanowiące wielkie ułatw ienie dla czy
telnika, uzyskuje autor przede wszystkim 
dzięki bardzo przejrzystemu układowi. Po 
podaniu niezbędnych wiadomości o życiu 
i pracach Merliniego przechodzi autor książ
ki do omówienia kierunków architektonicz
nych inspirujących jego twórczość, a na
stępnie do rozważań nad sposobami ujm o
wania przez niego bryły, rzutu, rozkładu 
wnętrz itp., czyli tzw. motywów architekto
nicznych; w końcowym rozdziale omawia 
jego kompozycje: rezydencji, will, budyn
ków użytkowych, teatrów, kościołów. Ca
łość w ykładu zamyka się na 27 stronach 
formatu B5.
W  twórczości swej Merlini um iejętnie w ią
zał barok z klasycyzmem, a jakkolw iek wię
cej przebudowywał, niż budował od pod
staw, potrafił z talentem rozwiązywać trud
ne zadania, powstające w trakcie rozbudo
wywania, powiększania, przekształcania bu
dowli. Umiał dogodzić gustom swych przy
branych rodaków i — jak pisze prof. Ta
tarkiewicz — znalazł nie tylko wielbicieli, 
ale i naśladowców. Książkę o Merlinim na 
pewno warto mieć w swej bibliotece.

J. S.

W. Tatarkiew icz: D om inik M erlini. M istrzowie 
A rchitektury Polsk iej. BA. W arszawa 1955. Stron  
197, ilustr. 201 +  46 rys. archit. Cena zł 30.—
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B u d o w l e  p n e u m a t y c z n e

X. powłoka^ na rzucie ow alnym  nadm uchana po
w ietrzem  jako przekrycie składu tow arów  ok. 
600  m8 pow ierzchni.

2. Schem at nadm uchanej k u li dla przyrzą
dów pom iarow ych. Przyrząd znajduje się do
kładnie w  środku kuli, której pow łoka jest w y 
konana z gum ow anej tkaniny. Prom ienie pada
ją pionowo, co ma w ielk ie znaczenie dla po
miarów A — przyrząd pom iarow y; В — błona; 
C — pom ieszczenie dla pracow ników ; D — k on 
strukcja w ieży

3. Trzy kule połączone szeregow o

W miesiącach letnich 1959 r. nakla- 
dem wydawnictwa Arkady ukaże się 
książka Frei Otto, pt. ,,Dachy w i
szące" iłumaczenie z niemieckiego  
St. Janickiego). Doceniając znaczenie 
zagadnień poruszanych w tej książce, 
redakcja  „A rchitektury" pragnie 
umożliwić sw ym  czytelnikom  wcześ
niejsze zapoznanie się z pracą dr 
inż. Otto.
W tym  celu podajemy w niniejszym  
numerze jeden z dalszych rozdziałów  
jego książki (patrz ,, Architektura" 
nr 3/59).

Najbardziej znanymi strukturam i pneuma- 
tycznymi są opony i dętki samochodowe, 
lodzie gumowe oraz balony powietrzne. 
Kopuły gumowe naprężone powietrzem sto
sowano początkowo w budownictwie zamiast 
deskowania. Przez wykonanie natrysku be

4. Projekt zespołu  przekryć w ielkoprzestrzen- 
nych dla celów  przem ysłow ych

5. Schem at przekroju przekrycia w ielkoprze- 
strzennego A — błona; В — zakotw ienie; C — 
podw ójna pow ietrzna śluza ciśnieniow a; D — 
kanał dopływ u pow ietrza; E — przewód p ierście
niow y; F — w entylator w iatrakow y; G — klapy  
w entylacyjne; H — ogrzew anie; I — zw ilżanie  
powietrza; К — otwór i rura pobierania św ie
żego pow ietrza; L — w ylo ty  św ieżego powietrza; 
M — otwór w yciągow y pow ietrza zużytego; N —

przewód pow ietrza zużytego; O — w enty l 
zm niejszający ciśnien ie i w en ty l bezpieczeń
stwa; P — dysza w ylotow a pow ietrza zużytego; 
Q — ster pow ietrzny z blachy, nastaw iający g ło
w icę dyszy w  kierunku wiatru; R — w ieża  
m asztowa z w ew nętrznym  przew odem  dopływ u  
i zew nętrznym  przew odem  odpływ u pow ietrza. 
D opływ  jest podgrzew any przez odpływ  na za
sadzie przeciwprądu

6. Szkic nadm uchanego przekrycia w ielkoprze- 
strzennego. Nad błoną rozpięta siatka linow a  
przejm ująca część w ysokich  naprężeń.

tonem na kopułę otrzymuje się cienką łu
pinę, a po stężeniu betonu i wypuszczeniu 
powietrza wyjm uje się od wewnątrz powło
kę gumową gotową do dalszego użytku. 
W ten sposób wykonano już w Europie 
i Ameryce większą liczbę budowli*), prze
ważnie małych domków mieszkalnych, sza
łasów górskich itp.
Powłoki naprężone powietrzem, stosowane 
w budownictwie, są w pełnym znaczeniu 
tego słowa dachami wiszącymi. Powłoka 
dachowa w każdym kierunku pracuje na 
rozciąganie. W szystkie powierzchnie są 
w zasadzie wygięte dodatnio w obydwu 
kierunkach. Ale mogą również powstawać 
formy cylindryczne, a przy zastosowaniu 
ściągów wyjątkowo również powierzchnie 
siodłowe.

*) Patrz ,,L'architecture d'aujourd' hui", nr 64, s. 40.

Znane są budowle pneumatyczne, w któ
rych wnętrzu panuje zwiększone ciśnienie 
powietrza.
Na ogół zupełnie wystarcza nadciśnienie 
30 mm słupa wody (30 kG/m2), aby utrzymać 
kształt budowli. Jedynie przy dużych opa
dach śniegu i silnych w iatrach potrzebne 
są większe ciśnienia. Mała, stale czynna 
pompa powietrzna wystarcza z reguły do 
utrzymania ciśnienia wewnętrznego i uzu
pełnienia ubytku wskutek nieszczelności. 
Jako śluzy powietrzne przy drzwiach i w jaz
dach służą wieloskrzydłowe drzwi obroto
we i drzwi podwójne.
W ostatnich latach wybudowano budynki 
składowe, takie jak pokazane na rys. 1, 
w następujący sposób: powłokę namiotową 
rozkłada się nad składowanymi towarami, 
obciąża ją  dookoła za pomocą ,,worka" wy
pełnionego wodą i napręża wewnątrz po-
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7. Szkic przekrycia w ielkoprzestrzennego z w e
w nętrznym i niskim i punktam i zaczepienia, b ło
na śc iągnięta  do tych  punktów

13. K onstrukcje kopuły z elem entów  kom órko
w ych pneum atycznie naprężonych

8. Przekrój dachu z rys. 7. Przez ściągnięcie  
błony ku dołow i pow stają leje dla sp ływ u w o
dy, odprowadzanej następnie pod podłogą hali. 
Woda deszczow a nie dostaje się przy tym  
w obręb zw iększonego ciśnienia powietrza.

0. Dwie b łony rozpięte w  sztyw nym  pierścieniu , 
z pow ietrzem  napom powanym  do w nętrza, tw o
rzą dach o przekroju soczew kow ym

10. Dwie b łony rozpięte na ram ie, połączone ze 
sobą V/ kilku punktach, z pow ietrzem  napom 
powanym  do w nętrza

A- A

11. B łony w ykonane z kilku fo lii A — przekrój 
przez dwie fo lie; В — sposób w ykonania z trze
ma foliam i; C — sposób w ykonania z czterem a  
foliam i daje szczególnie dużą ochronę term iczną

12. Szczególnie sztyw na poduszka pow ietrzna po
wstaje przy zastosow aniu konstrukcji z w ew n ę
trznym i ściągami,, tw orzącym i rodzaj kratow nicy  
przestrzennej — odpow iednia dla dachów i ścian

14. Dwa krzyżujące się pneum atycznie naprężo
ne łuki z pow łoki nie przepuszczającej p ow ie
trza podtrzym ują błonę

- T -

15. Szkic system u konstrukcji, w  której łuki 
pneum atycznie naprężone podtrzym ują błonę  
siodłow ą

wietrzem. Jako śluza powietrzna dla per
sonelu dozorującego służy wąż elastyczny 
odpowiedniej wielkości.
Niemałe zastosowanie znalazły ostatnio 
również balony wypełnione powietrzem, 
jako osłony przyrządów pomiarowych i apa
ratów naukowych ustawionych na zewnątrz 
(rys. 2). Ponieważ „konstrukcję" tych osłon 
stanowi tylko tkanina powleczona plasti
kiem, bez jakichkolwiek części metalowych, 
jest ona szczególnie przydatna do badań 
naukowych.
Na rys. 3 pokazane są małe balony zesta
wione szeregowo ze sobą.
Bardzo atrakcyjny jest pomysł przekrycia 
wielkiej powierzchni za pomocą błony na
prężonej pneumatycznie (rys. 4).
Pomysł ten już dawno wyszedł ze sfery 
utopii, aczkowiek dotychczas nie został 
jeszcze urzeczywistniony. „Konstrukcję" ta
kiej „budowli" tworzy w istocie, obok bło
ny i zakotwienia, ciśnienie powietrza.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez 
autora, dla utrzym ania odpowiedniego ciś
nienia powietrza we wnętrzu błony pneu
matycznej, najkorzystniejsze jest współ
działanie następujących czynników:
1 — ciepłego powietrza wewnętrznego 
szczególnie w zimie,

2 — ciśnienia wiatru,
3 — pompy powietrznej, która przede 
wszystkim podczas ciszy w powietrzu musi 
utrzymać odpowiedni poziom wewnętrznego 
ciśnienia. Na rys. 5 pokazany jest schemat 
przekroju omówionego przekrycia w ielko
przestrzennego.
Naprężenie błonowe wzrasta przy dużych 
rozpiętościach tak znacznie, że może stać 
się niezbędne rozciągnięcie nad kopulastą 
błoną odciążającej siatki linowej (rys. 6). 
Przy wielkoprzestrzennym przekryciu po
kazanym na rys: 7 i 8 można wyeliminować 
duże naprężenia błonowe przez zastosowa
nie ściągów od wewnątrz powłoki dachowej. 
W ten sposób tworzy się błona naprężona 
powietrzem z wewnętrznym odprowadze
niem wody za pomocą przewodów gumo
wych.
W  niżej omówionych konstrukcjach pneu
matycznych powietrze we wnętrzu budowli 
nie znajduje się pod ciśnieniem i śluzy 
powietrzne są zbędne. Na rys. 9 pokazano 
dwie błony napięte na sztywnym pierście
niu z przestrzenią międzybłonową w ypeł
nioną sprężonym powietrzem. Powstał 
w ten sposób dach o przekroju soczew
kowym.
W podobny sposób cienkie folie, napięte

na sztywnych ramach i naprężone powie
trzem, mogą służyć jako elementy ścienne 
(rys. 10 i 11). Przestrzeń między foliami 
wypełniona suchym powietrzem działa izo
lujące. Można przy tym uzyskać różne roz
wiązania, od pełnej przezroczystości ele
mentów aż do całkowitej nieprzepuszczal- 
ności światła. Element ścienny i dachowy, 
podobny do nadmuchanej poduszki, poka
zany na rys. 12, posiada w środku roz
parcia tworzące rodzaj kratownicy. Na rys. 
13 pokazano sklepienie kopulaste złożone 
z elementów komórkowych wypełnionych 
sprężonym powietrzem, działających po
dobnie jak  elementy kopuł kamiennych. 
Również w tym przypadku, oprócz sztyw
ności kształtu osiąga się zwiększoną izola
cję termiczną.
W ygięte rury elastyczne naprężone powie
trzem działają jak łuki wytrzymałe na ścis
kanie i mogą utrzymać błony siodłowe. 
Takie formy stanowią kombinację budowli 
pneum atycznych z błonami. Na rys. 14 po
kazano dwa krzyżujące się łuki namiotu 
pneumatycznego, który już przed laty  roz
powszechniony był w Niemczech. 
Pneumatyczne łuki pionowe, zestawiane 
w szeregi, produkowane są od dłuższego 
czasu przez firmy angielskie (rys. 15).
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Z a g a d n i e n i a  k o n s t r u k c y j n e  w a r c h i t e k t u r z e

OPRACQWALI:

ZBIGNIEW KACZKOW SKI 
STEFAN SIENICKI

Czasopismo „Architecture and Building" 
wychodzące w Anglii podjęło pod koniec 
1957 r. cenną inicjatywę spopularyzowania 
wśród architektów  problemów będących do
meną pracy naszych współtowarzyszy w pro
jektowaniu budynków — konstruktorów, in
stalatorów  i in.
Na pierwszy ogień poszły problemy kon
strukcji, w następnym etapie problemy izo
lacji termicznej. Pierwsze z nich są dla 
nas szczególnie interesujące, zwłaszcza że 
zostały naświetlone w wyjątkowo przystęp
ny sposób tak w treści jak  i w rysunkach 
przez H. W erner Rosenthala1), który uczy
nił z nich prawdziwie interesującą opo
wieść. Nie mogąc przedstawić w naszym 
czasopiśmie pełnego tłumaczenia, chcemy 
w obszernej recenzji podać czytelnikom 
możliwie pełny obraz myśli autora, przeno
sząc je na nasz system miar i wag oraz sto
sując wzory przyjęte u nas w mechanice 
budowli.
W  pierwszym artykule, który ukazał się 
w listopadowym zeszycie czasopisma w 1957 
roku, autor na wstępie krytykuje metodę 
nauczania mechaniki budowli na wydzia
łach architektury, uważając, że na skutek 
,,naukowego" traktowania tego przedmiotu, 
sprowadzanego do suchego podawania rów
nań matematycznych — studenci uważają 
go za obcy ich „artystycznemu tem pera
mentowi".
W  tych warunkach szczytowym osiągnię
ciem nauczania jest uczynienie z przyszłego 
architekta dyletanta-konstruktora, co w 
przyszłości odbija się ujemnie na stworzo
nych przez nich obiektach, w których wbrew 
filozoficznej tezie, że „forma jest następ
stwem funkcji", konstrukcja jest użyta jako 
„zabawka, mająca uzupełnić ubogie środki 
ekspresji".
Autor chce przedstawić architektom kilka 
wybranych podstawowych zasad mechaniki 
budowli wraz z ich teoretyczną podbudową. 
Uważa on za błąd programów szkolenia 
traktowanie obliczeń jako celu samego w so
bie, a mechaniki budowli za dodatek do 
i tak przeładowanego programu szkolenia, 
podczas gdy w rzeczywistości metoda obli
czeń powinna odpowiadać koncepcji kon
strukcyjnej, a wzory matematyczne odźwier- * *

9  H. W erner R osenthal: „Structural Princip les 
and the A rch itect” . A rch itecture and Building
*957, 1858.

Q Ö

powiększenie ciężarc

1. W pływ w ysokości na ciężar p ły ty  żebrowanej

ciedlać kompozycję budynku i grę sił bę
dących w równowadze. Są one wówczas ro
dzajem symbolów i „skrótów stenograficz
nych” ilustrujących zjawiska konstrukcyjne. 
Autor nalega na właściwe uwzględnienie 
mechaniki budowli w szkoleniu architekta, 
uważając, że jest on właściwym kierowni
kiem zespołu projektującego i nie może być 
ignorantem w sprawach dotyczących co
dziennej praktyki budowlanej. W prost prze
ciwnie, często musi on odegrać rolę arbi
tra rozstrzygającego problemy dotyczące 
wyboru materiałów oraz elementów, co 
z kolei wymaga znajomości podstawowych 
zasad wytrzymałości materiałów i mecha
niki budowli.
Jak  wiadomo, wiedza ludzka oparta jest
0 doświadczenia, którymi należałoby po
móc studiującym przez przekazanie im 
osiągnięć ich poprzedników.
Zdaniem autora, nauczanie architektów  po
winno być skondensowane do podstawo
wych problemów, których jest niezbyt 
wiele, przy tym należałoby uczyć sposobu 
myślenia, który by daleko wybiegał poza 
granice zwykłej „statycznej wyznaczal- 
ności". Sam zaś autor chce dać przegląd 
podstawowych zasad mechaniki budowli 
omawiając najważniejsze problemy.
Takimi zagadnieniami spotykanymi przy 
projektowaniu ustrojów  ramowych są m. in.: 
sprawa rozstawu słupów, sprawa odleg
łości między belkami oraz wybór materiału
1 elementów pokrycia.
„Z punktu widzenia konstrukcji ważny jest 
związek „rozpiętość-obciążenie". Możemy 
sformułować taką tezę: duże rozpiętości
wymagają dużych obciążeń, podczas gdy 
małe obciążenia powinny działać na mniej
szych rozpiętościach. W ynika to jasno ze

q l2
znanego wzoru na moment zginający —

dla belki swobodnie podpartej równomiernie 
obciążonej (przy czym q — oznacza obcią
żenie, 1 — oznacza rozpiętość). Widzimy 
że przy ustalonym  q oznaczającym obciąże
nie na mb. moment zwiększa się z kw adra
tem rozpiętości. M aksymalne ugięcie takiej 

5 g I4
belki określa wzór f — ■■ ■-— r~, co dowodzi,384 E I
że przy ustalonym obciążeniu belka o dwu
krotnie większej rozpiętości ugnie się 16- 
krotnie więcej. Innymi słowy, w żadnym 
przypadku nie będzie ekonomiczne przy ma-

3. Działanie sił w  kratow nicy

4. B elka rozcięta ażurowa

podciągi kra tow e

skra tow ana  
belko - ściana

ściana „ zasłona  " 
na linkach

słupy,

6. Hala system u „B ex h il1
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łych obciążeniach stosować duże rozpię
tości. Tam, gdzie rozpiętości są przesadnie 
duże w stosunku do obciążeń, decyduje 
ugięcie — co zwłaszcza dotyczy konstrukcji 
drewnianych.
Ścinanie jest zazwyczaj największe przy 
podporach, a siły poprzeczne przy ustalo
nym obciążeniu całkowitym są niezależne 
od rozpiętości, co powoduje, że duże obcią
żenia na małych rozpiętościach mogą być 
nieekonomiczne nawet tam, gdzie momenty 
zginające i ugięcia są małe. Jest to ważny 
czynnik tam, gdzie w ystępują materiały 
o małej wytrzymałości na ścinanie, jak  be
ton lub drewno.
Ponieważ „q" jest zazwyczaj zależne od 
rozstawu elementów nośnych, gęsty roz
staw przy dużej rozpiętości nie daje zwykle 
korzyści ekonomicznych.
Ciekawy przykład związku pomiędzy roz
piętością a obciążeniem przedstawia płyta 
żelbetowa. Jej grubość (mierzona od zbro-

л Г м
jenia) w ynika ze wzoru: ht =  J/ ,

w którym M jest maksymalnym momentem 
zginającym w przypadku obciążenia rów-

q l2
nomiernego, wynoszącym — — (Q — jest

o
wytrzymałością betonu mnożoną przez pe
wien współczynnik /według PN/B-03260

Q =  Sb Rm/). Zatem ht = V. g i2
8 Ob

lub

Grubość płyty jest wprost

proporcjonalna do rozpiętości 1. Płyta o roz
piętości dwukrotnie większej powinna być 
podwójnej grubości. Ponieważ uczyniłoby 
to ją  dwukrotnie cięższą, przez podwojenie 
q otrzymamy grubość 2 \ / 2 , a więc około 
2,8 razy większą. Dlatego też nader ważne 
jest, aby nie zwiększać ciężaru płyty przy 
wzroście jej grubości. W  przypadku płyty 
żelbetowej istotna jest odległość zbrojenia 
od strefy ściskanej; duże rozpiętości z nie
wielkim stosunkowo obciążeniem skłaniają 
do stosowania płyt użebrowanych, których 
ciężar pozostaje prawie niezmienny przy 
powiększaniu ich wysokości (rys. 1).
Przy dużych rozpiętościach ugięcie i eks
tremalne naprężenia mogą być w pewnym 
stopniu obniżone przez stosowanie sztyw
nych zamocowań lub wykorzystanie ciąg
łości ustroju. W przypadku zwykłych stro
pów i belek, których wysokość jest ogra
niczona, najlepsze rozwiązanie stanowią 
ustroje sprężone, gdyż sprężenie powoduje 
powstanie w nieobciążonej belce lub pły
cie wstępnych ugięć o przeciwnym kierunku 
aniżeli ugięcie wywołane obciążeniem użyt
kowym.
Zwiększenie stosunku wysokości do roz
piętości przy niewielkim zwiększeniu cię
żaru jest podstawą ekonomicznego projek
towania. Im większa wysokość elementu, 
tym większa jego zdolność do przeniesie
nia momentów zginających. Choć wydaje 
się to być samo przez się zrozumiałe, aż 
dziwne jest, jak rzadko ten sposób rozu
mowania bywa rozumiany.
Wzór na naprężenie normalne przy zgina
niu:

a =
My
~ r~

jest jednym z niewielu wzorów, który ar
chitekt powinien pamiętać.

