
architektura 89



СО ДЕРЖ АНИ Е

Богумил Зауфаль — ПРОБЛЕМА ТВОРЧЕСТВА 
В АРХИТЕКТУРЕ
В последнее время в широких кругах польских 
архитекторов идет обсуждение проблемы архи
тектуры как художественного творчества, и по
ложения архитекторов в ряду других творчес
ких работников: писателей, художников, скульп
торов. Дело в том, что в проектных конторах 
творческий труд архитекторов зачастую под
меняется механическим копированием утвер
жденных типов и образцов, что нередко приво
дит к печальным результатам и вызывает спра
ведливые нарекания. Одновременно, такое по
нижение ранга архитектора, сведение его роли 
до простого технического работника, ограниче
ние творческих возможностей, вызывает неу
довлетворенность самих архитекторов.
В связи с этим, автор статьи, ставит вопрос 
является ли архитектура искусством, и отвечает 
на него положительно. На этой основе автор вы
двигает ряд предложений об организации проек
тирования с учетом особенностей творческого 
труда архитекторов. Автор проводит детальный 
анализ психологических усилий творческого ра
ботника и вносит предложение начать в архи
тектурных кругах серьезное обсуждение следу
ющих вопросов:
— в каком объеме архитектурное творчество 
должно обладать достоинствами художественно
го произведения?
— откуда взять средства на финансирование ху
дожественного творчества архитекторов?
— каким образом организовать творчество архи
текторов при разработке проектов таких объек
тов, художественные достоинства которых дол
жны стоять на высоком уровне?
Автор приводит данные об особенностях творчес
кого труда архитекторов, которые должны быть 
приняты во внимание при обсуждении указан
ных выше вопросов.

Анджей Басиста — ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬ
НО ОСОБЕННОСТЕЙ ТРУДА АРХИТЕКТОРОВ 
Подбор характерных ответов на анкету из № 119 
журнала
Стефан Козинский — ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ
Розничная торговая сеть является весьма суще
ственной частью современного города и вслед
ствие этого принадлежит к числу основных гра
дообразующих факторов. При размещении и ха
рактеристике торговой сети следует учитывать 
следующие элементы:
— размер города,
— пространственная планировка и структурные 

особенности города,
— общественная и экономическая характеристи

ка города в целом (промышленный, или адми
нистративный центр, туристский, курортный 
и т.п. характер города),

— застройка (многоэтажная, малоэтажная, сплош
ная, рассредоточенная),

— система городских коммуникаций, связываю
щих центр города с периферией.

Автор поочередно рассматривает влияние пере
численных элементов на проектирование разме
щения торговой сети города. Итак, размеры го
рода оказывают влияние на количество, разме
щение, размеры и характер точек розничной 
торговли. Характер застройки города приводит 
к необходимости различного подхода к простран
ственному размещению торговых точек в соот
ветствие с различием в плотности населения. 
Коммуникация, связывающая город с окружаю
щей территорией имеет весьма большое значение, 
при проектировании торговой сети. Чем лучше 
развита коммуникация, чем лучше условия пе
ремещения населения в центр из соседних тер
риторий, тем выше спрос на товары в торговой 
сети города.
В настоящее время при решении вопросов раз
мещения торговой сети в городе повсеместно 
принимается принцип деления города на три 
основных вида застройки: микрорайоны, районы 
и центр. Впрочем, такое деление обосновано 
только в структуре крупных городов. В малых 
городах деление может быть двухступенчатое, 
или вообще отсутствовать.
К числу торговых точек, устраиваемых в микро
районах принадлежат магазины повседневного 
обслуживания. В основном — это продоволь
ственные магазины, часто специализированные 
по видам продовольствия и магазины промыш
ленных товаров, в основном моющих средств,

пищебумажные, предметов домашнего хозяйства.
В каждом микрорайоне необходимы также па
рикмахерская и кафе. Расстояние от самой от
даленной квартиры до магазинов с товарами 
повседневного пользования не может превышать 
250 м, т.е. 10 минут пешей ходьбы. При проекти
ровании магазинов повседневного обслуживания 
принимается полезная площадь 140—170 м2 на 1000 
жителей, причем ок. 70°/о этой площади отводится 
под продовольственные магазины.
Районные торговые центры. В районных торго
вых центрах необходимо, кроме сети магазинов 
повседневного обслуживания предусмотренных 
для микрорайона, разместить торговые точки 
с товарами эпизодического потребления, т.е. про
довольственные магазины с полным ассортимен
том товаров и промышленные с одеждой, обу
вью, текстилем, парфюмерией, книгами, электро
техническими и другими товарами. В зависимо
сти от планировки в районе можно разместить 
два или даже больше торговых центра. В ка
честве наиболее правильной организационной 
формы торговой сети в районе следует принять 
сосредоточение торговых услуг. Ориентировочно, 
такой центр может состоять из продовольствен
ного универмага с полезной площадью 509—800 м2. 
рыбного магазина с полезной площадью 90 м2 
и небольшого универмага с промышленными то
варами с полезной площадью 1200—2000 м2. Допол
нительно к показателю основной торговой сети 
предусмотренному в микрорайоне, в районе сле
дует предусматривать полезную площадь мага
зинов в пределах 50—80 м2 па 1000 жителей. Ра
йонный центр не должен отстоять больше чем 
на 1000 м от гранццы района, т.е. на расстоянии 
15 м. пешей « ходьбы.
В общегородских торговых центрах кроме объ
ектов сети повседневного и периодического снаб
жения, следует предусмотреть сеть магазинов 
с товарами эпизодического снабжения. 
Дополнительный показатель полезной площади 
этих магазинов по сравнению с показателем для 
района составляет 80—130 м2 на 1000 жителей. 
Если численность населения города превышает 
50 000 чел. полезно предусмотреть строительство 
нескольких общегородских центров, причем 
в этом случае возможно осуществить их специа
лизацию по ассортиментам товаров эпизодичес
кого снабжения.
В заключение статьи автор приводит выгоды для 
жителей и для застройщиков, вытекающие из 
указанной систематизации размещения торговой 
сети.
ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВОЙ СЕТИ НА ВОСТОЧНОЙ 
СТОРОНЕ МАРШАЛКОВСКОЙ УЛИЦЫ — Ежи 
Гриневецкий
В своей статье автор критически рассматривает 
предпосылки размещения торговой сети на стро
ящейся в Варшаве т.н. „восточной стене** Мар- 
шалковской улицы, напротив Дворца культуры 
и науки.
На восточной стороне Маршалковской улицы 
предусматривается строительство зданий в объ
еме ок. 1 млн. м2. Из этого количества почти по
ловина, т.е. ок. 500 000 м3 отводится под учрежде
ния и конторы. В районе между у  л. Аллеи Иеру
салимские и Свентокшиска предсматривается 
строительство 6.200 000 м3, в т.ч. ок. 200 000 м3 жи
лых домов, 75 000 мз учреждений и 345 000 мз тор
говых точек.
В торговых помещениях предусмотрены объекты 
всех видов торговых услуг, а также предприятия 
общественного питания.
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН ФИРМЫ „ЦЕПЕЛИЯ” 
В ВАРШАВЕ — Зыгмунт Стемпинский 
Описание новопостроенного павильона фирмы 
„Цепелия**, расположенного у  гостиницы Метро
поль, на углу ул. Маршалковской и Иерусалим
ских ал. Павильон представляет собой двух
этажное здание с хозяйственной частью, распо
ложенной в подвалах. Общая торговая площадь 
павильона составляет 1200 м2.
ТОРГОВЫЙ УНИВЕРМАГ В ОЛЬШТИНЕ 
Проект выполнен в художественно-исследова
тельских мастерских Академии изящных ис
кусств в Варшаве под руководством Збигнева 
Игнатовича.
Торговый универмаг в Ольштине состоит из ма
газина с торговой площадью 1950 м2 и со склад
ской площадью 500 м2. Магазин рассчитан на 
ежедневное обслуживание 8000 чел. при 160 чел. 
торгующего персонала. Кроме магазина в здании 
предусмотрен бар самообслуживания на 100 мест 
и кафе на 85 мест с соответствующей техничес
кой базой. Обслуживающий персонал — 70 чел.

В этом же здании предусмотрены администра
тивные кабинеты площадью ок. 1250 м2> рассчи
танные на 150 работников. Строительный объем 
здания ок. 27 000 мз.
Автор дает подробное описание сооружения 
с особым учетом компоновки интерьеров, в ко
торых применены новейшие материалы, включая 
пластмассы.
УНИВЕРМАГ „УНИВЕРСАЛЫ* И БАР САМООБ
СЛУЖИВАНИЯ „РАРЫТАС** В ЛОДЗИ 
Проект разработан в Проблемном и проектном 
бюро внутренней торговли в Варшаве под руко
водством архитектора 3. Жиценского. Общий 
объем здания 60 059 мз. в  здании размещены сле
дующие объекты: промышленный отдел и про- 
дольственный магазин самообслуживания общей 
полезной площадью 11 950 м2, бар самообслужи
вания — 1806 м2.

БАР БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ „КЕНС** 
В ЛОДЗИ
Автор проекта арх. И. Вильк из Проблемного 
и проектного бюро внутренней торговли в Вар
шаве.
Общий объем здания 5382 мз, полезная площадь 
— 1278 м2, оперативный салон бара — 120 м2 
и оперативный салон кафе — 102 м2.
БАР БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ „БАЛАТОН** 
В ЛОДЗИ
Автор проекта архитектор И. Вильк из Проблем
ного и проектного бюро внутренней торговли 
в Варшаве.
Двухэтажное здание рассчитано на 100 мест 
с соответствующей производственной базой. На 
верхнем этаже кафе с дансингом на 25 танцую
щих пар, административное помещение и тер
раса на 120 мест.
„ДОМ ХОЗЯЙКИ** В ЛОДЗИ 
Автор проекта И. Вуйцик из Проблемного и про
ектного бюро внутренней торговли в Варшаве. 
„Дом хозяйки** — универмаг, строительным объ
емом 19 903 мз и полезной площадью 4130 м2. 
В универмаге предусмотрены следующие торго
вые отделы: на нижнем этаже общий торговый 
оперативный зал и административные помеще
ния и на втором этаже кафе, парикмахерская, 
косметический кабинет и пр.
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН В КРАКОВЕ В МИКРО
РАЙОНЕ НОВЕ-ГЖЕГУШКИ
Авторы проекта арх. арх. И. Заборовский и 3. 
Жиценский из Проблемного и проектного бюро 
внутренней торговли в Варшаве.
Общая кубатура павильона — 4580 мз, общая по
лезная площадь — 1017 м2, в т.ч. продоволь
ственного отдела — 215 м2, технической базы 
этого отдела 174 м2, промышленного отдела 215 м2 
и технической базы этого отдела 136 м2, кроме 
того в павильоне предусмотрены: прачечная — 
69 м2, портняжная мастерская — 77,4 м2, сапож
ная мастерская — 16 м2 и парикмахерская муж
ская и дамская — 62 м2, площадь киоска — 
13 м2.
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН В ПОДЗЕМНОМ ПЕРЕ
ХОДЕ В КАТОВИЦЕ
Авторы проекта — архитекттура — Виктор Ли- 
повчан, конструкция — Богдан Бочкай.
На перекрестке главных магистралей гор. Като
вице, ввиду сильного городского движения при
шлось устроить подземные переходы для пеших. 
Переходы эти использованы под строительство 
торговых помещений. Здесь, на площади ок. 
1400 м2 размещены: кондитерская, цветочный ма
газин, магазин сувениров, парфюмерно-космети
ческий магазин, кафе, киоски для продажи пе
чати и лотерейных билетов, кабины телефонных 
автоматов и уборные общего пользования.
ПЛАНИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГО
ВЫХ ТОЧЕК И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕН
НОГО ПИТАНИЯ — Мгр. Ежи Домагальский 
В своей статье автор рассматривает вопросы про
граммирования и строительства торговых точек 
и предприятий общественного питания с органи
зационной точки зрения. В частности, автор счи
тает, что формы строительства торговых точек 
и предприятий общественного питания зависят 
от общей концепции сети торговых точек, при- 
нятной формы торговли и от технико-организа
ционного прогресса в торговле. Типизация торго
вых помещений для продовольственных и про
мышленных товаров была разработана в 1952 
году. В 1956 г. были изданы технические условия 
на проектирование городских магазинов. Эти ра
боты сыграли свою положительную роль, но
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Problem 
twórczości
w architekturze
BOGUMIŁ ZAUFAŁ

Czy architektura jest sztuką? Architekci, 
szczególnie ci młodzi, którzy niedawno wyszli 
z uczelni, na ogół nie mają co do tego w ąt
pliwości. Ale w praktyce projektowej problem 
ten nie jest już tak oczywisty, a nawet po 
dłuższym okresie pracy projektowej dochodzi 
się do wniosku, że o problemach twórczości 
nie wypada mówić.
Utrzymuje się więc wybitnie dwuznaczna sy
tuacja. Z jednej strony nasza postawa zawo
dowa pcha nas w kierunku traktowania archi
tektonicznej działalności projektowej jako 
sztuki, z drugiej szereg czynników, mających 
ogromny wpływ na naszą pracę codzienną za
przecza takiemu stawianiu sprawy, bądź otw ar
cie, bądź poprzez układ stosunków czy w a
runków pracy, w biurach i pracowniach pro
jektowych.
W  powodzi przepisów, reorganizacji i nacis
ków sami zatraciliśm y zdrowy pogląd na isto
tę naszego zawodu i sami często nie potrafimy 
powiedzieć, jak powinna wyglądać nasza praca 
twórcza. Dlatego w chwili obecnej w środo
wisku architektonicznym wyczuwa się potrze
bę zasadniczej dyskusji na temat twórczości 
i roli architektury w naszym życiu.
Jak  sądzę, dyskusja taka powinna przede 
wszystkim skoncentrować się na w ypracow a
niu pewnych ideowych założeń oraz podstaw 
społecznych i naukowych naszej pracy twór
czej. Określenie własnego stanowiska, stano
wiska dobrze przemyślanego i dobrze podbu
dowanego naukowo a później konsekwentne, 
stanowcze i powszechne powoływanie się na 
to stanowisko jest najpewniejszą drogą unor
mowania konfliktowych zagadnień.
W  dyskusji takiej powinniśmy przede w szyst
kim odpowiedzieć na pytanie, czy architektura 
jest sztuką i wyciągnąć z tej odpowiedzi 
wszelkie konsekwencje. Jeśli nią nie jest, to 
nie należy niepotrzebnie oszukiwać siebie i in
nych, natom iast należałoby inaczej kształcić 
młode pokolenie architektów.
Jeśli nią jest, to bądźmy konsekwentni i twórz
my ją w ten sposób, abyśmy mieli pełne prze
konanie, że jej oddziaływanie znajduje w spo
łeczeństwie żywy i pozytywny oddźwięk. Do
magajm y się w tedy właściwych warunków pra
cy w projektowaniu i powiedzmy wyraźnie, na 
czym te warunki mają polegać.
Nie ulega wątpliwości, że społeczeństwo ocze
kuje od nas twórczości, nie tylko w zakresie 
konkursów zagranicznych i krajowych, ale 
w całej naszej codziennej działalności realiza
cyjnej. Działalność architektoniczna i urba
nistyczna podlega stale ocenie estetycznej, nie
zależnie od naszego ustosunkowania się do 
niej. Coraz częstszym przejawem takiej oceny 
są dyskusje w różnych środowiskach. Echa 
tych dyskusji przewijają się w prasie. Dzien
nikarze domagają się teraz wcześniejszego 
wglądu do projektów  już w fazie wstępnej, 
a nie, jak twierdzą, po niewczasie. Ocena este
tyczna wyrażona jest też często w opiniach 
czy uchwałach władz. Im bardziej sytuacja 
gospodarcza będzie się stabilizować, tym moc
niej społeczeństwo domagać się będzie od 
nas architektury, której dzieła nie tylko za
bezpieczają nasze wym agania użytkowe, ale 
także spełniają nasze wymagania w zakresie 
doznań estetycznych.
A rchitektura dostarcza i będzie dostarczać 
wzruszeń piękna najbardziej powszechnych 
i częstych, niejednokrotnie bardzo silnych. 
Dzisiejsza architektura w większym stopniu 
oddziaływa na nas przez ukształtowanie urba
nistyczne, aniżeli przez pojedynczy obiekt ar
chitektoniczny. Ład przestrzeni ubrnaistycznej, 
jej skala i charakter, jej dominanty architek
toniczne oraz powiązania z zielenią, wodą 
i krajobrazem  z jednej strony, z drugiej zaś 
z rzeźbą, stanowią dzś główne źródło doznań 
estetycznych. A rchitektura nie tylko nie stra
ciła swojej doniosłej roli, ale staje się w co
raz to większym stopniu królową sztuk. 
Rozpatrując w węższym zakresie problem roli

(c.d. na str. 319)
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Uchwała
Zarządu Głównego SARP 
z 4 lipca 1966 r. o ustanowieniu 
HONOROWEJ NAGRODY SARP

Zarząd Główny SARP ustanaw ia doroczną Ho
norową Nagrodę SARP za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie architektury, traktując ten akt 
jako wyraz troski Stowarzyszenia A rchitek
tów Polskich o rozwój myśli architektonicznej 
w kraju  oraz jako wyraz oceny i poparcia 
Stowarzyszenia dla twórczego zaangażowania 
architektów  w służbie narodu.
Honorowa nagroda SARP przyznawana będzie 
architektom obywatelom polskim, za twór
czość dla społeczeństwa polskiego w kraju. 
Honorowa Nagroda SARP jest jedna i jedno- 
stopniowa, a przyznawana będzie raz w roku 
z okazji Święta Narodowego 22 Lipca przez 
kolegium w następującym  składzie: prezez 
SARP — przewodniczący kolegium, w icepre
zes SARP d/s twórczości oraz trzech architek
tów członków SARP zaproszonych do kole
gium przez Zarząd Główny. Przyznanie Hono
rowej Nagrody SARP potwierdzone będzie me
dalem i dyplomem, wręczanym w siedzibie 
Stowarzyszenia na uroczystym otwartym ze
braniu Zarządu Głównego.
Dokumenty związane z Honorowymi N agroda
mi SARP przechowywać będzie biuro Zarządu 
Głównego.
Honorowa Nagroda SARP zostanie przyznana 
po raz pierwszy z okazji 22 Lipca w 1966 
roku.
SEKRETARZ GENERALNY SARP 
ZYGMUNT SKRZYDLEWSKI 
ARCHITEKT

N A  PODSTAWIE UCHW AŁY ZARZĄDU  
GŁÓWNEGO SARP  z dnia 4 lipca 1966 r. Ko
legium w składzie: prezes SARP kol. Henryk 
Buszko — przewodniczący, wiceprezes SARP 
d/s twórczości kol. Jacek Nowicki, kol. Jerzy 
Kowarski, kol. Jan  Zachwatowicz i kol. Ta
deusz Zieliński — przyznało HONOROW Ą  
NAGRODĘ STO W ARZYSZEN IA ARCHITEK
TÓW  POLSKICH W  1966 ROKU KOL. RO
MUALDOWI GUTTOWI za wybitne zasługi dla 
rozwoju współczesnej architektury  polskiej. 
A rchitekt Romuald Gutt w swej twórczej ar
chitektonicznej działalności, w różnych jej 
przejawach, w dziełach i projektach, służył 
zawsze postępowym ideom społecznym. Jego 
dzieła, proste i celowe, w yrażają humani
styczne treści zadań architektury oraz troskę 
o w artości środowiska przyrodniczego. Tę ideę 
jako zasadniczą postawę w pracy architekta, 
zaszczepia młodym pokoleniem w swej w ie
loletniej pracy dydaktycznej. Jego działalność 
twórcza, społeczna i dydaktyczna jest trw a
łym wkładem w dorobku kultury polskiej.

Redakcja mieś. „A rchitektura" w ita KONGRES 
KULTURY POI 3KIEJ życząc Uczestnikom jak 
najbardziej wnikliwych i owocnych obrad. 
Dołączając się do prac kongresowych zam yka
jących obchody Milenium Państwa Polskiego, 
redakcja przygotowała specjalny numer nasze
go miesięcznika (12), poświęcony w całości 
tysiącletniem u wkładowi architektów  do kul
tury polskiej. '
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(c.d. ze str. 317)

architektury jako sztuki, w ydaje się, że można 
go sprowadzić do trzech podstawowych pytań:
1) W  jakim zakresie nasza twórczość architek
toniczna powinna posiadać w artość dzieła sztu
ki?
2) Skąd wziąć środki na tak pojmowaną twór
czość architektoniczną?
3) Jak zabezpieczyć możliwości pracy twórczej 
dla tych dzieł architektonicznych, które w y
m agają opracowania projektowego na szcze
gólnie wysokim poziomie?
Nie jest łatwo odpowiedzieć na te pytania.
W  przypadku pierwszego pytania, projektant 
przedstawi inne argum enty kwalifikujące dany 
obiekt do twórczego opracowania jako dzieła 
sztuki, a inne przedstawi inwestor. Inne bę
dzie spojrzenie z perspektyw y stolicy na wa
lor architektoniczny osiedla położonego na 
tzw. prowincji, a inne społeczeństwa, które 
w nim przebywa i które spędzi tu całe swoje 
życie. Zasady wyznaczania tematów czy obiek
tów ważnych dla uformowania oblicza plas
tycznego m iasta wym agają dyskusji i ściślej
szego sprecyzowania.
Pytając o środki na realizowanie tzw. architek. 
tury  twórczej, nie myślę tu o kosztach na 
wystrój architektoniczny czy zdobnictwo. 
Oszczędna i tania architektura może być rów
nież bardzo dobra. Ale rozwój architektury 
wymaga sięgania po nowe konstrukcje i no
we m ateriały  budowlane, aby szukać rozwią
zań lepszych i ekonomiczniej szych- móc wy
pracowywać nowe środki wyrazu, a równo
cześnie lepiej rozwiązywać ram y dla nowych 
form życia społecznego. O bracając się pośród 
jednego zestawu środków materiałowych i kon
strukcyjnych, dojdziemy szybko do zupełnej 
oschłości, schematyzmu i skostnienia styli
stycznego, a równocześnie zamkniemy sobie 
drogę do doskonalenia naszego w arsztatu za
wodowego. W prowadzenie zaś dziś nowości 
trochę tylko odbiegających od stosowanych 
schematów jest bardzo trudne do przyjęcia 
przez inwestora, przez organy opiniujące i przez 
wykonawcę, bo w realizacji wymaga trochę 
większego wysiłku i może nieco więcej 
kosztuje.
Na pytanie, skąd wziąć środki na prawdziwie 
twórczą działalność architektoniczną, można 
odpowiedzieć jedynie w ramach gospodarskie
go spojrzenia na całość zadań budownictwa 
oraz środków, jakie są dla niego przeznaczone. 
Najtrudniej jest jednak, zdaniem moim, od
powiedzieć na pytanie: jak powinny wyglądać 
warunki pracy twórczej architekta? Zagadnie
nia te są przedmiotem stałych rozważań w śro
dowisku architektonicznym, a mówiąc ściślej, 
nie tyle trudno jest odpowiedzieć na to py ta
nie, bo pogląd na w arunki pracy mamy, ile 
trudno jest uzasadnić nasze opinie. Bo niby 
dlaczego praca tych 10 czv 15°/o pracowników 
biur projektowych, jakimi są architekci, ma 
być w jakiś specjalny sposób traktowana. 
Pozostała część pracowników biur projekto
wych jest na ógół zadowolna i nie skarży 
się na warunki pracy.
W ydaje się, że nasza argum entacja jest niepeł
na i mało przekonywująca. Za słabo, zdaniem 
moim, akcentuje się specyficzną właściwość, 
a mianowicie, twórczy charakter pracy archi
tekta. Fakt uczestniczenia w pracy twórczej 
akcentujem y co prawda, i to zbyt często, jako 
czynnik zaszczytnie nas w yróżniający, nato
miast nie podkreślam y (a w ydaje się, że wielu 
z nas nie zdaje sobie z tego w pełni sprawy), 
jakie obciążenie nerwowe i jakie wysiłki twór
cze konieczne są podczas twórczej pracy pro
jektowej.
Dyskusja na temat warunków dla twórczości 
nie może pominąć problem atyki psychicznego 
procesu tworzenia, ponieważ tylko z głębokiej 
i wnikliwej charakterystyki tego procesu moż
na wyciągnąć najistotniejsze wnioski dla orga
nizacji pracy twórczej. A takie wnioski trzeba 