Naprężenia w elementach konstrukcyjnych 
poddanych zginaniu są proporcjonalne do 
momentów zginających oraz wysokości 
przekroju, a odwrotnie proporcjonalne do 
wielkości momentu bezwładności. ,,I" — 
moment bezwładności odgrywa najbardziej 
istotną rolę. Uważa się zwykle, że nie in
teresują się nim architekci, a jedynie kom
pilatorzy podręczników omawiających geo
metryczne właściwości przekroju. W arto 
dodać, że „Г  należy właśnie do tych ste
nograficznych skrótów, które charaktery
zują w pewien sposób konstrukcję i roz
kład sił, a znajomość jego jest bardzo przy
datna przy obmyślaniu formy konstrukcyj
nej budynku.
Jest to wskazówka o odległościach mas ma
teriału, z którego element jest wykonany 
od osi ciężkości rozpatrywanego przekroju. 
Im są one większe, tym „Г  jest większe 
i tym bardziej element jest zdolny do prze
ciwstawienia się momentom zginającym, 
ponieważ naprężenia są odwrotnie propor
cjonalne do momentu bezwładności. W y
jaśnia to rysunek przekroju belki dwu- 
teowej (rys. 2). Ponieważ moment bezwład
ności wzrasta mniej więcej proporcjonalnie 
do kwadratu wysokości elementu, wzrost 
ten jest większy niż „у", a stąd im w ięk
sze I, tym mniejsze będą naprężenia*).
To co dotyczyło belek dwuteowych od
nosi się także do kratownic, które można 
uważać za formę rozwojową w stosunku do 
belek (rys. 3). Belki ażurowe mogą być za
liczone albo do belek, albo do kratownic; 
w przypadku większych rozpiętości i ma
łych obciążeń, jak to zdarza się np. w da
chach, kratownice lub belki ażurowe są 
najlepsze. Ten sam problem występuje 
w belce rozciętej ażurowej (rys. 4), w któ
rej moment bezwładności (I) powiększono 
bez zwiększenia ciężaru elementu. 
Oszczędność w ynikająca z wysokości jest 
szczególnie duża, gdy cała ściana od
grywa rolę belki. Ponieważ może ona wów
czas przenosić duże obciążenia, możemy ją 
wykorzystać np. do przeniesienia obciążeń 
ze stropu i z dachu.
Należy pamiętać, że podobnie jak w bel
kach, w kratownicach swobodnie podpar
tych dolne ich elementy (tzw. pasy dolne) 
są rozciągane, górne ściskane, a krzyżulce 
bądź ściskane, bądź rozciągane zależnie od 
ich kierunku. Spełniają one tę samą rolę 
co środnik belki, a mianowicie przejmują 
siły poprzeczne. Jednocześnie utrzymują 
one elem enty rozciągane i ściskane zdała 
od siebie. Rozciągane elementy mogą być 
zwykle o mniejszych przekrojach, aniżeli 
ściskane, w których główną rolę odgrywa 
wyboczenie. Jest więc pożądane, aby krzy
żulce były tylko rozciągane. Zwykle po
trafimy przewidzieć odkształcenia kon
strukcji pozostających pod obciążeniem. 
Przypuszczalne odkształcenia kratownicy 
(rys. 5) zachodzą w ten sposób, że prze
kątne każdego z pól kratownicy w jednym 
kierunku wydłużają się, a w drugim skra
cają. Krzyżulce winny być założone wzdłuż 
wydłużających się przekątni. Schemat od
kształceń wskazuje również na działanie 
sił poprzecznych, które są większe przy 
podporach, a schodzą do zera w środku. *)

*) Moment bezwładności dla przekrojów prostokąt
nych jest proporcjonalny do sześcianu wysokości
/  r b h * \
y ze  wzoru I =

Do słupów stosuje się podobne prawa jak 
do belek. W ysokie słupy powinny być bar
dziej obciążone, bo przy małych obciążę* 
niach nie są one w pełni wykorzystane. 
Ze zwiększeniem wysokości wyboczenie 
gra przy wymiarowaniu większą rolę niż 
siły ściskające. Zmiany obciążeń mają sto
sunkowo mały wpływ na wymiary słupa".

Autor wraca do myśli przewodniej o du
żych i małych rozpiętościach, podkreśla
jąc, że dla dużych rozpiętości większy 
rozstaw belek i słupów pozwala na bar
dziej ekonomiczne rozwiązanie. Przytacza 
jako przykład projekt hali tzw. ,,Bexhill 
Pavilion" arch. Erica M endelsohna i kon
sultanta konstrukcji Samuely. W ymagane 
było bezsłupowe przekrycie dużej po
wierzchni, co osiągnięto przy doskonałym 
wyzyskaniu roli każdego elementu kon
strukcji przy najmniejszym przekroju. 
Rzadko rozstawione słupy dźwigają kratow 
nice poprzeczne oraz skratowane „belki- 
ściany". Na dźwigarach poprzecznych oparte 
są skratowane również podciągi, podczas 
gdy ,,belka-ściana'' dźwiga „zasłonę", tj. 
ścianę podwieszoną na linkach (rys. 6).

Dalej autor przechodzi do rozważań na te
mat ciągłości konstrukcji.

„Niezwykle ważną cechą konstrukcji jest 
jej ciągłość. Charakteryzuje ona konstruk
cje żelbetowe i spawane stalowe. Ma ona 
wielki wpływ na zmniejszenie ugięć, które 
trzeba mieć na względzie, zwłaszcza przy 
dużych rozpiętościach. W pływ ciągłości 
konstrukcji można wyjaśnić na przykładzie 
belki dwuprzęsłowej, w której moment nad

q l2
podporą środkową wynosi ---- - , tj. akurat

8
tyle, ile wynosi maksymalny moment w bel
ce swobodnie podpartej, natomiast maksy
malne ugięcie jest rzędu ok. 40°/o tego, 
które powstaje w belkach wolnopodpartych.

Dzięki temu konstrukcje zyskują na smuk- 
łości zwłaszcza w żelbecie, gdzie belki 
i p łyty otrzym ują wymiary dostosowane 
do w ykresu momentów. Pełną ciągłość kon
strukcji przy jednej podporze trudno jest 
zwykle osiągnąć. Dobrym rozwiązaniem, 
które zwykle stosujemy w projektach biu
rowców są dwa słupy w środku. Jeśli ze
wnętrzne słupy są przyłączone w sposób 
przegubowy, otrzymujemy nader ekono
miczną konstrukcję. Ponieważ w słupach 
zewnętrznych nie ma momentów zginają
cych, mogą one być smukłe, a ich sztywność 
liczona na parcie w iatru okazuje się w y
starczająca do przeniesienia niewielkich 
zresztą obciążeń pionowych. Jeśli elemen
tami tymi będą okna, powstaje konstrukcja 
jeszcze bardziej interesująca niż „ściana 
zasłona".
Bardziej postępowe formy konstrukcji pod
legają tym samym prawom i jeśli prawa te 
s ą ‘brane pod uwagę, zbędne są szczegółowe 
obliczenia w fazie koncepcyjnej projekto
wania i architekt może być przekonany, 
że projektuje zgodnie a nie wbrew wyma
ganiom konstrukcji.

Ten sposób myślenia ma także zastosowa
nie np. w konstrukcjach powłokowych. Te 
ostatnie mogą być w fazie koncepcyjnej 
uważane za „belki", a zatem odnoszą się 
do nich te same wytyczne co do zależności 
między rozpiętością a obciążeniem. W  po
włokach podobnie jak  w belkach w ystę
pują naprężenia wywołane zginaniem i ści
naniem (rys. 7).
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Dolna część jest rozciągana, a górna ścis
kana. Ścinanie w ystępuje między obu stre
fami, przy czym jest ono największe przy 
podporach. Tak jak w belkach jest ono 
tym większe, im obciążenia są większe 
w stosunku do rozpiętości. W arto o tym 
pamiętać, gdyż po pierwsze beton jako ma
teriał jest na ścinanie wrażliwy, po drugie 
powłoki są z natury rzeczy cienkie i może 
czasem po prostu zabraknąć materiału dla 
przejęcia sił poprzecznych.
Widzimy więc, że powłoki przekrywające 
duże rozpiętości mają poważne momenty 
zginające, które, jak  wiemy, rosną z kw a
dratem rozpiętości. Przeniesienie tych mo
mentów wymaga zwiększenia wysokości 
konstrukcyjnej powłoki.
Należy również pamiętać, że w powłokach 
najwięcej kosztuje zbrojenie tak w ma
teriale jak i w robociźnie, a jest ono ko
nieczne dla przeniesienia sił rozciągają
cych i ścinających.
Przy zwiększeniu wysokości powłoki wzra
sta jej krzywizna. Najlepszą krzywą prze
kroju poprzecznego jest parabola, zwłaszcza 
dla dużych rozpiętości (rys. 8). Są to roz
wiązania poprawne pod względem estetycz
nym, lecz biorąc pod uwagę wykonania 
szalowania, za najbardziej ekonomiczne na
leży uznać powłoki na szalowaniu z po
wtarzalnych segmentów koła".
Autor uważa przy tym, że „najbliższym do 
paraboli jest segment koła o strzałce w y
noszącej V4 rozpiętości", z czym jednak 
nie możemy się zgodzić.
„Biorąc to wszystko pod uwagę stwierdzono, 
że najbardziej ekonomicznymi powłokami są 
te, których rozpiętość do szerokości w y
raża się stosunkiem 2 : 1 ,  Krótkie z tych 
samych powodów są nieekonomiczne, 
chyba że są po prostu sklepieniami o sto
sunku „szerokości" do „rozpiętości" w y
noszącym 3 : 1 i wówczas rozpiętością staje 
się właściwie ich szerokość (rys. 9).
W krótkich powłokach siły poprzeczne 
grają dominującą rolę. W  przypadkach, gdy 
przekrywana powierzchnia ma kształt zbli
żony do kwadratu, najlepsze rozwiązania 
otrzymujemy stosując kopuły. Ich sposób 
przenoszenia obciążeń jest analogiczny jak 
w łukach; jeśli kopuły są prawidłowo 
ukształtowane, w ystępują w nich tylko na
prężenia ściskające (rys. 10).
Teoria głosi, że im bardziej bezpośrednio 
przenoszone są siły, tym lżejszą jest kon
strukcja. Układ będący w równowadze sta
łej można sprowadzić do układu dwóch sił 
tej samej wielkości działających w prze
ciwnych kierunkach wzdłuż jednej linii 
prostej. Te dwie siły mogą być wypadko
wymi większej liczby sił, ale w ostatecz
ności układ sprowadza się do tego podsta
wowego układu. W budowlach taka pro
stota rozkładu jest rzadko spotykana. Przy
kładem może być kolumna poddana tylko 
siłom ściskającym. W  im prostszy sposób 
siły są przeniesione na grunt, tym lepsza 
jest konstrukcja. Zwykle jednak w ystępują 
w konstrukcjach momenty i wówczas siły 
nie spotykają się w jednej linii. Największe 
momenty w ystępują w belce swobodnie 
podpartej i dlatego tę formę konstrukcji 
uznać należy za najgorszą (rys. 11). Moment 
jest proporcjonalny do długości belki, 
w której pow stają związane z nim naprę
żenia.
Tam gdzie kierunek sił równoważących jest 
narzucony, tak jak np. w podporach łuku

(rys. 12), układ sił tworzy tzw. linię ciś
nienia, do której staramy się dostosować 
kształt łuku. Analogiczny kształt przyj
muje obciążona lina. Kształt jej zależy od 
wielkości reakcji poziomych. W szystkie 
równoważące się wzajemnie siły działają 
wzdłuż wspólnych linii prostych nie w y
wołując momentów zginających. W  przy
padku równomiernego rozłożenia obciąże
nia wzdłuż cięgna układa się ona w kształt 
tzw. krzywej łańcuchowej. W yprodukowa
nie materiałów o dużej wytrzymałości na 
rozciąganie spopularyzowało cięgna, k tó
rych zastosowanie to mosty wiszące. O stat
nio zaczęto stosować cięgna przy kon
strukcji dachów wiszących żelbetowych, jak 
np. w hali kongresowej w Berlinie. Zbu
dowano tam dwie żelbetowe „obręcze", na 
których zawieszony jest dach siodłowy. 
Ponieważ występujące w konstrukcji siły 
powodują tylko rozciąganie z wykluczeniem 
momentów, konstrukcja dachu mogła być 
wyjątkowo lekka (rys. 13); inna sprawa, 
że w tym przypadku teoria nie została 
w pełni racjonalnie wyzyskana.
Należy zwrócić uwagę na to, że łuk jest 
odwróconym cięgnem, a elementy w cięgnie 
rozciągane, są w tym ustroju ściskane. 
Linia ciśnienia jest w przypadku sił rów* 
nomiernie rozłożonych parabolą, a więc 
łuk lub sklepienie jest paraboliczne; siły 
będą przenoszone w najprostszy sposób da
jąc jedynie naprężenia ściskające.
Tam, gdzie kształt łuku odbiega od linii 
ciśnienia, pow stają momenty zginające, co 
czyni konstrukcję cięższą (rys. 14). Łuk 
kołowy np. odbiega swym kształtem od 
prawidłowej linii ciśnienia. Powstają 
w związku z tym znaczne momenty i na
prężenia. Przykładem niedostosowania 
kształtu konstrukcji do linii ciśnienia jest 
kopuła katedry św. Pawła w Londynie 
(rys. 15). Kopuła katedry we Florencji 
zaprojektowana przez Brunelleschi jest 
bardziej zbliżona do prawidłowej powierzch
ni ciśnienia. Instynktownie czuje się w niej 
moc, co stanowi wielkie osiągnięcie jej 
twórcy (rys. 16).
W racając do powłok będących współczesną 
wersją sklepień i kopuł będzie teraz chyba 
zrozumiałe, dlaczego najbardziej ekono
miczne są te, których przekrój ma kształt 
paraboli.
W hali wystawowej w Turynie Nervi za
stosował łuk kołowy o strzałce wynoszącej 
1 : 4 rozpiętości, otrzymując żebra w y
łącznie ściskane. Prefabrykowane segmenty 
łuku były tu łączone w podobny sposób, 
jak elem enty tradycyjnego sklepienia 
(rys. 17)".

W  dalszym ciągu autor usprawiedliwia się, 
że nie będzie bliżej omawiał zasad kon
strukcji powłok, gdyż temat ten przekracza 
ramy rozważań poświęconych elem entar
nym problemom statyki.
Autor na podstawie poprzednich rozważań 
podkreśla jeszcze raz, jak ważną zasadą 
w konstrukcjach jest pokrywanie się układu 
sił z udziałem form konstrukcyjnych. Gdy 
konstrukcja nie jest narażona na zginanie, 
może być dzięki temu stosunkowo lekka. 
Zasada ta znajduje zastosowanie w przy
padku idealnej kratownicy o prętach tylko 
rozciąganych lub ściskanych połączonych 
przegubowo. W  praktyce jednak tego się 
nie robi, ale momenty nie są duże, gdyż 
unika się wszelkich mimośrodów. W  dal
szym ciągu autor omawia „kratownicę

o b s z a r najw ięk  
szego ścin a n ia

strefa ściskam aj
r e f  a rozciągania 

7. Naprężenia w konstrukcji pow łokow ej

8. K onstrukcja pow łokow a dla dużych rozpię
tości

10. Pow łoka dw ukrzyw iznow a — kopuła

12. Łuk i lin ia ciśnienia jako odw rócenie cięgna

13. Hala kongresow a w B erlin ie
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14. Linia ciśnienia w  łuku

15. Kopuła katedry św . Paw ła w  Londynie

16. Kopuła katedry we F lorencji

17. Hala w ystaw ow a w  Turynie projektu Ner- 
viego

18. Kratownica przestrzenna jako zespół belek

19. K ratow nica przestrzenna nad dużą p ow ie
rzchnią (

20. M onitorowe św ietlik i jako belki przestrzenne

przestrzenną", którą uważa za belkę lub 
zespół belek.

„Podobnie jak  w kratownicy siły nie są roz
łożone na całej powierzchni, lecz przeno
szone wzdłuż górnych lub dolnych elemen
tów, m ających zwykle rurowy przekrój. 
Podobnie jak  w belce elementy górne są 
ściskane, dolne rozciągane, a siły poprzecz
ne przejm ują krzyżulce przestrzenne. Są 
to więc ażurowe belki pokrywające duże 
pov/ierzchnie (rys. 18, 19). Tworzą one kon
strukcję „homogeniczną" podobną do płyty 
o dużej grubości, lecz o małym ciężarze.

Ponieważ konstrukcja- ta jest zespołem be
lek ułożonych obok siebie, przeto podobnie 
jak w przypadku belek jej ugięcie zwiększa 
się poważnie wraz ze wzrostem rozpiętości, 
o ile nie zapobiegnie temu powiększenie 
momentu bezwładności przez zwiększenie 
wysokości konstrukcji. Jasne jest, że ugię
ciu przeciwdziała nadwieszenie wsporni
kowe, utwierdzenie brzegów oraz podział 
podporami na kilka pól. Główną zaletą 
tych konstrukcji jest to, że mogą być one 
montowane z małych elementów.

Ciekawym przykładem omówionej kon
strukcji były budynki „namiotowe" na wy
stawie „Interbau" w Berlinie. Konstrukcja 
ta nie jest jednak idealnym rozwiązaniem 
w przypadku dużych rozpiętości, gdyż ele
menty jej nie mogą być w pełni wyzy
skane, w związku z czym ciężar konstrukcji 
na jednostkę rzutu wypada dość wysoki, 
w porównaniu do zwykłego układu kra
townic i przekryć. Inną natomiast sprawą, 
być może korzystną pod względem ekono
micznym, jest włączenie systemu „północ
nego światła" lub „monitorów" do układu 
konstrukcyjnego i zużytkowanie przy tym 
dużej Y/ysokości belek przestrzennych 
(rys. 20).
Podobne idee przyświecały projektantom  
„płyt fałdowych". Działanie ich podobne 
jest bardziej do działania belek niż powłok. 
Ściskanie i rozciąganie występuje w zagię
ciach fałd, zaś błona rozpięta między nimi 
przejmuje siły poprzeczne. Dzięki zagię
ciom fałd pod kątem mogą one przejąć 
poważne naprężenia rozciągające i ściska
jące, a w związku z tym można fałdami 
przekrywać duże rozpiętości. Jest to kon
strukcja podobna do arkuszy blachy fa
listej. Części fałd poddane naprężeniom 
ścinającym mogą być traktowane z dużą 
swobodą, a mianowice, mogą być w nich 
przewidziane otwory.

Spośród wielu czynników mających duże 
znaczenie przy projektowaniu konstrukcji, 
na szczególną uwagę zasługuje tzw, pro
mień bezwładności. Do wyjaśnienia jego 
roli i znaczenia w elementach konstrukcji 
wrócimy w dalszych rozważaniach. O gra
niczymy się tu tylko do stwierdzenia, że 
promień bezwładności, podobnie jak  mo
ment bezwładności, daje pojęcie o roz
kładzie materiału w przekroju, lecz w od
różnieniu od tego ostatniego uwzględnia 
także pole przekroju A. W yraża się on

wzorem r =

lony związek pomiędzy promieniem bez
władności a sztywnością pręta na wybo- 
czenie. Należy zwrócić uwagę na to, że 
stosunek długości pręta do wysokości prze
kroju elementu nie dość precyzyjnie cha
rakteryzuje słup, gdyż nie bierze pod uwagę 
kształtu przekroju i rozłożenia w nim ma

—  • Istnieje ściśle okreś-

teriału. Dla architekta m ają duże znacze
nie omówione niżej czynniki.
W ytrzymałość słupa na wyboczenie zależy 
od stosunku jego wysokości do najm niejsze
go promienia bezwładności czyli od tzw. 
smukłości pręta. Ponieważ wyboczenie może 
nastąpić w dowolnym kierunku, najlepszym 
przekrojem słupa byłby taki, którego pro
mień bezwładności byłby jednakowy we 
wszystkich kierunkach, a więc przekrój 
ten miałby kształt koła lub ewentualnie 
kwadratu. Ponieważ promień bezwładności r
jest odwrotnie proporcjonalny do ]/ A, naj
korzystniejszym rozwiązaniem byłoby ta
kie, w którym powierzchnia przekroju A 
byłaby mała w stosunku do momentu bez
władności I. Ma to w yjątkowe znaczenie 
w tych przypadkach, gdy sztywność jest 
ważniejsza niż przeniesienie naprężeń ścis
kających, co zdarza się w wysokich słu
pach. W ysoce ekonomiczne są przekroje 
puste w środku, zwłaszcza gdy obciążenia 
są wyraźnie małe w stosunku do wysokości, 
jak  np. w budynkach szkolnych. Należy pod
kreślić, że moment bezwładności zwiększa 
się proporcjonalnie do sześcianu wysokości 
przekroju, a jest liniową funkcją szerokości. 
Tak np. dwie belki dwuteowe położone 
obok siebie mają w odniesieniu do osi po
ziomej dwukrotny moment bezwładności I. 
Promień bezwładności wyraża się w tym

przypadku wzorem r = jest

on taki sam jak  w przypadku jednej dwu- 
teówki. Widzimy stąd, że dv/a elementy 
obok siebie nie dają ekonomicznego roz
wiązania, zwłaszcza gdy są one wysokie 
i stateczność ich decyduje o wymiarach 
przekroju.
Prawa konstrukcji obowiązują niezależnie 
od użytego na nią materiału. Dla architekta 
ma podstawowe znaczenie wyjaśnienie, jak 
te prawa konstrukcji stosować ma do roz
maitych materiałów. Choć nie ma różnic 
w geometrii, w mechanice układów i roz
kładzie naprężeń, to jednak każdy materiał 
ma swoje specyficzne właściwości.
Z punktu widzenia konstrukcyjnego każdy 
materiał charakteryzują: granica wytrzy
małości, ciężar własny, a przede wszystkim 
jego sprężystość. Cała mechanika budowli 
opiera się na założeniu sprężystości ma
teriału. Nawet tam, gdzie teoria spręży
stości jest zastępowana teorią plastycz
ności, nie możemy nie zwracać uwagi na 
sprężyste zachowanie się materiału.
Poza tą charakterystyką m ateriału architekt 
powinien sobie jasno uzmysławiać, co na
leży rozumieć pod stwierdzeniem, że ma
teriał ma duży lub mały współczynnik sprę
żystości E i czy współczynnik ten ma zwią
zek z wytrzymałością materiału. Tak np. 
drewno i beton m ają prawie ten sam moduł 
sprężystości E, ale różną wytrzymałość. Alu
minium ma współczynnik sprężystości E — 
trzykrotnie mniejszy niż stal i ciężar rów
nież około trzykrotnie mniejszy. Natomiast 
wytrzymałość aluminium wynosi około 2/3 
wytrzymałości stali. M niejszy moduł sprę
żystości E wpływa na sztywność na zgina
nie, a ponieważ ugięcie jest odwrotnie pro
porcjonalne do E i I potrojenie momentu 
bezwładności wyrówna zmniejszenie w ar
tości E. Moment bezwładności może być je 
dnak powiększony przez zwiększenie około 
1,7 razy wysokości przekroju lub skratowa- 
nia pierwotnej belki, co zapewni oszczęd
ność ciężaru elementu. W  przypadku kra
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townicy to podwyższenie może nie zwięk
szyć ciężaru ustroju. W tych więc przypad
kach, gdy wysokość nie ma znaczenia lub 
gdy chodzi o mniejszy ciężar ustroju, jak 
np. przy przekryciu dużych rozpiętości lub 
w konstrukcjach wspornikowych, aluminium 
ma poważne zalety.
Rozważania powyższe mogą mieć zasadni
czy wpływ na koncepcję konstrukcji. Ża
dne z* nich nie wymaga obliczeń poszczegól
nych elementów, choć architekt powinien 
pewne obliczenia umieć wykonać, aby móc 
sprawdzić, czym są uwarunkowane niektóre 
wymiary, jak zebrano dane do tablic, by 
zrozumieć niezgodności, jakie często po
wstają pomiędzy wymiarami wynikającymi 
z obliczeń opartych na błędnych założe
niach i zbyt wygórowanych wymaganiach 
bezpieczeństwa, a tymi wartościami, jakie 
by można przyjąć przy bardziej racjonalnej 
koncepcji projektu".
W  dotychczasowych rozważaniach autora 
dał on wyraz znaczeniu, jakie w zawodzie 
architekta ma wyczucie konstrukcji. Jak  
widzimy, przywiązuje on dużą wagę nie ty l
ko do znajomości praw  statyki, lecz również 
do koncepcji konstrukcji.