(dokończenie na str. 383)
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Numer 119 "l'A rchitecture d'Aujourd'hui" 
z marca 1965 przyniósł publikację wyników 
ankiety rozpisanej wśród czołowych osobistoś
ci architektury z licznych krajów  świata. An
k ieta u ję ta  w siedmiu pytaniach dotyczyła 
newralgicznych spraw architektury dnia dzi
siejszego i jutra. Spośród ogromnego m ate
riału wybieram kilka odpowiedzi na pytanie 
dotyczące edukacji architektonicznej, w łaściwe
go przygotowania do zawodu.
,-Zostać architektem  — to długi proces, w któ
rym studia stanowią jedynie małą cząstkę. 
Zamiast wąskiej znajomości technik, którb 
ustawicznie się zmieniają, sugerowałbym stwo
rzenie architektom  szerszego wykształcenia 
w zakresie problemów politycznych, techno
logicznych, społecznych i estetycznych na
szych czasów" — Theo Crosby, W ielka 
Brytania (str. 16).
„W Japonii wykształcenie architektów  prowa
dzą sekcje uczelni technologicznych, a nie 
uczelni samodzielnych. Nie w ydaje mi się, by 
była to sytuacja korzystna do wychowania 
prawdziwych talentów. W ykształcenie archi
tektów musi w ynikać w równej mierze z za
łożeń kulturalnych co technicznych. Trzeba im 
również dać obraz całości działań ludzkich 
tworzących życie społeczne (polityczne, eko
nomiczne, kulturalne)” — Junzo Sakakura- 
Japonia (str. 62).
„Studia architektoniczne muszą coraz bardziej 
wcielać się w studia uniwersyteckie. Z tych 
samych racji, dla których dziś wymaga się 
od architekta znajomości techniki, jutro w y
magać się będzie znajomości socjologii, bio
logii, filizofii itp. Chodzi nie o wzmacnianie 
studiów technicznych kosztem innych dys
cyplin, lecz o stworzenie architektowi możli
wości odnalezienia miejsca w przyszłym spo
łeczeństwie, gdzie będzie miał do odegrania 
rolę podstawową" —- George Candilis, Fran
cja (str. 12).
C ytaty powyższe, w ybrane przeze mnie spośród 
mnóstwa innych, m ają pewną myśl wspólną, 
napiętnowane są wspólną tendencją. Architekt 
współczesny obowiązany jest znać doskonale 
technikę. Znamy to 'z  doświadczenia własnego 
kraju. Poważny procent studiów zajmują przed
mioty z konstrukcją budowli związane, głów
nym probierzem państwowego egzaminu, od 
którego zależy możliwość samodzielnego upra
w iania zawodu, są problemy techniczne. Egza
min ten zresztą uprawnia właśnie również do 
rozwiązywania prostych zadań z tej dziedzi
ny. Sytuacja oczywiście godna jedynie po
chwały tak długo, póki świadomi jesteśm y, iż 
technika jest jedynie środkiem w działalności 
architekta i to środkiem nie jedynym. Postu
laty  wysuwane w powyższych cvtatach dążą 
do sytuacji, w której architekt byłby obowią
zany znać pozostałe środki równie doskonale, 
jak środki techniczne. Dzięki statyce, mecha
nice budowli, naukom konstrukcji jest świa
dom technicznego funkcjonowania budynku. 
Dzięki psychologii, socjologii i innvm naukom 
społecznym powinien być świadom użytkowe
go funkcjonowania obiektu. Dzięki ekonomii, 
prawu i innym może jeszcze naukom powinien 
być świadom ekonomicznych stron owych pro
cesów.
Jestem  świeżo pod wrażeniem uroczej książki, 
zwłaszcza, że stała się ona niemałym zaskocze
niem. W zięta z obowiązku wykonywanych stu
diów, przerodziła się w pasjonującą lekturę, na 
poły beletrystyczną, miejscami wręcz krym i
nalną. „M uratorzy poznańscy XVII w ieku” Ka
zimierza Malinowskiego. Życiorysy i działal
ność zawodowa takowych, odtworzone na pod
stawie archiwalnych dokumentów. A ponieważ 
najwięcej z nich zachowało się w archiwach 
sądowych, stąd ów posmak chwilami krym i
nalny. Procesowali się zresztą nasi praojcowie 
zażarcie i namiętnie. To skarżeni z racji nie
dbałego wykonywania prac im powierzonych, 
które czasami naw et walić się poczęły, to na 
skutek niewykonania zadań w przewidzianym 
terminie, bądź też po prostu w różnych spra
wach życiowych, jak na przykład „gdy prze

łamawszy nakazy cechowe w wyszynk napoje 
różne brali. Innym zaś razem sami w charak
terze oskarżycieli w ystępując, pozywali swych 
kooperantów: bo im stolarz w umówionym ter
minie okien nie wstawił, lub przyjęci ucznio
wie do innego mistrza uciekli.”
Przez suchy staropolski język faktów odnoto
wanych na sali rozpraw wyłania się obraz co
dziennej pracy architekta sprzed lat kilkuset. 
Troski i kłopoty zaskakują swą aktualnością. 
Przerzucając te karty, wydaje się, iż jedyna 
różnica w zestawieniu z naszym zawodowym 
dniem powszednim, to wielka samodzielność 
i odpowiedzialność ówczesnego architekta. Ar- 
chitektor, murator, czasami wręcz murarzem 
zwany, myślał o całości, prowadził budowlę 
od pierwszych koncepcji na papierze, aż do 
wprowadzenia właściciela. On i tylko on był 
wyłącznie odpowiedzialny za użyteczność bu- 
dowoli, wygodę, jaką zapewnić była winna, 
i za jej trwałość, sposób konstruowania, 
dobór materiałów  i ich zabezpieczenie, a nad
to i za jej piękno, jej „przyjemne dla oka 
kształty”.

Już W itruwiusz pisał, iż budowlę cechować 
powinny trzy zalety: firmitas, czyli trwałość, 
utilitas, czyli użyteczność, venustas, czyli pięk
no. Nie potrafiłem dokładnie Ustalić, w k tó
rym momencie dziejowym odpowiedzialność za 
firmitas przeszła w ręce innego człowieka. 
Zawód konstruktora budowlanego otrzymuje 
powszechne święcenia chyba gdzieś na prze
strzeni ubiegłego stulecia. Architektowi po
została troska o zapewnienie utilitas i venus
tas budynku. Myślę oczywiście o stronie for
malnej, sytuacji prawnie uznanej. Nie o stanie 
faktycznym, o którym pisze Le Corbusier 
w swej "Vers line architecture”, mówiąc, iż 
prawdziwą, wielką architekturę w XIX wieku 
tworzyli w łaśnie inżynierowie konstruktorzy 
w swych mostach, strukturach pierwszych 
dużych hal dworcowych, ogrodnik Paxton w 
Pałacu Kryształowym (pomysł wielkiego in 
spektu).
W  rezultacie owej przedziwnej atmosfery, 
która cechowała wiek XIX, istotę architektury  
sprowadzono jedynie do spraw z pięknem 
związanych, pojmując równocześnie to piękno 
w specyficzny sposób, dla tamtych lat cha
rakterystyczny. A rchitekt stał się dekoratorem 
budynku, w całej rozciągłości tego terminu. 
U tilitas poszło w zapomnienie, a w każdym 
razie podporządkowane ściśle zostało pierw
szoplanowej działalności dekoracyjnej. W y
starczy w tym względzie sięgnąć do Johna 
Ruskina, który w licznych wypowiedziach pre
cyzuje w ten sposób credo artystyczne epoki. 
Istotę architektury widzi on w ornamencie, 
czyli w całej pozafunkcjonalnej warstw ie 
obiektu.
Reakcja była przeto w pełni zrozumiała. Cor- 
busierowskie hasło: „dom jest maszyną do
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mieszkania" wywołało swego czasu wiele za
sadniczych protestów  dla swej rzekomo apoka
liptycznej wizji wpisania człowieka w tryby 
bezosobowej ponadludzkiej techniki. A wszak 
był to jedynie apel o pełną rehabilitację utili
tas. Z kart wspomnianej wyżej publikacji- 
-manifestu odczytać łatwo istotę zafascyno
wania autora postępem techniki i głównym jej 
płodem — maszyną wszelkiego rodzaju: ma
szyna jest celowa, nie ma w niej miejsca na 
cokolwiek zbędnego, wszystko służy zadaniu, 
do jakiego została powołana.
W  rozumowaniu Corbusiera dom służy do 
mieszkania i zadanie to powinien wypełniać 
z celowością i precyzją maszyny powołanej do 
wykonywania określonych zadań. Mieszczą się 
w tym założeniu wszystkie atrybuty  budowli, 
boć trwałość i piękno są warunkam i precyzyj
nego jej działania. Nie jest jednak rzeczą 
przypadku, że w tym ujęciu wyeksponowane 
zostaje właśnie utilitas, zapoznane przez okres 
blisko stuletni.
Reakcja była jednak bardzo gwałtowna. 
W  swych radykalnych postaciach wyrażała 
się w latach dwudziestych poglądami, iż pięk
no jest automatycznym wynikiem każdego 
konstrukcyjnie celowego rozwiązania, lub, że 
wszystko co funkcjonalne jest tym samym 
piękne. Lecz gdy potrzeba użyteczności, funk
cjonalności obiektu stała się powszechnie 
uznaną oczywistością, przestała być probie
rzem postawy nowoczesnej i nie trzeba było 
o nią staczać bojów, rychło okazało się, jak 
nie przecząc jej, szukać można rozwiązań bar
dziej lub mniej venustas zapewniających. Ale 
może właśnie owe skrajne' tendencje sprowo
kow ały rozszerzenie się w następnej deka
dzie stanowiska, w myśl którego piękno trak
tować należy nie jako ewentualny,^ luksuso
wy dodatek, lecz jako integralna cześć progra
mu w arunkującego sprawne działanie obiektu. 
Człowiek obiekt' użytkujący przestał być ro
zumiany wyłącznie biologicznie, a wydajność 
jego jako siły roboczej mierzona wyłącznie 
stanem fizycznym jego organizmu.
Dom służy do mieszkania. Lecz co to w łaści
wie znaczy: mieszkać? Jakie są w tym wzglę
dzie potrzeby człowieka, zwłaszcza owe po
trzeby wyższe, ponad biologiczne? Kilkadzie
siąt lat rozwoju wsnółczesnej architektury  — 
to poszukiwanie odpowiedzi na te pytania, 
poszukiwania prowadzone jak dotychczas na 
drodze czysto intuicyjnej. W prawdzie sweao 
czasu konstrukcje budynku również rozwiązy
wano na drodze intuicji i doświadczenia, ale 
działo się to tak dłuao, póki rozw ijaiaca się 
nauka nie stworzyła odpowiednich metod pro
jektowania i obliczania.

W iedza o człowieku, motywach jego postępo
wania, potrzebach, zwyczajach czyni powolne 
lecz stałe postępy. Intuicja i doświadczenie 
nie oparte na podstawach nauk odpowiednich, 
przestaną się w krótce liczyć. Głosy zacyto
wane we w stępie tego artykułu w ynikają z ta 
kich właśnie przewidywań. A takują mnie jed
nak przedziwne myśli: czy wystarczy, że archi
tekt wzbogaci swą wiedzę o znajomość owych 
dziedzin? czy nie grozi nam aby powstanie no
wego zawodu, jakiegoś technologa, który przej
mie odpowiedzialność za utilitas budynku, jak 
w ubiegłym stuleciu konstruktor przejął tros
kę o jego firmitas?, a architektowi pozostaną 
wyłącznie starania' o piękno?
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Spośród usług, które pow stają w każdym nowym siedlisku ludzkim, nie
wątpliw ie pierwsze miejsce zajmuje handel. On również w dużej mierze 
kształtuje bardziej atrakcyjne fragm enty miasta.
Dzięki temu, że ośrodki handlu z natury  rzeczy ściągają zazwyczaj licz
nych mieszkańców, należą one do najruchliwszych miejsc w mieście, 
uzewnętrzniają jak  gdyby jego żywotność.
Masa towarowa i stopień zaopatrzenia dają wyraz zamożności społeczeń
stwa, zaś sposoby rozprowadzenia towaru wśród ludności, technika handlu, 
architektura budynków i pomieszczeń handlowych świadczą o stopniu 
cywilizacji i kultury.
I nie trzeba udowadniać, że od prawidłowego rozmieszczenia ośrodków 
handlowych w organiźmie miejskim uzależniona jest jego prawidłowa 
struktura. Każde miasto, niezależnie od jego wielkości i charakteru spo
łecznego i gospodarczego, jest tworem przestrzennym, kompleksowym
0 określonym układzie wewnętrznym.
Sieć handlu detalicznego stanowi jeden z istotnych składników tego układu, 
a zasady jej struktury należy zaliczyć do głównych czynników twórczych, 
krystalizujących obraz miasta.
Z punktu widzenia rozmieszczenia i charakterystyki sieci ważną rolę speł
niają następujące elementy:
— wielkość miasta,
— układ strukturalny i przestrzenny,
—• charakter społeczny i gospodarczy m iasta jako całości (ośrodek prze

mysłowy, adm inistracyjny, usługowy, turystyczny, wypoczynkowy itp.),
__ sposób zabudowy (wielokondygnacyjna, niska, zwarta, rozproszona),
__ system kom unikacji w mieście, wiążącej miasto z przyległymi do niego

rejonami.
Wielkość m iasta pociąga za sobą określone prawidłowości przestrzenne
1 strukturalne, które z kolei wpływają na ilość, rozmieszczenie, wielkość 
i charakter punktów sprzedaży detalicznej. Z rodzajem zabudowy m ieszka
niowej wiąże się na ogół różne jej usytuow anie w przestrzennej strukturze 
miasta i stąd wynika różne zagęszczenie ludności.
W istniejących zabudowach miejskich są bardzo duże rozpiętości w gęs
tości zaludnienia. Kształtuje się ona u nas od 40 do 800 mieszkańców na 
ha (netto), a w niektórych m iastach innych krajów  znacznie więcej. Ma 
to istotny wpływ na stopień nasycenia miejscami sprzedaży oraz na ich 
wielkość i specjalizację.
W śród czynników oddziaływujących na sieć handlową m iasta duże zna
czenie ma kom unikacja w iążąca miasto z przyleałym do niego terenem, 
z istniejącym i w bezpośrednim zasięgu środków kom unikacji masowej m ia
steczkami i wsiami. Im bardziej jest rozbudowana sieć komunikacyjna, 
tym lepsze istnieją warunki dojazdu ludności z terenów sąsiadujących. 
Powoduje to wzrost popytu na artykuły żywnościowe (i nie żywnościowe) 
i rzutuje w konsekwencji na zwiększenie użytkowej powierzchni handlo
wej w mieście, stanowiącej ośrodek gospodarczy, względnie usługowy 
przyległego terenu. Rozmieszczenie sieci w samym mieście powinno w pew
nym stopniu również odpowiadać zapotrzebowaniu ludności dojeżdżają
cej. Chodzi o to, aby dla miejsc sprzedaży pewnych artykułów, zwłaszcza 
specjalistycznych, nie żywnościowych, przewidzieć lokalizację w pobliżu 
dworców kolejowych i autobusowych.
Rozpatrując zagadnienie rozmieszczenia sieci handlowej w układzie 
przestrzennym miasta, przyjm ujemy stosowany dziś powszechnie podział 
m iasta na trzy zasadnicze rodzaje zgrupowań zabudowy: osiedlowe, 
dzielnicowe i śródmiejskie. Zastosowanie pełnego podziału hierar
chicznego na wyższe grupy ma swoje uzasadnienie tylko w strukturze 
miast wielkich. W  m iastach mniejszych może zaistnieć tylko podział
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Urbanistyka
handlu

dwustopniowy, a miasta całkiem małe, k tó 
rych granice mieszczą się w niewielkich od
ległościach, w ogóle podziału nie potrzebują. 
W kształtow aniu sieci handlu detalicznego 
w mieście dąży się do stworzenia sieci w for
mie systemu zgrupowań miejsc sprzedaży oraz 
koncentracji ich w ośrodki handlowe. S tano
wią one zespół miejsc sprzedaży detalicznej, 
organizowane według jednorodnej koncepcji 
urbanistycznej, architektonicznej i handlowej, 
a przeznaczone do kompleksowego zaspoka
jania potrzeb nabywców.
Za metodą tworzenia zgrupowań miejsc 
sprzedaży przemawiają względy funkcjonalne, 
ekonomiczne i społeczne.

O ś r o d k i  o s i e d l o w e  &
Podstawową sieć handlu detalicznego w mia
stach tworzą placówki codziennych zakupów. 
Lokalizacje ich są ściśle związane z terenami 
budownictwa mieszkaniowego. Placówki pro
wadzą sprzedaż artykułów  o największej 
częstotliwości zakupów w grupie spożywczej: 
ogólno-spożywczych, nabiałowych, piekar
skich, owocowych, warzywniczych, mięsnych, 
w ędliniarskich oraz w grupie artykułów  nie- 
spożywczych: mydlarskich, farbiarskich, pod
stawowych papierniczych i gospodarstwa do
mowego. Przy tym pożądany jest zakład 
fryzjerski i bar kawowy.
N ajbardziej skoncentrowaną formę prze
strzenną ośrodka osiedlowego przedstawia 
sklep powszechny jako pawilon pod jednym 
dachem. Lokowane są . one w pobliżu 
mieszkań. Odległość od najdalszego miesz
kania nie powinna przekraczać 250 m, aby 
mieszkaniec odbywający drogę pieszo (licząc 
szybkość 4 km/godz.) mógł łącznie z przejś
ciem dokonać zakupu w czasie około 10 mi
nut. Przyjmując więc wielkość powierzchni 
terenu obsługiwanego za stałą, będziemy mieli 
do czynienia ze zmienną liczbą mieszkańców 
w zasięgu obsługi różnych osiedli, zależną 
od gęstości zaludnienia.
W ielkość ośrodka handlowego w ynika ze 
wskaźnika podstawowej sieci handlowej ca
łego osiedla. Oficjalnie aktualne wytyczne 
określają jego wielkość na 140 m2— 170 m2 
pow. użytkowej na 1 tys. mieszkańców, przy 
czym udział powierzchni przeznaczonej dla 
sprzedaży artykułów  spożywczych ma kształ
tować się na ca 70°/o, czyli wynosić 100— 
120 m2 pow. użytkowej na 1 tys. miesz-- 
kańców.
Użytkowa powierzchnia pomieszczeń handlo
wych (Pu) niezbędna dla obsługi mieszkańców 
jest funkcją liczby mieszkańców w rejonie 
obsługiwanym.
Przykład, rys. 1: powierzchnia terenu w pro
mieniu obsługi 250 m wynosi w przybliżeniu 
ok. 20 ha. Na terenie tym przy gęstości za
ludnienia:
1) 80 M/ha będzie 1600 mieszkańców,
2) 400 M/ha będzie 8000 mieszkańców,
3) 600 M/ha będzie 12000 mieszkańców.
Przyjmując za wskaźnik potrzebnej po
wierzchni użytkowej 170 m2/100M otrzymamy:
w przypadku 1) 270 m2/Pu
„ „ 2) 1360 m2/Pu
„ „ 3) 2040 m2/Pu
Analogiczny schemat lokalizacyjny odpo
wiadać może' małym miastom o zbliżonych 
liczbach mieszkańców i wielkościach tery to
rialnych oraz o jednym ośrodku handlowym. 
Inny natom iast będzie program ośrodka, jego 
wielkość, dobór branż i asortym ent towarów, 
ilość m asy towarowej, gdyż będzie w tedy 
stanowił centralny ośrodek handlowy dla da
nego m iasta i będzie zawierać narzut ogólno- 
miejski, zapew niający mieszkańcom pełniejsze 
zaopatrzenie niż w ośrodku osiedlowym.
W  konsekwencji wskaźnik powierzchni użyt
kowej obliczony dla sieci podstawowej handlu 
należy odpowiednio zwiększyć na podstawie 
przeprowadzonych badań oddzielnie dla każ

dego z miast będących przedmiotem opra
cowań.

D z i e l n i c o w e  o ś r o d k i  h a n d l o w e  
(rys. 5)

W iększe zgrupowanie ludności w mieście, 
obejmujące szereg osiedli (dzielnice), posiada 
większy niż w osiedlach ośrodek handlu, sta
nowiący uzupełnienie sieci ośrodków osiedlo
wych. M ieszkańcy m ają możność zaopatryw a
nia się Tam poza artykułam i codziennych po
trzeb w artykuły nabywane rzadziej.
Program ośrodka dzielnicowego powinien w y
nikać z programu rozwoju sieci handlowej 
całego m iasta oraz nawiązywać do wielkości 
i rodzajów jednostek handlowych w ystępu
jących na terenie . osiedli mieszkaniowych 
jako sieć podstawowa.
Dzielnicowy ośrodek handlowy obejmuje poza 
artykułam i spożywczymi i niespożywczymi 
podstawowego zaopatrzenia artykuły spo
żywcze o pełnym asortymencie, a mianowi
cie: rybne, garm ażeryjne, delikatesy, napoje 
alkoholowe winne, cukiernicze oraz arty 
kuły przemysłowe okresowego zaopatrzenia, 
jak odzież, obuwie, art. tekstylne, art. gospo
darstw a domowego, perfumeryjno-drogeryjne, 
księgarsko-papiernicze, elektrotechniczne, że
lazne, fotooptyczne, art. sportowe, zabaw- 
karskie, m eblarskie i inne.
W dzielnicy może występować więcej niż je 
den ośrodek handlowy, a to w zależności od 
jej układu przestrzennego, charakteru, form 
zabudowy i układu komunikacyjnego.
Ta konieczność może wyniknąć zawłaszcza 
przy projektowaniu sieci handlu detalicznego 
w m iastach istniejących.
Najbardziej prawidłową formą organizacyjną 
ośrodków dzielnicowych jest koncentracja 
usług handlowych. W tym przypadku jako 
orientacyjny program użytkowy ośrodka 
można uważać:
— supersam o pow. użytkowej 500—800 m2,.
— sklep rybny o pow. użytkowej 90 m2,
— sklep wielodziałowy (mały dom towarowy) 

z art. przemysłowymi o pow. użytkowej 
1200—2000 m2.

Dodatek do wskaźnika urbanistycznego sieci 
podstawowej dla ośrodka dzielnicowego 
kształtuje się orientacyjnie w granicy 50— 
80 m2 na 1000 mieszkańców.
Sieć handlu w dzielnicy składa się z ośrodka 
dzielnicowego, który stanowi jądro układu 
ośrodków handlowych sieci podstawowej 
w osiedlach wchodzących w skład dzielnicy 
oraz z ośrodków osiedlowych. Ośrodek dziel
nicowy zawiera potrzebną powierzchnię 
użytkową zaopatrzenia podstawowego co
dziennych zakupów dla ludności m ieszkającej 
w zasięgu 250 m od ośrodka oraz zaopatrze
nia okresowego dla mieszkańców całej dziel
nicy.
Zasięg obsługi ośrodka dzielnicowego nie po
winien przekraczać 1000 m odległości od 
skraju dzielnicy. Kupujący, zamieszkały 
w najodleglejszym punkcie dzielnicy, może 
odbyć drogę pieszo w ciągu 15 min. przy 
szybkości 4 km/godz. Zasady te opierają się 
na założeniu, że przeważająca większość 
mieszkańców udaje się po zakupy pieszo. 
Rozmieszczenie ośrodków handlowych, - two
rzących sieć handlu detalicznego w dzielnicy 
można przyjąć dla miast o zbliżonych roz
miarach terytorialnych i wielkości zaludnienia 
(rys. 2).
Schematy rozmieszczenia, zasięg pola obsługi 
będą analogiczne, jak również i zasada dwu- 
stopniowości ośrodków.
Zadania i program ośrodków handlowych 
zaopatrzenia podstawowego pozostają nie
zmienne. Inny natom iast będzie ośrodek cen
tralny sieci, k tóry  staje się ogólnomiejskim. 
Jego program poza zaopatrzeniem podstawo
wym musi objąć resztę potrzeb mieszkańców 
i przyjezdnych w  mieście. Ustalenie programu 
ośrodka i wskaźnika potrzebnej powierzchni 
użytkowej trzeba, jak już powyżej wspom

niano, przeprowadzić dla każdego miasta od
dzielnie.
Przy intensywnej zabudowie zaludnienie ujęte 
zarysem schematu (rys. 2) można przyjąć do 
50 000, nie przekraczając obowiązujących w y
tycznych dotyczących norm zagęszczenia.