Znając prawa rządzące konstrukcją, archi
tekt może ocenić poszczególne koncepcje 
konstrukcyjne i wybrać spośród nich naj
właściwszą, współdziałając w uzyskaniu 
prawdziwie ekonomicznego rozwiązania, co 
bynajmniej nie jest równoznaczne z doraź
nymi oszczędnościami w kosztach budowy. 
W  dalszych rozważaniach autor rozwija 
swoją myśl o najkrótszej drodze przeno
szenia do fundamentów sił działających na 
konstrukcję.
Każde zboczenie z najkrótszej drogi pro
wadzi do straty  wysiłku, podobnie każde 
odejście od najprostszego typu naprężeń, tj. 
od ściskania lub rozciągania wyrażonego 

P
prostym wzorem 0 = - y  , komplikuje kon

strukcję i wpływa ujemnie na jej piękno, 
a czasem i na koszty. Konstrukcje oparte 
o te proste związki będą godne naśladowa
nia, stanowiąc realizację doktryny Nervie- 
go: "Construire Correttamente".

Często ,,rzeczywista" ekonomiczność jest 
sprzeczna z ,,aktualną", gdyż braki ma
teriałowe i niedokładność w metodach obli
czeń mogą sprawić, że najbardziej ekono
miczna budowa nie będzie najtańszą.

W  przyszłości wzrost zapotrzebowania na 
racjonalne rozwiązania wpłynie na to, że 
rozpiętość między „rzeczywistą" ekono- 
micznością a „aktualną" znacznie się 
zmniejszy. Tak np. powłoki, które bez w ąt
pienia są ekonomiczne, gdyż są konstruk
cyjnie racjonalne, często jeszcze będą kosz
towne w wykonaniu, dopóki nie nauczymy 
się ich prawidłowo projektować i w ykony
wać, a zwiększenie zapotrzebowania na tego 
rodzaju konstrukcje nie uczyni z nich ele
mentów budowlanych współzawodniczących 
z innymi tradycyjnym i rozwiązaniami kon
strukcyjnymi. Dachy podwieszone, w k tó
rych najlepiej wyzyskane są własności stali 
jako materiału dobrze przenoszącego roz
ciąganie, należą do najbardziej ekonomicz
nych rozwiązań.
Koncentracje naprężeń, które pow stają 
w miejscach załamań elementôv/ konstruk- 
cyJnych, są z natury rzeczy przyczyną nie
ekonomicznych rozwiązań, gdyż zakłócają 
naturalny, gładki przebieg linii sił. Tego

rodzaju zakłócenia w ystępują np. na skrzy
żowaniach podciągów z belkami i w punk
tach oparcia podciągów lub płyt na słupach, 
gdzie połączenia tych elementów tworzą 
kąt prosty. Załamania takie wymagają kosz
townego uzbrojenia węzłów i większych 
przekrojów elementów. Nadanie jednak 
płynnych linii w węzłach jest dziś jeszcze 
bardzo drogie, gdyż jedną z najpoważniej
szych pozycji w kosztach budowy stanowią 
roboty^ szalunkowe, które z natury rzeczy 
nie mogą być skomplikowane.
Konstrukcje Nerviego (rys. 21) są przykła
dem pięknych form konstrukcyjnych, z któ
rych jasno wynika ich działanie statyczne. 
Tę potrzebę podkreślenia w formie sposobu 
przenoszenia sił widzimy w różnych epo
kach — w greckim kapitelu i w w iktoriań
skich żeliwnych konsolach. Poznanie „roz
kładu sił" w ustroju wykracza poza ramy 
akademickich rozważań. Prowadziło ono po
przez pierwotne, prymitywne konstrukcje 
kamiennvch belek i słupów w rozmaitych 
wariantach teqo prostokątnego układu do 
nowych, bardziej usprawiedliwionych kon
strukcji, będących wynikiem zrozumienia 
płynnego przebiegu sił tak charakterystycz
nego dla monolitycznych konstrukcji o peł
nym wyzyskaniu jej ciągłości. Nauki filo
zoficzne i techniczne znajdują punkty 
styczne w nowej estetyce opartej o słuszną 
interpretację znanej tezy Sullivana — „for
ma w ynika z funkcji" — co w naszej do
tychczasowej praktyce wyrażało się płato- 
nicznym do niej stosunkiem.

Próbowano dowodzić, że konstrukcja w bu
dynku nie ma wielkiego wpływu na wyma
gania funkcjonalne i zwracanie na nią zbyt
niej uwagi, może doprowadzić do przeocze
nia ważniejszych od niej aspektów. Jeśli 
się na to nawet zgodzimy, to właśnie archi
tekt powinien rozważyć jaki jest udział 
konstrukcji w rozwiązaniu poszczególnych 
problemów i jak w różnych koncepcjach 
zwiększa się lub zmniejsza ten udział, wpły
wając tak na koszty, jak i na piękno bu
dowli.
Z punktu widzenia ekonomiki niektóre 
wskaźniki mogą okazać się pożyteczne. Np. 
koszt konstrukcji stalowej w zwykłym bu
dynku szkieletowym może nie przekraczać 
5°/o ogólnych kosztów. Koszt konstrukcji, 
o której mówiliśmy wyżej, syst. „Hill" w y
nosi — 3—14°/o, a konstrukcji żelbetowej 
osiąga aż 30°/o ogólnych kosztów. W ydaje 
się więc szczególnie godny zastanowienia 
wybór konstrukcji w budynkach, które mają 
wiele pomieszczeń jak bud. adm inistracyj
ne lub szkolne, gdyż różnice w wyborze ich 
konstrukcji odbić się mogą na kosztach 
ogólnych zmieniając je o 5—15°/o.
Rozstaw słupów odgrywa większą rolę 
w osiągnięciu piękna rozwiązania architek
tonicznego aniżeli jest to zazwyczaj osiąga
ne przy niewolniczym stosowaniu się do 
modułowej siatki konstrukcyjnej. Siatka 
ma jednak służyć funkcji, a nie panować 
nad nią i nad koncepcją przestrzenną. W y
bór systemu konstrukcji zależy w dużej 
mierze od konstrukcji stropów i dachu. Po
nieważ jednak żaden element konstrukcji 
nie może być rozważany w oderwaniu od 
całości, należy zwrócić uwagę na współ
działanie wszystkich elementów, co w za
leżności od przypadających na nie obciążeń 
wymaga określenia odpowiednich rozpię
tości i rozstawów poszczególnych elemen
tów, a także decyzji w sprawie sposobu za-

21. Strop żelbetow y projektu N erviego; układ  
żeber zgodnie z przebiegiem  lin ii izostatycznych

22. Przekrój dachu w  kaplicy w  Ronchamps 
(Corbusier>. Pokazana zasada konstrukcji — ska
la skażona

23. Trójkąt sił

24. W zam kniętym  w ielob oku sil w szystk ie siły  
wzajem nie się rówmoważą

25. S iły  pionow e są równe co do w ielkości, ale 
ich  lin ie działania nie pokryw ają się
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mocowania słupów i belek, ciągłości kon
strukcji, wysięgu wsporników itd.
W  przypadku konstrukcji stalowych należy 
zwrócić szczególną uwagę na rozplanowanie 
pomieszczeń, gdyż zbytnia swoboda w pro

jek tow aniu  może wpłynąć na obniżenie 
ekonomiczności rozwiązania".
Autor przypomina jeszcze raz system Hilla, 
w którym dość kosztowna konstrukcja zo
stała wybrana rozmyślnie w przewidywaniu 
poczynienia oszczędności w innej dziedzinie. 
W konstrukcjach żelbetowych na czoło wy
suwa się problem monolityczności budowli. 
Konstrukcja zasadnicza, tj. elementy pod
pierające, stropy, dach, schody itd., gra po
ważną rolę w kosztach całego budynku, 
osiągając 30’°/o tych kosztów. Dlatego też 
dominujące znaczenie mają problemy me
chaniki budowli, wpływające tak na eko- 
nomiczność jak  i na wygląd budynku. Nie
zależnie od zagadnień równowagi, rozstawu 
słupów itd. przystosowalność żelbetu do 
form koncepcji architektonicznej może być 
wyzyskana w stopniu znacznie większym, 
aniżeli w innych budynkach; w żelbecie 
można uzyskać prawidłowy rozkład naprę
żeń tak w poszczególnych elementach jak 
i konstrukcji traktowanej jako całość.
„Nie nasuwają wątpliwości przypadki, w któ
rych mamy do czynienia z dużymi rozpię- 
tościami. W nich konstrukcja i forma archi
tektoniczna są blisko związane. Konstrukcja 
mówi sama za siebie i jest wyrazem kon
cepcji przestrzennej. Tylko tam, gdzie wy
obraźnią twórczą opanowujemy większą 
przestrzeń, konstrukcja może z powodze
niem podporządkować się idei plastycznej. 
Kaplica z Ronchamps projektu Corbusiera 
jest tego przykładem, ale nie należy zapo
minać, że chociaż konstrukcja nie mówi tu 
sama za siebie, to jednak forma architekto
niczna nie mogłaby być zrealizowana bez 
wyzyskania możliwości współczesnych me
tod konstrukcji. Na przykład elementy da
chu w kształcie łodzi (rys. 22) stanowią 
belki o charakterze monolitycznym na po
dobieństwo żeber w konstrukcji skrzydeł 
samolotu.
Tu właśnie wkraczamy w problem „uczci
wości" konstrukcji od strony jej zarówno 
filozoficznego jak i estetycznego wyrazu. 
Nasze rozważania dotyczą wprawdzie prak
tycznych aspektów teorii konstrukcji, liczy
my się jednak z tym, że tylko ten architekt, 
który rozumie problemy konstrukcji, może 
dać prawidłową koncepcję rozwiązania. 
Tylko taki projektant, który rozumie pro
blemy konstrukcyjne, decyduje się albo na 
ścisłe dostosowanie projektu do wymagań 
konstrukcji, albo na odejście od nich czę
ściowe lub całkowite i podporządkowanie 
konstrukcji innym celom.
Jednak odrzucenie praw rządzących kon
strukcją i związanej z nimi ekonomiczności 
rozwiązania bez szczegółowego badania jest 
zawsze niebezpiecznym amatorstwem pro
wadzącym do architektury dalekiej od rea
lizmu i pozbawionej nierzadko jakiego
kolwiek wyrazu".
W dalszym ciągu autor rozważa kilka pod
stawowych pojęć mających służyć konstruk
cyjnemu myśleniu.
„Teoria konstrukcji, jak  to wynika z po
przednich rozważań, opiera się na analizie 
rozkładu sił w budowlach oraz na badaniu 
zdolności elementów budowlanych do przy
jęcia tych sił i przeniesienia ich na grunt. 
Za najlepszą konstrukcję należy uważać ta

ką, która przenosi siły najkrótszą drogą do 
ziemi, a jej elementy są tak ukształtowane, 
aby mogły przejmować naprężenia w naj
prostszym kierunku. Toteż wzajemny zwią
zek między siłami musi być w pierwszym 
rzędzie wyjaśniony.
Sprawy te w ydają się elementarne, chociaż 
nie zawsze zwykły równoległobok sił jest 
w pełni dla każdego zrozumiały.
Siły statyczne mogą być traktowane jako 
„zatrzymany ruch". Tak np. jasne jest, że 
z punktu A do punktu В (rys. 23) można 
przejść bądź po linii prostej, bądź też zba
czając do punktu C. Ruchy AC i CB są 
składowymi tego samego ruchu AB, co mo
żemy porównać ze wznoszeniem się po scho
dach zamiast po równi pochyłej. Aby ten 
ruch „zatrzymać", należy wprowadzić prze- 
ciwruch BA, który „zrównoważy" pier
wotny ruch AB. Zatem zamknięty trójkąt 
sił przedstawia kierunki i wielkości trzech 
sił będących w równowadze. Ponieważ przy 
dowolnej liczbie sił każda z nich może być 
przedstawiona w postaci dwóch składowych, 
możemy łatwo zauważyć, że siły w równo
wadze tworzą zamknięty wielobok, w któ
rym każda z sił równoważy wszystkie po
zostałe (rys. 24). Widzimy, że wszystkie siły 
poziome i pionowe wzajemnie się znoszą, 
czyli są spełnione dwa pierwsze warunki 
równowagi:

^ Х ^ О ,  2 Y  = 0,

tj. suma składowych poziomych wszystkich 
sił jest równa zeru i suma składowych pio
nowych równa się zeru. Dwa te warunki są 
wystarczające, jeżeli siły działają na jeden 
punkt, na co już poprzednio zwróciliśmy 
uwagę.
Jeśli siły nie mogą być sprowadzone do jed
nego punktu, mamy do czynienia z tzw. mo
mentem, który może spowodować obrót cia
ła, na które działa, jak to widzimy w przy
padku wspornika (rys. 25).
Moment jest proporcjonalny do „ramienia", 
tj. do odległości pomiędzy dwiema siłami, 
mierzonej wzdłuż prostej prostopadłej do 
tych sił. Moment jest więc mierzony w ar
tością iloczynu siły przez długość jej ra
mienia. W przypadku ramy momenty wy
stępują w zależności od układu sił (rys. 26). 
Momentu nie może zrównoważyć żadna po
jedyncza siła, a jedynie taki układ sił, który 
sprowadza się do momentu o tej samej 
wielkości i przeciwnym zwrocie. Ponieważ 
moment jest proporcjonalny do ramienia, 
przeto im ono jest większe, tym mniejsza 
może być siła i odwrotnie. Np. z dwóch 
kratownic wyższa może być lżejsza, gdyż 
siły działające będą w niej mniejsze (rys. 
27).
Belka, o której mówiliśmy już wyżej, przed
stawia jeden z najgorszych elementów kon
strukcyjnych, gdyż ramię sił wewnętrznych 
przeciwstawiających się momentowi ze
wnętrznemu jest zwykle krótkie, a tym sa
mym siły potrzebne dla uzyskania równo
wagi muszą być duże (rys. 28).
W konstrukcji, w której siły działają wzdłuż 
linii niewiele odchylonych od układu prę
tów, momenty będą stosunkowo małe. Po
chyłe części konstrukcji uwidocznionej na 
rys. 29 przejmą pionowe obciążenie, a tylko 
poziome składowe wywołują moment, który 
przenosi siła w pręcie poziomym. Ze wzglę
du na długie ramię momentu siła ta będzie 
niewielka. W  belce swobodnie podpartej 
o tej samej rozpiętości, ramię będzie nie

wielkie, a stąd siły niezbędne dla zapew
nienia równowagi będą bardzo duże. 
Podstawowymi równaniami równowagi są:

2 X  = 0, ^ Y - O ,  X  M — 0,

To ostatnie równanie jest spełnione tożsa- 
mościowo, jeśli siły działają w jednym 
punkcie. Nie ma takiego układu sił działają
cych na jeden punkt, który by mógł obró
cić ten punkt (rys. 30). Zastosowanie tej za
sady ilustruje przykład węzła oporowego 
kratownicy, który musi być tak skonstruo
wany, aby siły przechodziły przez jeden 
punkt, gdyż w przeciwnym przypadku na
stąpi zginanie (rys. 31).
To co dotyczy całej konstrukcji, dotyczy 
również każdego z elementów. Każdy z nich 
musi być w równowadze. Skomplikowane 
konstrukcje mogą być bowiem sprowadzo
ne do najprostszych elem entarnych układów 
statycznych.
Siły wewnętrzne działają na materiały, 
z których wykonane są konstrukcje nie 
w postaci sił skupionych, a jako mniej lub 
więcej równomiernie rozłożone naprężenia. 
Naprężenia są zatem oddziaływaniami mię- 
dzycząsteczkowymi, które mają zrównowa
żyć siły zewnętrzne. Tm mniejszy jest prze
krój narażony na działanie sił, tym większe 
będą naprężenia i odwrotnie. W yraża to 
znany nam wzór:

P

Zdolność materiału do przeniesienia naprę
żeń zależy tak od ich wielkości jak i sposo
bu działania. Stanowi to najbardziej cha
rakterystyczną cechę materiału z konstruk
cyjnego punktu widzenia.
O rientacja co do rodzaju i rozkładu naprę
żeń jest obok znajomości sposobu działania 
sił najważniejszym aspektem konstrukcyj
nego myślenia.
W yniki obserwacji nad wpływem naprężeń 
na odkształcenia w ystępujące w m ateria
łach stanowią podstawę praw teorii spręży
stości. Spośród nich podstawowym jest p ra
wo Hooke'a przedstawione przez niego 
w 1676 r.: „Ut tensio sic vis". Innymi słowy 
odkształcenie m ateriału jest ściśle propor
cjonalne do działającego naprężenia. N a
stępnie Young ustalił dla różnych m ateria
łów wartości liczbowe stosunku naprężeń 
do odkształceń, czyli podał wartości tzw. 
modułu Younga „E". O praktycznym zasto
sowaniu modułu E mówiliśmy już wyżej, 
obecnie rozważymy rzecz szczegółowiej. 
Prawo Hooke'a stwierdza, że każde napręże
nie wywołuje ściśle określone odkształcenie 
i, podobnie, każde odkształcenie jest wyni
kiem działania ściśle określonego napręże
nia. Moduły Younga mają rozmaite wartości 
w zależności od rodzaju materiału. Dla stali 
wartość ta wynosi 2100 T/cm2. To znaczy, 
że pręt stalowy poddany naprężeniu 1 T/cm2 
wydłuży się o 1/2100 długości, zaś pod dzia
łaniem 2 T/cm2 wydłuży się o 2/2100 swej 
długości itd. Odwrotnie, jeśli zaobserwuje
my wydłużenie pręta np. o 10/2100 długości, 
możemy stąd wnosić, że działa w nim na
prężenie 10 T/cm2. Prawo to jest w ykorzy
stywane w wagach sprężynowych.
Prawo Hooke’a stosuje się w obszarze sprę
żystym do każdego materiału i jest bardzo 
ważne, aby architekt, stosując rozmaite ma
teriały  konstrukcyjne, zdawał sobie jasno 
sprawę ze związku, jaki zachodzi pomiędzy 
naprężeniami a odkształceniami.
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W każdym podręczniku wytrzymałości ma
teriałów znajdują się te wyjaśnienia, uw a
żaliśmy jednak za konieczne przytoczyć je 
tu, z uwagi na dalsze rozważania na temat 
teorii plastyczności oraz stosowania innych 
m ateriałów poza stalą konstrukcyjną. Na 
rysunku 32 przedstawiamy wykres zależ
ności naprężenia od odkształcenia dla mięk
kiej stali i dla żeliwa. O części wykresu 
poza obszarem sprężystym będziemy mówić 
dalej. Na tym miej'scu zwrócimy jedynie 
uwagę na charakterystyczne zachowanie się 
żeliwa, w którym po przejściu granicy sprę
żystości przy naprężeniu ok. 1,5 T/cm2 na
stępuje zerwanie poprzedzone wyraźnymi 
odkształceniami. Widzimy więc charaktery
styczną różnicę między materiałem spręży
stym i materiałem kruchym.
Sprężystość materiału pozwala na przepro
wadzenie prostej analizy odkształcenia prę
ta pod działaniem naprężeń. Tam, gdzie ele
ment poddany jest ściskaniu lub rozciąga
niu, następuje z reguły jego skracanie lub 
wydłużanie.
Tam, gdzie element poddany jest zginaniu 
na skutek działania momentu równoważący 
układ sił wewnętrznych działających w po
szczególnych włóknach belki jest bardziej 
skomplikowany niż w przypadku sił działa
jących osiowo. Teoria zginania belek jest 
zwykle podawana w dość zawiły sposób, co 
utrudnia uzyskanie jasnego obrazu rozkładu 
naprężeń, tak potrzebnego z architektonicz
nego punktu widzenia. Zagadnieniem tym 
zajmiemy się bliżej.
Przyjmując dla przykładu belkę o przekroju 
prostokątnym, zwróćmy uwagę na pewne 
zjawiska geometryczne.
Jeśli w pewnym przekroju wyobrazimy so
bie podział belki na pojedyncze włókna, to 
zauważymy, że w belce zginanej włókna 
górne, znajdujące się ponad pewną linią w y
dłużają się, dolne zaś skracają (rys. 33). 
W ielkość wydłużenia lub skrócenia zależy 
od położenia danego włókna w przekroju 
i jest proporcjonalna do. odległości tego 
włókna od pewnej linii, zwanej osią obojęt
ną. Można wykazać, że oś obojętna przecho
dzi przez środek ciężkości przekroju. Na
prężenie jest proporcjonalne do odkształce
nia każdego z włókien, czyli jest wprost 
proporcjonalne do odległości danego włókna 
od osi obojętnej. Sprężystość materiału 
sprawia, że każde z włókien ma tendencję 
do powrotu do stanu pierwotnego. Powstałe 
stąd naprężenia równoważą moment ze
wnętrzny momentem wewnętrznym. Rów
nanie równowagi 2  X  — 0 jest spełnione, 
ponieważ wypadkowa sił działających poni
żej osi obojętnej jest równa wypadkowej sił 
działających powyżej tej osi, ale ma zwrot 
przeciwny. Ponieważ siły te nie działają 
wzdłuż jednej prostej, sprowadzają się do 
momentu wewnętrznego. W ielkość w e
wnętrznego momentu, do przeniesienia k tó
rego zdolny jest przekrój, jest zależna nie 
tylko od materiału, ale również w dużym 
stopniu od kształtu przekroju.