O ś r o d k i  o g ó 1n o  m i e j s к i e

M iasta większe, składające się z szeregu dziel
nic, wym agają wzbogacenia sieci o ośrodek 
ogólnomiejski. Przyjmując w dzielnicach dwu
stopniową sieć ośrodków handlowych (rys. 
2 i 5), otrzymamy w mieście większym sieć
0 układzie trzystopniowym (rys. 3 i 6). Ogól
nomiejski ośrodek handlowy obejmuje arty 
kuły spożywcze i niespożywcze codziennego
1 okresowego zaopatrzenia oraz branż w yspe
cjalizowanych o wąskim i głębokim asorty
mencie towarowym. Charakterystycznym i 
obiektami handlowymi w ośrodku ogólno
miejskim są domy towarowe, supersamy, duże 
pawilony handlowe prowadzące sprzedaż ar
tykułów niespożywczych oraz stosunkowo 
niewielkie, wąsko wyspecjalizowane w tymże 
zakresie sklepy. W ielkość powierzchni użyt
kowej handlowego ośrodka ogólnomiejskiego 
wynika z ogólnego programu handlu dla ca
łego miasta, z tym że dodatek do wskaźnika 
urbanistycznego sieci podstawowej dla han
dlowego ośrodka ogólnomiejskiego powinien 
się kształtować w zależności od charaktery
styki m iasta i, powtarzając jeszcze raz, po
winien być dla każdego m iasta obliczany 
oddzielnie.
W przybliżeniu — w m iastach posiadających 
trzystopniową sieć ośrodków handlowych, 
w których w ystępują zorganizowane ośrodki 
dzielnicowe, narzut mieści się w granicach 
80— 130 m2 na 1000 mieszkańców, zaś w mia
stach o dwustopniowej sieci ośrodków han
dlowych. w których nie w ystępują ośrodki 
dzielnicowe, a jedynie ośrodki osiedlowe 
w granicach 160— 180 m2 na 1000 mieszkań
ców. Dodatkowo należy uwzględnić czynią
cych zakupy w mieście przyjezdnych z przy
ległego rejonu podmiejskiego oraz czasowo 
przebywających w mieście.
W m iastach wielkich przekraczających orien
tacyjnie podaną liczbę 50 000 mieszkańców 
rozmiary centralnego ośrodka ogólnomiej
skiego mogą urosnąć do wielkości, która 
staje się już męcząca dla kupujących, ponie
waż odległości wewnątrz ośrodka są zbyt 
długie do przejścia, a orientacja staje się 
utrudniona. Zbyt wielkie nagromadzenie lud
ności w jedno skupisko stwarza również 
trudności kom unikacyjne. Pożądane jest 
w tedy aby powstało więcej niż jeden równo
rzędnych ośrodków ogólnomiejskich (rys. 
4 i 7). Każdy z nich poza artykułam i przewi
dzianymi programem dla ośrodka śródmiej
skiego mógłby posiadać swoją specyfikę, 
rozw ijając bogaciej jedną z w ybranych 
branż. Byłoby to dla kupujących ogromnym 
ułatwieniem w odnajdywaniu miejsca zaku
pów poszukiwanych artykułów. Jednocześnie 
pozwoliłoby to uniknąć wielu ujemnych skut
ków, ‘jakie stwarza zbyt wielki ośrodek han
dlowy.
Ośrodki handlowe pozamiejskie, czy między
miastowe (regional centers), muszą być w na
szych w arunkach przeanalizowane pod 
innymi aspektami niż w krajach kapitalistycz
nych o wielkich aglomeracjach miejskich 
i silnie rozwiniętej i upowszechnionej moto
ryzacji indywidualnych środków komunikacji. 
W  niniejszych koncepcjach określenia 
„dzielnica", „osiedle" — użyte są przez ana
logię ze stosowanymi w nomenklaturze po
jęciami urbanistycznymi, .mówiącymi o hie
rarchicznym podziale miasta. Nie należy ich 
identyfikować z istniejącym i granicami ad
ministracyjnym i podziału miasta.
Podział zastosowany w schematach jest 
ujęty  pod kątem  potrzeb struktury przedsta
wionych koncepcji sieci handlu detalicznego 
i adaptow any do miast istniejących — na

322



Stołeczny 
pas handlowy

pewno nie będzie się pokrywał z istniejącym  
podziałem adm inistracyjnym . Natom iast może 
to mieć miejsce w m iastach dopiero projek
towanych, nowych.
Koncepcja* sieci powzięta została również 
w założeniach, że wszystkie ośrodki handlowe 
w mieście będą równom iernie i proporcjonal
nie do swych wielkości oraz zgodnie z pro
gramem zaopatryw ane w masę towarową tej 
samej jakości, że nie będzie konkurencji 
między ośrodkami, lecz w ośrodkach, że podaż 
będzie nadążała za popytem.
Pełna koordynacja szeregu poszczególnych 
czynników może dopiero przynieść spodzie
wane korzyści z przedstawionych koncepcji. 
Spośród nich zasługują na wyliczenie nastę
pujące k o r z y ś c i  d l a  n a b y w c y :
1) Zbliżenie miejsca zakupów codziennych 

i większości okresowych.
2) Ograniczenie konieczności przejazdów 

przez umieszczenie miejsc najczęstszych 
zakupów w zasięgu bliskiego dojścia pie
szego.

3) Ułatwienie w znalezieniu miejsca (w zna
czeniu geograficznym), gdzie można nabyć 
poszukiwany artykuł.

4) Ułatwienie wyboru przy zakupach przez 
koncentrację miejsc sprzedaży według za
sady ,,pod jednym dachem" oraz dzięki 
temu zaoszczędzenie czasu.

K o r z y ś c i  d l a  i n w e s t o r a :
1) Przy systemie handlu uspołecznionego uła t

wienie tworzenia najekonomiczniejszych 
form organizacyjnych sprzedaży (grupo
wanie ew entualnie podziału branż, asorty
mentów, ustalenie wielkości obiektów, 
sklepów, domów towarowych itp.).

2) Usprawnienie transportu zaopatrzenia przez 
skrócenie dróg, gdyż ośrodki handlowe 
grupują rozsiane w wielu przeróżnych 
punktach m iasta drobne obiekty miejsc 
sprzedaży, zm niejszając dzięki temu ilość 
miejsc dostaw.

3) W  handlu uspołecznionym może okazać 
się, że zgrupowania miejsc sprzedaży 
w ośrodkach handlowych większych, 
uzasadni w pełni tworzenie przy nich 
przyośrodkowych magazynów wielobranżo
wych.
Mogłyby one działać z pominięciem hurtu 
centralnego, będąc zaopatryw ane bezpo
średnio przez producentów.
Należy przypuszczać, że dałoby to oszczęd
ności na przeładunku, administracji, nie 
mówiąc o innych korzyściach w ynikają
cych z kontaktów  bezpośrednich produ
centa i sprzedawcy. Jeśli chodzi o korzyści 
natury  projektowania przestrzennego 
wpłynęłoby to w ybitnie na zmniejszenie 
magazynów sklepowych.

(Artykuł napisany na podstawie pracy pro
wadzonej przez autora w Instytucie Urbani
styki i Architektury).

JERZY HRYNIEWIECKI

Nasze określenia urbanistyczne są zbyt do
wolne, by się silić na ścisłe określenie tego, 
co nazywamy „centrum handlowo-usługowym", 
lub „śródmieściem W arszawy", lub wreszcie 
tylko nazwą zaczerpniętą z szeregu konkur
sów, sięgających w „obrzeżny" okres soc
realizmu: „ściana wschodnia". Gdy olbrzymie 
połacie śródmieścia W arszawy są zabudowywa
ne bez wysiłku zwykłymi zleceniami projekto
wymi dla tycn czy innych zespołów, ten jeden 
wycinek przebył kilka konkursów oraz wiele 
dy skusji, zanim przyjął realną formę rodzącycn 
się dziś kształtów  architektonicznych. Długo 
czekaliśmy na właściwe centrum naszej sto
licy. Przez całe dwudziestolecie miasto po
wstawało jako zlepek programowanych 
osiedli, które coraz silniej nacierały na osta t
nie rezerwy terenow e śródmieścia, wnosząc 
ze sobą w większej albo mniejszej skali 
charakter zabudowy podmiejskiej lub osie
dlowej. Z początku osiedla (bardżiej trady
cyjne w formie i treści) przynosiły ze sobą 
na parterach pomieszczenia handlowe i usłu
gowe, potem, w miarę następującej typizacji, 
ciągnęły za sobą spóźnione w realizacji „pa
wilony handlowe", zajm ujące wiele cennej 
przestrzeni, pod którą leżały przestarzałe formy 
lindlejowskich instalacji. Osiedla te zapę
dziły się na tyły ul. Nowego Światu, uloko
wały się na ul. Hożej, wkroczyły na plac 
Teatralny.
Ale zapomniano, że nie skala decyduje o śród
mieściu, lecz „standard", m ateriał i w ykoń
czenie. Ze wysoko można budować i wśród 
pól i lasów, ale dobrze należy budować 
w centrum.
Naturalnie, pojęcia, czym jest centrum sto
licy, bywają różne. W przeszłości dziewiętna
stowiecznej było to „city", dzielnica biur, 
żywa w dzień, m artwa w nocy, lub skupienie 
konkurujących ze sobą lokali rozrywkowych, 
czy wreszcie» wielkie skupisko pomieszczeń 
handlowych, sklepów, domów towarowych, 
barów, restauracji, kawiarni.
Z czasem w m iastach mniejszych te trzy po
jęcia zatarły się, skupiając te funkcje w jedną 
„malowniczą", dość . chaotyczną mieszaninę 
funkcji, bardzo spontaniczną i silnie tętniącą 
życiem. Połączenie tych funkcji zapewniło 
przez całą dobę żywotność tego rodzaju „cen
trum". Rano życie i praca biur, po południu 
wielki ruch handlowy, wieczorem rozrywka 
do późnych godzin nocnych. A jeśli w cen
trum znajdują się jeszcze punkty dystrybucji 
wyżywienia miasta, to od północy ruch w iel
kiego zaopatrzenia aż do świtu pozwoli na 
pełną dobę życia takiego centrum. W  gi
gantycznych m iastach św iata funkcje te są 
rozdzielone, jak  np. w Paryżu, Londynie, 
Tokio.
W m iastach o ok. miliona mieszkańców 
funkcje zrastają się w jednolitą całość. W iele 
z tych funkcji w W arszawie, nie mogąc się 
doczekać właściwych ram, zagnieździło się 
w resztkach starej zabudowy, pozwalających 
bardziej na improwizację i swobodę. Inna część 
funkcji, tych bardziej zależnych od odgórnych 
dyspozycji, także dość bezplanowo i sponta
nicznie w ybrała sobie, kierując się nieomyl
nym instynktem , tereny najbliższe planowa
nemu przyszłemu centrum. W  ten sposób 
przestrzeń zamknięta została Trasą W-Z, 
ciągiem, królewskim (Krak. Przedmieście, 
Nowy Świat), M arszałkowską oraz, rozpływa
jąc się stopniowo ku południowi, stało się 
miejscem skupienia wielu form handlu, roz
rywki i usług.
Powstanie Pałacu Kultury i Nauki stało się 
momentem decydującym dla centrum. Za
równo dominanta wysokościowa, olbrzymie 
znaczenie skupiska „usług kulturalnych", 
w ielkie rezerwy przestrzenne, pozwalające na 
stworzenie dogodnych węzłów i urządzeń 
kom unikacyjnych dla kom unikacji miejskiej, 
podmiejskiej i kolejowej w skali całego 
kraju oraz dające w ielkie przestrzenie rezerwy 
parkingowej — wyznaczyły miejsce i skalę

centrum. W schodnie skupisko zabudowy 
dawnej lub odbudowanej w dawnych zary
sach urbanistycznych, jest już dzisiaj częścią 
handlową i rozrywkową śródmieścia, miesz
czącą wiele niezorganizowanych, za to na 
wysokim poziomie będących, usług indywi
dualnych, które zawsze mogą i będą uzupeł
niać centralnie planowane wielkie organi
zacje usługowe.
Pamiętajmy, choćby na przykładzie Paryża, że 
W ielkie Bulwary z domami towarowymi jak 
Galleries Lafayette, Louvre, Samaritaines 
i in. m ają za sobą Faubourg de Saint 
Honoré z małym, w skali kubaturowej, 
ale wielkim w skali najwyższych wartości — 
towarem. A więc, pomiędzy już „zamieszka
nym" śródmieściem drobnego handlu i usług 
a Pałacem Kultury i Nauki — kombinatem 
rozrywki, kultury i rekreacji, musiaia urodzić 
się spinająca je klam ra brakujących urządzeń 
wielkiego handlu, scentralizowanych usług, 
pracy, no i mieszkania, zwłaszcza dla tycn, 
którzy są niezbędni dia obsługi tego w iel
kiego i nowego centrum, jak  i dia tych, 
którzy ciszę, zdrowie i szeroki oddech wolą 
zastąpić tętnem życia w głównym węźle 
i splocie spraw. W ielu z nas czuje, że miesz
kając w takim splocie spraw, interesów i de
cyzji staje się czynnym aktorem, a nawet re 
żyserem życia. Czy tak będzie — zobaczymy. 
Jak widzimy, ustawienie właściwego pro
gramu „śródmieścia" jest bardzo trudne. 
W łaściwie program ten powinien zawierać 
zaspokojenie wszystkich braków odczuwanych 
w centrum miasta, a więc stać się konsek
wencją dotychczas popełnionych błędów, od
powiedzią na wszystkie życzenia i zażalenia 
ludności. Ale samo zaspokojenie dotychczas 
istniejących potrzeb nie stanowi w ystarcza
jącego programu dla głównej dominanty ar
chitektonicznej miasta. Należałoby stworzyć 
wizję potrzeb nie tylko dnia dzisiejszego, lecz 
pełne' ram y rozwoju na przyszłość. A ta przy
szłość zbliża się szybkimi, siedmiomilowymi 
krokami postępu technicznego, stawia przed 
nami żądania daleko wybiegające poza 
skromne ram y naszych możliwości. Dlatego 
takie zamierzenie powinno mieć w sobie sze
roki oddech „wspaniałego przyszłego świata". 
Powinno w sobie zawierać jak  najśmielsze 
perspektywy, być polem najdalej idących 
eksperymentów technicznych, społecznych, czy 
estetycznych.
„Śródmieście" W arszawy posiada swą długą 
tradycję wywodzącą się z wizji i marzeń, 
a przede wszystkim tęsknot M acieja Nowic
kiego. W pięknych i poetyckich słowach okre
ślił on obrzeże dzisiejszego placu Defilad, ja 
ko „teatr życia wielkomiejskiego", zaś głów'- 
ny ośrodek wysokiego spiętrzenia zabudowy- 
-dominanty dzisiejszego Pałacu Kultury, jako 
erupcję wysokiej zabudowy skupiającej i za
gęszczającej rytm  życia przyszłej stolicy. 
Z dawnych marzeń i wizji M acieja Nowickie
go mamy dziś zarówno miernik skali wysokoś
ci śródmieścia w postaci, niestety, samotnego 
Pałacu Kultury i Nauki oraz decyzje uzupeł
nienia tego akcentu przez dodanie mu do to
w arzystwa szeregu wieżowców „ściany wschod
niej". Zamiast zaprzepaszczonej możliwości 
tarasowego spiętrzenia budynków ciągu Alei 
Jerozolimskich, z wielkim widokiem na isto t
ne ' centrum miasta, mamy rzetelny wysiłek, 
aby to odrobić na ścianie wschodniej. Szczęś
liwie się stało, że po wielu latach kontynuacja 
idei naszego wielkiego przyjaciela i w izjonera 
architektury  dostała się w ręce jego wypróbo
wanych przyjaciół, kolegów i uczniów. Zarów
no główny projektant, Zbigniew Karpiński, 
jak i szereg współpracowników, wywodzą się 
z grona tych, którzy mieli szczęście zetknąć się 
z myślami i marzeniami Nowickiego. Może 
dlatego musimy do realizacji „ściany wschod
niej" stosować kry teria  b. wysokie w ocenie 
rezultatów  zamierzenia. Rzadko kiedy jaki ze
spół architektoniczny na świecie otrzymał tak 
wspaniałe i ambitne zadanie, ale także mało
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który zespół projektow y otrzymał tak małe 
możliwości dla zrealizowania swego zadania. 
Ograniczone możliwości techniczne i m ateria
łowe, przysłowiowy już u nas niski poziom wy- 
nonawstwa, i wreszcie, co chyba jest najgorsze, 
wielka armia tych czy innych „życzliwych" 
doradców, zatwierdzaczy, programowców, eko
nomistów, bez ekonomicznego doświadczenia, 
i wielu innych fachowców, których zawody 
narodziły się z gąszczu biurokratycznych prze
pisów, a są zupełnie nie znane na szerokim 
świecie wśród ludzi odpowiedzialnych nie 
tylko za dzień bieżący, ale i za przyszłość te
go- na co się decydują. Z uznaniem, ale i ze 
smutkiem, mogliśmy obserwować śmieszne tar
gi o każde piętro wysokości budynków, o czę
sto spóźnione decyzje użycia tych lub innych 
materiałów  znanych i używanych na całym 
świecie (pochodzących z surowców, w które 
jest bogata nasza ziemia), a które w ostatniej 
chwili trzeba było zastępować paliatywami. 
W  wyniku ogromu trudności i wysiłku pro
jektantów  „ściana wschodnia" już ukazała 
swe architektoniczne oblicze, zaimponowała 
techniką konstrukcyjną swych szkieletów. 
W zbudziła szerokie nadzieje na wielopozio
mowa układy ruchów pieszych, dostaw samo
chodowych, zaopatrzenia gospodarczego, go
tując się do przejść podziemnych pod w art
kim prądem arterii M arszałkowskiej, w yprow a
dzając z zacieśnionej dzielnicy zaw artej po
między Nowym Światem a Marszałkowską, 
na szerokie rezerwy przestrzenne placu Defi
lad — rezerwy dla masowego parkingu, a mo
że w przyszłości, dla wybudowania na tym 
terenie, godnych, niekoniecznie charakteru, ale 
skali Pałacu Kultury, Innych dominant syl
w ety W arszawy.
Dziś,"gdy plastyczny charakter „ściany w schod
niej" (jak bardzo nie lubię tego określenia!) 
przybiera kształty  coraz konkretniejsze odczu
wamy w yraźny brak dwóch głównych akcen
tów wysokościowych zespołu zam ykających 
z dwóch krańców bogatą kompozycję prze
strzenną całości.
Gmach prasy przy Al. Jerozolimskich na pewno 
stanie się pionem łączącym skrzyżowanie tych 
dwóch najistotniejszych arterii w siatce komu
nikacyjnej W arszawy. Gmach Chemii przy ul. 
Świętokrzyskiej będzie m iał znaczenie klu
czowe, zwłaszcza że przeniesie ram y zespołu 
architektonicznego na drugą stronę M arszał
kowskiej, i może odwróci trochę uwagę od 
haniebnego zagęszczenia mieszkaniówek Grzy
bowa, które w olbrzymich swych formach cias
no' ustaw ionych budynków dzielnie kontynu
ują tradycje Bagna i Pociejowa. W każdym 
bądź razie tęsknim y za wysokim, smukłym 
zamknięciem placu Defilad od północy, i cieszy 
nas możliwość, że te dwa ostatnie elem enty 
śródmieścia wywalczą sobie bardziej samodziel
ną rolę, niż zbyt podporządkowane rytmem 
i wysokością wieżowce mieszkalne w stosun
ku do osi poprzecznej. W szystkie osie po
przecznego rozwoju kom unikacyjnego miasta 
w stosunku do linii północ—południe nie utrzy
mują się, lub pozostają tylko we fragmentach. 
Od osi saskiej przez resztki osi stanisławow
skiej aż do osi W —Z, Pałacu Kultury i Nauki 
— wszelkie poprzecinane nurtem życia kom
pozycje przestrzenne będą tylko reliktam i 
dla rozważań historyków urbanistyki i h isto
rycznymi nazwami dla różnych dzielnic miesz
kaniowych, latawców czy drobnomiasteczko- 
wym zapleczem Nowego Światu.
Jakie są realizacje na świecie, które możemy 
zestawić z nowym centrum W arszawy? Każ
demu nasuną się dwa porównania: Rotter
dam i Sztokholm.
Naturalnie, każdy z tych dwóch obiektów ur
banistycznych powstał w innych warunkach. 
Rotterdam, wzniesiony na ruinach wojennych, 
Sztokholm jako konieczność przywrócenia nor
malnego rozwoju szybko rosnącej stolicy jed
nego z najbogatszych krajów  świata. Ale ist
nieją też cechy wspólne — to problem stwo-

(dokończenie na str. 328)

Program handlowo-usługowy 
„strony wschodniej" 
ul. Marszałkowskiej

ZBIGNIEW KARPIŃSKI

Zabudowa,,stro
ny wschod
n ie j” ul. M ar
szałkowskiej (o- 
toczenia placu 
Defilad) obejmu 
je ok. 1 milio
na m3 kubatu
ry, w tym po
łowa, bo ok. 
500 000 m3 — to 
program biuro
wy.
Zespoły w czę
ści obecnie re
alizowanej (tj. 
między ul.

Świętokrzyską 
a Al. Jerozo
limskimi) mają 

620 000 n r  kubatury, w tym — jedna 
trzecia, tj. 200 000 m3 kubatury mie
szkaniowej (2083 izb dla 3420 miesz
kańców w 1160 mieszkaniach, z tego 
600 mieszkań, mieści się w trzech bu
dynkach wysokich, reszta w ośmiu 
budynkach 11-kondygnacyjnych), 75 000 
kubatury  biurowej, a pozostała kuba
tura, tj. 345 000 md, a więc ok. połowy 
kubatury  i-go etapu realizacji — to 
program handlowo-usługowy.
Budynki mieszkalne zlokalizowane są na 
drugim planie w głębi z dala od arterii
1 tram waju, przy czym partery  i an tre
sole zaw ierające program handlowo- 
usługow y położone są przy pasie pie
szym ulicy handlowej, przebiegającej 
wzdłuż całego założenia równolegle do 
ul. M arszałkowskiej. Między nim a ulicą 
M arszałkowską znajdują się budynki o 
programie wyłącznie handlowo-usługo
wym. Partery tych budynków o szero
kim trakcie (24—30 m) wraz z ulicą pie
szą (ok. 15 m szer.) i parteram i wzdłuż 
niej tworzą wraz z chodnikiem M arszał
kowskiej (15 m) ok. 65-metrowy pas — 
z poszerzeniami handlowo-usługowymi 
w poziomie ulicy. Daszki i klomby 
kwiatów tworzą specyficzny charakter 
tej zupełnie nowej w W arszawie ulicy 
wyłącznie dla pieszych — (która w przy
szłości przejdzie także przez salę ope
racyjną PKO) łączącą ul. Świętokrzyską 
z Alejami.
Program handlowy i usługowy strony 
wschodniej ul. M arszałkowskiej jest uzu
pełnieniem już istniejącego programu 
Pałacu Kultury, głównie kulturalnego 
(Sala Kongresowa, 4 teatry, kina, mu
zea, sale wystawowe, Pałac Młodzieży, 
basen k ry ty  itp. itp.) oraz programu ist
niejącego śródmieścia, między ul. M ar
szałkowską a Nowym Światem — na 
zapleczu strony wschodniej (Filharmo
nia, 3 kina, dwa hotele, dwa domy to
warowe, bank oraz północnej strony pla
cu, delikatesy — itp.), z którym  to zaple
czem śródmieścia układ urbanistyczny 
strony wschodniej jest ściśle powią
zany. W ejście ulicy Rutkowskiego w pa
saż zostało zaakcentowane wieżowcem — 
przy zbiegu ulic Zgoda i Sienkiewicza. 
W  pasie przy ul. M arszałkowskiej — od 
Al. Jerozolimskich, Rotunda PKO —
2 domy towarowe (Dom Pana i Pani — 
połączone na piętrach i w podziemiu — 
Dom Młodzieżowy i dom towarowy dla 
młodzieży), kawiarnie, klub młodzieżo
wy, ośrodek informacji i prasy — oraz za 
obecnym gmachem PKO — który  w 
przyszłości może być przerobiony — 
dom towarowy spółdzielczy, z super
samem spożywczym, barem i kawiarnia.

Pow. użytkowe handl.-usługowe: 
M ieszkań 4l 000 m2 — biur 14 000 n r, 
handlu 38 500 m2 — a więc 3,8 ha, pod
czas gdy cała powierzchnia terenu stro
ny wscnodniej części obecnie realizow a
nej — 4,5 ha, gastronomii 9 500 m2, sal 
widowiskowych 2000 m2. Razem 38,5 +  
+  9,5 +  2 =  50 000 m2 (5 ha) po
wierzchni usługowo-handlowej. Gastro
nomia 23 000 miejsc. Sale wid. 840 
miejsc.
W domach towarowych i na zapleczu 
10 kawiarni, bar szybkiej obsługi (na po
czątku pasażu ulicy Widok) z widoczną 
kuchnią, samoobsługowy system szwedz
ki, z siedzącymi miejscami (590 miejsc 
siedzących) z kawiarnią. Dwa dansingi 
(w domu młodzieżowym i Adrii przy ul. 
Moniuszki w podziemiu, jedno kino (na
przeciw Palladium) kabaret pod kinem, 
z wejściem od ul. Marszałkowskiej z do
mu młodzieżowego.
W „drugim rzędzie" wzdłuż pasażu ulo
kowane są mniejsze sklepy i salony usłu
gowe uzupełniające program dużych do
mów towarowych. A więc, idąc od Al. 
Jerozolimskich, w gmachu MHZ biura 
podróży w powietrzu (LOT), na lądzie 
(PKP, PKS) i na morzu (PLO, Poltracht), 
dalej od ul. W idok bar szybkiej obsłu
gi, delikatesy (małe), kwiaciarnie, bar 
kawowy; przy ul. Rutkowskiego usługi 
krawieckie, gorseciarnia, galanteria, fry
zjer. Oddzielny budynek — 3 kondygna
cje: dom mody (dla mody polskiej z 
pracownią i salką pokazów mody) — 
dalej, wzdłuż pasażu foto-optyka, Ce
pelia, usługi krawieckie, w iniarnia, jub i
ler, perfumeria. Przy budynku kina — 
kiosk ze słodyczami, filatelistyka, a na
stępnie w drugim pasażu — salon pral
niczy, pralnia expresowa, owoce, w arzy
wa, ciastka. Bliżej ul. Sienkiewicza przy 
pasażu — „Dom Pana”, kw iaciarnia przy 
domu pod orłami — księgarnia i k a 
w iarnia „Nike". Między ulicami Moniusz
ki a Świętokrzyską — papeteria, zakład 
kosmetyczny „Uroda” (na antresoli). 
Sklep „Skali", upominki, słodycze — coc- 
tail mleczny. W  „Adrii" kaw iarnia i 
dansing w podziemiu z restauracją — 
bliżej ul. Jasnej — przychodnia lekar
ska, apteka, cały szereg kiosków ruchu, 
telefon itp. Cały transport, dowóz to
warów przez podziemia, zjazdami pod 
pasażem pieszym — od ulic Moniuszki, 
Hübnera, Kniewskiego i Widok.
W  domach towarowych trzy kondygnacje 
sprzedażowe (parter i dwa piętra) oraz 
częściowo podziemia (art. gosp. domo
wego). Transport pionowy — schody 
ruchome i windy. W  innych budynkach 
dwie kondygnacje sprzedażowe (parter 
i antresola).
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Strona wschodnia ul. M arszałkowskiej. Rozwi
nięcie

Rozwinięcie zachodniej ściany pasażu handlo
wego

Rzut parteru pasażu handlowego (powierzchnia 
ciągu dla pieszych zakratkowana). Objaśnie
nia: Î — budynek PKO (sala operacyjna), 2 — 
LOT (sala operacyjna), 3 — PKO (sale opera

cyjne), 4 — PLO (sala operacyjna), 5 — bar 
szybkie j obsługi, 6 — kawiarnia, 7 — dom to
warowy, 8 — delikatesy, 9 — kwiaciarnia, 10 
— kiosk Ruchu, 11 — bar kaw ow y, 12— dom  
mody, 13 — iryzjer 14 — sklepy (kapelusze, 
gorsety, galanteria), 15 — loto-optyka, 16 — 
Cepelia, 17 — jubiler, 18 — perfumeria, 19 — 
kino, 20 — klub prasy, 21 — usługi, 22 — 
pralnia, 23 — słodycze, 24 — artykuły kolo
nialne, 25 — galanteria męska, 26 — księgar

nia, 27 — supersam spożywczy, 28 — bar, 29 
— dom towarowy, W SS, 30 — coctail m lecz
ny, 31 —• winno-cukierniczy, 32 — ,,Skala" — 
artyku ły kreślarskie, 33 — in stytu t piękności, 
34 — artyku ły skórzane, 35 — artyku ły papier
nicze, 36 — kawiarnia i dansing „Adria", 37 — 
sklep lekarski, 38 — apteka.
Rzut antresoli. Objaśnienia: 1 — kawiarnia, 
2 — taras, 3 — dom towarowy, 4 — usługi, 
5 — salon kosm etyczny, 6 — usługi lekarskie
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Stołeczny  
pas handlowy

Ogólny widok skrzyżowania ul. M arszałkow
skiej z A lejam i Jerozolimskimi 
Skrzyżow anie ul. M arszałkowskiej z Al. Je
rozolimskimi. Na pierwszym  planie wejście do 
pasażu handlowego

Do str. 327

Strona wschodnia ul. M arszałkowskiej w idzia
na w  kierunku A lei Jerozolimskich. Zespół 
domów towarowych
Strona wschodnia ul. M arszałkowskiej w idzia
na od strony hotelu Polonia 
Ul. M arszałkowska widziana od strony placu 
Deiilad. Na pierwszym  planie domy towarowe

Zdjęcia wykonane w maju br. przez Zdz. Matka
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Stołeczny  
pas handlowy

(dokończenie ze str. 324)
rżenia oazy ruchu pieszego, spokojnego w nę
trza życia kulturalnego i handlu, przy naj
większym węźle komunikacyjnym miasta, W  
Rotterdam ie kom unikacja m iejska przylega do 
centrum, w Sztokholmie wielopiętrowo prze
chodzi pod układem śródmiejskim. W  Rotter
damie wiąże się z budynkam i mieszkalnymi, 
i w tym jest jej podobieństwo do koncepcji 
warszawskiej, w Sztokholmie zbyt wiele w y
siłków ekonomicznych włożono w gigantycz
ne prace podziemnych tuneli, parkingów i ar
terii, zbyt drogo kosztowało usunięcie istnie
jącej zabudowy, aby w ram y centrum można 
było wcisnąć problem mieszkaniowy. U nas 
usprawiedliwieniem nasilenia ściany wschod
niej mieszkalnictwem były tezy różnego cha
rakteru. Naturalnie, głównym motorem po
w stania mieszkań było pytanie: że jeśli nie 
mieszkania, to co? W ielkie potrzeby społecz
ne, nacisk na każdą powierzchnię mieszkalną, 
priorytet potrzeb mieszkaniowych społeczeń
stwa, i wreszcie, jedyne, usprawiedliwione 
w ydatki inw estycyjne w mieście- stworzyły 
sytuację konieczności realizowania, i to jak 
najszybszego, mieszkań dla blisko 3500 miesz
kańców  w 1160 mieszkaniach.
Oprócz podstawowych racji argumentam i za 
powierzchnią mieszkaniową w centrum miasta 
były: konieczność zapewnienia warunków 
mieszkaniowych dla miejsc pracy w handlu 
i usługach śródmieścia, ożywienie centrum 
miejskiego przez całą dobę (choć trzeba po
wiedzieć, że nie mieszkania w pływ ają na oży
wienie śródmieścia, lecz przede wszystkim 
ruch turystów  i przyjezdnych. Łatwo sobie 
wyobrazić życie Paryża nocne, w którym  bra
liby udział tylko ludzie m ieszkający czy pra
cujący w Paryżu. Mamy dziś dzielnice bardzo 
zagęszczone mieszkaniowo, a bynajmniej nie 
tętniące życiem wielkomiejskim.
Naturalnie, ilość mieszkań na realizowanej 
obecnie ścianie wschodniej — to najwyżej 
1/3 ogólnej kubatury, czyli ok. 200 000 m3, 
pomieszczenia biurowe ok. 75 000 m3, zaś 
przeszło połowę całej kubatury  stanowią po
mieszczenia handlowo-usługowe. W szystkie bu
dynki mieszkalne, zarówno w wieżowcach, jak 
i w zabudowie „paraw anow ej” w stosunku do 
starej zabudowy są odsunięte od arterii i chy
ba daja gwarancję ciszy i spokoju (względne
go), zaś wysokość budynków mieszkalnych za
równo wieżowych jak i 11-kondygnacyjnych 
zanewnia większości mieszkań dobre oświetle
nie, czyste nowietrze, odsuwa hałas ulicy. N ie
stety, standard w ykonania tych mieszkań, cho
ciaż dających w yjątkowe w arunki życia, w 
dalszym ciągu niewiele odbiega od powszech
nego niżu wykonawczego naszego budo
wnictwa. Patrząc na wysiłki projektantów  
formowania centrum, zgodnie z normatywami 
i zasadami przyjętym i dla kraju, budzi w nas 
wątpliwość myśl, czy rzeczywiście zarówno 
strona techniczna, jak i ograniczone do mi
nimum powierzchnie pozwolą w przyszłości 
na dostosowanie się do przyszłych lepszych 
warunków życia? A wiec, czy budynki te 
okażą się w swej strukturze dostatecznie 
elastvczne, dostosowane do przyszłych prze
mian?
Całość zespołu śródmiejskiego stanowią bu
dowle ładnie zróżnicowane wysokościowo, co 
nadaje wąskiemu pasowi zabudowy piękną 
„ałebię”. I jest to na pewno jedno z najwyż
szych osiągnięć architektonicznych tego k ra j
obrazu miejskiego. Zmusza to projektantów  
do rygorystycznego kształtow ania tzw. piątej 
elewacji, czyli powierzchni dachów czy ta ra 
sów widzianych z góry. Przy naszych trud
nościach m ateriałowych i wykonawczych jest 
to zadanie trudne i niewdzięczne. Zbyt dużo 
jeszcze pracy rzemieślniczej i nieuprzemysło- 
wionej tkwi w robotach dekarskich i w wypo
sażeniu aparatury  ustaw ianej na dachach 
(wentylacja, kominy itp.), aby nie wyrazić oba
wy w stosunku do opracowania, a zwłaszcza 
konserw acji tych wielohektarowych połaci. 
Piękne perspektyw y roztaczają się przed kon

cepcją podwójnego ciągu pieszego wzdłuż ulicy 
M arszałkowskiej i równolegle do niej na ty 
łach wielkich kubatur domów towarowych. Ten 
wewnętrzny ciąg pieszy, o szerokości w ewnętrz
nej ulicy pieszej ok. 15 m, szerokości przejś
cia pod traktem  handlowym 24—30 m 
oraz 15-metrowym chodnikiem wzdłuż ulicy 
Marszałkowskiej w spaniały pas ruchu pieszego 
— to przyszły prawdziwy salon miasta. Zorgani
zowanie w ten sposób powierzchni życia w iel
komiejskiego stawia przed realizatoram i w iel
kie zadania w dziedzinie wykonania i w yposa
żenia podłóg i ścian tego ciągu. Nie sposób 
ograniczyć się do krzywo kładzionych płyt 
betonowych lub falistej w arstw y asfaltu. Tak 
samo zagadnienie szyb wystawowych nie po
winno polegać na tym, aby, przełamując od
bicia, stworzyć rodzaj lunaparkowego ciągu 
krzywych zwierciadeł. Najważniejszą sprawą 
będzie na pewno spotkanie płaszczyzn ścien
nych z płaszczyzną poziomą. Ale przede w szyst
kim ważne będą trzy podstawowe elementy: 
dobre i w ielkie szyby, mądra świetna arm a
tura oświetleniowa, a... przede wszystkim moż
liwość utrzym ania idealnej czystości. N ie
spełnienie tych trzech kardynalnych w arun
ków może przekreślić największe wysiłki 
projektantów. Niestety, u nas mamy za mało 
przykładów dających pewność zrealizowania 
tych wymagań. (Chociaż optymizmem napawa 
nas stopień dokładności w ykonania i pedan
teria w utrzym aniu pewnych obcych am ba
sad — wykonanych rękami naszych rzemieś
lników i utrzym ywanych w czystości przez 
naszych pracowników).
W ielki ciąg handlowy równoległy do ul. M ar
szałkowskiej jest chwilowo przerwany istn ie
jącym gmachem (PKO), ale jest nadzieja, że 
projekty uwzględnią możliwość przeprowadze
nia tego ciągu przez przebudowany budynek 
lub pod nim.
Nie ma powodu dłużej opisywać wszelkich 
możliwości stworzenia świetnego w nętrza te 
go nasa handlowego. W ysoko stojącą u nas 
rzeźba i grafika mogą zapewnić piękne 
onracowanie tzw. małych form urbanistycz
nych. Myślę, że zarówno kultura ałównvch 
projektantów , jak i nasze możliwości a rty s
tyczne nie potrzebują powoływania się na wzo
ry  istniejących rozwiązań nowoczesnych ośrod
ków handlowych świata, chyba że to będzie 
konieczne dla5 ośmielenia inwestorów, aby 
swoim zwyczajem nie zaczęli oszczędzać na 
wykończeniu. Liczę, że wnętrza tego ciąrru 
handlowego mogą się stać rew elacją współ
życia plastyki polskiej z architekturą, han
dlem i rekreacją.
Brak programu kulturalnego w inwestycjach 
ściany wschodniej jest w pełni uspraw iedli
w iony bogatym programem dawnego zaplecza, 
gdzie jest Filharmonia, trzy kina oraz budynki 
Domu Chłopa i Telewizji.
Nanrzeciw zaś możemy traktow ać Pałac KiN 
jako prawdziwy „kombinat" teatrów, kin, w y
staw i muzeów wraz z Salą Kongresową i który  
w pełni jest w stanie zaspokoić potrzeby kul
turalne śródmieścia.
W ielka architektura handlowa wzdłuż ul. M ar
szałkowskiej posiada już dziś wyczuwalną 
mocną skalę wielkomiejską. Przeszklenie tej 
połaci wniesie w tym odcinku silne ożywienie 
świetlne, wzbogaci nastrój życia na placu De
filad. Jeśliby jednak powstała obawa zbyt
niego prześwietlenia od zachodu wnętrz han
dlowych, należałoby w tedy raczej myśleć o za- 
blendowaniu czy ,.zażaluzjowaniu” tych ścian, 
a nie o zastosowaniu pełnego zamknięcia, jak  
to jest częste w domach towarowych na za
chodzie. Dzisiejsza konstrukcja domów tow a
rowych nie powinna być zakryta zbyt silnie 
elementami elewacyjnymi. Myślę, że przezro
czystość współczesnej architektury  służącej 
masom ludzkim jest elementem godnym w y
korzystania.

* * *
W ielki w ysiłek twórczy, mozolna walka o po
ziom, poszukiwanie najsłuszniejszego i naj
bardziej potrzebnego ludności programu, zna

lezienie dla tego programu najlepszych ram 
architektonicznych, zastosowanie silnej i „oczy
w istej” typizacji elementów i budynków oraz 
konstrukcji, a przy tym uzyskanie szerokiego 
bogactwa form — stanowi wielki krok naprzód 
w naszej architekturze. Należy wierzyć, że 
w ybitne dzieła architektury  to te, które otwie
rają  nowe perspektywy rozwoju, które pio
niersko przejmują na siebie cenę eksperym en
tu, które są nie tylko sumą możliwgści dnia 
dzisiejszego, lecz w ytyczają przyszłość rozwo
ju naszej techniki i kultury. Ściana wschodnia 
jest w swoim znaczeniu w dziedzinie architek
tury miejskiej najwyższym wyrazem naszych 
możliwości i naszych dążeń. W  hierarchii in
w estycji tego typu stanowi ona poważny etap 
naszego rozwoju społecznego. Po jej ukończe
niu będziemy mogli etap odbudowy W arsza
wy uważać za zamknięty. W arszawa zacznie 
żyć życiem normalnego m iasta w ramach, 
które jej dała odbudowa. Może będzie jeszcze 
wiele możliwości wzniesienia nowych budyn
ków czy zespołów, ale chyba nie prędko do
czekamy się zadania na taką skalę i maiącego 
tak kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta. 
Dlatego trosce autorów, inwestorów i w yko
nawców towarzyszy troska każdego miesz
kańca W arszawy. Zwłaszcza tych wszystkich, 
dla których jest to rozpoczęcie nowego etapu 
rozbudowy pracy architektonicznej nowymi 
metodami, z nowych materiałów, opartej nie 
na zaspokajaniu braków, lecz nowych rosną
cych potrzeb.
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Warszawski
pawilon
Cepelii
ZYGMUNT STĘPIŃSKI

Pawilon „Cepel- 
lii" usytuowany 
został na placy
ku powstałym 
przed hotelem 
„M etropol" przy 
zbiegu najważ
niejszych arterii 
m iasta: ul. M ar
szałkowskiej i 
Alei Jerozolim
skich. Jest on 
jednym z ele
mentów kształ
tujących to cen

tralne skrzyżowanie, a jako obiekt handlowy 
nawiązuje do zabudowy strony wschodniej 
ul. M arszałkowskiej.
Pawilon ten zbudowany został z uwzględ
nieniem przyszłerro „ronda" na skrzyżowaniu 
oraz w oparciu o przebieg trasy  szybkiej kolei 
miejskiej. Dla potrzeb pawilonu zaprojektow a
no własne parkingi oraz dojazdy od ulicy No
wogrodzkiej.
Pawilon mieści w sobie wystawę wszystkich 
wyrobów Cepelii oraz sprzedaż tych wyrobów. 
Zasadą projektu było stworzenie budynku lek
kiego oraz wnętrz pawilonu możliwie najbar
dziej przestrzennych, a więc maksymalnie prze
szklonych.
Jest to budynek 2-kondygnacyjny, całkowicie 
podpiwniczony. W ejścia do budynku zaprojek
towano od strony ul. Nowogrodzkiej oraz 
od ul. M arszałkow skiej Centralnie umiesz
czona wisząca k latka schodowa zaspokaja ko
m unikację wewnętrzną dla obsługi klientów. 
Dostarczanie towaru odbywa się od strony 
ul. Nowogrodzkiej. Budynek posiada dźwig 
towarowy oraz drugą klatkę schodową (gospo
darczą). W  podziemiach o powierzchni około 
700 m2 znajdują się m agazyny pawilonu.
Parter i pierwsze piętro przeznaczono na eks
pozycję towaru i jego sprzedaż oraz częścio
wo na pomieszczenia biurowe i pokoje dla 
pracowników, łączna powierzchnia targowo- 
-.wystawowa wynosi około 1200 m2.
W  pawilonie zaprojektowano szereg stoisk ze 
sprzedażą wyrobów ze słomy, wiklinv, z ce
ramiki i ze stołowizną. Oddzielne stoiska tk a
nin obiciowych o wzorach zaczerpniętych z pol

eskich zbiorów muzealnych. Znaczną cześć pa
wilonu zajmują meble. Obok mebli ludowych 
są tu meble nowoczesne zaprojektowane przez 
współczesnych plastyków, lecz wykonane me
todą rzemielśniczą.
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Konstrukcja pawilonu: W  części parterowej 
i na pierwszym piętrze — w sparta na 12 słu
pach stalowych (wraz z klatką schodowa w y
konana całkowicie ze stali). Ściany zewnętrz
ne w większości w ykonane ze stali i szkła. 
Fragm ent części elewacji w parterze obli- 
cowano projektowanym i płytam i ceramiki. 
Ściany osłonowe kry te blachą aluminiową fa
listą — polerowaną.
Klatka schodowa dla obsługi klientów  okłada
na grubymi deskami z drzewa jesionowego oraz 
aluminium i gumoleum.
Oświetlenie mieszane — żarowo-jarzeniowe 
oraz częściowo rtęciowe. Neony na całym bu
dynku skomponowane zostały dla podkreśle
nia bryły oraz elewacji. W szystkie meble, jak: 
lady, półki, podia itd. wykonano z drzewa je 
sionowego, gabloty ze szkła i stali.

Autor: arch. Zygmunt Stępiński 
Konstruktor: inż. A leksander Haweman 
Kubatura pawilonu: 4900 m3

« Pawilon Cepelii na rogu ul. M arszałkowskiej 
i Al. Jerozolimskich w  W arszawie. Rzut par
teru, piętra oraz elewacje i rontowa i tylna
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Do str. 330
Pawilon Cepelii przy skrzyżowaniu Al. Jero
zolimskich z ul. M arszałkowską: widok ogólny 
pawilonu
Cepelia. Elewacja od strony ul. M arszałkow
skiej oraz szklana gablota wystaw owa

Obok i poniżej
Fragment elewacji ty lnej pawilonu 
W nętrze pawilonu Cepeli na piętrze 
Fragment wnętrza parteru 
W nętrze pawilonu Cepeli na piętrze 
Zdjęcia w ykonał Zdz. Małek
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ZBIGNIEW IHNATO W ICZ

Autorzy projektu: 
Zbigniew Ihnato- 
wicz (gen. proj.) 
Jerzy Sołtan 
Lech Tomaszewski 
Jerzy Brejowski

Projekt wykonano 
w Zakładach Ar
tystyczno - Badaw
czych ASP w W ar
szawie

Od góry
Rzut parteru 
Rzut piętra typowego  
Przekrój podłużny 
Sytuacja
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D a n e  o g ó l n e

Zespół Powszechnego Domu Towarowego w Ol
sztynie, usytuowany na rogu Al. Zwycięstwa 
i ul. Pieniężnego, składa się z:
a) PDT o powierzchni handlowej 1950 m2, po

wierzchni składowania 500 m2. Przelotowość 
dzienna ok. 8000 osób. Personel 160 osób.

b) baru samoobsługowego na 100 miejsc oraz 
kaw iarni na 85 miejsc wraz z odpowiednimi 
zapleczami. Pracowników ok. 70 osób.

c) biur o pow. 1250 m2, ok. 150 pracowników.
Zespół wielobryłowy 3- i 4-kondygnacyjny, 
podpiwniczony.
Kubatura całości ok. 27 000 m3 
Powierzcnma działki 0,4 ha 
Budowę rozpoczęto w 19b0 r. — oddano do 
użytkowania w 1965 r. Budowę prowadziło 
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
M iejskiego.

K o m p o z y c j a  p r z e s t r z e n n a  
z e s p o ł u

Lokalizację zespołu PDT należy uznać w za
sadzie za prawidłową. Spowodowała ona roz
szerzenie „agory" olsztyńskiej w kierunku 
wschodnim, łącząc prawidłowo plac przed Ra
tuszem z ożywionymi ulicami Dąbrowszczaków 
i Zwycięstwa.
Położenie obiektu w śródmieściu istniejącym
0 skrystalizowanym  obliczu urbanistycznym  
pociągnęło za sobą w konsekwencji decyzję 
szukania rozwiązania w formie zabudowy 
zwartej, obrzeżnej. Z drugiej strony zarówno 
względy higieny urbanistycznej, jak i prze
słanki plastyczne przemawiały za potrzebą roz
w iązań bardziej przestrzennych, trójwym ia
rowych.
Stąd w konsekwencji powstał układ brył, skła
dający się ze spłaszczonego niejako sześcia
nu PDT i „deski” biurowca. Pomiędzy tymi 
bryłami zaprojektowano prześwit zamknięty 
w głębi od góry bryłą magazynów PDT. Tego 
rodzaju połączenie brył wydawało się słusz
niejsze i bardziej przestrzenne od tradycyj
nych już dzisiaj tzw. „przełączek”.
Prześwit pomiędzy PDT i biurowcem dzięki 
naturalnem u ukształtow aniu terenu (skarpa
1 dalej dolina) pozwala na bogate reżyserow a
nie przestrzeni przez pokazanie krajobrazu z 
dobrą sylw etką kościoła zabytkowego. 
Oczywiście, przejście to, poza wymieniony
mi wartościami, uzasadnione jest również fun
kcjam i utylitarnym i, jak aeracja, dojście do 
PDT oraz dojścia służbowe.
Poza kontrastowaniem  kształtu brył przepro
wadzono również kontrastow anie ich faktury, 
a mianowicie:
zgodnie z przenaczeniem budynku w PDT za
stosowano powierzchnie gładkie, połyskliwe 
o wnętrzu wypełnionym światłem. W biurow
cu zaś elewacja została zarzeźbiona głęboko 
pionowymi słupkami betonowymi p re fab ry 
katy).
Uwzględniając fakt, że pora odpoczynku i za
kupów przypada w większości na wieczór, ze
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Studium  kolorystyczne, elewacja pin 
w dzień
Studium kolorystyczne, elewacja pin 
w nocy
Studium  kolorystyczne, elewacja wsch 
w nocy
Studium kolorystyczne, elewacja wsch 
w dzień
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Elewacja biurowca. Po
działy w oknach biuro
w ych z zastosowaniem  
szkła przezroczystego  
i prążkowanego w yn i
kają z analizy potrzeb 
użytkow ych  i w izual
nych
Prześwit pomiędzy PDT 
a biurowcem  
Fragment elewacji
wschodniej PDT. W idać 
działanie różnego rodza
ju szklenia



specjalną troską wzięto pod uwagę działanie 
emocjonalne obiektu przy świetle sztucznym: 
przeszklenie PDT od podłogi do stropów, świe
tliki jako zwieńczenie, wyłożone częściowo 
mozaikami ceramicznymi, kolorowymi- naświe
tlonymi odpowiednimi reflektorami, neony.
W  bryle biurowca na parterze, gdzie przewi
dziano bar samoobsługowy i kawiarnię, dla 
uzyskania jedności optycznej zastosowano jed
nolity rodzaj ściany szklanej oraz jednakowy 
sufit i jego oświetlenie na całej długości bu
dynku.
Różnice terenowe w ykorzystano, dając posadz
ki w różnych poziomach w poszczególnych po
mieszczeniach, co spowodowało przy jednako
wym oświetleniu korzystne zróżnicowanie na
tężenia św iatła w poziomie posadzki.
W  całości zespołu zarówno z zewnątrz jak 
i wewnątrz korzystano^ świadomie z m ateria
łów najprostszych, łatwo dostępnych, usiłu
jąc je tak kształtować, by wydobyć z nich 
właściwe w alory (betony, cegły sylikatowe, 
szkło, stal, drewno itp.).
Usiłowano przeprowadzić integrację przestrze
ni zewnętrznej i w nętrz poprzez jednakowe 
m ateriały, układy świateł, uwzględnienie ruchu 
publicznego, m alarstwo ścienne w układach 
dvnamicznych (zmienność obrazu w zależności 
od ruchu przechodniów).
O p i s  f u n k c j o n a l n y
P o w s z e c h n y  Dom Towarowy. Hale sprzedaży 
zajmują przyziemie oraz dwa piętra. Są one 
Dowiązane dwoma klatkam i schodowymi oraz 
iednym dźwigiem osobowym. Parter Dosiada 
pięć wejść, a mianowicie: główne od Al. Zwy
cięstwa, dwa boczne (z tarasu  i prześwitu) oraz 
dwa w ejścia „letnie”, które zaprojektowano 
jako w rota obracane po osi poziomej. Otwiera 
się je w sezonie wycieczkowym i m ają one za 
zadanie stworzyć „deptak” wewnętrzny po
przez PDT.
Na w szystkich kondygnacjach przewidziano 
główne przejście dla publiczności d o  obwodzie 
hal, tak by tow ary na stalażu były oglądane 
zgodnie ze światłem padającym  ze ścian prze
szklonych. Na tych szlakach obwodowych roz
mieszczono elementy kom unikacji pionowej: 
schody i windy.
Zaopatrzenie w tow ary odbywa się bezkolizyj
nie od podjazdu z tyłu, gdzie znajdują się 
ram py wyładowcze prowadzące wprost do ma
gazynów umieszczonych pod halami sprzedażo
wymi. Dwie windy oraz schody służbowe za
pewniają transport pionowy towarów.
W  tej dolnej kondygnacji umieszczono również 
inne pomieszczenia gospodarcze jak kotłow
nia, węgiel, trafo, szatnie personelu itp. W y
stępujący w tym rejonie skok terenowy pozwo
lił na zachowanie dobrych warunków świetl
nych i aeracyjnych, gdyż jedynie część po
mieszczeń posiada ściany w ziemi.
Biura PDT zlokalizowano nad rejonem zaple- 
czowym, na najwyższym piętrze budynku.
Bar samoobsługowy typu „szwedzkiego” zo
stał zaprojektow any na parterze od strony Al. 
Zwycięstwa. Zasadnicze wejście do baru pro
wadzi z hallu, który wraz ze swoimi urządze
niami (szatnia oraz toalety  w podziemiu) słu
ży zarówno barowi jak i kawiarni. W yjście po 
przeciwnej stronie sali.
Zaplecze baru podzielono na dwie grupy po
mieszczeń: te które muszą być na poziomie sali 
konsumentów i te, które mogą się znajdować 
w innym poziomie, w danym wypadku w pod
ziemiu. Szereg pomieszczeń służy zarówno ba
rowi jak i kawiarni, np. w ytw órnia lodów, 
niektóre m agazyny itp.
W ejście służbowe oraz szatnie znajdują się 
w podziemiu (również szatnie dla pracowni
ków kawiarni).
Zaopatrzenie baru i kaw iarni z ram py samo
chodowej. Usuwanie odpadków niezależne od 
dowozu towarów z części rampy wydzielonej. 
Kawiarnia. Sala konsumentów umieszczo
na od strony Al. Zwycięstwa. Główne w ejś
cie 2 hallu opisanego powyżej. Od ul. Pie