Siła działająca w każdym z włókien jest, 
zgodnie z tym co powiedzieliśmy wyżej, 
proporcjonalna do odległości tego włókna 
od osi -obojętnej. Moment, jaki siła ta daje 
względem osi obojętnej, otrzymamy mnożąc 
siłę przez jej odległość od osi. Zatem mo
ment siły działającej w każdym włóknie 
przekroju poddanego zginaniu jest propor
cjonalny do kw adratu odległości tego włók
na od osi obojętnej.1'

W tym miejscu swoich rozważań autor po
święca słów kilka krytyce przyjętej nazwy 
„moment bezwładności", uv/ażając, że bar
dziej odpowiednią byłaby nazwa „moment 
potencjonalny", sam jednak przyznaje, że 
trudno byłoby z dotychczasową tradycyjną 
już nazwą zerwać i przyjąć nową.
„W każdym włóknie działa siła proporcjo
nalna do powierzchni przekroju włókna, 
„A A" oraz do jego odległości „y" od środ
ka ciężkości. Moment tej siły jest proporcjo
nalny zatem do AA i do y 2. Iloczyn y2AA 
nazwiemy momentem bezwładności rozpa
trywanego włókna względem osi obojętnej.

Dla całego przekroju moment bezwładności 
jest równy sumie wszystkich iloczynów y2 
AA: I =  2  y2 A A. Ten wzór matematyczny 
należy uważać za pewien symboliczny skrót 
wyrażający w prosty sposób geometryczny 
układ sił równoważących moment w belce 
poddanej zginaniu. Moment bezwładności 
jest więc pewnego rodzaju współczynni
kiem proporcjonalności, przez który w ystar
czy pomnożyć naprężenie w ystępujące we 
włóknie znajdującym się w jednostkowej 
odległości od osi obojętnej, aby otrzymać 
cały moment, którym przekrój równoważy 
moment zewnętrzny.
Rozważmy prosty przykład. Na rysunku 34 
przedstawiono przekrój belki o wymiarach 
5 cm X 3 cm podzielonej na 15 włókien, 
z których każde ma przekrój o polu AA =  
=  i cm2. Moment bezwładności włókien 
leżących na osi obojętnej jest równy zeru, 
włókien znajdujących się w odległości 1 cm 
od osi obojętnej wynosi 1 X 1, a dla trzech 
włókien leżących obok siebie 1 X 1 X 3  =  
=  3. Dla włókien następnego rzędu moment 
bezwładności wynosi 2 X 2 X 3 =  12. 
W ten sposób cały moment górnej połowy 
przekroju wynosi 15, dolnej również 15, 
a całego przekroju 30*). A więc jeśli przy 
zginaniu belki znamy naprężenie we włók
nach znajdujących się w odległości jednost
ki od środka ciężkości, to mnożąc naprę
żenie przez 30 otrzymamy wartość całego 
momentu przenoszonego przez przekrój. Mo
ment bezwładności zależy tylko od kształ
tu przekroju i ma czysto geometryczny 
charakter. Rodzaj materiału nie gra tu roli. 
W powyższym przykładzie uzyskano w y
nik niezbyt dokładny, gdyż dopiero dzieląc 
przekrój na większą liczbę elementów moż
na osiągnąć większą dokładność".
Autor podaje przykład belki podzielonej 
na 13 warstw  otrzymując różnice wynoszą
ce O,5l0/o w stosunku do ścisłych obliczeń. 
„Jak widać, wpływ włókien bardziej od
ległych od środka ciężkości na wielkość 
momentu bezwładności jest większy -— na 
skutek większego ramienia sił. Podobnie 
jest ze wzrostem wysokości kratownicy, 
o czym była już mowa wyżej. Ponieważ 
wartość I wzrasta proporcjonalnie do kw a
dratu odległości włókien od środka cięż
kości, przeto im większa część przekroju 
skoncentrowana jest zdała od środka cięż
kości, tym przekrój ten będzie korzystniej
szy. Porównajmy dwa przekroje z tego 
punktu widzenia (rys. 35). Jeden z nich ma 
wymiary 7 X 4 cm o pow. 28 cm2 moment 
bezwładności 112 cm4. Drugi ma kształt 
dwuteownika o powierzchni 13 cm2 i mo
mencie bezwładności 82 cm4. W  pierwszym 
stosunek momentu bezwładności do po-

*) Prawidłowa w ielkość obliczona ze ścisłego wzoru 
bh3/12 wynosi 31,25. Popełniony błąd jest więc rzędu 
4°/o.

a

27. W ielkość siły  w  pręcie A jest odwrotnie 
proporcjonalna do w ysokości kratow nicy

------------
bardzo małe ramię sił 

wewnętrznych przeciwsta
wiających się momentowi zew

nętrznemu

28. Belka.

29. Rama, której pręty pokryw ają się  z liniam i 
działania sił

6
30. a — brak rów now agi sił; b — rów now aga sił 
działających na jeden  punkt

31. a — w ęzeł praw idłow o skonstruow any; zgi
nanie nie w ystępuje, b — w ęzeł w ykonany w a
dliw ie; w ystęp u je zginanie
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32. W ykres zależności naprężenia od odkształ
cenia

33. W ydłużanie i skracanie w łókien  proporcjo
nalne do odległości od osi obojętnej

2 x 2
1 x 1

0
1 X 1

2 x 2

> X 3 = 3 0

34. Przekrój belk i 5 X 3  podzielony na w łókna

wierzchni przekroju wyraża się liczbą 
112 : 28 =  4, w drugim 82 : 13 =  6,3. Za
tem drugi przekrój jest o 57°/o efektyw niej
szy. W ynika stąd jasno, że korzystnym 
jest odsunięcie mas od środka ciężkości.
Z powyższych rozważań, wyciągnąć można 
kilka wniosków. Moment bezwładności cha
rakteryzuje przekrój poddany zginaniu. 
Moment bezwładności pojedynczego włók
na wzrasta proporcjonalnie do kwadratu 
odległości tego w łókna od środka cięż
kości. W podobnym stosunku wzrasta mo
ment bezwładności całego przekroju. Mo
ment ten wzrasta natomiast tylko liniowo 
w stosunku do szerokości. Przekroje poka
zane na rysunku 36 m ają względem osi 
poziomej tę samą wartość momentu bez
władności. Moment bezwładności w ten 
sposób przedstawiony jako m iernik „po
tencji" przekroju może być dla nas żywą 
ideą, a nie tylko matematyczną formułą, 
gdyż jest obrazem działania naprężeń. Dla 
umysłu matematycznego może się ten w y
wód wydawać zbyt elementarny, jest on 
jednak obrazowy i jest podstawą przejścia 
do dalszych bardziej skomplikowanych za
gadnień.
Stosując znowu m atem atykę dla stenogra
ficznego przedstawienia zjawisk konstruk
cyjnych, łatwo zauważyć, że suma wszyst
kich iloczynów powierzchni przekroju włó
kien AA przez kwadrat zmiennej odległości 
od osi obojętnej y wyniesie b iy 3/3, gdzie 
bi jest szerokością przekroju jednego 
włókna*).
Pozostaje sprawa wykorzystania naszych 
rozważań do określenia naprężeń w prze
krojach poddanych zginaniu. Jak  wspomnie
liśmy wyżej, moment bezwładności jest 
współczynnikiem, przez który należy po
mnożyć naprężenia panujące w jednostko
wej odległości od osi obojętnej, aby otrzy
mać całkowity moment wewnętrzny rów
noważący moment zginający działający 
z zewnątrz na element, np. na belkę wspor
nikową. Oznaczając naprężenie panujące we 
włóknie oddalonym o jednostkę od osi przez 
Oi możemy napisać: M =  / * c?i. Jak  wie
my (por. rys. 33), naprężenia rosną pro
porcjonalnie do odległości od środka cięż
kości, osiągając maximum na brzegu naj
bardziej oddalonym.

Przy wymiarowaniu elementów konstruk
cyjnych w oparciu o teorię spiężystości to 
maximum naprężeń nie będzie mogło prze
kroczyć pewnej wartości granicznej, zwanej 
naprężeniem dopuszczalnym. Aby napręże- 
żenia równoważyły obciążenie zewnętrzne, 
a we włóknach skrajnych nie przekraczały 
naprężenia dopuszczalnego, naprężenie o± 
musi być tylko pewnym ułamkiem naprę
żenia maksymalnego (rys. 37). Jak  to wi
dzimy z wykresu, w tym konkretnym  przy
kładzie ułamek ten wynosi V4. Ogólnie 
możemy napisać:

M  =  1 r’max 
Y

Jest to jeden z podstawowych wzorów w te
orii zginania sprężystego. O znaczeniu tego 
wzoru mówiliśmy już wyżej. Jest to chyba 
jedyny wzór, który architekt powinien znać 
na pamięć, gdyż daje on w skrócie obraz 
naprężeń powstających przy zginaniu. Znar 
czenie momentu bezwładności jest tak istot
ne dla wiedzy o konstrukcjach i dla kształ
towania elementów konstrukcyjnych, że 
zagadnienie to powinno zajmować pierwsze 
miejsce w szkoleniu architekta. W iele in
nych wzorów będzie łatwo zrozumiałych 
jako wywodzących się od wyżej podanego. 
Wzór powyższy da się uprościć przez wpro
wadzenie pojęcia „wskaźnika wytrzym a
łości" oznaczanego literą W. Ze wzoru 
widzimy, że odległość „Y" dla włókien 
skrajnych jest stała w danym przekroju 
i dlatego W =  1JY jest również wielkością 
stałą charakterystyczną dla rozważanego 
przekroju. W skaźnik wytrzymałości podo
bnie jak moment bezwładności jest mnoż
nikiem, ale stosowanym do maksymalnego 
naprężenia w skrajnych włóknach, a nie do 
naprężeń o\ we włóknach odległych o jed
nostkę od osi obojętnej. Stąd M =  W amax 
W następnych dwóch artykułach podamy 
dalsze rozważania o problemach konstruk
cyjnych w projektowaniu architektonicz
nym.

*) Jest to wzór na moment bezwładności połowy prze
kroju prostokątnego z jednej strony osi obojętnej. 
Jeśli za y  podstawić pół wysokości h/2 otrzymamy 
bi h3/24. W przypadku symetrycznego prostokąta do
dajemy wartości otrzymane dla górnej i dolnej części 
—■ otrzymując bi h3/12. Dla prostokąta o szerokości b 
otrzymujemy znany wzór I =  b h3/12.

X3 X 4 =36
* 2 * 4 = 16
* 1 x 4 = 4

ЪЬ>

412

56 j

O) 7 X 4

3 » 3 *  4  = 36 
2 *  2 *  1 = 4  > 4 1  
1 < M H  J

41 J

82

b)przekrój dwuteowy 7*4 cm о  г
35. Porów nanie dw óch przekrojów  o jednakow ej 
w ysokości i szerokości a o różnej pow ierzchni

36. Przekroje o tym  sam ym  m om encie bezw ła
dności w zględem  osi poziom ej

37. W ykres naprężeń
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Wonika.

Aerodynamika zespołów budowlanych
JERZY KOBZAKOWSKI

Na aerodynamikę zespołów budowlanych 
zwrócono uwagę dopiero w ostatnich cza
sach, jak  sygnalizuje o tym „Architectural 
Forum" z września 1957 r. w artykule p.t. 
„Przepływ powietrza dookoła budynków" 
(Air flow around buildings).
Pierwotni budowniczowie używali wielu spo
sobów skutecznej obrony przed dominują-

1. Dla uw idocznien ia przepływ ającego strum ie
nia pow ietrza i pow stających  w  nim  (po zet
knięciu  się  z przeszkodą) zm ian kierunku oraz 
zakłóceń — pow ietrze zostało uprzednio nasycone  
dym em

WYSOKI®

2. W ykres górny ilustruje zm ianę kierunku stru
m ienia pow ietrznego po zetkn ięciu  się z prze
szkodą; w ykres środkow y — pow stające w  tym  
przypadku zakłócenia, ich  w ielkości i k ierunki; 
w ykres dolny przedstaw ia rozkład ciśnien ia po
w ietrza, jaki następuje w sku tek  zetkn ięcia  się 
jego strum ienia z przeszkodą. Ciśnienie p ow ie
trza przed przeszkodą wzrasta, a po jej prze
kroczeniu w  strefie zakłócenia — ulega obniże
niu

3. W ykres przepływ u pow ietrza przedstaw iony  
za pom ocą kilku prom ieni (pasma zakreskow a- 
ne), z k tórych  brzeżne m ijają przeszkodę z bo
ków , a środkow e z góry. Po zetkn ięciu  prądu 
pow ietrza z kraw ędzią górną i bocznym i prze
szkodam i (budynku) pow stają zakłócenia. Obszar 
zakłóceń kropkow any. R ysunek ustala rów no
cześn ie term inologię  stosow aną w  tek ście
— długość (front),
— głębokość (traktu),
— w ysokość przeszkody budynku i głębokość  
strefy zakłóceń

cymi wiatrami. Eskimosi umieszczają w ej
ście do schronów lodowych w sposób, któ
ry je chroni przed wichrami północnymi 
i wiatrami zstępującymi. Farmerzy od nie
pamiętnych czasów sadzili gęstymi rzędami 
drzewa, jako zapory przeciwwiatrowe. Je 
żeli chodzi o czasy nam współczesne, to 
sprawa ta dopiero bardzo niedawno weszła 
w stadium dyskusji naukowych. Naturalny 
przepływ powietrza dookoła budynków jest 
przedmiotem dłuższych obserwacji dokony
wanych przez architekta B. H. Evansa, 
pracownika Inżynierskiej Stacji Doświad
czalnej w Texas. Obserwacje te oparte są 
na dokładnych studiach na modelach prze
dmuchiwanych w tunelu aerodynamicznym. 
Należy tu przypomnieć, że Evans kontynu
uje pionierskie badania W. Caudilla, pod 
którego kierunkiem pracował nad natural
nym przepływem powietrza wewnątrz bu
dynków (p. Arch. Forum 1951).
Aby rozwiązać zagadnienie strumieni po
wietrznych, opracowano również szereg 
studiów, dotyczących przepływu prądów po
wietrznych dookoła budynków. Prób tych 
dokonano zarówno na modelach w skali 
zmniejszonej, jak  też wielkości naturalnej. 
Pierwsza faza tych doświadczeń stworzyła 
dopiero podstawę do rozeznania punktów 
oddziaływań aerodynamicznych na budyn
ki. Ruch powietrza został uwidoczniony 
dzięki wprowadzeniu dymu do strumienia 
powietrznego, a pomiarów dokonano mano
metrem. . Aby uprościć doświadczenie, w y
brano siedem podstawowych kształtów bu
dynków, włączając w to formy dachu płas
kie, spadziste i pilaste z zachowaniem mo
dułu przestrzennego. Zbadano i zmierzono 
ponad 200 podstawowych form.
Badania były przeprowadzone dla rozez
nania:
1. ogólnego odtworzenia prądu powietrza 

dookoła budynku
2. ogólnego rozkładu ciśnienia powietrza
3. wymiarów powierzchni wirów (strefy 

zakłóceń) powstałych wskutek różnicy 
ciśnień na ścianach budynku pomiędzy 
stroną nawietrzną a odwietrzną.

Wielkość i kształt strefy zakłócenia w y
wołanego wiatrem zstępującym jest sprawą 
zasadniczą dla utrzym ania stałego, niskie
go ciśnienia i stanowi zagadnienie kluczo
we dla klimatologii budynku.
Im większy powstaje wir, tym większy ob
szar niskiego ciśnienia dookoła budynku 
i odwrotnie. W zimnym klimacie — kształt 
budynku i orientacja w arunkują wielkość 
powierzchni wirów (strefy zakłóceń) i dają 
najskuteczniejszą ochronę przed wiatrami. 
Natomiast w klimacie gorącym i w ilgot
nym pożądana jest najmniejsza powierzch
nia wiru zapewniająca możliwie największy 
dopływ ochłodzonego powietrza dookoła 
i poprzez budynek.
Ustalono, że duża rozmaitość kształtów bu
dynków, z uwagi na ich wielkość, nie ma 
decydującego wpływu na masy powietrza, 
przepływającego ponad budynkiem, pomi
mo względnie wysokiego przyrostu po
wierzchni wirów. Jednocześnie wiele skąd
inąd mniej istotnych różnic, jak  kierunek

5
4. W pływ długości, głębokości i w ysokości prze
szkody (budynku) na w ielkość obszaru zakłó
ceń. W m iarę wzrostu w ysokości zw iększa się  
głębokość strefy  zakłóceń (niskiego ciśnienia), 
natom iast gw ałtow ność tych  zakłóceń (ilustr. 5) 
i różnica tem peratur ścian m aleje. G łębokość 
budynku w  jeszcze w iększym  stopniu niż jego  
w ysokość w pływ a na kształt i w ielkość strefy  
zakłóceń. Im cieńsza przeszkoda, tym  w iększa  
strefa  zakłóceń i ochrona przed w iatrem . W y
nika stąd w niosek  o w artości obsady roślinnej 
osłonow ej składającej się z drzew  piram idal
nych, sadzonych gęsto wraz z krzew am i dla  
ochrony przed chłodnym i, poryw istym i w iatra
mi. D ługość budynku rów nież w pływ a w sto
sunku prostym  na wzrost d ługości i głębokości 
strefy  zakłóceń, z  dośw iadczeń tych  w ynika je 
szcze jeden  w niosek  praktyczny; tam, gdzie po
żądany jest przew iew , nie należy stosow ać dłu
giej i g łębokiej przeszkody dla przepływ u po
w ietrza

i wysokość dachów pilastych, wpływa w du
żym stopniu na zmiany przepływu powie
trza. Należy wiedzieć, że wysoka ściana 
budynku, której duża strefa zakłóceń powo
duje skuteczną ochronę przed wiatrami pół
nocnymi, nie w ydaje się idealna dla kli
matu gorącego, gdzie pożądane są lekkie 
podmuchy w iatru dookoła budynku.
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Doświadczenia oparte na znacznych różni
cach przepływu powietrza, z których kilka 
załączono w tekście, wyjaśniają opisy. 
Wniosek jest niewątpliwy, że projektując 
kształty budynku, jego orientację kierun
kową oraz rozmieszczenie otworów, nad
wieszenia i inne charakterystyczne kształty 
architektoniczne — otrzymuje się dużo sub
telnych odmian, mogących powodować da
leko idące skutki w przepływie powietrza 
dookoła budynków otaczających wnętrze, 
a usytuowanych w otwartej przestrzeni. 
Wobec tego, że otoczenie mieszkania jest 
coraz ściślej badane pod względem przy
datności i zdrowotności, a przy tej sposob
ności i pod względem mikroklimatologii 
budynku, coraz bardziej narasta potrzeba 
poznania zasad przepływu powietrza do
okoła przestrzeni obudowanej. Małe zmiany 
w samym kształcie budynków wpływają 
odpowiednio na koszt ogrzewania i klima
tyzacji, zmieniając warunki termiczne w 
ścianach zewnętrznych, jak również ulep
szając te warunki w budynkach nie posia
dających klimatyzacji.
Ze sprawozdań wynika, że próby dokonane 
na modelach budynków o prostych kształ
tach mogą dać co najwyżej zasadnicze wy
tyczne.
Evans zbliża do rzeczywistości wyniki ba
dań, naśladując ukształtowania prądów po
wietrznych dookoła szeregu budynków usy
tuowanych frontem do północy, co jest 
interesujące dla projektujących bloki i osie
dla. Ale charakterystycznie usytuowane 
budynki, wolnostojące bądź też ich grupy, 
ciągle jeszcze stanowią zagadnienia indy
widualne, w których cechy specyficzne 
krajobrazu, ukształtowanie terenu, szcze
gólnie właściwości klimatu — muszą być 
brane pod uwagę. Studia nad modelami 
przedmuchiwanymi w tunelu mogą pomóc 
w kierunku uzyskania dokładniejszych wy
ników.
Program prac badawczych uniwersytetu 
w Texas jest bardzo zaawansowany w tego 
rodzaju studiach prowadzonych przez archi
tektów dla architektów, w dziedzinie 3-ch 
elementów jednocześnie: powietrza, św iat
ła i dźwięku.
Tyle „Forum".