Schemat kom unikacyjny przy
ziemia zespołu

Schemat iuncjonainy piętra 
typowego PDT
Główne przejście dla publicz
ności po obwodzie hal sprze
dażowych

Schemat zaopatrzenia PDT. 
Droga publiczności nie ko li
duje z drogą towarów

niężnego sala posiada uskok wysokościowy 
w podłodze oraz antresolę w tej części, jako 
w ykorzystanie spadku terenu.
Zaplecze kaw iarni ukształtow ane wzdłuż ko
rytarza łączącego z zapleczem baru. Oświetle
nie kuchni i zmywalni świetlikami.
Biura przedsiębiorstw  handlowych. Przewi
dziano trzy kondygnacje biur nad barem i ka
wiarnią. Układ pomieszczeń z możliwością 
przestawienia ścianek działowych. Ścianki 
w zasadzie, poza nielicznymi w yjątkam i 
szklone. Biura obsługiwane są przez dwie 
klatki schodowe, przy czym za główną uznano 
klatkę przy wejściu od ul. Pieniężnego.
W n ę t r z a
Zasadą kompozycji przestrzennej w nętrza PDT 
było usiłowanie uzyskania jedności w izualnej 
całości wnętrza. W  związku z powyższym za

projektowano w rejonie wejścia i głównej 
klatki schodowej niewielkie otwory w stro
pach (6.00 X 4.00 m) zwieńczone na drugim 
piętrze świetlikami. Rozwiązanie takie dało 
poczucie łączności poszczególnych hal sprze
dażowych ze sobą, a ponadto wspomniane ot
w ory spełniają dodatkową rolę w entylacji gra
w itacyjnej aw aryjnej w przypadku  ̂niedzia- 
łania w entylacji mechanicznej (co, jak w ia
domo, n iestety się zdarza). Świetliki na naj
wyższym piętrze posiadaią łatwo otw ierające 
się okna i w takim przypadku uzupełniałyby 
ten system w entylacyjny. Świetliki te ponadto 
poza wzbogaceniami w nętrza dostarczają św ia
tła dziennego, co jest ważne ze względu na 
asortym ent towarów sprzedawanych na tym 
poziomie (tekstylia, ubrania).
Na parterze zaprojektowano różnicę pozio
mów podłogi, a manowicie: część przy wejś-
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PDT. Układ sufitu pod
wieszonego. W idoczne 
św ietlów ki, ekraniki
rozpraszające światło, 
kratki nawiewne, czuj
niki otworów głośników

Klatka schodowa w  PDT. 
Materiały: beton płuka
ny, lastryko, terakota, 
ruszt drewniany św ietli
ka, p ły ty  pilśniowe su
fitu podwieszonego. W i
dać optyczne działanie 
św ietlów ek współdzia
łających z ekranikam i 
rozpraszającymi. ,,Faktu
ra św ietlna"

Klatka schodowa PDT 
widziana od strony 
otworów w stropach. 
Fot. W . Kapusto



W nętrze baru. W  głębi 
hall, dalej kawiarnia. 
Zastosowanie ścianek 
szklonych oraz jednoli
tego układu sufitowego 
dla całego przyziemia  
daje poczucie jedności, 
pomimo różnic funkcjo
nalnych. Fot. W. Ka
pusto

Na lewo od góry 
Antresola kawiarni. W i
dać działanie światła 
w szparze pomiędzy mu- 
rem ściany a sufitem. 
Fot. W . Kapusto

Polichromia nad ladą 
kawiarni w zastosowa
niu z murem z cegły 
sylikatow ej. Polichromia 
wizualnie zmienna w za
leżności od kąta ogląda
nia. Fot. W . Kapusto
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akerman prefabrykowany

element pretobry Korany

Schemat konstrukcji 
biurowca

Prelabrykaly ścienne 
biurowca

Montaż ścian i stro
pów preiabrykowa- 
nych biurowca

Ściana biurowca — 
stan surowy

IL.TRUKCJ; SlUR̂WOk , 'PRLrABRYKA”/

ciu od Al. Zwycięstwa posiada podłogę unie
sioną o ca 1.00 m w stosunku do właściwej 
hali sprzedażowej. Tego rodzaju zróżnicowanie 
poziomów daje w efekcie możliwość ogarnię
cia wzrokiem od w ejścia całości hali wraz 
z towarami, a równocześnie schody na pierw
sze piętro są krótsze, co sprzyja atrakcyjności 
handlowej piętra.
Kolorystycznie i bryłowo wnętrze usiłowano 
kształtować możliwie neutralnie, wychodząc 
z założenia, że towar jest „głównym aktorem" 
reżyserowanego widowiska — przeważa więc 
tonacja szaro-biała. Ściany pełne od strony 
zaplecza zostały wykonane z cegły sylikato- 
wej, słupy wyprawiono betonem płukanym 
szlifowanym. Stolarka okienna malowana na 
kolor jasnopopielaty. Posadzka z białej tera
koty 5 X 5  cm. Sufit biały oświetlony świetlów
kami umieszczonymi bezpośrednio na prefabry
kowanych podwieszonych elementach. W  szczy
cie każdej świetlówki umieszczono ekranik, 
prostopadły do osi podłużnej świetlówki. Ekra-, 
niki te poprzez odpowiednie łamanie światła, 
powodują wrażenie, że sufit posiada świetl
ną fakturę, a nie stanowi płaszczyzny z rysu
jącymi się mocno poszczególnymi rurami ja 
rzeniowymi.
Niezależnie od św iatła sufitowego przewidzia
no dodatkowo oświetlenie lokalne w ramach 
elementów stalażowych. Sufit poza światłem 
posiada szereg innych urządzeń jak kratk i 
wentylacyjne, czujniki, śwatła bezpieczeństwa 
oraz elementy nagłośniania. Ściany szklone, 
które w halach stanowią 3/4 obwodu, posia
dają, jak to już zostało powiedziane, szklenie 
różne. Zastosowanie szkła pralkowego w gór
nych partiach okien dało w efekcie poprzez 
odbcie św iatła oraz przesłonięcie widoku ze
wnętrznego — powierzchnie jasne i spokojne. 
Pas szkła przezroczystego w poziomie wzroku, 
kontrastu jąc ze szkłem prążkowym, daje wgląd 
w krajobraz otaczający w stopniu ściśle okreś
lonym, dostatecznym dla poczucia łączności 
pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem. 
Zastosowanie szkła nieprzezroczystego (nie 
przepuszczającego światła), wobec nagminnego 
nieporządku w ystępującego w eksploatowa
nych domach towarowych« jest środkiem po
rządkującym  elewacje, zwłaszcza oglądane po 
zapadnięciu zmroku.
Bar i kaw iarnia oraz hall (zajmujące przyzie
mie budynku administracyjnego) stanowią pod 
względem wizualnym jedno podłużne wnętrze 
przedzielone ściankami oszklonymi.
Sufit łącznie z „tubusowym” oświetleniem, jako 
jednorodna płaszczyzna, przekrywa całe przy
ziemie. Ponadto zaprojektowano cały szereg 
elementów oraz faktur jednakowych dla tych 
pomieszczeń. Chodziło tu o utrzym anie po
czucia jedności przestrzennej całego przyzie
mia. Zróżnicowanie nastroju poszczególnych 
pomieszczeń, tak ważne przy różnych 
funkcjach baru, hallu i kawiarni, usiłowano 
uzyskać poprzez szereg elementów różnicują
cych, lecz nie naruszających wyżej wspom
nianej jedności. W  barze na posadzkę za
stosowano terakotę białą, w kaw iarni zaś 
podłogę pokryto m aterią chodnikową. Ściany 
od zaplecza, pozostawione dla całego przy
ziemia ,w  cegle sylikatowej spoinowanej, 
zróżnicowano w partiach nadladowych m alar
stwem o różnym kolorycie. Również inne po
ziomy podłóg w poszczególnych pomieszcze
niach oraz antresola w kaw iarni spowodowały 
odmienność wnętrz. W  kawiarni zawieszono 
dodatkowo lampiony na wysokości 2.10 m od 
podłogi oraz zaprojektowano wnęki świetlne 
do ustaw ienia kwiatów  żywych. Te i tym po
dobne środki zapewniły barowi bardzie) 
„sterylny" charakter wnętrza, natom iast 
w kaw iarni osiągnięto wrażenie intymności. 
Szczególną uwagę poświęcono oświetleniu 
wnętrz. Jest ono w ielorakie i o różnym na
tężeniu oraz działaniu w zależności od po
trzeb kompozycyjnych i funkcjonalnych. 
W szystkie jednak podlegają wspólnej zasa
dzie polegającej na takim reżyserowaniu 
światła, by jego źródła były ukryte, a jedy

nie efekt świecenia był widoczny. Poza 
ogólnym światłem sufitowym, gdzie punkty 
świetlne ukryte są wewnątrz tubusów oraz 
wyżej opisanych lampionów i wnęk św ietl
nych na ścianach, zaprojektowano:
a) intensywne oświetlenie lad poprzez odpo

wiednio pomyślane ruszty;
b) w szczelinie specjalnie w tym celu przewi

dzianej pomiędzy podwieszonym sufitem 
a ścianą sylikatową umieszczono świet
lówki, które ośw ietlając poślizgiem ścianę, 
wydobywają fakturę cegły i ujaw niają 
niezależność sufitu od ściany;

c) rampę św ietlną u dołu ścianek podwieszo
nych nad ladami dla naśw ietlania kompo
zycji kolorystycznych;

d) ram py świetlne w rejonie pochwytów 
u lad. Rampy te świecą jedynie w dół 
i naśw ietlają poza ścianką przednią 
lady oraz część przylegającej posadzki. 
Daje to poczucie czystości i zmienia „cię
żar w izualny" lady;

e) ram py przyokienne, gdzie światło skiero
w ane jest z góry na dół. W  rampach tych 
ukryta jest również prowadnica z zawie
szoną na niej firanką nylonową.
Światło aktywizuje tę firankę, rozśw ietla
jąc jednocześnie przekrycia szczeblinowe 
urządzeń grzejnych.

K o n s t r u k c j a

Budynek PDT. Konstrukcja szkieletowa żel
betowa, w ykonyw ana „na mokro". Siatka 
słupów 6.00 X 8.20 m. Stropy DMS. 
Zastosowano sufit podwieszony z płyt pilśnio
wych.
Przestrzeń między stropem a sufitem wyko
rzystano dla prowadzenia wszelkich insta
lacji: w entylacyjnych, oświetleniowych, na
głośnieniowych, p.poż. itp.
Ściany zewnętrzne pełne wykonano z bloków, 
crazobetonowych, licowanych od zewnątrz 
(12 cm) cegłą sylikatową. Pozostałe ściany 
zewnętrzne stanowi stolarka drewniana umo
cowana do pionowych kształtek stanowych, 
kotwionych w krawędziach stropów. Szklenie 
okien podwójne, przy czym zastosowano trzy 
gatunki szkła w zależności od roli, jaką mają 
spełniać: szkło zbrojone na dole, przesłania
jące registry  ogrzewcze, szkło przezroczyste 
w pasie środkowym na wysokości wzroku 
człowieka oraz szkło prążkowane. To ostatnie 
ma za zadanie odbicie części św iatła do 
wnętrza hal oraz utworzenie św ietlnych rów
nomiernych płaszczyzn widocznych od 
zewnątrz budynku.
Ogrzewanie z w łasnej kotłowni umieszczo
nej w podziemiu, służącej dla całego zespołu. 
Do ogrzewania hal sprzedażowych zastoso
wano ogrzewanie dwojakiego rodzaju: poprzez 
w entylację nawiewno-wyciągową oraz przez 
ogrzewanie ,„dyżurne” w formie registrów, 
umieszczonych na obwodzie budynku. 
Budynek adm inistracyjny, bar i kawiarnia. 
Trzy górne kondygnacje budynku adm inistra
cyjnego w układzie konstrukcyjnym  jedno- 
traktowym przy oparciu płyt stropowych 
(prefabrykowany akerman wzmocniony) na 
ścianach zewnętrznych, składanych z ele
mentów żelbetowych prefabrykowanych 
w kształcie rzymskiej II.
Całe przyziemie łącznie ze stropem wykonano 
w żelbecie „na m okro”. Przy budowie biu
rowca zastosowano po raz pierwszy w Polsce 
prefabrykowane żelbetowe elementy ścienne 
nośne o specjalnym kształcie (kształt rzym
skiej II), dające w wyniku zmniejszenia ilości 
elementów oraz poważne oszczędności na 
betonie w porównaniu do dotychczas p rak ty
kowanych ram ek żelbetowych.
System ten, po eksperymencie olsztyńskim, 
gdzie zdał egzamin, został wprowadzony na 
wielu budowach w Polsce, (m. in. Biuro Bud. 
Przem. Chem. „Prochem" często go stosuje). 
W  chwili obecnej elem enty tego rodzaju są 
w trakcie opracowywania dla celów typizacji.



Z dorobku Biura Studiów i Projektów Handlu Wewnętrznego
Bar szybkiej obsług 
„Kęs“ w ŁodziJERZY WILK

Bar „Kęs". Rysunek sy tuacyjny

Rzut parteru. Objaśnienia: 1 — sala 
baru, 2 — stoisko napoi, 3 — hall, 
4 — sklep garmażeryjny, 5 — spi
żarnia, 6 — boks chłodniczy, 7 — 
przygotowalnia II, kuchnia, garma
żernia, 8 — przygotowalnia I, 9 — 
mag. napoi, 10 — zmywalnia, 11 — 
mag. odpadków, 12 — deserownia, 
13 — pokój personelu, 14 — taras

Rzut pierwszego piętra. Objaśnienia: 
15 — sala kawiarni, 16 — hall, 17 — 
szatnia, 18 — wc kobiet, 19 — wc 
m ężczyzn, 20 — zm yw alnia naczyń  
stołowych, 21 — zm ywalnia naczyń  
kuchennych, 22 — kuchnia, 23 — 
buiet, 24 — spiżarnia, 25 — biuro, 
26 — kierow nik, 27 — sanitariaty, 
28 — szatnia kobiet, 29 — szatnia 
mężczyzn, 30 — taras, 31 — rozdziel
nia

Jednostka projektowa: Biuro Studiów 
i Projektów Handlu W ewnętrznego w W ar
szawie 
Autorzy:
Gł. projektant: arch. J. Wilk, współautor 
arch. A. Beill
W nętrza: arch. J. W ilk i B. Kulczycka
Konstrukcja: inż. J. Peszel
Kubatura budynku: 5382,0 m3
Pow. użytkowa: 1278,0 m2
Pow. zabudowy: 639,0 m2
W ielkość działki: 0,2 ha
Sala baru: 120,0 m2
Sala kaw iarni: 102,0 m2



Bar szybkiej obsługi 
„Kęs” w Łodzi'

Bar „Kęs” w  Łodzi. W idok ogólny 
baru
Bar „Kęs”. Kawiarnia na pierwszym  
piętrze
Bar „Kęs”. Sala samoobsługowa 
Zdjęcia w w ykonaniu Zdz. Małka

O p i s  o b i e k t u

Bar szybkiej obsługi został zlokalizowany 
w Łodzi przy ul. Obrońców Stalingradu. Bu
dynek baru przylega do ściany szczytowej 
budynku frontowego, znajdującego się na 
przyległej posesji. Ściana ta jest uporządko
wana i włączona do kompozycji przestrzen
nej budynku baru. Budynek baru zamyka się 
w obrysie o wym iarach 33,00 X' 15,08 m. Róż
nice terenowe w ykorzystano na taras obejmu
jący  budynek baru od strony wschodniej i pół
nocnej. W ejście konsumentów od ul. Obroń
ców Stalingradu. Budynek zaprojektowano 
w konstrukcji mieszanej — mur i szkielet 
żelbetowy. Bryła budynku zwarta. Siatka 
konstrukcyjna 6.00 X 6.00 m i 6.00 X 3.00 m. 
Budynek składa się z dwóch kondygnacji nad
ziemnych oraz częściowego podpiwniczenia. 
W  parterze znajduje się bar szybkiej obsługi 
na 100 miejsc konsumpcyjnych, zaplecze pro
dukcyjne oraz probiernia garmażeryjna.
Na piętrze kaw iarnia na 88 miejsc konsump
cyjnych, zaplecze produkcyjne, pomieszczenia 
socjalne, biurowe oraz taras na ca 44 miejsca 
konsumpcyjne.
W piwnicach budynku pomieszczenia magazy
nowe i techniczne oraz stacja transform ato
rowa.
Od strony wschodniej i północnej budynku 
taras ziemny w ykorzystujący różnice pozio
mów terenu.
W ysokość budynku od poziomu tarasu 8,20 m. 
Obiekt zrealizowano w 1963 r.
Budynek wyposażono w podstawowe urzą
dzenia instalacyjne i transportowe.



O p i s  o b i e k t u
Bar szybkiej obsługi „Balaton” w Łodzi zo
stał usytuow any przy skrzyżowaniu ul. A. S tru
ga i Al. Kościuszki, arterii kom unikacyjnych
0 dużym nasileniu ruchu pieszego i kołowego. 
Na terenie działki zaprojektowano parking na 
10 stanowisk samochodowych. W ejścia do 
baru zaprojektowano od ul. A. Struga i AL 
Kościuszki.
Budynek zaprojektow any w konstrukcji 
szkieletowej założonej na „siatce" 6 X 6  m, 
posiada zw artą bryłę zam ykającą się w ob
rysie osiowym konstrukcji 30 X 30 m. 
Budynek składa się z dwóch kondygnacji 
nadziemnych w 75°/o podpiwniczonych. 
W parterze znajduje się bar szybkiej obsługi 
na 180 m iejsc konsumpcyjnych, zaplecze pro
dukcyjne oraz dwie probiernie ciastkarska
1 garm ażeryjna.
Na piętrze kaw iarnia z dansingiem na 140 
miejsc konsumpcyjnych, parkiet na ca 25 par 
tańczących, zaplecze produkcyjne, pomieszcze
nia socjalne, biurowe oraz taras na 120 
miejsc konsumpcyjnych. W ewnątrz budynku 
patio umożliwiające oświetlenie naturalne 
pomieszczeń zaplecza. Sala baru posiada 
stoisko napoi, obsługujące klientów  na 
zewnątrz od ul. A. Struga. W  piwnicach bu
dynku magazyny, pomieszczenia techniczne 
oraz zespół sanitarny konsumentów baru. 
W ysokość budynku od poziomu chodnika do 
górnej krawędzi ścian zewnętrznych 8,80 m. 
Obiekt zrealizowano w 1963 r.
Budynek wyposażony je st w podstawowe 
urządzenia instalacyjne i transportowe.

Na prawo
Bar szybkie j obsługi „Balaton”. Ry
sunek sy tuacyjny
Rzut parteru. Objaśnienia: 1 — sale 
baru, 2 — kuchnia, zm ywalnia na
czyń kuchennych, 3 — zm ywalnia  
naczyń stołowych baru, 4 — stoisko  
napoi, 5 — probiernia garmażeryjna,
6 — przygotowalnia I, 7 — przygo
towalnia U, 8 — hall, 9 — probiernia 
cukiernicza, 10 — pracownia gorąca 
„Liliput'', 11 — chłodnia, 12 —  mag. 
odpadków, 13 — mag. produktów
suchych, 14 — jadalnia personelu,
15 — spiżarnia, 16 — patio
Rzut pierwszego piętra. Objaśnienia:
17 — sala kawiarni, 18 — buiet, 19 
— zmywalnia, 20 — rozdzielnia,
21 — kuchnia, 22 — spiżarnia, 23 — 
pokój kierow nika, 24 — pracownia 
lodów, 25 — pokój biurowy, 26 — 
szatnia m ężczyzn, 27 — szatnia k o 
biet, 28 — wc kobiet, 29 — wc 
m ężczyzn, 30 — szatnia, 31 — hall,
32 — estrada, 33 — pokój artystów,
34 — taras
Do str. 342
Bar „Balaton” w idziany od strony 
wejścia
Bar „Balaton”. Kawiarnia na pierw
szym  piętrze
Bar „Balaton”. W idok ogólny baru 
Zdjęcia w  wykonaniu Zdz. Malka

Bar szybkiej 
obsługi „Balaton“ 
w Łodzi

Jednostka projektowa: Biuro Studiów 
i Projektów Handlu W ewnętrznego w W ar
szawie 
Autorzy:
Gł. projektant: arch. J. W ilk, współautor 
arch. A. Beill
W nętrza: arch. J. W ilk i B. Kulczycka 
K onstrukcja: inż. B. Krasnodębski 
Kubatura budynku 8298 m3 
Pow. użytkowa: 2051,7 m2 
Pow. zabudowy: 900 m2 
W ielkość działki 0,3 ha 
Sala baru z ekspo
zycją i stoiska: 296,7 m2 
Sala kaw iarni: 226,6 m2



Bar szybkiej obsługi 
„Balaton" w  Łodzi



PDT „Uniwersał“ w Łodzi 
Bar samoobsługowy „RaryfaS**

Sytuacja
Rzut parteru PDT i SAM-u. 
Objaśnienia: 1 — sala sprze-
2 — naprawa art. gospo
darstwa domowego, 3 — 
wc męskie, 4 — pomiesz
czenia ruchu elektrycznego,
5 — portiernia, 6 — hall, 
7 — rozladownia, 8 — pokój 
personelu, 9 — mag. pro
duktów  suchych, 10 pacz- 
karnia, 11 — chłodnia, 12
— sala SAM -u, 13 — wc
m ęskie, 14 — wc damskie, 
i 5 — wc damskie, 16 — 
naprawa art. gosp. dom. 
Rzut parteru baru „Rary
tas". Objaśnienia: 17 —
sala baru, 18 —  wc, 19 —  
magazyn napoi, 20 — um y
walnia naczyń stołowych, 
21 — mag. odpadków, 22 — 
kuchnia, garmażeria, przy
gotowalnia II, 23 — przy
gotowalnia I, 24 — śpiżar- 
nia, 25 —  hall m anipulacyj
ny, 26 — magazyn odpad
ków, 27 — pokój personelu, 
28 — magazyn suchy, 29 — 
chłodnie, 30 — pracownia 
lodów, 31 — pracownia
ciastek, 32 —  sklep cukier
niczy, 33 — sklep garma
żeryjny, 34 — ekspedycja, 
35 — magazyn garmażeryj
ny, 36 — wc konsumentów, 
37 — hall w ejściow y

Rzut pierwszego piętra 
PDT. Objaśnienia: 1 — sala 
sprzedażowa i punkty usłu
gowe, 2 — prasowalnia,
3 — wc męskie, 4 — po
mieszczenie ruchu elek
trycznego, 5 — pokój per
sonelu, 6 — rozladownia, 
7 — rozladownia, 8 —
p. higieniczny kobiet, 9 — 
pomieszczenie ruchu e lek
trycznego, 10 — wc kobiet, 
11 — krawiectwo, 12 — re
peracja
Pierwsze piętro BSO „Ra
rytas", kawiarnia. Objaśnie
nia: 13 — sala kawiarni, 
14 — pokój orkiestry, 15 —  
laboratorium, 16 — szatnia 
męska, 17 — wc męskie,
18 — szatnia, wc damskie,
19 —  biuro, 20 — biuro, 
21 — p. kierownika, 22 — 
mag. mebli tarasowych, 23
— sanitariaty — natryski
i umywalnie, 24 — wc,
25 — kuchnia, umywalnia  
naczyń kuchennych, 26 — 
rozdzielnia, 27 — zm yw al
nia naczyń stołowych, 28 — 
magazyn bufetu, 29 — bu
fet, 30 — hall szatnia, 31 — 
tarasy

Rzut drugiego piętra PDT. 
Objaśnienia: 1 — sala
sprzedażowa i punkty  
usługowe, 2 — sala poka
zu mody, 3 — wc męskie,
4 — pom. ruchu e lek trycz
nego, 5 — pokój personelu,
6 — rozladownia 7 — roz- 
ładownia, 8 — pokój higie
niczny kobiet, 9 — pom. 
ruchu elektrycznego, 10 — 
wc kobiet, 11 — O RS (po
radnia artystyczna, pomoc 
pączkową, dostawa do do
mu)
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PDT „Uniwersał" w Łodzi 
Bar samoobsługowy „Rarytas"

Jednostka projektowa: Biuro Studiów i Pro
jektów Handlu W ewnętrznego w W arszawie 
Gł. projektant: arch. Z. Życieński 
W spółautorzy w fazie koncepcyjnej: arch. 
A. Pańkowski oraz arch. Z. Życieński 
P rojektant wnętrz: arch. P. Kozłowski 
Konstrukcja PDT: inż. T. Chludziński 
Konstrukcja baru: inż. Z. Zawadzki 
Pow. działki: 1,10 ha
Pow. użytkowa PDT i SAM-u: 11 905 m2
Pow. m ajątkowa BSO: 1806 m2
Pow. zabudowy PDT i SAM-u: 2770 m2
Pow. zabudowy BSO: 1021 m2
Kubatura PDT i SAM-u: 52 544 m3
Kubatura BSO: 7515 m3
Kubatura łącznie: 60 059 m3

Budynek Powszechnego Domu Towarowego 
„Uniwersał” w Łodzi został zlokalizowany 
przy pi. Niepodległości między ulicami Pa
bianicką i Rzgowską (front budynku od 
pl. Niepodległości). Projektow any 4-kondygna- 
cyjny dom towarowy wchodzi w skład cen
trum usługowego dla południowego zespołu 
dzielnic, stanowiąc jeden zespół z wbudowa
nym w parterze barem szybkiej obsługi ,-Ra
rytas" i SAM-em. Dzielnica leży w rejonie 
bardzo ożywionego ruchu podmiejskiego, 
koncentrującego się na placu Niepodległości. 
Budynek o konstrukcji szkieletowej, oparty 
na siatce 6 X 6  i 6 X 9  m, ściany zewnętrzne 
kurtynowe, profile okładane aluminium.
W  podziemiu znajdują się pomieszczenia ma
gazynowe, szatnia personelu, w entylatornia 
itp. oraz niezbędne urządzenia i pomieszczenia 
techniczne.
Parter: sala sprzedażowa, pomieszczenia sa
nitarne, punkty usługowe, chłodnie, paczkar- 
nie i inne pomieszczenia.
Pierwsze piętro: sala sprzedażowa, rozładow- 
nia, punkty usługowe, wc personelu i inne. 
Drugie piętro: sala sprzedażowa, rozładownia, 
punkty usługowe i inne.
Trzecie piętro: sala sprzedażowa magazyny 
odzieży i pomieszczenia adm inistracyjne 
i inne. Budynek wyposażony został w na
stępujące instalacje: elektryczną siły i światła 
(z własną aw aryjną akum ulatornią), telefo
niczną, radiofoniczną, neonową oraz instalację 
specjalną chroniącą przed napadem i poża
rem.
Dla klienta zaprojektowano trzy w ejścia od 
strony pl. Niepodległości, dwa prowadzą do 
Powszechnego Domu Towarowego, a jedno 
do SAM-u spożywczego. Ponadto przewi
dziano wewnętrzne .połączenie przejściem 
z PDT do SAM-u.
W ejścia do PDT usytuowane są skrajnie, pro
wadzą wprost na salę sprzedażową. Do dys
pozycji klientów są dwie klatki schodowe 
oraz dwa zespoły schodów ruchomych. Schody 
usytuowano skrajnie w stosunku do sali 
sprzedażowej. W ejścia do punktów usługo
wych z sali sprzedażowej. System sprzedaży 
PDT preselekcyjny.
Bar tworzy z PDT i SAM-em jeden ciąg bu
dynku o bardzo wydłużonym froncie, co daje 
efektowną kompozycję elewacyjną. Budynek 
2-kondygnacyjny, podpiwniczony. W  piwnicy 
zlokalizowano urządzenia techniczne, takie 
jak: w entylatornia, agreaaty  oraz pomiesz
czenia magazynowe i sanitariaty. Na parterze 
znajduje sie sala baru na 150 miejsc oraz za
plecze produkcyjne. Na pierwszym piętrze 
zaprojektowano kaw iarnię na 100 miejsc +  
taras 100 miejsc oraz zaplecze i pomieszcze
nia socjalne. Bar zaprojektowano w  ̂ kon
strukcji szkieletowej opartej na siatce 510X810. 
Bar posiada wszystkie niezbędne instalacje 
i urządzenia: kom unikacji pionowej, instalacji 
elpktr., san. i inne.
BSO „Rarytas" zrealizowano w 1966 r., PDT 
w trakcie realizacji, której ukończenie prze
w iduje c,‘e w końcu 1966 r.
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Do str. 344

Bar „Rarytas". Fragment 
wnętrza baru samoobsłu
gowego

Bar „Rarytas". Taras, 
kawiarnia

W nętrze baru „Rarytas" 
Część samoobsługowa

Bar „Rarytas" w Łodzi. 
W idok ogólny budynku

Fot. Zdz. M ałek
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„Dom
Gospodyni“ 
w Łodzi

Jednostka projektowa: Biuro Studiów i Pro
jektów  Handlu Wewn. w W arszawie 
Autorzy:
Gł. projektant: arch. J. W ójcik
W spółautorzy: arch. arch. B. Eibel
i W. Ordon
Konstr. inż. T. Chabros
Kubatura budynku: 19 903,0 m3
Pow. użytkowa: 4130,0 m2
Pow. zabudowy: 1254,0 m2
W ielkość działki: 0,72 ha.

O p i s  o b i e k t u

Działka „Domu Gospodyni" w Łodzi znajduje 
się w płn.-wschodnim narożniku ulic Piotrkow
skiej i Jaracza. Od strony północnej i wschod
niej granice działki wyznaczone są szczyto
wymi ścianami sąsiadujących budynków 
mieszkalnych, dwa pozostałe boki działki 
przylegają bezpośrednio do ul. Piotrkowskiej 
i Jaracza. W ejścia klientów od ulicy Piotrkow
skiej i ulicy Jaracza. Dostawa towaru odbywa 
się z dziedzińca gospodarczego.
Budynek o konstrukcji żelbetowej, szkieleto
wej oparty na siatce konstrukcyjnej 6,00 X 
X  6,00 posiada w głównej osi 3 kondygnacje 
podpiwniczone w 100l0/o. W  piwnicy zlokali
zowano magazyny, pomieszczenia techniczne 
jak kotłownia, w entylatornia, akum ulatornia 
agregaty chłodnicze chłodni, sanitariaty. Na 
parterze sale sp rzedażow ej pomieszczenia za
plecza.
Pierwsze piętro: sala sprzedażowa i pomieszcze
nie biurowe.
Drugie piętro: kawiarnia, punkty usługowe, 
jak np. fryzjer, gabinet kosmetyczny, 
w arsztat naprawczy oraz adm inistracja bu
dynku.
Obiekt w realizacji.
Budynek wyposażony jest w podstawowe 
urządzenia instalacyjne i transportowe.

IWEISCfE KLIENT6W
2. WEItfCIE PERSONELU
3. ШТША TOWARU 
A. PARKING.

SYTUACJ A-
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,,Dom Gospodyni" w budowie (stan 
z maja br.)
Zdjęcie w w yk. Zdz. Malka

Na lewo

Przekrój budynku i elewacja od ul. 
Jaracza
Rzut drugiego piętra. Objaśnienia: 
26 — sala kawiarni, 27 — w.c. m ęż
czyzn, 28 — w.c. kobiet, 29 — pokój 
biurowy, 30 — dyrektor, 31 —
księgowość, 32 — planowanie, 33 — 
zaopatrzenie, 34 —• organizacja,
35 —  POP i RZ, 36 — studio, 37 —  
centrala teleioniczna, 38 — warsztat 
napraw sprzętu, 39 — magazyn części 
zamiennych, 40 — w.c. kobiet, 41 — 
w.c. m ężczyzn, 42 — magazyn deko
racji, 43 — dekoratornia, 44 — po
kó j personelu gabinetu fryzjerskiego, 
45 — mycie głów, 46 — gabinet
fryzjerski, 47 — pokój porad, 48 — 
komunikacja, 49 — sanitariaty, 50 — 
szatnia i kasa, 51 — gabinet kosm e
tyczny' 52 — spiżarnia podręczna, 
53 — kuchnia kawiarni. 54 — mag. 
kawiarni, 55 — w.c. i szatnia

Do str. 346

Rysunek sy tuacy jny  
Rzut parteru. Objaśnienia: 1 — sala 
sprzedażowa, 2 — magazyn jaj,
3 — gotowanie jaj, 4 — zmywalnia, 
5 — pakowanie i sprzedaż, 6 — mag. 
podręczny, 7 — pakowanie owoców, 
8 — szatnia i w.c., 9 — pakowalnia 
uzupełniająca, 10 — pokój kierow 
nika, 11 — pokój personelu, 12 — 
pakowanie garm., 13 — pakowanie 
mięsa, 14 — rozbieralnia mięsa, 15 — 
zespól chłodniczy, 16 — stacja traf o, 
17 — portiernia
Rzut piętra. Objaśnienia: 18 — sala 
sprzedażowa, 19 — w.c. męskie, 20 — 
w.c. kobiet, 21 — w.c. kobiet, 22 — 
w.c~ m ężczyzn, 23 — pokój perso
nelu, 24 — pokój kierownika, 25 — 
magazyn podręczny
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Pawilon handlowo-usługowy w osie 
dlu Kurak w  Łodzi
Zdjęcie w wyk. Zdz. Małka

Pawilon handl.-usług. 
na Nowych Grzegórzkach 
(Kraków)



*■

Jednostka projektowa: Biuro Studiów 
i Projektów Handlu W ewnętrznego 
w W arszawie.
Autorzy:
Gł. projektant: arch. J. Zaborowski,
arch. Z. Życieński
Konstrukcja: inż. J. Peszel
Kubatura pawilonu: 4580 m3
Powierzchnia użytkowa: 1017 m2
Powierzchnia zabudowy: 1138 m2
W ielkość działki: 0,4 ha
Pow. działu spoż.: 215,0 m2
Pow. zaplecza: 174,5 m2
Pow. działu przem.: 215 m2
Pow. zaplecza: 135,8 m2
Pow. punktu pralniczego: 69,4 m2
Pow. punktu krawieckiego: 77,4 m2
Pow. punktu szewskiego: 16,5 m2
Pow. zakładu fryz. męskiego: 45,0 m2
Pow. zakładu fryz. damskiego: 17,1 m2
Pow. kiosku z magazynem: 12,8 m2

O p i s  o b i e k t u

Pawilon handlowo-usługowy nr 15 
w Krakowie został zlokalizowany przy 
skrzyżowaniu ul. Nowo-Grzegórzeckiej 
z ulicą Osiedlową. Budynek zaprojek
towano w konstrukcji mieszanej — mur 
i słupy stalowe, na siatce modularnej 
(540, 600, 900), Obrys budynku 3210 X' 
X 4860. Budynek parterow y podpiwni
czony zrealizowany w 1965 r.
Budynek wyposażony jest w podsta
wowe urządzenia instalacyjne i tran 
sportowe (kom. pion. i poz.).

Na lewo

Fragment wnętrza pawilonu 
Elewacja w ystaw owa pawilonu 
Ogólny w idok pawilonu 
Fot. W acław Nowak

Do str. 348

Pawilon handlowo-usługowy w Kra
kow ie (na osiedlu Nowe Grzegórzki) 
Rysunek sy tuacy jny  
Rzut parteru . Objaśnienia:
Punkt pralniczy: 19 — bielizna
brudna, 20 — przyjęcie, 21 — bie
lizna czysta, 23 — szatnia, w.c.; 
Punkt krawiecki: 22 — pracownia, 
24 — szatnia, w.c., 25 — magazyn, 
26 — krajalnia, 27 —  kantor, 28 —  
pokój krawiecki;
Punkt szewski: 29 —  szewc, 30 —  
szatnia, w.c.;
Zakład fryzjerski: 31 — fryzjer
damski, 32 — szatnia, w.c., 33 — 
fryzjer męski;
Dział spożywczy: 1 — . sala sprze
dażowa, 4 — rozładownia, 5 — k ie 
rownik, .6 — szatnia i wc kobiet, 
7 — szatnia i w.c. m ężczyzn, 9 — 
magazyn suchy, 10 — paczkownia, 
11 — rozbiórka, 12 — warzywa, 13 — 
agregaty, 14 —  chłodnia, 15 —
chłodnia;
Dział przem ysłow y: 2 — sala sprze
dażowa, *8 — warsztat, 16— 17 —  
mag. opakowań, 37 —  magazyn, 38 — 
rozładownia, 39 — kierownik, 40 — 
szatnia i w.c. damski, 41 — szatnia 
i w.c. m ęski ;



Zespół handlowy 
pod rondem 
katowickim

Autorzy:
Konstrukcja: inż. Bogdan Boczkaj 
A rchitektura: arch. W iktor Lipowczan

Z projektowaną i realizowaną przebudową ur
banistyczną śródmieścia Katowic związana jest 
realizacja nowego układu komunikacyjnego 
w rejonie skrzyżowania głównych arterii: ulicy 
Dzierżyńskiego przechodzącej w ulicę Roździeń- 
skiego i ulicy Armii Czerwonej. Natężenie ru 
chu kołowego, tramwajowego i pieszego, jakie 
miało miejsce na tym skrzyżowaniu, zmusiło 
do zastosowania obwiedni samoczynnej o du
żej średnicy wyspy centralnej.
Skrzyżowanie zostało więc rozwiązane w for
mie ronda z utrzymaniem w jednym poziomie 
jezdni z torowiskiem tramwajowym (na ul. 
Armii Czerwonej) i podziemnymi tunelowymi 
przejściami dla pieszych. Średnica w ew nętrz
na ronda wynosi 110 m. W ysepkę centralną 
przecina torowisko tram wajowe, tam zlokali
zowano przystanki z wyjściam i i zejściami 
do tuneli dla pieszych.
P o d z i e m i e  p o d  s k r z y ż o w a n i e m  
a r t e r i i
Przeprowadzenie pieszych pod rondem odby
w a się dwoma tunelami biegnącymi po prze
kątnej. W miejscu ich skrzyżowania utworzo
no duże wnętrze o średnicy ca 42 m, z którego 
prowadzą dwa położone^ przeciwległe wyjścia 
na przystanki tramwajowe.
W e wnętrzu o powierzchni ca 1400 m2 zloka
lizowano lokale handlowe i usługowe, jak: 
sklep cukierniczy, kwiaciarnię, sklep pam iąt
karski, sklep perfumeryjno-kosmetyczny, ka
wiarnię, kioski ,,Ruchu" i gier liczbowych, 
kabiny telefoniczne i szalety.
Konstrukcję nośną podziemia ronda stanowią 
ściany oporowe wykonane w formie żelbeto
wych ścian żebrowych i trzy rzędy słupów 
w układzie współśrodkowym.
Przykrycie ronda wykonano z płyt panwiowych 
opartych na belkach kablobetonowych. Przy
krycie tuneli pod jezdniami wykonano jako 
płytę sprężoną dla rozpiętości 12 m, zaś dla 
rozpiętości 6 m przyjęto dźwigary strunobeto
nowe.
Całość konstrukcji podzielono ze względu na 
szkody górnicze dylatacjam i na odcinki 15 m. 
Tunele mają wym iary: długość 50 m, szerokość 
zasadnicza 6 m, wysokość 2,65 m.
Jedynie tunel północno-wschodni jest dw ukrot
nie szerszy ze względów funkcjonalnych jako 
główne dojście do realizowanej hali widowisko
wo-sportowej. Dla wrażeniowego zmniejszenia 
długości tuneli, w ścianach umieszczono ga
bloty wystawowe wyłożone lustrami. Uzyska
no przez to pozorne poszerzenie tuneli. Piony 
ram gablot wystawowych po obu stronach tu
neli zwiększają optycznie wysokość tuneli. 
Dodatkowym elementem mającym za zadanie 
skrócić wrażeniowo długość tunelu jest strop 
i oświetlenie. W  tym celu do podwiedzonego 
stropu przymocowano płyty faliste (poprzecz
nie), poprzecznie umieszczonego również pasy 
oświetlenia jarzeniowego.
Podziemie właściwego ronda posiada kształt 
koła o średnicy 42 m. W ścianach zewnętrz
nych umieszczono gabloty wystawowe oszklo
ne, o podobnym układzie jak  w tunelach. 
Część kom unikacyjna oddzielona jest od po
mieszczeń handlowych ścianą szkloną na ca
łej wysokości wnętrza. Również poszczególne 
w nętrza sklepów dzieli jedynie ściana szkla
na.
Takie rozwiązanie daje wrażenie dużego wnę
trza i aby je jeszcze podnieść zastosowano 
jednolite rozwiązanie sufitu z punktowo 
umieszczonym oświetleniem żarowym.
W e wnętrzu sklepu nad ladami wprowadzono 
biegnący po obwodzie ekran z barwnymi neo
nami.

W e wnętrzu zastosowano m ateriały:
Posadzki w tunelach i w podziemiach ronda 
wykonano z marmuru łamanego.
Sufity w tunelach podwieszone do stropu. Fali
ste płyty azbestowo-cementowe malowane bia
łą farbą emulsyjną.
Sufit w podziemiu gładki, gipsowy z otwo
rami na żarówki o specjalnym kształcie (ma
lowane).
Sufit wzdłuż ścian zewnętrznych i wzdłuż 
ekranu odcięty szczeliną. Gabloty wystawowe 
i ściany szklane — konstrukcja ram aluminio
wa, szyby grubości 8 mm.

Okładzina ścian — traw ertyn.
Okładzina słupów nośnych: czarny marmur 
układany w pasy pionowe.
Oświetlenie w tunelach jarzeniowe, w podzie
miu żarowe, przy czym za ekranem ukryte 
światło jarzeniowe oświetlające dodatkowo re
gały.
Reklamy — rurki neonowe w różnych kolorach.

Na załączonych zdjęciach: w idok ogólny ronda 
katowickiego. (Foto CAF) oraz pawilony han
dlowe pod rondem. Fot. Jerzy Piasecki

Podał W . L.
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Niektóre problemy 
programowania sieci 
handlowej w miastach
LEON KOŹMIŃSKI

Odbudowa m iast zniszczonych podczas wojny, 
budowa nowych m iast i osiedli, a co za tym 
idzie, potrzeba racjonalnego, planowego roz
mieszczania punktów sprzedaży w miastach 
polskich stały  się powodem opracowań sieci 
handlowej*).
Zagadnienia dot. program owania sieci handlu 
detalicznego w m iastach doczekały się licznych 
opracowań, które są już ogólnie i szeroko 
stosowane w praktyce handlu socjalistycznego 
w kilku krajach. Zajmiemy się więc tutaj je 
dynie zasadą koncepcji sieci handlu, natom iast 
szerzej omówimy niektóre problemy, które je 
szcze czekają na opracowanie. Prace nad pro
gramowaniem sieci magazynowej (ważnego 
składnika sieci handlowej w miastach) są na 
ogół nieznane poza nielicznym gronem spe
cjalistów  i zasługują na pełniejsze przedsta
wienie. Niewielkie zaawansowanie tych prac, 
w porównaniu z pracami nad programowaniem 
sieci detalicznej, nakazuje ostrożność w for
mułowaniu sądów i wytycznych. 
Programowanie sieci handlu detalicznego w 
miastach opiera się na ustaleniu globalnej 
powierzchni sal sprzedażowych potrzebnej do 
sprzedaży określonej planem masy towarowej. 
W tym celu dokonuje się następujących obli
czeń:
1) Masę towarową, podaną w planie w artoś
ciowo, której sprzedaż planuje się w danym 
mieście lub dzielnicy, dzieli się przez racjo
nalną w ydajność sprzedażową 1 m2 powierzch- 
ni sali sprzedażowej. Przez racjonalną w ydaj
ność rozumie się w ydajność średnią planowa
ną dla danego okresu czasu.
2) Od ogólnej powierzchni sprzedażowej istn ie
jących punktów sprzedaży detalicznej odej
muje się powierzchnię sal sprzedażowych: 
a) w budynkach przeznaczonych do wyburze
nia, b) punktów sprzedaży nie nadających się 
do modernizacji, c) zbyt małych, a nie dają
cych się połączyć z sąsiednimi. W edług obo
wiązujących obecnie u nas ustaleń punkty 
sprzedaży detalicznej nie mogą mieć mniej 
niż 40 m2 powierzchni łącznie, a w dużych 
m iastach nie mniej niż 60 m2.
3) Od łącznej powierzchni sprzedażowej po
trzebnej do racjonalnej sprzedaży planowanej 
ilości towarów (punkt 1) odejmuje się powierz
chnię istniejącą i nadającą się do dalszej eks
ploatacji (punkt 2). co pozwala ustalić, jaki 
jest niedobór lub nadwyżka posiadanej po
wierzchni sal sprzedażowych.
4) W ym ieniony niedobór lub nadwyżka (punkt 
3) pozwala obliczyć niedobór lub całkowitą 
nadwyżkę powierzchni punktów sprzedaży de
talicznej, przyjm ując, że sale sprzedażowe sta
nowią średnio 60°/o całkowitej powierzchni 
lokali.
Rozmieszczenie punktów sprzedaży detalicznej 
w miastach opiera się na następującej koncep
cji:
Sklepy powszechne powinny być rozmieszczone 
w zależności od gęstości zaludnienia w odle
głości 250 do 350 m od miejsca zamieszkania 
zaopatryw anych przez nie konsumentów. Na 
powierzchnię tych sklepów przeznacza się, jak 
podawałem, od 140 m2 do 170 m2 na tysiąc 
mieszkańców, a to zależnie od potrzeb i asor
tym entu towarów oferowanych przez pozostałe 
punkty sprzedaży. Uważa się, że powierzchnia 
sprzedażowa każdego z tych sklepów nie po
winna w ynosić mniej niż 100 m2, a nawet, 
zdaniem wielu specjalistów, 150 m2. Należy 
jednak zaznaczyć, że sklepy o powierzchni 
sprzedażowej 300 m2 są na ogół bardziej ren-

*) Т а ^ е prace rozpoczęto w  1948 roku w  katedrze  
ekonom iki obrotu towarowego b. S H G  w  W arsza
w ie. Od 1950 roku b y ły  one prowadzone w  In stytu 
cie Handlu W ewnętrznego w  W arszawie i dotyczyły  
metod program owania sieci handlu detalicznego, 
a w  szczególności obliczania pow ierzchni sklepowej 
oraz rozm ieszczania punktów  sprzedaży w  m iaśtach. 
P race  nad program owaniem  sieci magazynowej 
rozpoczęto w  Instytucie  H andlu W ewnętrznego  
w  1964 roku.