W ydaje się, że zarówno dotychczasowe 
projekty i realizacje w dziedzinie budow
nictwa (na nieobsadzonym pustkowiu), jak 
też oczekujące nas jeszcze zadania, powin
ny skłonić do:
1. gruntownej rewizji dotychczasowego sta

nowiska, polegającego na ignorowaniu 
omawianych zagadnień,

2. bliższego zapoznania się z opisanymi 
metodami oraz przeprowadzenia i po
głębienia ich na naszym podwórku — 
w przenośnym i dosłownym znaczeniu 
tego wyrazu.

Dokończenie na str. 233

6,9. Ilustracja w pływ u zm iany orientacji bu
dynku (kąta natarcia) na ukształtow anie stru
m ienia i objętości opływ ającego przeszkodę po
wietrza. Do badań użyto czterech m odeli budyn
ków  o jednakow ej długości frontu odpow iada
jących  czterem  typow ym  konfiguracjom  — li
n iow ej (rys. 6), kątow ej (rys. 7), teow ej (rys. 
8) i ceow ej (rys. 9). Modele te były  um ieszczane  
pod różnym i kątam i w tunelu  przedm uchow ym . 
N ależy zauw ażyć, że każdem u typow i odpow ia
da w łaściw a orientacja, zapew niająca m inim um  
obszaru zakłócenia w iatru zstępującego, różna  
od orientacji pow odującej m aksim um  zak łóce
nia. Może to stanow ić cenną w skazów kę dla  
orientacji budynków  w klim acie gorącym  i w il
gotnym , gdzie pożądane jest m inim um  strefy  za
kłócenia, w zględnie w  zim nym  klim acie, gdzie 
m aksim um  strefy  zakłócenia zapew nia ochronę  
przed zim nym i wiatram i



Jednocześnie należy gorąco zalecić zapoz
nanie się z artykułem Andrzeja Rzym- 
kowskiego w „Czasopiśmie Technicznym'' 
nr 3/57 pt. „Metody określenia klimatycznie 
optymalnych terenów dla lokalizacji go
spodarstw wiejskich w górach". Dane tam 
zawarte dają cenne wskazówki w odniesie
niu do zjawisk opływu powietrza w tere
nach pagórkowatych. Stanowią one jak 
gdyby niezbędne uzupełnienie do badań 
Evansa.
Z załączonych ilustracji wynika, że wiel
kość strefy zakłóceń zależy przede wszyst
kim od kąta natarcia, tj. kąta utworzonego 
między kierunkiem strumienia w iatru a ścia
ną budynku. Maksimum tej strefy w ystę
puję, gdy kąt ten jest zbliżony do 90°, mi
nimum zaś, gdy orientacja budynku pokrywa 
się z kierunkiem wiatru. Głębokość strefy 
zakłóceń waha się w granicach od 1,0 do 3,75 
szerokości budynku. Rzecz prosta, dużą ro
lę odgrywa tutaj stopień nasłonecznienia, 
temperatura, wilgotność powietrza i siła 
wiatru.
Sprawa badań aerodynamicznych budowli 
była niesłusznie dotychczas niedoceniana, 
gdyż, o ile można się zgodzić, że nie ma 
ona decydującego znaczenia, gdy chodzi 
o usytuowanie niewielkiego, wolnostojącego 
budynku na terenie płaskim, dobrze osło
niętym drzewami — o tyle znaczenie tych 
badań niepomiernie wzrasta, gdy mamy do 
czynienia z zespołami budynków, zwłasz
cza większymi, o różnorodnym kształcie, 
wysokości i orientacji, w terenie nieosło
niętym, a zwłaszcza pagórkowatym.
W  warunkach polskich, mimo że posiada
my kilka tuneli aerodynamicznych, nie
wątpliwie trudno byłoby oprzeć na nich te 
badania, zwłaszcza że aparatura przystoso
w ana jest do potrzeb lotnictwa. Niemniej 
jednak dane, uzyskane z doświadczeń prze
prowadzonych w Texas, dostatecznie nas 
orientują o wpływie rodzaju i sposobu za
budowy na warunki mikroklimatyczne. Me
tody przytoczone przez Rzymkowskiego o- 
kreślają nam te warunki w nawiązaniu do 
terenu.
Należałoby jeszcze do otrzymanych wyni
ków dodać uzupełnienie, wypływające z za
drzewienia. Trzeba przy tym zaznaczyć, że 
w naszych warunkach klimatu umiarkowa
nego zadrzewienie osłonowe należy stoso
wać tylko od północy i wschodu, pozosta
wiając możliwie otwartą przestrzeń od po
łudnia i zachodu (dla umożliwienia jak naj
większego nasłonecznienia). Oczywiście, re
guła ta nie ma zastosowania w innych ob
szarach geograficznych. W Chinach np. 
w strefie klimatu gorącego należy unikać 
nasłonecznienia zachodniego, które tam jest 
specjalnie dokuczliwe.
Jeżeli chodzi o odziaływanie zwartego pasa 
zieleni wysokiej na przepływ strumienia 
powietrznego, to w ystępują tu analogicz
ne zjawiska w rozpatrywanym wyżej przy
padku przepływu tego strumienia dookoła 
budynku. Zasadnicza różnica polega jednak 
na tym, że masyw zielony jest częściowo 
przepuszczalny dla wiatru, zwłaszcza w par
tiach dolnych, do wysokości ± 1,25 m od 
ziemi. Dlatego, chcąc tę zaporę uszczelnić, 
należy ją gęsto obsadzić odpowiedniej wy
sokości krzewami. Można przyjąć ogólnie, 
że wiatr, natrafiając na przeszkodę w postaci 
zwartego zadrzewienia ochronnego, tuż za 
nią traci szybkość i zmienia kierunek na 
odwrotny — w tzw. strefie ciszy, której głę
bokość równa się dwu i półkrotnej wyso
kości zasłony. Dalej następuje strefa za
kłóceń na głębokości równej dwukrotnej 
wysokości zasłony, wreszcie, strefa przy
śpieszonego powrotu pierwotnej szybkości 
wiatru, o głębokości równej strefie ciszy — 
tj. dwu i półkrotnej wysokości przeszkody. 
Po przebyciu ostatniej strefy strum ień‘po
wietrza płynie z poprzednią szybkością.
W ten sposób cykl rozważań na temat od
działywania wiatru na układy przestrzenne 
pod względem aerodynamicznym i klim ato
logicznym w wyznaczonych sobie szczup
łych ramach wydaje się zamknięty.

Makata haftow ana „O lifant” . Projekt Tadeusz 
Brzozow ski, w ykonan ie Maria Bujakow a. W szy
stk ie zdjęcia — fo t. W. W erner. Zakopane

M eble. Projekt K rystyna Różyska, w ykonanie  
Jan W olnicki

/
Z wystawy „Użyteczność Sztuki“ 
w Zakopanem

W styczniu i lutym br. Sekcja A rchitektury 
W nętrz Związku Polskich Artystów Plas
tyków w Zakopanem zorganizowała w ysta
wę pt. „UŻYTECZNOŚĆ SZTUKI". W ysta
wa miała na celu pokazanie możliwości 
okręgu ZPAP w Zakopanem w zakresie 
projektowania i wykonawstwa w dziedzinie 
mebli, tkanin, ceramiki, mody i galanterii 
użytkowej.
W szystkie projekty opracowali członkowie 
ZPAP w Zakopanem, w realizacji modeli 
zarówno mebli, jak  i tkanin pomogły Zako
piańskie W arsztaty Wzorcowe. W ystawa 
pokazała dobry poziom eksponatów  i cie
szyła się dużym zainteresowaniem. Nie
które modele zostały zakupione i przejdą 
do produkcji.
Wobec poważnych zamierzeń inw estycyj
nych na terenie Podhala należy podkreślić 
z uznaniem, że plastycy pragną się włączyć 
do tych realizacji i troszczą się o poszuki
wanie nowych form w sztuce użytkowej.

A  G.

Waza ceram iczna: projekt W ładysław Hasior

м ет ка

M eble. Projekt Anna Górska, w ykonanie Zakopiańskie
W arsztaty W zorowe

M eble. Projekt Anna Górska, w ykonan ie Zakopiańskie 
W arsztaty W zorowe



Wyposażenie małych mieszkań 
na wystawie budowlanej w Moskwie
Na wystawie budowlanej w Moskwie, zak
tualizowanej w przeddzień XXI Zjazdu 
KPZR i otw artej od początku lutego br. 
dla publiczności, wystawione zostały w skali 
1 : 1 makiety małych mieszkań dla użytko
wania przez jedną rodzinę. Są one w yko
nane na podstawie typowych projektów  
domów mieszkalnych o 2, 3, 4, i 5 kon
dygnacjach, będących obecnie w masowej 
budowie, Pięć mieszkań pokazanych na w y
stawie wykonano w Moskwie, dwa miesz
kania w Kijowie wg projektu Ukraińskiej 
Akademii Budownictwa i Architektury. 
Stanowią one ilustrację przełomu, który 
obecnie dokonuje się w projektowaniu za
budowy mieszkaniowej w Związku Radziec
kim. Dawny system budowy dużych miesz
kań dla czasowego ich użytkowania przez 
parę rodzin przy wspólnej kuchni i łazien
ce, co faktycznie przedłużało się w nieskoń
czoność, ustąpił miejsca domom o małych 
jednorodzinnych mieszkaniach. Przy tym 
uzyskano obniżenie kosztu 1 m2 powierzchni 
mieszkalnej o 8—10!%. Na wystawie przed
stawiono mieszkania trzy, dwu i jednopo
kojowe z wannami jak  również dwu i jed
nopokojowe bez wanien.
W rozwiązywaniu mieszkań kierowano się 
następującym i zasadami ogólnymi. Kuchnia 
i węzeł sanitarny sąsiadują ze sobą przy 
wejściu do mieszkania, przejście do kuchni 
prowadzi przez aneks pokoju dziennego. 
Rozwiązanie to powiększa powierzchnię 
i kubaturę pokoju dziennego, wygradza 
miejsce sypialne w tym pokoju oraz w pew
nej mierze oddziela kuchnię od pokoju. 
Meble rozmieszczone są z myślą o jak 
największym uwolnieniu powierzchni miesz
kania od zatłoczenia, sprzyjają temu urzą
dzenia wbudowane. M ieszkania posiadają 
wodociąg, kanalizację, ogrzewanie centra
lne, woda gorąca dostarczana jest centralnie 
lub można ją  uzyskać z podgrzewaczy ga
zowych. Piece kuchenne gazowe lub węglo
we. Zmywak, powierzchnia robocza, szafki

są w kuchni rozwiązywane kompleksowo wg 
studiów Instytutu Nauk Bad. Mieszkalnictwa 
przy Ak. Bud. i Arch, i projektów  biur 
projektowytch. Urządzenia sanitarne roz
wiązano jako zespolone. W ystawione me
ble są to doświadczalne wzory mebli zale
conych do masowej produkcji. Programowo 
zwrócono też uwagę na przybory oświetle
niowe. Drobne przedmioty pochodzą z bie
żącej produkcji wytwórni moskiewskich. 
Masy plastyczne zastosowano w szeregu 
wypadkach jako podłogi, powłoki na metalu, 
jako tapety do wielokrotnego zmywania 
(papier nasycony żywicą syntetyczną) oraz 
jako plastyk warstwowy (prasowany na go
rąco papier sklejony w paru warstwach 
żywicą syntetyczną).
Celem wystawy jest zarówno pokaz no
wych masowo budowanych dziś mieszkań, 
jak i propaganda nowego podejścia do urzą
dzenia mieszkań, skierowana zarówno 
w stronę użytkownika, jak i producenta.
W związku z zamieszczoną tu publikacją 
mebli z wystawy budowlanej należy nad
mienić, że w Moskwie został ostatnio roz
strzygnięty konkurs na umeblowanie ma
łych mieszkań. Na konkurs nadesłano 80 
prac, z czego 40 zostało wystawionych do 
oglądania w naturze, jako wyposażenie no
wych mieszkań w dzielnicy Czeremuszki. 
Należy nadmienić, że regulamin konkur
sów Związku Architektów Radzieckich prze
widuje obowiązkowy udział w pracy sądu 
ekspertów referujących swoje oceny przed 
jury oraz dyskusje publiczne przed orze
czeniem sądu. Stąd wystawa prac dostępna 
jest dla wszystkich od chwili jej urządzę- 
nia, a nie dopiero po rozstrzygnięciu kon
kursu.
Ze względu na metodyczne znaczenie tego 
konkursu warto w tym miejscu powiedzieć 
o nim parę słów.

Celem konkursu było stworzenie nowych 
wzorów mebla masowego. Jak  podają wa
runki konkursowe, wzory przedstawione do 
oceny powinny mieć korzystny wygląd, 
być racjonalnie skonstruowane, dobrze wy
konane, tanie i przydatne do masowej pro
dukcji w oparciu o współczesną techno
logię; w szczególności zalecona jest maksy
malna unifikacja detali dla ich realizacji

Mieszkanie trzypokojowe z łazienką
Projekt: G. P. I. G orstrojprojekt
M eble: art. p lastycy E. S. Orłowa i E. S. Usti-
now
Pow. m ieszkalna — 40,94 m 2 
Pow . pom ocnicza — 15,37 m 2 
Pow. użytkow a — 56,31 m 2
M ieszkanie przew ietrzane na w ylot. Pokój dzien
ny 18,9 m 2; sypialnia 10,4 m 2; p. dziecinny 10,6 
m2. Przy dojściu do pokoju dziecinnego dwie 
duże szafy ścienne. K uchnia-jadalnia o pow.

systemem potokowym, przy przewidzianym 
transportowaniu detali z miejsca ich pro
dukcji na miejsce montażu mebli. Do pro
dukcji mebli przewidziane są następujące 
materiały:
drewno w postaci elementów gięto-klejo- 
nych, gięto-piłowanych i prasowanych, 
w postaci płyt wiórowych i w łóknistych 
oraz w postaci oszczędnych detali; 
metal — głównie w postaci rur i profili ze 
stopów aluminiowych do szkieletów stołów, 
krzeseł i innych przedmiotów; 
masy plastyczne do oparć tapczanów, fo
teli, siedzeń krzeseł oraz w postaci w ar
stwowych plastików dla roboczych po
wierzchni stołów i szaf;
pianoguma, pianoplastyk i poroplastyk, ma
teriały gumowane, a również sprężyny no
wej konstrukcji dla miękkich mebli. 
Należało zaprojektować i wykonać wzory: 
mebli ruchomych (obowiązkowo), 
mebli zamocowanych (pożądanej, 
mebli wbudowanych (pożądane).
Celem uzyskania jak  największej wygody 
w urządzeniu mieszkań i zmniejszenia kosz
tów ich urządzenia należało tak zestawić 
meble ruchome, zamocowane i wbudowane, 
aby się wzajemnie uzupełniały.
Meble powinny stanowić kompleksowe wy
posażenie mieszkań. Pod względem zesta
wu, rozmiarów, form i rozwiązania po
szczególnych przedmiotów meble powinny 
w największym stopniu odpowiadać potrze
bom małych mieszkań jednorodzinnych. 
Rozwiązania zestawów mebli powinny wy
nikać z jednolitej koncepcji architekto
nicznej.
Meble mogą też być rozwiązane jako prze
kształcalne i kombinowane (fotel-łóżko 
itp.).

Na podstawie wizji lokalnej, prospektu i zdjęć 
otrzymanych od dyrekcji w ystaw y (Wszechzwiązkowa 
Wystawa Osiągnięć Gospodarczych ZSRR — dział 
budownictwa, Moskwa).

J. M.

6,27 m2 w yposażona jest w  piec gazow y o 4 m iej
scach i gazow y podgrzewacz w ody dla kuchni 
i w anny, stół roboczy, zm yw ak, szafy w iszące, 
lodów kę, pralkę i stół jadalny z 3 taboretam i. 
Na zdjęciu widoczna jest rów nież stołek-dra- 
binka ze składanym  blatem . W ęzeł sanitarny  
2,92 m2 posiada w annę o długości 155 cm, jeden  
kran obsługuje um yw alnię i w annę. Drugie 
zdjęcie przedstaw ia fragm ent pokoju dla dzieci 
dorastających, m eble w ykonane z sosny ze 
wstaw kam i z jasnoniebiesk iego w arstw ow ego  
plastyku.



w iszące, pralkę, lodów kę i stół jadalny. Woda 
gorącą otrzym yw ana jest centralnie. W ęzeł sa
n itarny 2,92 m 2 posiada w annę o długości 155 
cm. M ieszkanie w yposażone w  m eble sekcyjne. 
Meble w ykonano w jesionie ze szczegółam i 
w ciem nym  w arstw ow ym  plastyku. Na zdjęciach  
fotograficznych: fragm ent pokoju dziennego
z rozsuwaną dw um iejscow ą kanapą-łóżkiem , 
szafy sekcyjne w ykonano w  jesion ie i w arst
w ow ym  plastyku.
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Mieszkanie dwupokojowe
Projekt pracow ni im . akad. W. Л. W iesnina
M eble: kand. arch. W. U. D elle, Inst. Nauk. Bad.
M ieszkalnictw a
Pow. m ieszkalna — 30,92 m 2
pow . pom ocnicza — 8 ,2 0  m 2
pow . użytkow a — 39,12 m 2
M ieszkanie przew ietrzane jednostronnie. Pokój 
dzienny 18,2 m 2, sypialnia 10,19 m 2, pokój-gar- 
der. 2,53 m2. K uchnia 4,55 m-’ posiada piec ga
zow y o dwóch palnikach, stół roboczy,, zm yw ak  
z lustrem  i półeczką, szafy w iszące, lodów kę  
w niszy podokiennej, n iew ielk i podnoszony blat 
stołow y. Woda gorąca otrzym yw ana jest cen 
tralnie. Przy w ejściu  do kuchni m ieści się ka
bina natryskow a 80 cm  X 80 cm, w ysoka p la
stykow a n iecka służy zarówno do m ycia się  
jak i do prania. Meble sekcyjne. Na zdjęciach: 
kuchnia z fragm entem  kabiny natryskow ej, fra
gm ent sypialn i z łóżk iem  i sekretarzyk iem  dzie
cinnym  w głębi, fragm ent pokoju dziennego  
z w ejściem  do pokoju garderobianego. Meble 
w ykonano z jasnego dębu, tkanin dekoracyj
nych  i sztucznej skóry. Podłoga z polichlorow ini- 
low ego linoleum .
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Mieszkanie jednopokojowe
P rojekt: G. P. J. G orstrojprojekt 
M eble: arch, p lastyk  E. S.  ̂ Orłowa 
Pow. m ieszkalna — 18,33 m 2 
Pow. pom ocnicza — 12,64 m 2 
Pow. użytkow a — 30,97 m 2 .
M ieszkanie posiada dwie szafy w budow ane, jedną  
otw ierającą się do przedpokoju, drugą do po
koju. M iejsce sypialne przewidziano w  alkow ie. 
K uchnia-jadalnia 6,27 m 2 w yposażona w gazow y  
piec kuchenny o dw óch m iejscach, gazow y pod
grzewacz w ody dla kuchni i w anny, stół robo
czy, zm yw ak, szafy w iszące, stół jadalny. \V n i
szy podokiennej ustaw iono lodow kę. W ęzeł sa
n itarny 2,92 m 2 posiada w annę 155 cm. W m ie
szkaniu przedstaw iono dośw iadczalny egzem plarz 
sekcyjnego stelarzu. Stelarz składa się z m eta
low ego szkieletu  rozpartego pom iędzy sufitem  
i podłogą przy pom ocy lew arków  i w yp ełn io
nego gablotkam i i półkam i. Jest to rodzaj w y 
posażenia dający m ożliw ość w ykorzystania ca
łej w ysokości pom ieszczenia. Drugie zdjęcie  
przedstaw ia aneks przechodni pokoju m ieszkal
nego z jedną z szaf ściennych  i paw laczem  oraz 
ustaw ionym  pod lustrem  złożonym  stołem  obia
dowym .

Kloniku

Mieszkanie dwupokojowe z łazienką
Projekt: G. P. I- G orstrojprojekt 
M eble: art. plastyk J. W. Słuczew ski 
Pow . m ieszkalna — 31,61 m2 
Pow . pom ocnicza 12,31 m- 
Pow . użytkow a — 43,92 m2
M ieszkanie przew ietrzane jednostronnie. Pokój 
dzienny 18,9 m 2, sypialnia 10,16 m2, garderoba 
2,55 m \ K uchnia-jadalnia 6,27 m 2 w yposażona jest 
w  piec w ęglow y, stół roboczy, zm yw ak, szafy



M ieszkanie posiada dużą szafę ścienną. K u
chnia 4,79 m- posiada piec w ęglow y typu „P io
n ier“, stół roboczy, zm yw ak z lustrem  i p ółe
czką, szafę wiszącą, lodów kę w  niszy podokien- 
nej, n iew ielk i podnoszony blat stołow y. Na 
zdjęciach fotograficznych: kuchnia z p iecem
w ęglow ym  i m eblam i sekcyjnym i; alkow a sy-

Elementy wyposażenia mieszkania wg pro
jektu Ukraińskiej Akademii Budownictwa 
i Architektury.
Kanapa-łóżko z rur alum iniow ych pokrytych  
farbą p lastykow ą.
W yposażenie kuchni z piecem  gazowym . Z pla
styku w ykonano p łytk i oblicow ania (polistyrol), 
zm yw ak i szufelki kredensu. P ow ierzchnię ro

boczą w ykonano z tkaniny zaprasowanej z d y 
ktą na żyw icy  syntetycznej.