towne i wskazane wszędzie tam, gdzie popyt 
uzasadnia ich budowę bez potrzeby nadm ier
nego powiększania rejonu usługi.
Dla kilku okręgów zaopatryw ania przez skle
py powszechne przewiduje się ośrodek han
dlowy lokalny, osiedlowy lub międzyosiedlo- 
wy, k tóry  będzie grupować: jeden większy 
sklep powszechny, szereg sklepów branżowych 
z artykułam i żywnościowymi i nieżywnościo- 
wymi, zakłady gastronomiczne i kaw iarnie oraz 
różne punkty usługowe.
W ymieniony ośrodek lokalny, osiedlowy lub 
międzyosiedlowy obsługiwałby, jak wspom
niałem, szereg okręgów zaopatryw anych przez 
sklepy powszechne w promieniu około jednego 
kilom etra, tak że dojście do ośrodka pieszo 
wymagałoby nie więcej niż 15 minut czasu. 
Ośrodek zastępowałby jednocześnie sklep po
wszechny dla rejonu o promieniu około 350 m. 
W  m iastach liczących więcej niż 50 000 miesz
kańców oraz w  dzielnicach dużych miast 
prócz sklepów powszechnych i ośrodków lokal
nych osiedlowych i międzyosiedlowych mają 
występować — według przyjętej koncepcji — 
ośrodki handlowe dzielnicowe obejmujące 
swym zasięgiem większą ilość okręgów zaopa
tryw anych przez sklepy powszechne i pewną 
ilość okręgów zaopatrywanych przez ośrodki 
handlowe lokalne. Byłaby to jakby trzecia 
siatka, rzadsza, ale utworzona z ośrodków 
o znaczeniu dla całej dzielnicy.
Ośrodki handlowe dzielnicowe grupują jeden 
lub kilka supersamów, dzielnicowy dom towa
rowy, sklep popularny szybkiej obsługi, różne 
sklepy specjalne, zakłady gastronomiczne, k a 
w iarnie i cukiernie, zespół punktów usługo
wych, kina itp.
W  największych m iastach pow stają (i mogą 
w przyszłości powstać) duże ośrodki handlowe 
ogólnomiejskie, grupujące różne obiekty i urzą
dzenia handlu i gastronomii, zaspokajające po
trzeby codzienne mieszkańców śródmieścia, 
dojeżdżających, przyjezdnych oraz mieszkań
ców całego m iasta czyniących zakupy w śród
mieściu. W  ośrodku handlowym ogólnomiej- 
skim grupują się też różne punkty usługowe, 
m. in. również te, które świadczą rzadziej żą
dane rodzaje usług.
Ilość i rozmieszczenie ogólnomiejskich ośrod
ków handlowych zależy od struktury  prze
strzennej miasta, liczby mieszkańców, a zwła
szcza potrzeb obsługiwanego rejonu.
W  ciągu ostatnich 30 lat nastąpił w Polsce 
poważny wzrost spożycia szeregu podstawo
wych artykułów. Nasuwa się więc pytanie: 
czy dalszy wzrost spożycia nie stanie się po
wodem tak dużego wzrostu zakupów, że obec
nie program owana sieć handlowa stanie się 
zupełnie niewystarczająca, lub zbyt szczupła? 
P lanujący sieć handlową może jedynie opierać 
się na planach spożycia obowiązujących dla 
całego kraju  oraz tam, gdzie istnieją takie 
opracowania — na planach dla poszczególnych 
miejscowości.
W szelkie odchylenia w ystępujące pomiędzy 
planami spożycia i ich realizacją powinny po
ciągać odpowiednie zmiany w planach sieci 
handlowej. Jest to dość trudne wobec długiego 
cyklu planowania i zatwierdzania planów tej 
sieci.
Należy również brać pod uwagę przewidziany 
rozwój wielkich placówek handlowych takich 
jak supersamy i mniejsze od nich, zwane su- 
peretam i oraz domów towarowych, domów 
mody, domów dziecka itp. Posiadając szeroki 
asortym ent różnorodnych towarów, placówki 
te są w możności kompensować przez zwiększe
nie sprzedaży jednych artykułów  zmniejsze
nie się zbytu innych. Również samoobsługa 
umożliwia znaczne zwiększenie sprzedaży po
większając jedynie ilość czynnych kas; dość 
znaczne zwiększenie obrotów można tu osiąg
nąć przez wprowadzenie wielozmianowej pracy. 
W zmiankowane sposoby mogą pomóc zwięk
szyć obroty handlu detalicznego w bliżej nie
zbadanych rozmiarach, ale znaczniejszy wzrost 
sprzedaży wym agałby nowego zaprogramowa
nia sieci, co zapewne nie byłoby łatwe, a czę

sto wręcz niemożliwe w przypadku już w ybu
dowanych zespołów miejskich.
Nie w ydaje się jednak możliwe i ekonomicznie 
uzasadnione, aby programować sieć handlową 
na okresy zbliżone do okresów am ortyzacji 
budynków, gdyż w początkowym okresie, przy 
założeniu znacznego wzrostu sprzedaży, na
stąpiłoby poważne przeinwestowanie sieci lub 
konieczna byłaby rezerwacja wielu cennych 
uzbrojonych terenów przez szereg lat.
Może rozwój motoryzacji umożliwiający 
umieszczenie wielkich ośrodków handlowych 
poza obrębem skupisk ludzkich, tak jak to już 
ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, stanowić 
będzie przyszłościowe rozwiązanie tych trud
ności?
Przyzwyczajenia i upodobania konsumentów 
są różne w poszczególnych dzielnicach kraju  
i warstwach społecznych oraz ulegają zmia
nom. Na przykład powszechnie jest znane, że 
gospodynie Śląska zakupują wiele artykułów  
spożywczych na cały tydzień, podczas gdy 
w W arszawie czyni się zakupy tych artykułów  
codziennie, a często i kilka razy w ciągu dnia. 
Tendencją handlu jest zwiększyć ilość artyku
łów nabywanych przez konsumentów w ciągu 
jednego zakupu, a zmniejszyć ilość zakupów, 
gdyż zmniejsza to koszty punktów  sprzedaży 
detalicznej.
Zakupy codzienne w ym agają wiele czasu i tru 
du. Fakt ten skłania konsumentów do poszu
kiwania sklepów, w których mogą dokonać 
wszystkich codziennych zakupów naraz. N a
bywcy, jak wykazują badania, są skłonni udać 
się nawet do dalej położonych punktów sprze
daży, aby mieć możność dokonania wszystkich 
zakupów w jednym miejscu. Jest to powodem 
sprzedawania ,,pod jednym dachem” wszyst
kich często nabywanych artykułów  żywnościo
wych i nieżywnościowych, co wymaga reali
zacji sklepów o coraz większych powierzch
niach sprzedażowych oraz parkingów dla sa
mochodów (nabywców). Poważnym udogodnie
niem jest, gdy te punkty sprzedaży o dużej 
powierzchni znajdują się przy przystankach 
komunikacji miejskiej, dworcach itp.
W  przypadku wzrostu dochodu ludności na
stępuję pewna stabilizacja w ydatków  na arty 
kuły żywnościowe i nieżywnościowe codzien
nego zapotrzebowania oraz zwiększone prze
znaczenie wydatków na tzw. artykuły trw a
łego użytku.
Nasuwa się więc pytanie, czy wzrost zapo
trzebowania i sprzedaży artykułów  trw ałeao 
użytku powinien być brany pod uwagę przy 
programowaniu sieci detalicznej w miastach? 
Zapewne należy się liczyć z potrzebą progra
mowania dodatkowej powierzchni sprzedażo
wej w związku z przewidzianym wzrostem 
sprzedaży artykułów  trwałego użytku, które 
najczęściej w ym agają dużej powierzchni na 
ekspozycję i dem onstrację. Trudno jest jednak 
oprzeć się tu na innych danych niż planowany 
wzrost dochodów i orientacyjne dane o elas
tyczności popytu na artykuły trwałego użytku. 
Opierając się na liczbie artykułów podlegają
cych osobnej ewindencji, można stwierdzić, że 
nasze domy towarowe prowadzą około 50 ty 
sięcy artykułów, paryskie domy towarowe od 
200 do 220 tysięcy, nowojorskie od 600 do 800 
tysięcy, a naw et do miliona różnych artyku
łów. Przyjmując pogląd szeregu specjalistów 
z krajów  kapitalistycznych, że w tych krajach 
ilość różnorodnych artykułów  jest nadmierna, 
natom iast zbyt mała ich różnorodność — u nas 
należy się liczyć z poważnym, jak niektórzy 
przypuszczają, nawet dwukrotnym wzrostem 
ilości artykułów, które będą u nas w sprzeda
ży w bliższej lub dalszej perspektywie. W  
związku z tym nasuwa się pytanie, czy można 
i należy uwzględniać duży wzrost ilości a rty 
kułów przy programowaniu sieci detalicznej 
w miastach?
N astąpi zapotrzebowanie na coraz większe, 
niezbędne dla ekspozycji powierzchnie sprze
dażowe. Należy również spodziewać się, na
szym zdaniem, wyraźnego podziału punktów 
sprzedaży detalicznej na: sprzedające artyku-
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ły często nabywane, np. supersamy; prowadzą
ce wszystkie artykuły dla danej kategorii kon
sumentów, np. domy mody, domy sportu, do
my dziecka itp.; prowadzące możliwie pełny 
asortym ent, czyli sklepy specjalistyczne oraz 
domy towarowe zaopatrzone w szeroki i peł
ny asortym ent, obejm ujący wiele różnych 
działów.
W ysuwane byw ają wątpliwości, czy obecnie 
przyjęte zasady program owania sieci detalicz
nej nie przewidują zbyt gęstej * sieci sklepów 
powszechnych, a może i ośrodków handlo
wych, w związku z rozwojem motoryzacji i ko
m unikacji m iejskiej. Na poparcie tych w ątpli
wości przytacza się, że w Stanach Zjednoczo
nych ośrodki zaopatrzenia rozmieszcza się w 
promieniu 500 czy 600 m, a nawet kilometra, 
podczas gdy nasze założenia przyjm ują, jak 
podawaliśmy, sklepy powszechne zaopatru ją
ce rejony o promieniu od 250 m do 350 m, 
a więc oddalone przeciętnie o około 5 minut 
drogi pieszo od miejsca zamieszkania (tak samo 
założenia szwedzkie).
W ydaje się prawdopodobne, że w przyszłości 
nastąpi nie tyle wydłużenie promieni obsługi 
nabywców przez poszczególne punkty sprzeda
ży detalicznej, ile przeniesienie zakupów przez 
wielu posiadaczy samochodów do jeszcze dalej 
położonych ośrodków handlowych posiadają
cych dogodne dojazdy i duże parkingi.
Przy realizacji sieci detalicznej w nowo budo
wanych m iastach i osiedlach zdarza się dość 
często, że najpierw  powstają budynki, w k tó
rych zaplanowano sklepy artykułów  okreso
wego zapotrzebowania, a jeszcze nie zrealizo
wano budynków mieszczących sklepy z asor
tymentem powszechnym. Powoduje to uzasad
nione niezadowolenie ludności.
Nic nie wskazuje na to, aby było możliwe do
stosowywanie kolejności realizacji budynków 
do realizacji programowych w danym m iej
scu sklepów. Programowanie rozmieszczenia 
sieci handlu detalicznego w określonej m iej
scowości w ym aaa poszukiwania optymalnej 
lokalizacji dla każdego sklepu, a lokale skle
powe dla poszczególnych branż towarowych 
różnią się miedzy sobą programem przestrzen
nym, wielkością i wyposażeniem. Jedynym  
wyjściem z tych trudności w ydają się być cza
sowe zmiany branż dla niektórych nowo budo
wanych sklepów.
W iele jest przyczyn budowy coraz większych 
placówek handlowych: stale i szybko rosnąca 
ilość artykułów  w handlu, poszukiwanie przez 
konsumentów punktów sprzedaży, w których 
mogą znaleźć wszystkie kupowane przez nich 
jednocześnie artykuły, konieczność poważnych 
nakładów na urządzenia techniczne i w yposa
żenia (urządzenia chłodnicze, urządzenia i in
stalacje do ekspozycji, maszyny do przepa
kowywania, instalacje świetlne, klim atyzacyj
ne, kasy, dźwigi, wózki, wagi itp.). 
Rozpowszechnianie się nowoczesnych, dogod
nych dla nabywców metod sprzedaży, takich 
jak sprzedaż wizualna, preselekcyjna, czy też 
sprzedaż z samoobsługą, skłaniam do koncen
tracji i budowy coraz większych obiektów dla 
sprzedaży detalicznej.
Nasuwa się pytanie, czy nowoczesne m etody 
sprzedaży detalicznej, takie jak dostawa do 
domu na zamówienie kupującego, sprzedaż w y
syłkowa na zamówienie pisemne, telefoniczne, 
czy też po dem onstracji w telewizji sprzedaż 
obwoźna, sprzedaż przy pomocy urządzeń me
chanicznych itp. — nie wyelim inują sprzedaży 
sklepowej, lub też nie ograniczą poważnie jej 
zasięgu?
Nic dotąd nie wskazuje, aby wzmiankowane 
metody sprzedaży mogły stać się powodem 
zmiany dominującej roli sklepowej sieci deta
licznej w zaopatryw aniu ludności. Nie suge
ru ją tego ani rozważania specjalistów, ani 
Draktyka krajów  o wysoko rozwiniętej orga
nizacji i technice handlu. Należy jednak spo
dziewać się i u nas znacznego rozwoju sprze
daży na zamówienie z dostawą do domu, sprze
daży obwoźnej, a może w przyszłości i sprze
daży przy pomocy urządzeń mechanicznych.

Istnieje uzasadniona nadzieja, że te metody 
przejmą pewną część rosnącej sprzedaży deta
licznej i umożliwią unowocześnionym skle
pom sprostanie stale wzrastającym  wymogom 
konsumentów.
Programowanie magazynów nie doczekało się 
dotąd tak znacznej ilości opracowań, jak pro
gramowanie punktów sprzedaży detalicznej. 
Uwaga zajm ujących się tą problem atyką sku
pia się na ustaleniu racjonalnej powierzchni 
magazynów o określonym przeznaczeniu oraz 
zasad ich rozmieszczania przy określonych pro
filach asortym entowych. Prace prowadzone 
w tym zakresie w Instytucie Handlu W e
wnętrznego, odnoszące się do magazynów za
opatrujących sieć handlu detalicznego, objęły 
początkowo zabranie wszystkich wskaźników 
określających powierzchnię magazynową i po
szukiwania korelacji z innymi mierzalnymi 
wielkościami. Pozwoliło to wyeliminować 
wskaźniki, których obliczanie nasuwa, w na
szych warunkach, znaczne trudności oraz te 
wskaźniki, k tóre nie w ykazują współzależnoś
ci pomiędzy powierzchnią magazynową^ i in
nymi możliwymi do uchwycenia wielkościami. 
Przy obliczeniach przyjęto łączną powierz
chnię składową magazynów hurtu, m agazy
nów przedsiębiorstw  handlu detalicznecro oraz 
pomieszczeń składowych punktów sprzedaży 
detalicznej, a więc całą powierzchnię składo
wą, którą rozporządza handel wewnętrzny. Nie 
brano natom iast na uwagę powierzchni skła
dowej zakładów produkcyjnych oraz organiza
cji zbytu przemysłu, jak również magazynów 
handlu zagranicznego i przedsiębiorstw  trans
portowych.
Badania prowadzone przez Instytut Handlu 
W ewnętrznego miały na celu nie tylko stw ier
dzenie, iaka jest powierzchnia łączna pomiesz
czeń skladowvch, ale również czy ich rozkład 
na poszczególne oaniwa handlu jest racjonal
ny. W iadomo bowiem, że przechowywanie 
w magazynach hurtu bywa przeważnie znacz
nie bardziej ekonomiczne niż w przedsiębior
stwach handlu detalicznecro, a naiwyższe kosz
ty pociącra przechowywanie towarów w punk
tach sprzedaży detalicznej.
Niższe są też koszty budowy większych m a
gazynów niż pomieszczeń sprzedaży detalicz
nej, niższe koszty eksploatacji i transportu, 
a zwłaszcza szybsza jest ro tacja i większa 
,,dyspozycyjność" towarów.
Powyższe uwagi pozwalają wysnuć ważne dla 
urbanistów  i architektów  wnioski: należy prze
widywać zmniejszanie się pomieszczeń składo
wych na,zapleczach sklepów detalicznych oraz 
zmniejszenie codziennych, niekiedy kilkakrot
nych dziennie dostaw towarów z magazynów 
do sklepów. Będzie to wymagało budowy du
żych magazynów stanowiących jakby zaplecze 
sklepów i usytuow anych możliwie blisko nich, 
aby można było redukować do minimum koszty 
i czas transportu.
Prowadzone obecnie badania obejmują obszar 
całego kraju  i koncentrują się* na trzech 
wskaźnikach w pięciu różnych ujęciach:
1) Obroty magazynowe w stosunku do łącz
nej powierzchni magazynowej:
a) wagowo,
b) wartościowo.
2) Powierzchnia magazynowa w stosunku do 
łącznej powierzchni sal sprzedażowych obsłu
giwanych sklepów,
a) powierzchnia magazynowa w stosunku do 
łącznej powierzchni całych lokali sklepowych 
obsługiwanych przez dane magazyny.
3) Łączna powierzchnia sklepowa magazynów 
i zapleczy magazynowych sklepów na tysiąc 
mieszkańców.
Należy się spodziewać, że wyniki prac dopro
wadzą do ustalenia, jak przedstawia się no- 
równawczo wyposażenie w magazyny poszcze
gólnych okręgów kraju, jaki jest stopień wyko
rzystania powierzchni składowej w poszczegól
nych okręgach i organizacjach handlu. Zesta
wienie tych danych z oceną fachową działal
ności zaopatryw anych sklepów i ze wskaźni
kami ich działalności pozwoli zapewne stw ier

dzić, jakie zachodzą, a jakie powinny zacho
dzić stosunki pomiędzy obrotami magazynowy
mi a powierzchnią magazynową, powierzchnią 
sal sprzedażowych lub powierzchnią całkowitą 
sklepów a powierzchnią magazynową, która 
obsługuje te punkty. •
Równolegle ze wspomnianymi pracami nad 
ustaleniem  racjonalnej powierzchni magazyno
wej handlu detalicznego i hurtowego prowa
dzone są prace dotyczące racjonalizacji prze
biegów towarowych oraz programowania roz
mieszczenia.
Silne procesy integracyjne w ystępują po
wszechnie w handlu i stają się powodem łą
czenia magazynów hurtu z produkcją lub, co 
bywa częściej, detalu z hurtem w postaci deta- 
lo-hurtu prowadzącego w łasne magazyny. 
Godna uwagi jest koncepcja planistów fran
cuskich, którzy dążą do ujęcia artykułów  bę
dących przedmiotem zaopatrzenia ludności 
w cztery zespoły branż:
1. A rtykuły żywnościowe i nieżywnościowe 
często nabywane, czyli tak zwany asortym ent 
powszechny.
2. Odzież w szerokim tego słowa znaczeniu, 
która obejmuje: tkaniny, konfekcję męską, 
damską i dziecięcą, bieliznę, obuwie, futra, 
pasm anterię odzieżową i nakrycia głowy.
3. W yposażenie domu, a więc meble, obicie, 
pościel, sprzęt gospodarstwa domowego, che
mię gospodarczą itp.
4. Sprzęt i artykuły używane przy spędzaniu 
wolnecro czasu, a więc artykuły sportowe, my
śliwskie, do rybołówstwa, do podróży i kem
pingu, do m ajsterkow ania itp.
M agazyny przedsiębiorstw  handlu detalicznego 
lokalizowane są w miejscu siedziby tych przed- 
sębiorstw, asortym ent ich je st dostosowany 
do asortym entu punktów sprzedaży prowadzo
nych przez te przedsiębiorstwa. Stanowią one 
uzupełnienie i koncetrację pomieszczeń ma
gazynowych poszczególnych sklepów. 
Pomieszczenia magazynowe, czy też składowe 
punktów sprzedaży detalicznej (sklepów), są 
ściśle dostosowane do ich asortym entu 
i umieszczane w tych samych budynkach lub 
w osobnych pomieszczeniach. W ysoki koszt 
budowy i eksploatacji sklepów stał się powo
dem dość częstego umieszczania magazynów 
składowych zaopatrujących te punkty w innych 
dzielnicach i organizowania stałych częstych 
dowozów towarów. Koszty budowy i eksploa
tacji byw ają wówczas niższe, natom iast po
jaw iają się dość znaczne koszty przewozu. 
Możliwości budowy pomieszczeń m agazyno
wych przy sklepach oraz rachunek ekonomicz
ny powinny decydować przy wyborze w łaści
wego rozwiązania.
Obecnie buduje się u nas przeważnie ma
gazyny w konstrukcji żelbetowej (kosztowne), 
których użytkowanie obliczono na wiele lat. 
Sieć magazynową złożoną z takich obiektów 
jest trudno dostosować do zmiennych ukła
dów sieci kom unikacyjnej, wymogów urbani
stycznych, czy też do wymagań kalkulacji, 
w której decydujące znaczenie m ają zmienne 
czynniki, takie, jak np. koszty budowy, trans
portu. W  tych warunkach nasuwa się pytanie, 
czy rozwiązaniami przyszłościowymi nie powin
ny być stosunkowo tanie parterow e m agazy
ny z elementów prefabrykowanych, takie jakie 
widzi się np. w Skandynawii, z blachy (jak 
w Stanach Zjednoczonych), czy też z powłok 
w ypełnianych pneum atycznie. M agazyny takie 
m iałyby krótki okres amortyzacji, mogłyby być 
umieszczane w m iejscach optymalnie dobra
nych w danych warunkach. W  dalszej przy
szłości działki zajęte na m agazyny stanowiłyby 
rezerwę terenową na inne cele.
Program ujący budowę poszczególnych m aga
zynów, a zwaszcza sieć magazynową dla okreś
lonej miejscowości, powinien dołożyć wszelkich 
starań, aby wymierzyć koszty i spodziewane 
wyniki, gdyż od powierzchni składowej i roz
mieszczenia magazynów zależy prawidłowa or
ganizacja zaopatryw ania handlu detalicznego 
i konsumentów.
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Niniejszy artykuł stanowi omówienie głównych 
kierunków i koncepcji, jakie występowały w 
okresie powojennym w budownictwie sklenów 
i zakładów gastronom icznych na terenie miast 
oraz tendencji, jakie widzimy w dalszych li
niach rozwojowych tego rodzaju budownictwa. 
Problem budownictwa sklepów i zakładów 
gastronom icznych rozpatryw any jest na tle 
tych czynników, które mają decydujący wpływ 
na jego kształtow anie się.
Uwaga autora niniejszego artykułu została 
skoncentrowana na czynnikach typu ekono
miczno-organizacyjnego, przy oczywistym za
łożeniu, że zagadnienia urbanistyczno-archi
tektoniczne posiadają w tej m aterii bardzo 
duże znaczenie, nie wchodzą jednak w zakres 
niniejszych rozważań. Autor przyjmuje, że 
rodzaj budownictwa sklepów i zakładów ga
stronomicznych oraz sposoby ich rozwiązań 
kształtują następujące czynniki podstawowe:
— koncepcje planowania sieci,
— formy handlu,
—• postęp organizacyjno-techniczny.
Należy tu zauważyć, że uspołeczniony handel 
miejski rozpoczynał pracę w trudnych w arun
kach, przede wszystkim z uwagi na zacofaną 
(w porównaniu z wieloma innymi krajami) 
bazę techniczną. Niezależnie od jej stosunko
wo niskiego poziomu duże zniszczenia spowo
dowały działania ostatniej w ojny oraz rabun
kowa gospodarka okupanta.
Ogromny wysiłek naszego społeczeństwa, po
dobnie jak i w innych dziedzinach gospodarki, 
został w pierwszych latach powojennych skie
row any na odbudowę zniszczonych oraz budo
wę nowych obiektów sklepowych i gastrono
micznych.
Stały wzrost obrotów towarowych oraz zwię
kszający się z roku na rok asortym ent usług 
świadczonych przez handel społeczeństwu wy- 
magał intensyw nej działalności inw estycyjnej. 
Szeroki zakres inwestycji handlowych nakła
dał jednak obowiązek celowego i racjonalne
go w ydatkowania środków przeznaczonych na 
inwestycje. Ograniczone możliwości finanso
we stwarzały konieczność poszukiwań możli
wie najlepszych rozwiązań techniczno-organi
zacyjnych, które zapewniałyby nie tylko osz
czędne w ydatkow anie środków, ale również 
i najkorzystniejsze efekty.