Na zdjęciach: pokój dzienny z w idoczną na pra
wo ścianą szafową. Stolarkę okienną w ykonano  
jako eksperym entalną z plastyku. Podłoga z p ły 
tek  azbestocem entow ych w dwóch kolorach. Na 
ścianach tapety  do zm yw ania.
Ściana szafow a kuchni jest drugą stroną ściany  
szafow ej w  pokoju m ieszkalnym .

pialna z tapczanem  narożnym  na dwa m iejsca. 
Po usunięciu  stolika z krzesłem  w ysuw a się 
z głębi dodatkową nośną część tapczaną, na k tó
rą nakłada się trzy elem enty  m ateracow e w ido
czne jako oparcie; w  ten  sposób tapczan posiada  
cztery elem enty  m ateracow e kwadratowe i trzy  
m niejsze prostokątne.
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Mieszkanie jednopokojowe
Projekt pracowni im . akad. W. A. W iesnina
M eble: kand. arch. W. U. D elle, Inst. Nauk. Bud.
M ieszkalnictw a
Pow. m ieszkalna — 18,21 m 2
Pow . pom ocnicza — 8,04 m 2
Pow. użytkow a 26,25 m2



Tworzywa sztuczne w budownictwie 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej
Na wystawie budowlanej w Moskwie spe
cjalny pawilon demonstruje produkcję two
rzyw sztucznych dla celów budownictwa 
w NRD. Pokaz jest bardzo interesujący, po
kazuje rzeczy realne i na pewno zasługuje 
na sprowadzenie go do Polski.
Zostały pokazane następujące rodzaje two
rzyw sztucznych:

I. Fenoplasty na podstawie fenolu lub 
krezolu

I.Fenoplasty (duroplasty) na podstaw ie fenolu  
lub krezolu. Jest to m ateriał do prasowania. 
W yroby uzyskuje się przez prasow anie na go
rąco. W ykazują one w ielką trw ałość m echani
czną, są dobrym i izolatoram i term icznym i i e lek 
trycznym i. Ilustracja przedstaw ia w yroby e lek 
trotechniczne w ykonane na podstaw ie żyw icy  
fenolow o-form aldehydow ej. W ypełniaczem  w za
leżności od przeznaczenia są: m ączka drzewna, 
celuloza, papier, w łókno tek sty lne , azbest, szkło, 
szamot, grafit, m ika, cem ent, itp. Ciężar obję
tościow y m ateriału od 1,3 do 1,6 g/cm 3.
Druga ilustracja przedstawia w szelk iego rodzaju  
klam ki

II. Aminoplasty na podstawie mocznika 
i melaminy

III. Płyty z wiórów lub włókien z drewna 
na spoiwie syntetycznym

IV. Polichlorek winylu
V. Polietylen

VI. Polistyren
VII. Poliamid

VIII. Polioktan winylu
ipC. Żywice poliestrowe
X. Żywice epoksy

XI. Silikony — polimery krzemioorga- 
niczne

XII. W yroby elastyczne (elastyki) 
Technologia wytwarzania i przetwarzania

II. A m inoplasty (duroplasty) na podstaw ie m o
cznika i m elam iny. Jest to m ateriał do prasow a
nia na gorąco. Podobnie jak dla tłoczyw  przy
gotow yw anych na podstawie żyw icy  fenolow ej, 
głów ną dziedziną zastosow ania am inoplastów  są 
w yroby elek trotechniczne. Z tłoczyw a tego m o
żna rów nież otrzym yw ać arm atury sanitarno- 
-techniczne i przedm ioty dom ow ego użytku. 
Przy n iew ielk iej różnicy w łaściw ości m echa
n icznych obydwu tłoczyw  zasadnicza różnica  
polega na m ożliw ości otrzym yw ania przy ami- 
noplastach różnych zabarw ień odpornych na  
św iatło.

Do am inoplastów  należy również w arstw ow y  
m ateriał do prasow ania „m elakart“, uzysk iw a
ny przez sk lejen ie w ielu  arkuszy papieru żyw icą  
m elam inową. Górna zabarwiona w arstw a papieru  
daje zabarw ienie m ateriału. M ateriał jest odpor
ny term icznie do 100 °C, trudnopalny, odporny  
na zm iany pogody i wodę m orską, nie posiada  
zapachu, nie rysuje się. Ciężar obj. ok. 1,4 g/cm 3. 
P ły ty  m elakartow e m ożna piłow ać, św idrow ać, 
frezow ać, k le ić . S tosu je się je do pokrycia sto 
łów . Mogą być użyte do m ebli jako form er.

Z duroplastu uzyskanego przez prasow anie na 
gorąco tekstolitu  (tw orzyw o w arstw ow e z tka
niny bakelizow anej) i żyw icy  krezolow ej w yra
bia się karoserię sam ochodów.
Przez kondensację m ocznika i form aldehydu uzy
skuje się piankow e (porowate) tw orzyw o sztu
czne, znane w  NRD pod nazwą „piaterm “. P o
siada ono dobre w łaściw ości dla izolacji cieplnej 
i akustycznej.; Nie u lega gniciu, dobrze kraje się  
na kaw ałki. Można je układać na sucho lub 
przyklejać. Ciężar obj. 13 kg/m s.
Na podstaw ie żyw ic m ocznikow ych wyrabia się  
też w NRD k leje, używ ane np. do w yrobu fa 
listej dykty .

III. M ateriały budowlane z w łókna drzew nego. 
Ściany łazienki i kuchni oraz sprzęt w ykonane  
są z p łyt term odurow ych. Zastosow anie tych  p łyt 
pozw ala w ykorzystać różnorodne ich zabarw ie
nie i przyśpieszyć roboty w ykoń czen iow e. 
W łókno z drewna spojone żyw icą syntetyczną  
i w ióry z drewna sklejone k lejem  syntetycznym  
znajdują na szerszą skalę zastosow anie w budo
w nictw ie w  postaci p łyt „p lastopanow ych“ 
i „term odurow ych“. P łyty  „plastopanow e“ są to 
twarde p łyty  w łókniste posiadające z obu stron  
pokrycie term oplastyczne o różnym  zabarwieniu. 
Średnia w ytrzym ałość tych  p łyt na zgięcie w y 
nosi 800 kg/cm 2, ciężar objętościow y 1,3 g/cm 3. 
P ły ty  term odurow e w yrabiane są wg tej sam ej 
m etody i odróżniają się od poprzednich tym , że 
stosuje się w nich jako pow łokę twarde p łyty  
z papieru. P łyty  można sklejać. Obydwa ro
dzaje p łyt m ają dużą w ytrzym ałość na śc ie
ranie i są łatw e do zm yw ania.

na lew o:
Duroplast „glakrezyt“ w ytw arza się przez sp e
cjalne prasow anie żyw icy  krezolow o — form al
dehydow ej z w łóknem  szklanym . M ateriał jest 
odporny na w pływ y atm osferyczne i słabopalny. 
Można go pow lekać fornierem  i lakierow ać. 
Obróbkę m ożna przeprowadzać na m aszynach do 
obróbki drewna, poniew aż jednak ostrza ulegają  
szybkiem u zużyciu , zaleca się stosow anie specjal
nych  instrum entów  stalow ych. G lakrezyt zastę
puje drewno i jest bardziej dogodny, gdy cho
dzi o konstrukcję elem entu: nie zsycha się, nie 
pęcznieje, nie paczy się, słabo się zapala. 
W stosunku do alum inium  jest tańszy, nie w y 
m aga dodatkow ego w ykończenia, jest słabym  
przew odnikiem  ciepła. Na w ystaw ie b y ły  ek s
ponowane następujące w yroby z glakrezytu: 
p ły ty  faliste i zw yk łe, profile, stolarka okienna.

tworzyw sztucznych jest bardzo różnorodna 
i pozwala otrzymywać materiały o nowych 
właściwościach. Poza tym istnieje możliwość 
zestawiania różnych tworzyw sztucznych, 
co pogłębia możliwość ich zastosowania 
w obiektach budowlanych. Poblikacja ni
niejsza ilustruje te różnorodne możliwości. 
Publikację opracowano na podstawie w y
stawy, katalogu i zdjęć wykonanych na 
miejscu.

J. M.
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IV. Polich lorek  w inylu . P olich lorek  w inylu  
w budow nictw ie posiada najw iększą perspekty
w ę zastosow ania w  porównaniu z innym i m a
teriałam i syntetycznym i. Polich lorek  w inylu  jest 
tw ardy, m a dużą w ytrzym ałość na działanie 
chem iczne, jest dobrym  m ateriałem  izolacyjnym , 
łatw o poddaje się form ow aniu na gorąco, spa
waniu i sklejaniu w  połączeniu z p lastyfika
toram i; polich lorek  w in ylu  stosuje się do w y 
robów  elastycznych . Sprzedaje się go rów nież  
w postaci stałego lub m iękkiego pianoplastu. 
Odporność na ciepło stałego polichlorku w inylu  
w ynosi 50—60°C. P olich lorek  w inylu  zajm uje  
pierw sze m iejsce w  charakterze nam iastki m e
tali kolorow ych. N ajbardziej sprzyjająca tem 
peratura dla obróbki polichlorku w in ylu  w y 
nosi 150°C. W tej tem peraturze osiąga się  w yroby  
o najlepszych  w łasnościach.
Rozróżniam y następujące rodzaje polichlorku  
w inylu  i w yrobów  z niego:
W yroby ze stałego polichlorku w inylu . W pro
dukcji rynien  deszczow ych polich lorek  w inylu  
w NRD prawie całkow icie zajął m iejsce m etalu. 
Obecnie bada się m ożliw ość jego zastosow ania  
do produkcji p łyt dla krycia dachów’.

Stały polich lorek  w inylu  jest jednym  z n aj
bardziej używ anych m ateriałów  do w yrobu rur 
w odociągow ych  (do w od y zim nej) i kanaliza
cyjn ych  wraz z arm aturą. Tzw. rury kaw ekan  
w yk on u je się o długości do 200 m, przy czym  
transportuje się je zw in ięte w bębnach.

M iękki polichlorek w inylu . D zięki dodatkowi 
plastyfikatorów , substancji gazotw órczych i obró
bki term oplastycznej polich lorek  w in ylu  uzy
skuje postać m ięk kiej fo lii, a dzięki p igm entom  
różnorodne zabarw ienie. Półfabrykaty  z m ięk
k iego polichlorku w in ylu  dostarczane są w  po
staci błon, które się n ie palą i są łatw o zm y
w alne. D zięki m ożliw ości zabarw ienia na róż
norodne k olory m iękki polich lorek  w inylu  
m ożna stosow ać w  charakterze fo lii dekoracyj
nych. Na w ystaw ie pokazano fo lie o różnych  
zabarw ieniach i tłoczonych  w zorach (lampy są 
też plastikow e).

Przy zastosow aniu różnych napełniaczy uzyskuje  
się m ateriał do pokrycia podłóg. Takie pokry

cia dają m ożność pozbycia się „m okrego“ procesu  
w ykonania podłogi. (Foto przedstaw ia różnoro
dne m ateriały podłogow e).
Przez natryskiw anie na gorąco past i proszków  
tw orzyw ow ych  z polichlorku w inylu  można 
otrzym ać w arstw ę trw ale zabezpieczającą kon
strukcję przed korozją.
P ianoplasty. Przez m ieszanie z substancjam i or
ganicznym i w ytw arzającym i gazy i przez nastę
pującą bezpośrednio po tym  dw ustopniow ą  
obróbkę term iczną pod ciśn ien iem  pow staje sta
łe tzw . piankow e tw orzyw o z polichlorku w i
nylu  o ciężarze objętościow ym  od 0,03 do 
0,3 g/cm®. D zięki m ałem u ciężarow i objętościo
w em u odporności na korozję, odporności ha dzia
łanie ognia i zdolności zrzucania w ody, tw o
rzyw a te m ożna w budow nictw ie stosow ać w sze
rokim  zakresie.

Przez zm ieszanie polichlorku w inylu , p lastyfi
katorów i substancji gazotw órczych, otrzym uje 
się  m iękki polichlorek w inylu , z którego w y 
rabia się p łyty , znajdujące zastosow anie tam, 
gdzie w ym agany jest m ateriał prężny do w y 
ściełania lub przekładania.
V. P o liety len . P o lie ty len  ma ciężar objęt. 
0,93—0,94 g/cm 3. Przy m ałym  obciążeniu m echa
nicznym  jest odporny na działanie wrzącej w o
dy, posiada dobre w łasności izolacyjne. Stosuje 
się go do w yrobu rur w odociągow ych giętkich, 
co pozw ala naw ijać je na bębny i układać jak  
kable.

VI. Polistyren. P olistyren  posiada w yjątkow e  
w łasności elektroizolacyjne i w  zależności od 
gatunku w ytrzym uje stałą tem peraturę od 50 
do 80 °. Odznacza się twardością* jest przezro
czysty , m ożna go zabarwiać na różne niejaskra- 
we kolory. P olistyren  częściej od innych  m ate
riałów  syntetyczn ych  stosuje się do odlew ania  
w yrobów  pod ciśnien iem . W budow nictw ie po
listyren  stosuje się do w yrobu instalacji e lek 
trycznych  i przedm iotów  dom ow ego użytku.

VII. Poliam idy. Masę do odlew u pod ciśnieniem  
otrzym uje się z tego sam ego m ateriału, co 
i znane w łókna syntetyczne: perlon i nylon. 
W yroby z poliam idów  odznaczają się odpor
nością na ścieranie i posiadają zdolność ślizga
nia się. W łaściw ości ich zależą od zaw ilgocenia. 
Poliam idy dobrze się heblują, sklejają i spawają. 
W yroby m ają znaczną odporność na ude
rzenie. W budow nictw ie poliam idy znajdują za
stosow anie do w yrobu różnej aparatury.
VIII. Polioctan w inylu . Stosuje się głów nie w po
staci em ulsji m leczno-białej i w  m ałym  stopniu  
nadaje się do w yrobów  o stałym  kształcie. 
W postaci em ulsji polioctan w inylu  posiada
jący dobre w łasności adhezyjne (przyczepność), 
znajduje zastosow anie do w yrobu farb latekso
w ych. Farby lateksow e nie zaw ierają rozpusz
czalników  organicznych, nie zapalają się i są 
nieszkodliw e dla zdrowia. Są w ytrzym ałe na 
św iatło. W budow nictw ie stosow ane są do za
barwiania elem entów  z drew na i tynków , na
dają się specjalnie do robót zew nętrznych. Em ul
sję z polioctanu w inylu  z pow odzeniem  stosuje  
się rów nież jako dodatek do betonu i wapna. 
B eton z dodatkiem  polioctanu w inylu  posiada 
dużą odporność na ciśnienie m echaniczne, do
bre połączenie cząstek i odporność na działa
nie soli, np. przy posypyw aniu  dróg solą. P o li
octan w inylu  jest podstaw ą do produkcji róż
nych  k lejów  stosow anych do przym ocow yw ania  
urządzeń-w yłączników , przew odów  itp., do be
tonu, kam ienia i ceram iki. W ykorzystanie tych  
klejów  podw yższa znacznie w ydajność pracy  
m onterów .

Do produkcji k lejów  i do odlew u w yrobów  
elek trotechnicznych  używ ane są żyw ice epoksy  
(X). U zyskuje się je przez kondensację fenolu  
i acetonu lub innych  ketonów . P om ijam y tu 
szczegóły chem iczne tej spraw y. K leje znajdują  
zastosow anie przy sklejaniu połączeń rur m eta
low ych. Sklejone za pom ocą tych  żyw ic ruro
ciągi do zim nej w ody w yk orzystu je się do 
tłoczenia w ody pod ciśnien iem  do 40 atm. Przy  
sklejaniu m etali lekk ich  uzyskuje się w ytrzy
m ałość na przesunięcie do 300 kg/cm s.
Dla ochrony tynku, cegły , betonu itp . m ateria
łów  przed zaw ilgoceniem  pokryw a się je c ien 
ką w arstw ą sylikonu (XI), przy czym  pory m a
teriału pozostają otw arte. W arstwa ochronna  
posiada zdolność zrzucenia wody. S ylikony dają 
dobre rezultaty przy pow lekaniu n im i dachó
w ek, zrobionych z porow atego betonu. Sylikony  
zapobiegają także w ykw itaniu  i pow staw aniu  
liszajów  jako skutków  w ilgoci. Sylikony (nazwa 
handlow a „kontrakwin") jest to rozpuszczający  
się w  wodzie m etylokrzem ian sodu. Stosuje się  
roztw ory o proporcji 1:10, 1:20. i 
Na w ystaw ie pokazano także e lastyk i — m ate
riały elastyczne (XII) n ie będące wprawdzie 
plastykam i, ale zaliczające się do m ateriałów  
syntetycznych . Produkuje się je na podstaw ie  
kauczuku naturalnego lub sztucznego. E lastyki 
stosuje się  zwłaszcza do produkcji m iękkich  
m ebli. Ponadto robi się  tkaniny w ykańczane  
gąbczastą gumą. Stosuje się też elastyk i dla 
pokrycia podłóg, są one jednak droższe od po
krycia z polichlorku w inylu .
Ciekawym  m ateriałem  pokazanym  na w ystaw ie  
jest „glagit”. Jest to kom pozycja w łókna szkla
nego, gipsu i n iew ielk iej ilości żyw icy  fenolo
w ej. Jest to m ateriał trw ały, o czystej po
w ierzchni, n iepalny, odporny na tem peraturę, 
nadający się do heblow ania, borowania, sz lifo
wania, i przybijania gwoździam i. Dobrze po
chłania dźw ięki.

IX. Ż yw ice nienasycone poliestrow e. Poliestro
wa masa plastyczna zbrojona szkłem  jest to 
m ateriał zastygający bez ciśnienia lub pod n ie
znacznym  ciśnien iem  przy norm alnej lub n iskiej 
tem peraturze. Celem w zm ocnienia żyw ic p o lie
strow ych stosow ane jest przezroczyste w łókno  
szklane ze szkła n iealkalicznego. M ateriał nie 
pali się i n ie jest w rażliw y na w p ływ y atm o
sferyczne. W technice sanitarnej m ateriał ten  
stosuje się do w yrobu w anien, m uszli i um yw a
lek.
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P r o j e k t o w a n i e  ś r ó d m i e ś c i a  a j e g o  k l i m a t

FRAGMENT BĘDĄCEJ W  DRUKU KSIĄŻKI ST. RÓŻAŃSKIEGO PT. (,BUDOWA 

MIASTA A JEGO KLIMAT'*. WYD. „ARKADY".

STAN ISŁAW  RÓŻAŃSKI

Dominanta klimatu śródmieścia

Problem aerosolu śródmieścia jest tak za
sadniczy dla tej dzielnicy, że urasta do 
roli dominanty pośród cech klimatu w tej 
części miasta.

❖  *
★

Ogólne kryteria w związku z zanieczysz
czeniem atmosfery w śródmieściu przedsta
wiałyby się następująco:
1. Największa koncentracja aerosolu za
chodzi nie tylko w śródmieściu i dzielnicy 
przemysłowej, lecz także wokół wielkich 
urządzeń kom unikacyjnych kolejowych 
i portowych.
2. Nie należy koncentrować w śródmieściu 
lub w jego sąsiedztwie źródeł produkują
cych masowo aerosol, a więc zakładów 
przemysłowych, wielkich urządzeń kolejo
wych.
3. Wielką rolę rezerwuaru świeżego po
wietrza w śródmieściu mogą stanowić duże 
przestrzenie zielone i wodne, które powin
ny przytykać do śródmieścia albo podcho
dzić do niego klinami czy pasami, zwłasz
cza od strony dominujących kierunków 
wiatrów.
4. Szczególną rolę odgrywają w śródmieś
ciu większe powierzchnie parkowe.
5. Oddziaływanie dodatnie zieleni i ujemne 
aerosolu w śródmieściu przesuwa się naj

*) Odmienne niż w Polsce, gdzie w śródmieściu kon
centruje się bloki mieszkalne z niedosatteczną siecią  
zakładów usługowych.

częściej w kierunku zgodnym z lokalnie 
dominującymi wiatrami.
6. Aerosol powoduje kondensację pary na 
pyłkach.
7. Tereny in w ersyjne nie nadają się pod 
zabudowę śródmiejską.
B. Monotonia zbyt dużych obszarów śród
mieścia zwarto zabudowanego nie daje prą
dów konwekcyjnych i wzmaga zapylenie.

Projektowanie śródmieścia z uwzględnie
niem warunków klimatu miejscowego

Śródmieście, zwłaszcza miast dużych, cha
rakteryzuje się najbardziej zwartą i wy
soką zabudową w stosunku do reszty mia
sta. Tereny śródmieścia m ają największy 
procent powierzchni przeznaczonej pod uli
ce, place, postoje, dzielnice o twardej na
wierzchni, równocześnie jest tutaj stosun
kowo mało terenów zielonych. Śródmieście 
koncentruje w dużej mierze (na zachodzie 
Europy i głównie w Ameryce) instytucje 
pracy umysłowej* trw ającej zaledwie ok.

R ys. 1. N atężen ie ruchu w  śródm ieściu  Ham
burga. Podano średnie w artości z obserw acji 
prow adzonych w  dni pow szednie m iędzy godz. 
9 a 16. Część m iasta oznaczona +  była zam 
kn ięta  dla ruchu w  czasie prow adzenia obser
w acji

Rys. 2. Mapa zaw artości CO w  pow ietrzu  
w  śródm ieściu Ham burga w  czasie dni z m głą 
i inw ersją. L iczby na planie od 1 do 15 ozna
czają skrzyżow ania ulic. Pozostałe uw agi jak  
w rys. 1

1 1 0+20 pojazdów/5 minut

20+50 —//- —*»—

i U r t  50*100

Z W /i 170* 140-  »  -

Г " 1 Obecności CO nie stwierdzono 

ł -лА1 Ślady- 0,001 CO w % na objętość 

0,001+ 0.002 — //—

0.002+om
Ш Ш  0.003+0.005 —

Więcej ni i  0,005 CO w%na objętość
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R ys. 3. Lokalizacja śródm ieścia na dnie doliny

R ys. 4. Lokalizacja śródm ieścia na teren ie  w y 
pukłym

R ys. 5. Lokalizacja śródm ieścia na zboczu  
(skarpie)

Rys. 6. Na kierunkach dom inujących  w iatrów  
należy zakładać zieleńce w  form ie k linów  prow a
dzących do śródm ieścia

7 godzin na dobę. Resztę czasu pracownicy 
spędzają zwykle poza dzielnicą. W reszcie 
dla śródmieścia charakterystyczny jest naj
większy (często wielopoziomowy w dużych 
miastach) ruch, głównie osobowy.
Z tego sposobu zabudowy i użytkowania 
śródmieścia w ynikają też jego specjalne, 
przeważnie ujemne, cechy klimatyczne. N aj
bardziej charakterystyczny i najgorszy jest 
tutaj aerosol śródmiejski, którego koncen
tracja w formie czapy jest przeważnie łat
wa do obserwacji już z daleka, zwłasz
cza nad dużymi miastami. Klimat śród
mieścia ćharakteryzuje się stosunkowo 
wyższą, w porównaniu do dzielnic 
mieszkaniowych, temperaturą, wysokim na
grzaniem w lecie, małą wilgotnością, słabym 
przewietrzaniem. Natom iast śródmieście ce
chuje często silniejsza wymiana konwek
cyjna i turbulencja.
Każde śródmieście ma swój specyficzny 
klimat miejscowy, w którym  poszczególne 
cechy nabierają większego lub mniejszego 
znaczenia od strony zdrowotnej i muszą być 
zbadane oraz opracowane przez fachowców. 
W ażniejszymi czynnikami, które w pływ ają 
na kształtowanie się cech klim atu śród
mieścia, są:
a) układ topograficzny i zagospodarowanie 
terenów w otoczeniu śródmieścia i miasta,
b) układ terenowy śródmieścia,
cj charakter i wielkość miasta i jego przed
mieść,
d) sposób zabudowy, układ komunikacyjny, 
zieleń i wody śródmieścia.
Badając klim at miejscowy danej dzielnicy, 
zwykliśmy zapominać o wpływie otoczenia 
na tworzenie się jego cech. A jednak czę
sto właśnie otoczenie może wpływać bardzo 
wyraźnie na polepszenie się lub pogorsze
nie warunków klim atu miejscowego śród
mieścia. Dla przykładu można tutaj przy
toczyć charakterystyczne cechy krajobrazu 
niektórych miast, wpływające na klimat 
miejscowy tej dzielnicy:
a) śródmieście Łodzi otoczone zakładami 
szkodliwego przemysłu,
b) śródmieście Katowic położone na dnie 
dolinki in wersyjnej, wypełniającej się aero
solem GOP,
c) śródmieście Gdyni położone między taf
lą morską Zatoki Gdańskiej a pradoliną 
wzmacniającą dominujące wiatry,
d) śródmieście Krakowa położone na słabo 
przewietrzanym dnie doliny Wisły,
e) W łocławek i jego centrum leżące na 
dnie pradoliny i otoczone lasami i w yso
kim prawym brzegiem W isły.
Po przykładowym omówieniu oddziaływania 
otoczenia przejdźmy z kolei do lokalizacji 
śródmieścia. Oczywiście tereny śródmieścia 
zwykle już są zabudowane i można mówić 
tylko o ich sanacji z punktu widzenia kli
matu. Musimy jednak pamiętać, że budu
jem y wiele naw et „dużych miast od nowa 
(Nowe Tychy, Nowa Huta, Warszawa). Po
za tym miasta istniejące ulegają tak wiel

kiej rozbudowie i przebudowie, że i śród
mieścia znacznie się powiększają lub nawet 
przesuwają (Gdynia, Gdańsk, Szczecin, 
Wrocław, Tarnowskie Góry, Bydgoszcz, Bia
łystok, Rzeszów, Kraków). Możemy więc 
i powinniśmy lokalizację nowego śród
mieścia czy też jego rozbudowę lub prze
sunięcie przeanalizować z punktu widzenia 
klimatu.
Problem śródmieścia jest tak skompliko
wany pod względem ekonomicznym, tereno
wym, zabudowy i komunikacji, że nie zaw
sze w pełni będzie można brać pod uwagę 
warunki klimatyczne. Jednak znajomość 
tych warunków pozwoli w najwyższym 
możliwie stopniu uwzględnić je, a przy
najmniej nie lokalizować na złych terenach 
w śródmieściu domów mieszkalnych. 
Najlepszym środkiem zwalczania aerosolu 
śródmiejskiego, jako dominanty klimatycz
nej tej dzielnicy, będzie niewątpliwie prze
w ietrzanie dzielnicy, doprowadzenie świe
żego powietrza i przetransportov/anie lub 
rozcieńczenie aerosolu w warstwie przy
ziemnej powietrza. Z tego względu tereny 
wklęsłe, zwłaszcza nieckowate, zamknięte, 
inwersyjne, są niewłaściwe, a  w pewnych 
wypadkach przy nakładaniu się ceęh ujem 
nych wręcz niedopuszczalne. W przypadku 
istniejącego już w terenach inwersyjnych 
śródmieścia należy pozostawić na dnie do
liny odpowiedniej szerokości pas wolny od 
zabudowy i zwartej zieleni dla spływu 
chłodnego zużytego powietrza i przewie
trzania dzielnicy. Ulice, bulwary i tereny 
niezabudowane należy też często sytuować 
prawie prostopadle do tego pasa (rys. 3). 
Najlepszy klimatycznie układ terenowy 
śródmieścia — to teren o spadku powyżej 
З /̂о w kierunku wschodnim i z możliwością 
silniejszego przewietrzania, zwłaszcza w le
cie. Ze względu na silne nagrzewanie się 
zwartej masy domów i licznych twardych 
nawierzchni skłon terenów dzielnicy na ES, 
S i SW jest niewskazany.
Teren śródmieścia powinien być w ypięt
rzony ponad sąsiednie tereny lub leżeć na 
tarasie. Te teoretycznie dobre warunki są 
u nas rzadkie. Czasem mamy do czynienia 
z lokalizacją śródmieścia, zresztą też dob
rą, na, terenach słabo wypukłych, opadają
cych na brzegu w kilku kierunkach (Ino
wrocław, Grudziądz, Grzybów, Nowe Ty
chy — iys. 4). Trzeci typ układu tereno
wego dzielnicy śródmieścia, zresztą dobry, 
to częsta lokalizacja tej dzielnicy na kra
wędzi tarasu wypiętrzonego nad niższym 
tarasem rzecznym (Warszawa, Płock, Toruń, 
Łomża, Tczew, Stary Sącz — rys. 5).
Bardzo ważnym warunkiem jest przewie
trzanie, nie można więc tworzyć przeszkód 
dla wiatrów; dlatego zakładanie zwartej zie
leni: parków, klinów, pasów, bulwarów od 
strony odświeżających (a nie mroźnych 
i bardzo silnych) w iatrów  jest niedopusz
czalne. Poprzez układ pasów zieleni i je
zior możemy ułatwić dopływ czystego świe-

R ys. 7. Rozkład tem peratury w  śródm ieściu  
San Francisco w  dniu 4 k w ietn ia  1952 r. o godz. 
23.20; izoterm y naniesiono na rysunek  perspe
ktyw iczn y  w ykonany na podstaw ie zdjęcia lo t
niczego (wg Kratzera)
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żego powietrza spoza miasta, jeśli pasy te 
leżą na kierunkach przeważających w ia
trów, a zieleń stanowią parki niezwarcie 
zadrzewione, boiska, lotniska, łąki itd. 
(rys. 6). Jak  widać, główne tezy klima
tyczne pokrywają się z tezami urbanistycz
nymi, bowiem na brzegu dzielnicy i układu 
zielonego możemy prowadzić główne ar
terie, a śródmieście na skarpie nad wodą 
ma duże walory plastyczne.
Wziąwszy pod uwagę wyjątkową na tere
nie dużego miasta koncentrację zanieczysz
czeń w powietrzu śródmieścia, należałoby 
dążyć do uzyskania w obrębie, a nie tylko 
na brzegach śródmieścia przestrzeni nieza
budowanych i nie dających zapylenia. 
Przestrzenie te działają dwojako, a miano
wicie na obszarach tych następuje rozrze
dzenie zapylenia powietrza, jego wymie
szanie się z warstwam i wyższymi — przez 
turbulencję i silniejsze przeniknięcie w ia
trów w iejących ponad miastem. Z drugiej 
strony tereny o różnym stopniu pochłania
nia promieni słonecznych powodują powsta
wanie prądów konwekcyjnych.
Sprawę w yjaśni kilka dodatnich przykła
dów wolnych przestrzeni śródmieścia. 
W W arszawie istnieje w śródmieściu Ogród 
Saski a obecnie także nowy park i plac 
wokół Pałacu Kultury, w Krakowie oprócz 
wielkiego Rynku mamy założony na obrzeżu 
śródmieścia pierścień plant, we W rocławiu 
zadanie to spełniają zarówno zieleń (choć 
wąska i niekompletna) wałów obronnych, 
jak i rzeka Odra. W  śródmieściu Gdańska 
mamy zarówno wodę Motławy, jak  i park 
na północnych stokach przytykającej do 
śródmieścia krawędzi wyżyny połodowco- 
wej. Z zagranicznych przykładów charakte
rystyczne są dwa duże jeziora (Binnen i Aus
sen Alster) w Hamburgu, duże rzeki w Bu
dapeszcie i Kolonii, w ielki park (5X1 km) 
w Nowym Jorku, w San Francisco (rys. 7) 
park i zatokę.
System bulwarów, pasów zieleni i dróg 
śródmieścia powinien ułatw iać przewie
trzanie, zwłaszcza w m iastach o słabych 
wiatrach, a równocześnie hamować zimne 
i silne w iatry oraz odprowadzać chłodne 
powietrze, a więc leżeć prostopadle do 
warstwie i w rynnach. Jak  wiemy, średnica 
komina w prądach w stępujących ma czę
sto już 100 m. Strugi prądów pionowych 
mogą osiągnąć rozmiary poziome sięgające 
jednak kilku i więcej kilometrów. Oczy
wiście, musi być pewien (dziś nam jeszcze 
bliżej nie znany) stosunek powierzchni kon
trastowych zielonych czy wodnych do za
budowy i terenów śródmieścia szybko się 
nagrzewających.
Trudno np. wywołać prąd pionowy w zwar
to zabudowanym i zabrukowanym śród
mieściu o wymiarach 500X700 m, jeśli 
między sąsiednimi dzielnicami mieszkanio
wymi a tą dzielnicą damy tylko zielony bul
war szerokości np. 70 m. W śródmieściu 
możemy założyć parki, przeważnie o małej 
szerokości i wymiarach (np. w W arszawie 
Ogród Saski powyżej 200 m, Ogród Kra
sińskich ok. 100 m), natomiast zwykle na 
peryferiach śródmieścia możemy już (czę
sto na skutek układu fizjograficznego) w y
korzystać duże tereny kontrastowe, jak  np. 
dolina W isły z parkami w W arszawie, 
Płocku, Toruniu itp. o szerokości 1 km, 
a naw et większej.
W ydaje się, że w dzielnicach śródmiej
skich miast dużych oka terenów zabudo
wanych nie powinny mieć większych w y
miarów niż ok. 500 m (może w Warszar 
wie i Łodzi, jeśli to jest niemożliwe, nieco' 
więcej), a parki i pasy zieleni rozdziela
jące w pewnej mierze tereny budov/lane 
i łączące się z peryferycznie położonymi 
wielkimi terenami zielonymi nie mniej niż 
100—200 m szerokości.
Dla lepszego przewietrzania dzielnicy śród
m iejskiej i zmniejszenia koncentracji aero
solu wskazane jest rozciągnięcie jej w jed
nym kierunku, najlepiej prostopadłym do 
najczęstszych kierunków wiatrów, i otocze
nie terenami zielonymi i wodnymi (rys. 8). 
Ponieważ w śródmieściu, w skutek licz
nych specyficznych potrzeb, brak jest 
miejsca na zieleń (teoretyczne zapotrzebo
wanie terenu pod arterie do 20'°/o, pod po
stoje 30 do 50°/o), należy opracować sy
stem, który pozwoliłby sadzić drzewa mię

dzy rzędami postojów, traw ę i drzewa obok 
lądowisk helikopterów, włączać do tego 
systemu zielone wnętrza bloków itp. 
Nadmierny hałas, wielkie zanieczyszczenia 
atmosfery, niedobór promieni nadfiołkowych, 
przegrzanie warstwy dolnej powietrza w le- 
cie — to niektóre ujemne cechy dyskwaJi- 
fikujące na ogół śródmieście jako teren na
dający się pod zabudowę mieszkaniową. 
Oczywiście, odnosi się to szczególnie do 
miast dużych. Dlatego sposób zabudowy 
dzielnicy nie powinien prowadzić do prze
grzania w arstw y przyziemnej powietrza 
w lecie w skutek zbyt dużej koncentracji 
budynków i powierzchni zabrukowanych 
(ulice, place postojowe, dojazdy itp.), a za
budowę mieszkaniową śródmieścia nale
żałoby wyeliminować. W  części śródmieścia 
odsuniętej od głównych arterii komunika
cyjnych należałoby lokalizować takie in
stytucje, jak  muzea, biblioteki, kawiarnie. 
Wobec potęgowania się klimatycznych cech 
ujemnych w miarę wzrostu dzielnic śród
miejskich dużych miast należałoby dążyć do 
decentralizacji instytucji miastotwórczych 
i przenosić je np. do ośrodków wielkich 
dzielnic mieszkaniowych. Również część 
ruchu należałoby przenieść na peryferie 
śródmieścia, lokalizując tam  arterie okrężne 
i postoje.

Projektowanie elementów śródmieścia 
z uwzględnieniem warunków klimatu m iej
scowego

Dotąd dzielnica śródmiejska traktowana 
była jako całość, obecnie zajmiemy się waż
nymi dla urbanisty i architekta elemen
tami, jak  ulice i place, zabudowa śródmiej
ska, zieleń itp. Badań w tym kierunku, nie
stety, nie było zbyt wiele i przeważnie nie 
były metodyczne. Charakter i sposób za
budowy jest specyficzny dla śródmieścia, 
jemu też głównie, poza aerosolem, należy 
przypisać powstawanie specjalnych cech 
klimatycznych.
W śródmieściu istnieją duże utrw alone po
wierzchnie i często zwarta zabudowa, które 
silnie i szybko nagrzewają się (obiekty bu
dowlane, jezdnie i chodniki, twarde po
wierzchnie placów, podwórza i dojazdy do 
sklepów, składów i garaży, rys. 10). Trzeba 
też pamiętać, że bardzo duży procent tej po
wierzchni jest często koloru, czarnego lub 
ciemnego, jak asfalt, wszelkiego rodzaju 
bitumy, także na dachach, bazalt w bruku, 
ciemne w skutek działania aerosolu fasady. 
Powierzęhnie pochłaniają dużo energii sło
necznej, mając duże albedo*; w konsek
wencji nagrzewanie się śródmieścia w lecie 
często utrudnia, a czasem uniemożliwia 
pracę.
Przy małej stosunkowo powierzchni zieleni 
turbulencja powietrza przy powierzchni 
gruntu jest głównie podstawą ruchów po
wietrza w ystępują też ruchy powietrza 
od części zacienionych do części w ysta
wionych na bezpośrednie działanie słońca. 
Te słabe ruchy, jeśli nie ma wiatru, w pew
nej mierze łagodzą w lecie klimat śród
mieścia.
Prawie w każdym śródmieściu mamy ok. 
95°/o powierzchni budynków i powierzchni 
twurdych, w stosunku do około 5l0/o zieleni. 
Odwrotnie, w dzielnicy mieszkaniowej (rys. 
11) mamy stosunek powierzchni budynków 
i powierzchni twardych do powierzchni zie
leni w przybliżeniu 1:1. Zanieczyszczenia po
wietrza w ulicach i na placach śródmieścia 
wcale nie rozkładają się równomiernie. 
Zależy to przede wszystkim od szerokości, 
długości, wysokości i zabudowy ulic i p la
ców, ich kierunku w stosunku do wiejącego 
wiatru, rzeźby terenu i jego zabudowy oraz 
sposobu wyzyskania sąsiednich terenów.
Stosunki te w yjaśnia studium Löbnera, 
który robił pomiary zanieczyszczenia po
wietrza na skrzyżowaniu ulic w Lipsku. 
W iatr mierzono na wysokości 1,5 m nad 
ziemią, jedna z ulic biegnie równolegle do 
górnego wiatru, druga ulica prostopadle do 
poprzedniej. Kierunek lokalny wiatrów 
pierwszej ulicy jest na ogół zgodny z kie
runkiem wiatru górnego na drugiej, odgina

* Liczba wskazująca, jaką część padającego światła 
odbija powierzchnia ciała.

Rys. 8. K ształt obszaru śródm ieścia w pływ a na 
potęgow anie się lub osłabienie cech klim atu  
m iejscow ego

Rys. 9. Prądy pow ietrzne pow stające wśród  
zw artej zabudow y m iejsk iej przy w ietrze półno
cno-zachodnim

Rys. 10. W śródm ieściu  w iększość pow ierzchni 
terenu jest pokryta naw ierzchniam i tw ardym i 
(kostka, p łyty , asfalt) i dachami:
A — zieleń, В — pow ierzchnia zabudowana, za
brukowana itp.

Rys. 11. T ereny m iejsk ie  przeznaczone pod zabu
dow ę m ieszkaniow ą są zw ykle w  50»/e i w ięcej 
pokryte zielen ią: A — zieleń , В — pow ierzchnia  
zabudowana, zabrukowana itp
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Rys. 12. R ozm ieszczenie kurzu na skrzyżow a
niu ulic o zw artej zabudowie przy określonym  
kierunku wiatru (wg Löbnera). Liczby oznacza
ją zawartość kurzu w 103 cząsteczek pyłu  na 1 
litr pow ietrza

Rys. 13. Rozm ieszczenie kurzu na placu m iej
skim  otoczonym  zw artą zabudową przy okre
ślonym  kierunku w iatru (wg Löbnera)

Sklepy Mieszkam.

Rys. 14. Profil u licy  w  dzieln icy  śródm iejskiej

się zaś nieco ku południowi od osi ulicy. 
Na skrzyżowaniu panuje, jak zwykle, silna 
turbulencja i zmienność kierunków wiatru 
przygruntowego (rys. 12).
Jak  w tych warunkach przedstawiało się 
zakurzenie na ulicach i skrzyżowaniach? O ile 
zanieczyszczenie w ulicach przed skrzyżo
waniem w stosunku do kierunku wiatru 
jest względnie równomierne z tym zastrze
żeniem, że brzeg; ulic cechuje nieco w ięk
sza ilość kurzu, o tyle na skrzyżowaniu 
rozkład kurzu jest niejednolity, przy czym 
następuje tutaj miejscami koncentracja się
gająca lOÔ /o i więcej średniego zakurzenia 
ulic. Poza skrzyżowaniem rozkład zakurze
nia nie wraca szybko do układu, jaki istniał 
przed skrzyżowaniem. W  danym wypadku 
największa koncentracja zanieczyszczenia 
sięga w ulicę około 15 m od skrzyżowa
nia w kierunku, skąd wieje wiatr, i k ilka
dziesiąt m w kierunku przeciwnym poza 
skrzyżowanie. Największa koncentracja ku
rzu znajduje się w pobliżu narożnika pół
nocno-wschodniego (powyżej 35 000 pył
ków na 1 1 powietrza) i sięga sąsiednich 
brzegów ulic na głębokość kilkunastu m 
(wpływ kierunku ulic i wiatru). Jakież wy
nikają stąd wnioski dla urbanisty i archi
tekta?
Najważniejsze jest stwierdzenie koncen
tracji zanieczyszczenia na skrzyżowaniu 
ulic. Stąd w ynikałaby potrzeba ogranicze
nia skrzyżowań do minimum, jeśli chodzi
0 zakurzenie; można również rozsunąć linię 
zabudowy narożników na skrzyżowaniach, 
co jest zgodne z wymaganiami komunikacji. 
W pobliżu skrzyżowania niewskazana jest 
lokalizacja aptek, sklepów spożywczych, 
restauracji, kawiarni itp. (w aerosolu znaj
dują się także liczne bakterie) oraz maga
zynów i sklepów z narzędziami precyzyj
nymi. Należałoby też, zwłaszcza na tere
nach dużego ruchu w śródmieściu, używać 
twardych materiałów nieścieralnych na na
wierzchnie i wprowadzać przy tym pasy 
zadrzewień oraz żywopłotów. W ulicach da 
to szerszy rozstaw budynków, większy do
pływ promieni słonecznych, zmniejszenie 
zakurzenia, większe bezpieczeństwo ruchu 
pieszego.
W arto również zwrócić uwagę, że kurz 
w arteriach biegnących pod kątem do naj
częstszych kierunków wiatru będzie osa
dzał się znacznie bardziej na stronie na
wietrznej, a o tw arte prześwity w pierzei
1 ulicy będą wciągać kurz do wnętrza blo
ków. Prześwity te, jeśli są konieczne, nale
żałoby tak konstruować za pomocą archi
tektury  lub zieleni, ażeby zahamować do
pływ zanieczyszczeń powietrza do środka 
bloku, tzn. przesunąć je co najmniej kilka
dziesiąt metrów poza narożnik i zazielenić.
Z kolei należy omówić rozkład kurzu na 
placu, do którego wpada szereg ulic. Po
zwoli to też zaobserwować zmiany, jakie 
w ystępują w zanieczyszczeniu atmosfery 
przy ujściu wąskiej ulicy do większej prze
strzeni niezabudowanej. Przedmiotem roz
ważania będzie plac Augusta w Lipsku, 
na którym pomiary w r. i 934 robił Löbner 
za pomocą konimetru Zeissa. W iatr górny 
dął z szybkością 3,5 m/sek od zachodu 
(rys. 13). W iatr lokalny w iejący przez 
uliczkę po zachodniej stronie placu skręca 
zasadniczo w kierunku północnym na sa
mym placu. W  okolicy muzeum ulega on 
lokalnym odkształceniom. Należy zwrócić 
uwagę na silne zagęszczenie zapylenia od 
strony nawietrznej w wąskiej ulicy z wlo
tem na plac po stronie zachodniej.
C harakterystyczny jest względnie szybki 
spadek tego zapylenia w nieco rozszerzo
nym końcu ulicy (z 210 tys. na 140 tys. 
pyłków w litrze powietrza na odcinku ulicy 
długości około 30 m).
Znacznie wolniej zmniejsza się zapylenie 
na placu, przedstaw iając się względnie 
równomiernie od wylotu ulicy; z lekkim je 
dynie odchyleniem zgodnym z kierunku 
wiatru górnego. Spadek zapylenia na prze
dłużeniu ulicy zachodniej wynosi tutaj ze 
150 tys. na 70 tys. pyłków w litrze powie
trza na odległości ok. 100 m, a więc zapy
lenie rozrzedza się prawie dwa razy wol
niej w stosunku do końca ulicy zachodniej. 
Jest to skutek charakterystycznego wzro

stu prędkości w iatru u wlotu ulicy na plac. 
Budynki teatru i muzeum zwężając plac 
powodują lokalne, zresztą nieduże, zwięk
szanie zagęszczenia zapylenia, z wyjątkiem 
sąsiedztwa prawego skrzydła teatru. Cha
rakterystyczny jest stopień zapylenia w uli
cy zachodniej w stosunku do ulic mających 
swój wylot na plac po stronie wschodniej. 
W  ulicy zachodniej zapylenie dochodziło 
do 210 tys. pyłków w 1 litrze powietrza, 
u wylotu na plac wynosiło ok-oło 150 tys., 
na wschodniej stronie placu było już za
ledwie od 75 do 40 tys. pyłków, nato
miast w ulicach wschodnich wynosiło już 
zaledwie około 40 do 50 tys. (ponowny po
wolny wzrost zapylenia). W  ten sposób na 
placu o szerokości około 180 m zapylenie 
spadło prawie 4-krotnie, nastąpiło więc duże 
samooczyszczenie się atmosfery. N iewątpli
wie w iatr w iejący ponad domami mógł 
wtargnąć do warstwy przyziemnej na placu 
i przyczynić się do oczyszczenia powietrza.
Jest to dodatnia rola placów w śródmieściu. 
Można by tutaj postawić wnioski natury 
ogólnej, a mianowicie, że w wąskich uli
cach, do których dostało się powietrze za
pylone pod wpływem niezbyt silnego wiatru, 
zapylenie wzmaga swą koncentrację. U wy
lotu takiej ulicy na plac lub większą 
wolną od zabudowy przestrzeń następuje 
szybkie zmniejszenie się zapylenia, które na 
przestrzeni otwartej dalej maleje, choć wol
niej wskutek zmniejszenia się prędkości 
wiatrów. Przestrzenie niezabudowane o na
wierzchni nie dającej kurzu (wyłożone pły
tami, obsiane trawą, o niezbyt intensyw
nym ruchu kołowym itp.) odgrywają dużą 
rolę w zmniejszeniu się zapylenia ulic po 
stronie nawietrzej.
W śródmieściu więc zieleńce, skwery i pla
ce, które same nie są źródłem zapylenia, 
odgrywają dużą rolę w oczyszczaniu atmos
fery w sąsiednich ulicach i blokach położo
nych od strony nawietrznej. Należy te mo
menty wziąć pod uwagę, znając źródła za
nieczyszczenia w śródmieściu i kierunki 
częstych wiatrów, zwłaszcza w suchej porze 
roku, kiedy nie ma śniegu i deszczów.
Jeśli przestudiować stary sposób obudowy 
ulic oraz wnętrz bloków, to wyjdą na jaw 
liczne ujemne cechy tej zabudowy z punktu 
widzenia klimatu miejscowego.
Będzie to przegrzewanie w lecie całych ulic 
i bloków przy stosunkowo zbyt małej wil
gotności powietrza i słabym jego ruchu. 
Tego rodzaju zabudowa ma bardzo duży 
procent mieszkań, do których nie dochodzą 
promienie słoneczne bezpośrednio. Silniej
sze w iatry ulegają co prawda osłabieniu na
potykając zabudowę zwartą, czy też w stu
dniach podwórzowych, równocześnie jednak 
wiry wciągają aerosol do ulic, podwórzy 
i mieszkań. Brak jest wymiany świeżego po
wietrza, w zamkniętych podwórzach panuje 
stagnacja.
Ulicę i blok w śródmieściu zaprojektowane 
z uwzględnieniem warunków klimatu miej
scowego, bez większości wymienionych 
wad, przedstawia przekrój na rys. 14. 
Mieszkania są tutaj oddzielone od jezdni 
(główna produkcja aerosolu śródmiejskie
go) podwójnym pasem zieleni z podszyciem 
oraz pasem sklepów stojących w zieleni 
śródblokowej. Dostęp promieni słonecznych 
może być doprowadzony prawie do wyma
gań teoretycznych. Przenikanie kurzu do 
wnętrza bloku jest utrudnione, a przenika
nie w iatru poprzez blok znacznie łatwiejsze 
aniżeli w ujemnym przykładzie poprzednim.
Człowiek idący ulicą może w pewnej mie
rze ochronić się przed gazami i aerosolem, 
od których odgradzają go żywopłot i drze
wa. Te same drzewa pozwalają mu schronić 
się przed upalnymi promieniami i porywa
mi wiatru, łamanymi pasem zieleni. Ekstre
my ujemne klimatu śródmieścia mogą być 
tutaj w dużej mierze niwelowane. W arunki 
takiej zabudowy mogły być uwzględnione 
nawet na ul. M arszałkowskiej. Jeśli za rzę
dem sklepów staną biura czy zakłady usłu
gowe przeznaczone tylko na pobyt czasowy 
ludzi, można zagęścić zabudowę. Ale 
i w tym wypadku nie należałoby robić 
przerw i wprowadzać zieleni od strony arte
rii komunikacyjnej, lecz od strony parków 
i zieleńców.
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SUMMARY

The issues of the competition for the ’’East Side” of Marszałkowska 
Street have been set up in a detailed publication. The east side 
of M arszałkowska Street is meant to finish the reconstruction of 
the City of W arsaw the main element of which is the Central Place 
with the Science and Culture Palace. The cubage of buildings to be 
constructed on this area is of about 600 000 cubic meters. W ithin the 
limits which the designers would deem indispensable they could 
cover a larger part of the area of the city in their schemes. The 
schemes no: 31 and no: 36 have been awarded the I Prize ex aequo. 
The schemes no: 5 and no: 29 — the II Prize ex aequo. The schemes 
no: 19, no: 27 and no: 30 the III Prize ex aequo, 
th e  passage out of the appraisal of the scheme no: 31 runs as follows: 
The scheme represents a mature and consistent conception of the 

manifold space composition building the place into the complex 
of the broad-meant City of Warsaw. Consequently the scheme treats 
the area of the place confined by relatively low buildings as the 
fore-ground with high elements roundabout in the back-ground. 
Such a composition has great advantages of a space composition and 
elasticity in its realization. Yet too detailed scheme of the fore
ground arises some doubts. The advantage of the scheme is the 
tendency to tie the area of the place together with the eastern part 
of the City and to enrich the silhouette of the town".
The passage out of the appraisal of the scheme no: 36 says: „The 
scheme represent the right tendency to optically diminish the area of 
the place and to adoperate it functionally. The main line of this con
ception is to avail oneself decidedly of the built-up side of the 
place what consequently brings the City of W arsaw nearer to the 
Science and Culture Palace and incorporates it into the organism 
of the town"
Then comes a passage out of the appraisal of the scheme no: 5 — 
"The scheme represents a clear, compact and lapidary space con
ception of the structure of the place and of the architectural com
position of the silhouette of W arsaw. This conception takes into 
account the consequencies of the existence of the Culture and Science 
Palace thus forming a complex of the principal part of the town. 
As far as the program is concerned the scheme decidedly postulates 
a considerable increasing of the intensity of surrounding this area 
w ith buildings".
The next passage of the appraisal of the scheme no: 29 runs as 
follows: ,„The scheme suggests to architecturally seize the area of 
the place by counterposing the vertical massive of the Science and 
Culture Palace by the architectural complex of horizontal and ver
tical masses of distinct plastic qualities".
Maciej Nowicki about the City of Warsaw. This is the work quoted 
in extenso of the architect Maciej Nowicki, prem aturely deceased 
author of the famous hall in Raleigh. It was w ritten in the time of 
his being employed by the W arsaw  Reconstruction Office in 1945. 
In connection with the competition this work brings into memory 
the principles having been observed when discussing the structure 
of the City of W arsaw  just after the w ar which either have been 
adopted or ares till actual.
An ample publication of the type of a full review represents the 
scheme of the architect S. Sienicki and of the engineer Z. Kącz- 
kowski of the problem of the construction in the architecture which 
has been worked out on the basis of the article by H. W erner Rosen
thal in "Architecture and Building" published in 1957. "The periodical 
"Architecture and Building" — write the critics — edited in England 
took up by the end of the year 1957 a valuable initiative to popu
larize among the architects the problems being the field of work 
of our co-operators at planning buildings — constructors, instalators 
etc. The first to discuss were the problems of construction, the 
futher ones — these of heat solution. The former are of particular 
interest for us the more so they have been enlightened in a parti
cularly clear way in as well the text as in the pictures by H. W erner 
Rosenthal who out of this scheme has made an interesting story 
indeed. Being unable to present the full translation in our periodical 
we wish to give our readers an ample review of a possibly full 
reflection of the author's ideas when adopting them to our metric 
and weight system and using formulas of our structure mechanics. 
This number contains a chapter out of the book by the architect 
S. Różański under the title ”The climate of the town”. In the chro
nicle there are also reproduced pictures taken of the Interiors 
Exhibition in Moscow and a review of plastic products produced in 
the German Democratic Republic.

INHALTS-ZUSAMMENFASSUNG

Die Ergebnisse des Wettbewerbs über die „Ostseite” der Marszał-
kowskastrasse werden in einem umfangreichen Bericht behandelt. 
Die Ostseite der M arszałkowskastrasse soll die Beendigung des 
W iederaufbaus der Stadtmitte von W arszawa mit ihrem Haupt

element, dem Kultur- und W issenschaft-Palast bilden. Neue Bau
massen sollten dabei auf diesem Gelände in der angenäherten Höhe 
von 600 000 m3 zum Einsatz gelangen. Den Entwurfsbearbeitern war 
es anheim gestellt, nach eigenem Ermessen, mit ihrer Bearbeitung 
gegebenenfalls w eitere Stadtgebiete zu umfassen. Preisgekrönt 
wurden als gleichwertig die Arbeiten Nr. 31 und 36. Den Arbeiten 
Nr. 5 und 29 wurde ebenfalls — ex aequo — der zweite Preis zu
erkannt. Ein Auszug aus der Begutachtung von Arbeit Nr. 31 lautet: 
,,Die Konzeption der Arbeit stellt eine folgerichtige und reife — in 
verschiedenden Ebenen gestaffelte — Raumkomposition dar; die 
den Platz als Teil der Gesamtheit eines weiträumig gefassten Stadt
zentrums von W arszawa behandelt. Im Ergebnis einer derartigen 
Auffassung wird im Projekt der begrenzte Raum des Platzes mit 
verhältnism ässig niedrigen Baumassen umbaut und auf diese W eise 
ein Vordergrund für eine Reihe von Hochbauten als H intergrund 
geschaffen. Eine derartige Komposition gibt wesentliche Vorteile in 
der Raumgestaltung und Elastizität für die Ausführung. Es bestehen 
jedoch Bedenken wegen eines verhältnism ässig zu kleinen Mass
stabs, in dem der Vordergrund gehalten ist. Ein Vorzug der Arbeit 
ist ihre Tendenz zur organischen Verbindung des Platzraumes mit 
dem Ostteil der Innerstadt sowie ihr Streben nach Bereicherung der 
Stadt-Silhouette. Die Bewertung von Arbeit 36 führt an: „Die Arbeit 
vertritt eine richtige Tendenz den Raum des Platzes — für das 
Auge — zu verringern und denselben auch funktional auszunutzen. 
Das W esen dieser Konzeption besteht im entschiedenen übergreifen 
mit der Bebauung auf die Seite des Platzes. Es wird dadurch eine 
Annäherung der Innerstadt von W arszawa an den Bau des Kultur 
und W issenschaftspalastes erreicht und derselbe besser in den Ge
samtorganismus der Stadt eingefügt.“
Aus der Bewertung von Arbeit Nr. 5.: Die Arbeit stellt eine ein
heitlich und lapidar räumliche Konzeption mit dem Ziele dar den 
Platz zu ordnen und in die Silhouette W arszawas einzukompo
nieren. Die hier aufgestellte Konzeption zieht die räumlichen Kon
sequenzen aus der Tatsache des Vorhandenseins des Palastes für 
Kultur und W issenschaft und erreicht die Bildung einer zentral grup
pierten Anlage. Inbezug auf das Programm wird eine wesentliche 
Erhöhung der Intensität der Flächennutzung angestrebt."
Aus der Beurteilung von Arbeit Nr. 29.: „Im Projekt ist die archi
tektonische Beherrschung des Platzraumes durch eine Gegenüber
stellung von künstlerisch empfundenen horizontalen und vertikalen 
Baumassen in Bezug auf das vertikale Baumassen-Ensemble des 
Palastes für Kultur und W issenschaft vorgesehen".
Maciej Nowicki zum Thema der Innerstadt von Warszawa. Es ist
dies eine in extenso angeführte Arbeit des vorzeitig verstorbenen 
A rchitekten Maciej Nowicki, des Verfassers des berühmten Ent
wurfes für die M arkthalle in Raleigh (England) aus der Zeit seiner 
Arbeit im Büro für den W iederaufbau von W arszawa — im Jahre 
1945 — stammend. Diese Bearbeitung soll — im Zusammenhang mit 
dem W ettbewerb — an die Prinzipien erinnern, die für die Vor
stellungen über das Zentrum W arszawas unm ittelbar nach dem 
Kriege richtunggebend waren. Dieselben wurden teilweise schon in 
der Praxis durchgeführt, teilweise stehen sie noch offen, ohne ihre 
A ktualität verloren zu haben.
Das Problem der Konstruktion in der A rchitektur wird von 
den Arch. S. Sienicki und Ing. Z. Kączkowski anhand der von 
H. W erner Rosenthal in „Architecture and Building" vom Jahre 
1957 veröffentlichten A rtikelserie in einer ausführlichen — über 
den Rahmen eine Rezension weit hinausgehenden — Besprechung 
gewürdigt. W ie die Verfasser fests'cellen, ergriff die in England er
scheinende obengenannte Zeitschrift gegen Ende des Jahres 1957 die 
begrüssenswerte Initiative Probleme von Konstruktion und Installa
tion, die bisher eine Art Monopol der am Bau m itarbeitenden Kol
legen anderer Spezialitäten bildeten, auch den A rchitekten nahe zu 
bringen. An erster Stelle wurden Probleme der Konstruktionskunde 
besprochen w eiter folgten Probleme der W ärmeisolierung. Die erst
genannten Probleme sind für uns Architekten von besonderem In
teresse und dies umsomehr, da sie vom Verfasser — sowohl was 
den Inhalt betrifft wie auch inbezug auf die Zeichnungen — in 
einer ungewöhnlich leicht fassbaren Form überm ittelt worden sind. Es 
geht dies soweit, das die ganze Arbeit sich wie eine interessante 
Erzählung liest. Da wir in unserer Zeitschrift nicht die volle Über
setzung des Rosenthalschen Textes geben können, wollen wir we
nigstens, auf dem Umwege über eine möglichst erschöpfende Be
sprechung, unsere Leser in die Gedankenwelt des Verfassers ein- 
führen. Es mussten dabei natürlich Ausmasse und Gewichte sowie 
die in der Baumechanik gebräuchlichen Formeln an die bei uns 
üblichen angeglichen bezw. umgerechnet werden.
In vorliegendem Heft sind des w eiteren enthalten der Nachdruck 
eines Kapitels aus dem Buche des A rchitekten St. Różański „Das 
Klima in der Stadt”. Die Chronik bringt diesmal Berichte über eine 
Innenarchitektur-Ausstellung in Moskau sowie eine Übersicht über 
Plast-Erzeugnisse in der DDR.
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W. P. Chodatajew: KOMUNIKACJA KOLEJOWA W PLANOWANIU MJAST.
Tłum. z ros. M. Krajewski.
228 str., 148 rys.; cena zł 25.25.—

J. P. Lewczenko: PLANOWANIE MIAST. WSKAZÓWKI TECHNICZNO- 
-EKONOMICZNE. Tłum. z ros. I. Pannenkowa.
113 str., 6 rys., 39 tabl.; cena zł 7.10.—

S. Serafin: ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ WSI.
152 str., 253 ilustr.; cena zł 30.—

/. F. Tłoczek: MIASTECZKA ROLNICZE W WIELKOPOLSCE.
239 str., 209 ilustr.; cena zł 21.50.—

Prof, dr Z. Mączeński: PORADNIK BUDOWLANY DLA ARCHITEKTÓW.
Warszawa, 1954, format B5, s. 844, rys. 474, cena zł 74.50.

Prof, dr Z. M ączeński: ELEMENTY I DETALE ARCHITEKTONICZNE W ROZ
WOJU HISTORYCZNYM.
W arszawa 1956, format B5, s. 535, il. 1079, cena zł 35.—

Pokaźny tom — dzieło profesora Z. Mączeńskiego, nestora polskiej archi
tektury, zaskakuje i wprawia w zdumienie czytelnika. Trzeba podziwiać 
— coraz rzadszą w dzisiejszych czasach — pracowitość autora, jego wielką 
żywość umysłu jak również doskonałe wyczucie potrzeb chwili. Po pierw 
szej książce, która w okresie jednego roku miała dwa wydania po 10 000 
egzemplarzy, otrzymaliśmy w krótkim czasie drugą, równie oczekiwaną 
i aktualną.
Często się słyszy narzekania na brak historii architektury, zarówno świar 
towej jak  i polskiej. A właśnie książka prof. Mączeńskiego w dużej mie
rze spełnia to zadanie. Postarajmy się w sposób zwięzły wyliczyć jej 
zalety.
Przede wszystkim zwraca uwagę nowe potraktowanie całokształtu twór
czości architektonicznej, tzn. próba naukowej analizy powstawania i roz
woju poszczególnych elementów i detali architektonicznych. M ają one 
swoją bogatą historię świadczącą, że im więcej zyskuje detal pod wzglę
dem plastycznym, tym bardziej zatraca swe pierwotne znaczenie i staje 
się tylko symbolem elementu pełniącego pewną funkcję statyczną lub 
praktyczną. Poznanie ewolucji rozwojowej poszczególnych elementów 
i detali pozwoli nieraz uniknąć ich niewłaściwego opracowania i stoso
wania.
Wychodząc z takiego założenia, autor przyjął chronologiczną metodę wy
kładu, dzieląc m ateriał wg rodzajów elementów budowlanych (np. ściany 
masywne, ściany ażurowe, otwory w ścianach, specjalne elementy plas
tyczne ścian itd.).
W ramach takiego podziału omówiono wyczerpująco poszczególne zagad
nienia dotyczące stosowanych w różnych wiekach materiałów budowla
nych, konstrukcji i wykonawstwa. Podziwiać trzeba w ielką eryducję 
autora, który równie swobodnie czuje się na terenie starożytnych państw 
wschodnich czy Rzymu (podając np. ciekawe wiadomości o metodach 
wykonywania i stosowania cegły w Mezopotamii i Rzymie), jak  i w cza
sach średniowiecza (doskonała znajomość witraży), czy renesansu (dachy, 
frontony i szczyty).
To bogactwo szczegółów sprawia, że książkę czyta z wielkim zaintereso
waniem nie tylko architekt, lecz również każdy miłośnik historii.
W ielką zaletą książki są doskonałe fotografie i rysunki (trzeba podkreślić 
jeszcze jedno, a mianowicie, bardzo dobry papier). Jest ich ponad 1000, 
umieszczonych w bezpośrednim związku z tekstem. Dobór ilustracji ułatwia 
zrozumienie wywodów autora, a jednocześnie — zwłaszcza czytelnikowi 
nie-specjaliście — pozwala zorientować się w bogactwie i różnorodności 
form architektury na całym świecie. W yszukanie w książce odpowiedniej 
fotografii ułatw ia indeks, ułożony wg zagadnień.
Jak  projektować, aby dzieło architektury mogło być uznane za piękne, t.zn., 
miało odpowiednią skalę i dobre proporcje? Odpowiedź na to pytanie nie 
jest ani łatwa, ani jednoznaczna. W edług prof. Mączeńskiego zasadniczą 
rolę odgrywa w tym wypadku indywidualna intuicja i twórczy talent 
architekta. Jednakże naw et jeśli ktoś posiada wrodzone wyczucie pro
porcji, powinien stale szkolić oko, studiując proporcje budowli uznanych 
za piękne.

J. S.