H a n d e l  d e t a l i c z n y

Uspołeczniony handel detaliczny rozpoczyna 
swoją działalność w oparciu o sieć przyjętą 
od handlu prywatnego i częściowo spółdziel
czego. Ogólny poziom tej sieci nie był w yso
ki. W większości przypadków były to lokale 
powstałe w okresie międzywojennym dosto
sowane do innych warunków o małych raczej 
pomieszczeniach i słabo wyposażone pod wzglę
dem technicznym.
Plan 6-letni rozwoju handlu przewidywał po
ważny wzrost jednostek handlu detalicznego. 
Powstał zatem problem uporządkowania ist
niejącej sieci oraz opracowania zasad i k ie
runków planowania nowej sieci detalicznej.
W  1952 roku opracowana została typizacja lo
kali sklepowych dla miejskich sklepów arty 
kułów spożywczych i artykułów  przemysło
wych. Typizacja po akceptowaniu jej przez Mi
nistra Handlu W ewnętrznego stała się aktem 
obowiązującym organizacje handlowe oraz in
stytucje projektowe. Polegała ona na usta le
niu typowych wielkości lokali sklepowych 
dla określonych w arunków lokalizacyjnych
i asortym entowych.
Dalszym etapem prac w tej dziedzinie były 
opracowane w 1956 roku norm atywy technicz
ne projektow ania sklepów miejskich1). Stano-

1 )  , , N o r m a t y w  t e c h n i c z n y  p r o j e k t o w a n i a  m i e j s k i c h  

s k l e p ó w  a r t y k u ł ó w  s p o ż y w c z y c h ”  o r a z  „ N T P  m i e j 

s k i c h  s k l e p ó w  a r t y k u ł ó w  p r z e m y s ł o w y c h ” , o p r a 

cow any p r z e z  IH W . W -wa 1956, P o l g o s .

wiły one pogłębienie i rozszerzenie niektórych 
zagadnień w stosunku do typizacji, w szczegól
ności spraw techniczno-budowlanych. Opierały 
się jednak o tę samą koncepcję układu asorty
mentowego i lokalizacji jednostek handlu de
talicznego.
Oba wspomniane wyżej opracowania spełniły 
w swoim czasie bardzo pozytywną rolę, stano
wiły przede wszystkim podstawę porządkującą 
sprawy planowania sieci oraz budownictwa lo
kali sklepowych.
Nowe koncepcje programowe, postęp w za
kresie form sprzedaży oraz postęp techniczny 
spowodowały konieczność w eryfikacji dotych
czasowych ustaleń. Uprzednio realizowaliśmy 
u nas w Polsce zasadę równomiernego roz
mieszczenia punktów sprzedaży detalicznej, 
z zachowaniem stosunkowo dużej specjaliza
cji asortym entowej tych punktów. W skutek 
realizacji tego kierunku programowania oraz 
ówczesnego sposobu planowania miast po
wszechnie stosowany był system sklepów 
wbudowanych w obiekty mieszkalno-usługowe, 
przy czym znaczną większość stanowiły sklepy 
o stosunkowo małej powierzchni, które na ogół 
w sposób prawidłowy można było projekto
wać w parterach budynków mieszkalnych. 
Zmiany w systemie lokalizacji sieci detalicz
nej zmierzały do wyodrębnienia i organizowa
nia ośrodków handlowych. W  nowej koncep
cji sieci, opierając się na tworzeniu ośrodków, 
podstawę sieci stanowić będą sklepy raczej 
duże, w rodzaju sklepów powszechnych, su
persamów itp., dla których najodpowiedniej
szą formą rozwiązania jest forma pawilonu. 
Projektowanie takich obiektów V  budynkach 
mieszkalnych staje się raczej niemożliwe.
Inną grupę przesłanek, które decydowały 
o zmianach w koncepcjach budownictwa skle
powego, stanowiły formy handlu. Samoobsłu
ga i preselekcja wnoszą szereg sprecyzowanych 
wymagań co do funkcji użytkowej lokalu skle
powego. Uwzględnienie wpływu form sprzeda
ży w budownictwie sklepowym znajduje w bar
dziej postępowych rozwiązaniach pewien pers
pektywiczny wyraz.
Ewolucja form sprzedaży spowodowała, że po
lityka inw estycyjna w zakresie budownictwa 
sklepowego zmierza dó rozwiązań, które na
dążyłyby za zmianą wymagań staw ianych przez 
nowe, bardziej postępowe formy obsługi na
bywców, stąd nowe koncepcje urbanistyczno- 
programowe oraz dążenie do takich rozwiązań 
technicznych budownictwa sklepowego, które 
swoimi kosztam i i szybką am ortyzacją dawały
by możliwość dostosowania się do aktualnych 
wymogów handlu, w ynikających z przyjętej 
za nowoczesną, formy obsługi nabywców. 
Zgodnie z tym dążeniem lansuje się budow
nictwo lekkich pawilonów o stosunkowo nis
kich kosztach inwestycyjnych, szybkiej amor
tyzacji i dużej możliwości dostosowywania się 
do różnych warunków branżowych oraz nowo
czesnych form sprzedaży. Pawilony bowiem 
jako lokale sklepowe stw arzają najbardziej 
uniwersalne warunki przestrzenne oraz w łaści
we w arunki funkcjonalno-użytkowe.
Niezależnie od wspomnianych wyżej mo
mentów, związanych ściśle z programowaniem 
sieci i formami sprzedaży, poważny wpływ 
na kształtow anie się nowych kierunków bu
downictwa sklepowego posiadają elem enty 
organizacyjno-techniczne, związane z użytko
wą stroną lokalu sklepowego i jego otoczenia. 
Jak  wykazują doświadczenia, łączenie obiek
tów handlowych z budownictwem mieszka
niowym daje nader niekorzystne efekty 
funkcjonalne. W  budynku mieszkalnym sklep 
jest podporządkowany obcej sobie funkcji 
mieszkalnej, która niejednokrotnie narzuca 
wym agania sprzeczne z interesam i i praw i
dłowością działania obiektów handlowych. 
Próby w yjścia z tej trudnej sytuacji, na przy
kład przez projektowanie „kufrów", nie roz
wiązywały jednak w pełni problemu. Dopiero 
budownictwo pawilonowe gw arantuje uzy
skanie lokali o pełnej w artości użytkowej,

uniezależnionych od wszelkich funkcji po
stronnych i mających pełne możliwości swo
bodnego organizowania własnej funkcjonal
ności.
Poszukiwania nowych form budownictwa 
sklepowego nie faworyzują pawilonów jako 
jedynego rodzaju rozwiązania, albo takiego, 
który  należy wszędzie i zawsze stosować. 
W skazują one tylko kierunek i jego poważne 
w alory programowo-użytkowe, wsrod któiych 
szczególną rolę odgrywa możliwość elastycz
nego i szybkiego dostosowywania się do 
różnych koncepcji urbanistyczno-program o
wych oraz do aktualnych wymogów handlu. 
Jego niewątpliwą zaletą są również stosun
kowo niskie koszty budowy oraz szybka am or
tyzacja, szczególnie przy realizacji odpo
wiednich zestawów pawilonowych1).
W ydaje się również celowe zwrócenie uwagi 
na podstawowe zagadnienia związane ze 
zmianami, jakie m ają miejsce w zakresie 
rozwiązań lokali sklepowych.
Kierunek kom plem entarności usług handlo
wych i rozszerzania asortym entu jednostek 
handlu detalicznego pod kątem  zaspokajania 
określonych potrzeb nabywców spowodował 
w konsekwencji konieczność tworzenia sto
sunkowo dużych lokali sklepowych. Super
samy, domy towarowe, domy mody stają się 
podstawowymi obiektam i handlowymi w ośrod
kach usługowych. Typowymi reprezentantam i 
tego rodzaju budownictwa są zrealizowane w 
ostatnim czasie: Supersam na placu Unii Lu
belskiej w W arszawie, hala M irowska w W ar
szawie, Supersam w Katowicach i in. 
Supersamy i domy towarowe stanowić po
w inny główne akcenty handlowe nowoczes
nych ośrodków usługowych. Dlatego też za
równo dotychczasowe plany rozwoju sieci, 
jak  i dalsze program y przewidują budowę 
dużych jednostek handlu detalicznego w cen
trach handlu śródmiejskiego dużych miast. 
Małe lokale sklepowe będą pełnić rolę uzu
pełniającą z przeznaczeniem na sprzedaż asor
tym entu wąsko specjalizowanego.
Zagadnieniem godnym specjalnego podkreśle
nia jest obserwowane zjawisko lokowania się 
handlu na stosunkowo niewielkiej ilości 
kondygnacji, a przede wszystkim parterze. 
Inaczej mówiąc, wszędzie tam, gdzie to jest 
możliwe, buduje się obiekty parterowe, co 
najwyżej podpiwniczone. Daje to duże ko
rzyści użytkowe i stanowi wyraz priorytetu 
postępu technicznego, zmierzającego wyraźnie 
w kierunku transportu poziomego.
Rozwój obecnego budownictwa sklepowego 
charakteryzuje, zmiana proporcji między salą 
sprzedażową a zapleczem. W iąże się to 
głównie z wprowadzaniem nowych form sprze
daży. Powierzchnia sali sprzedażowej przy 
nowych formach sprzedaży jest z reguły 
większa, niż przy systemie tradycyjnym . Sala 
sprzedażowa staje się tu niejako również ma
gazynem, wystawą towarów, co pozwala na 
zmniejszenie powierzchni składu podręcznego. 
Cała powierzchnia sklepowa powinna być w y
korzystana przede wszystkim dla celów sprze
dażowych. W yrazem postępu w sensie tech
nicznym i użytkowym jest zachodzący proces 
modernizacji wykończenia wnętrz lokali skle
powych. Nowoczesny lokal cechuje prostota 
wykonawstwa, z maksymalnym uwzględnie
niem walorów użytkowych. Szczególnie dużo 
uwagi zaczyna się przywiązywać u nas do 
sprawy kolorystyki w nętrza i oświetlenia, 
tj. dziedzin, w których mieliśmy bafdzo po
ważne zaniedbania. Odpowiedni dobór koloru 
w nętrza sklepu i jego oświetlenia odgrywają 
zasadniczą rolę w podnoszeniu estetyki i kul
tury  sprzedaży.

i) Zob. J . Dom agalski, M. S tru ży ck i: „Nowoczesne 
koncepcje loka lizacy jn e  sieci detalicznej i ich  
w pływ  na rozw iązania sklepów  w  m iastach” . W -wa, 
R oczn ik i IH W , s. 94—113.
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Programowanie 
i realizacja sklepów  
i zakładów gastronomicznych

Omówione wyżej nowe kierunki program owa
nia sieci detalicznej, postęp w ' technice 
sprzedaży, nowe tendencje organizacyjne oraz 
możliwości i postęp w budownictwie spowo
dowały konieczność opracowania nowego nor
matywu technicznego projektowania sklepów 
miejskich. (Normatyw ten został wprowadzony 
w życie Zarządzeniem Nr 68 Przewodniczą
cego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki 
i A rchitektury z dnia 28 września 1962 roku). 
Obok uwzględnienia nowych tendencji orga
nizacyjno-technicznych we wspomnianym 
norm atywie zrezygnowano z dotychczasowych 
pojęć i ustaleń w zakresie typizacji lokali 
sklepowych, przewidując jak  najszersze sto
sowanie zasady elastyczności w ustalaniu 
wielkości lokali, przy równoczesnym dążeniu 
do uniwersalności, co zarazem zapewnia za
chowanie podziału branżowego, szczególnie 
w artykułach przemysłowych. W  nowym 
normatywie zaniechano dotychczas stosowa
nych sztywnych wielkości sklepów różnych 
typów, poprzestając na określeniu jedynie 
wielkości granicznych dla poszczególnych grup 
branżowych. Pozwoli to na bardziej elastyczne 
projektowanie nowych lokali sklepowych 
i ustalanie ich wielkości, zależnie od kon
kretnych potrzeb rejonu zaopatrzenia.

Z a k ł a d y  g a s t r o n o m i c z n e

Ogólne kierunki i zasady rozwoju sieci ga
stronomicznej w Polsce kształtow ały się 
w sposób zbliżony do tendencji, jakie obser
wowaliśmy w rozwoju sieci detalicznej. 
Pierwsze prace polegały na uporządkowaniu 
istniejącej sieci zakładów gastronomicznych 
w sensie organizacyjnym  oraz programowo- 
użytkowym. Niezależnie od tego powstały 
potrzeby opracowania planów rozwoju sieci 
zakładów gastronom icznych w rozbudowywa
nych m iastach. Przystąpiono również do bu
dowy pierwszych nowych zakładów w kraju. 
M inisterstwo Handlu W ewnętrznego oraz In
sty tu t Handlu W ewnętrznego opracowały 
pierwszą koncepcję typizacji sieci zakładów 
gastronomicznych, uwzględniającą podstawowe 
rodzaje, kategorie i w ielkości powierzchniowe. 
Budownictwo zakładów gastronomicznych, 
podobnie jak i sklepów, kształtowało się pod 
wpływem koncepcji programowych, rozwoju 
form obsługi konsumentów oraz postępu 
technicznego w dziedzinie wyposażenia.
Można chyba uważać, że w pierwszym okresie 
działalności handlu socjalistycznego nie do
konano zasadniczych zmian w zasadach loka
lizacji i sposobie rozwiązywania zakładów 
gastronomicznych w Polsce. Nawiązywano do 
istniejących i akceptowanych społecznie 
form organizacyjno-technicznych. W  dalszym 
ciągu podstawowym zakładem była restau ra
cja, czy jadłodajnia, typowym zaś zakładem 
o charakterze rozrywkowo-wypoczynkowym 
była kawiarnia. Nowym rodzajem zakładu 
gastronomicznego, k tóry  zresztą zdobył sobie 
dużą popularność, był bar mleczny.
Zakłady gastronom iczne sytuowane były 
głównie w budynkach mieszkalno-usługowych, 
co powodowało duże zakłócenia w funkcji 
zarówno strony gastronomicznej, jak  i mie
szkaniowej.
Poważne zmiany w kierunkach budownictwa 
zakładów gastronom icznych spowodowane 
zostały wprowadzeniem nowych koncepcji 
program owania i lokalizacji sieci oraz postę
pem organizacyjno-technicznym w gastro
nomii.
Przyjęta została koncepcja opierająca się na 
tworzeniu ośrodków usługowych, w których 
obok obiektów handlowych w ystępują zakłady 
gastronomiczne. Jako najodpowiedniejsza 
forma dla rozwiązywania tych obiektów 
w ośrodkach handlowych przyjęta została 
forma pawilonów.
Poważny wzrost potrzeb w zakresie usług ga
stronomicznych oraz duże niedobory miejsc 
konsum pcyjnych dały asumpt i stworzyły

sprzyjające w arunki dla rozwoju samoobsłu
gowych form obsługi w zakładach gastrono
micznych. Szczególnie intensyw nie zaczęła się 
rozwijać w barach szybkiej obsługi.
W arunki współczesnego życia w dużych 
miastach, jak również w ośrodkach przemy
słowych i handlowych, wytworzyły w za
kresie usług gastronom icznych specyficzny 
typ konsum enta pragnącego zaspokoić w mo
żliwie krótkim  czasie swoje potrzeby kon
sumpcyjne.
Bary samoobsługowe, ze względu na dużą ro
tację na jedno miejsce konsum pcyjne (20- 
krotna ro tacja i wyżej), pozwalają na obsłuże
nie większej ilości konsumentów niż zakłady 
z tradycyjną obsługą kelnerską, w których 
osiąga się ok. 5-krotną rotację. Szybka ro
tacja  w barach samoobsługowych wpływa 
też na wzrost obrotów na jedno miejsce 
konsumpcyjne.
O broty na jedno miejsce konsum pcyjne w ba
rach samoobsługowych w stosunku do obro
tów na jedno miejsce konsum pcyjne w restau
racjach drugiej kategorii z tradycyjną obsłu
gą — wyższe są średnio o ok. 100%.
Bary szybkiej obsługi stały się powszechnym 
rodzajem zakładu podstawowego żywienia, 
nastawionym  na szybką obsługę konsum en
tów, a więc dużą ro tację dzienną. Powstał 
nowy typ zakładu, stanowiącego pewnego 
rodzaju kom binat usług gastronomicznych, 
składającego się z baru, kawiarni (baru ka
wowego) oraz często działów sprzedaży w y
robów gastronom icznych i cukierniczych. Duża 
przepustowość takich zakładów wymagała 
przygotowania odpowiedniej bazy produk
cyjnej, organizowanej w zapleczu. Do za
kładów takich wprowadzono dużą ilość me
chanicznych urządzeń, które dopiero w w a
runkach intensyw nej eksploatacji zapewniały 
odpowiednie ich w ykorzystanie i czyniły je 
opłacalnymi.
Bary szybkiej obsługi nie są w stanie 
rozwiązać całości problemu, związanego 
z unowocześnieniem sieci gastronomicznej 
w Polsce. Należałoby szukać odpowiednich 
form organizacyjno-technicznych, które z jed
nej strony pozwoliłyby na zmniejszenie 
deficytu w zakresie miejsc konsumpcyjnych, 
z drugiej zaś przyczyniły się do maksymalnie 
efektywnego w ykorzystania istniejących 
miejsc konsumpcyjnych. Problem sprowadzał 
się głównie do sprawy organizacji procesów 
produkcyjnych. Wiadomo, że zakłady istnie
jące opierają swoją działalność głównie 
o w łasną produkcję, organizowaną niemal 
całkowicie od podstaw (to znaczy od su
rowca) w swoim zapleczu. Stopień m echani
zacji tej produkcji był na ogół niski, bazo
wał głównie na pracy ręcznej. Powstała jed
nak zasadnicza wątpliwość, czy i w jakim 
stopniu należy organizować postęp techniczny 
w poszczególnych zakładach na realizowanych 
dotychczas zasadach dokonywania pełnej 
obróbki surowca, czy też bardziej racjonalne 
byłoby przyjęcie innej koncepcji?
Doświadczenia wielu krajów  oraz prace ba
dawcze wskazują na potrzebę stopniowego 
ograniczania pełnej obróbki surowca w po
jedynczych zakładach, przerzucając procesy 
w stępnych obróbek na zakłady typu cen
tralnych przygotowalni.
Centralizacja podstawowych czynności pro
dukcyjnych pozwoli na organizowanie 
systemem przemysłowym szeregu pracochłon
nych procesów przy zastosowaniu urządzeń 
mechanicznych, z ew entualną autom atyzacją. 
Przeprowadzone już zostały pierwsze prace 
przygotowawcze do budowy centralnych 
przygotowalni w W arszawie i Katowicach.

Przygotowalnie takie zaopatryw ać będą za
kłady gastronom iczne w półfabrykaty i nie
które w yroby gotowe. Poważne znaczenie 
przywiązuje się również do współpracy 
z przemysłem spożywczym — przetwórczym, 
chłodniczym itp., k tóry  powinien przyjąć 
znaczną część zadań związanych z zaopa
trzeniem gastronomii w gotowe wyroby 
i półfabrykaty.
W tej sytuacji w ydaje się celowe wprowa
dzenie do sieci zakładów o zmniejszonych 
zapleczach, zaopatryw anych w gotowe w y
roby i półfabrykaty. Ma to zasadniczy wpływ 
na kierunki budownictwa i wyposażenia za
kładów gastronomicznych.
Szczególnego znaczenia w tych warunkach 
nabierają urządzenia chłodnicze do przecho
wywania zapasów półfabrykatów i gotowych 
wyrobów świeżych oraz zamrożonych, a także 
urządzenia ogrzewcze, przystosowane do 
szybkiego podgrzewania ltib przyrządzania 
potraw.
Konkretnym wyrazem przyjęcia tych k ie
runków rozwoju sieci gastronomicznej są no
we normatywy projektow ania zakładów 
gastronom icznych o zmniejszonych zapleczach 
oraz plany rozwoju centralnych przygoto
walni.
Oddzielnym problemem, trudnym z punktu 
widzenia organizacji oraz skomplikowanych 
od strony efektywności inwestycji, jest 
problemem zakładów sezonowych. Zakłady 
tego typu, czynne przez określone miesiące 
w ciągu roku, powinny z jednej strony gwa
rantow ać możliwość odpowiedniej produkcji 
gastronomicznej z zachowaniem właściwych 
warunków sanitarnych, z drugiej zaś powinny 
być budowane stosunkowo niedrogo. N iestety, 
dotychczasowe próby rozwiązania tego pro
blemu nie można uznać za w pełni zadowa
lające. Zakłady gastronomiczne sezonowe 
budowane były za drogo, a ich okres opła
calności przekraczał czasami okres am orty
zacji technicznej. W prowadzone ostatnio 
zmiany idą w kierunku oszczędnego projek
towania pomieszczeń adm inistracyjno-socjal- 
nych oraz elementów konstrukcyjno-budo
wlanych.
Jedną z form tego rodzaju zakładów mają 
być pawilony-kioski. Lokalizowane w m iej
scowościach turystyczno-letniskow ych po
winny przyczynić się do usprawnienia 
zaopatrzenia i wyżywienia ludności w okre
sach szczytów sezonowych.
Plan rozwoju handlu na okres 1966— 1970 
przewiduje dalszy wzrost sieci detalicznej 
i gastronomicznej. Przewiduje się, że wskaźnik 
powierzchni użytkowej sklepów miejskich 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców miast 
wzrośnie w tym okresie z 273,8 m2 do 
292,4 m2 średnio w kraju, a odpowiedni 
wskaźnik sieci gastronom icznej wzrośnie 
z 29,9 m2 do 33,6 m2. Obok budowy nowych 
obiektów planowana jest (zakrojona na sze
roką skalę), rekonstrukcja branżowa i tech
niczna sieci istniejącej.
Przygotowywana jest nowa i Weryfikowana 
istniejąca dokum entacja techniczna typowych 
sklepów i zakładów gastronomicznych.
Uwzględnia ona zarówno kierunki planowania 
sieci i technologii rozwiązywania obiektów 
handlowych, omówione w niniejszym artykule, 
jak  i najnowsze osiągnięcia techniki bu
downictwa usługowego. Nawiązuje też do 
nowoczesnych koncepcji urbanistycznych, 
realizowanych u nas i za granicą, a w szcze
gólności do idei ośrodków usługowych.
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Spółdzielcze
obiekty
handlowe
ZBIGNIEW TOM ASZ CZUBA

r
Omówienie obiektów handlowych polskiej 
spółdzielczości spożywców poprzedzić chyba 
należy choć kilkom a uwagami w yjaśn iają
cymi zadania i metody działania tej gałęzi 
spółdzielczości oraz znaczenie jej poczynań 
dla postępu w budownictwie handlowym 
w ogóle.
Znaczenie spółdzielczości dla postępu. we 
wspomnianej dziedzinie budownictwa wynika 
po prostu z faktu, że zrzesza ona w swoich 
szeregach szerokie kręgi konsumentów, z na
tury  rzeczy najbardziej zainteresowanych 
w uspraw nianiu czynności związanych z co
dziennymi lub okresowymi zakupami. Powo
duje to, że organizacje spółdzielcze muszą 
stale poszukiwać i następnie wprowadzać 
w życie najbardziej postępowe rozwiązania 
organizacyjne i techniczne, umożliwiające 
stworzenie optymalnych w danej sytuacji 
warunków sprzedaży. Ze zrozumiałych wzglę
dów przyczynia sie to z kolei do w ykorzy
styw ania najwartościowszych z tych roz
wiązań w obiektach handlowych nie będą
cych własnością spółdzielczości spożywców, 
a tym samym stym uluje postęp w całej 
dziedzinie budownictwa handlowego. 
Organizacjami zrzeszającymi spożywców za
mieszkałych na terenie miast są Powszechne 
Spółdzielnie Spożywców (PSS) ; na terenie 
W arszawy — W arszawskie Spółdzielnie Spo
żywców (WSS). Organizacje te tworzą 
Związek Spółdzielni Spożywców, noszący 
ogólną nazwę „Społem", k tóry  w oparciu 
o rozeznanie potrzeb i możliwości oraz do
świadczenia swych członków, kieruje całą 
polityką budowlaną spółdzielczości spożyw
ców, ustalając plany inw estycyjne oraz pre
cyzując wytyczne organizacyjne, jak również 
zasady rozwiązań funkcjonalnych i technicz
nych dla nowych i modernizowanych obiek
tów handlowych.
Sieć placówek handlu detalicznego w Polsce 
tworzą w zasadzie obiekty stanowiące w ła
sność przedsiębiorstw  państwowych i orga
nizacji spółdzielczych, przy czym spółdziel
czość spożywców obejmuje swym zasięgiem 
m iasta, zaś spółdzielczość rolnicza tereny 
wsi. spółdzielnie zrzeszone w ZSS „Społem" 
uzupełniają swą działalnością handel pań
stwowy w miastach, w pewnym sensie 
współzawodnicząc z nim. Udział spółdziel
czości w kształtow aniu sieci handlowej 
w zrasta w miarę zm niejszania się obsługiwa
nych organizmów miejskich. W  m iastach 
najm niejszych niejednokrotnie cały ciężar 
stworzenia odpowiedniej sieci handlowej spo
czywa wyłącznie na spółdzielczości spożyw
ców.
W arto przy tym zwrócić uwagę na-fak t, że 
aczkolwiek ZSS „Społem” jak  to już wspom
niano, nie obsługuje wsi, k tóra jest domeną 
spółdzielni rolniczych, ,-Samopomoc Chłop
ska", to jednak sieci „Społem" spotyka się 
niejednokrotnie w większych osiedlach nie 
m ających charakteru miejskiego.
Omówiony stan rzeczy, stw arzając możli
wości przekazywania doświadczeń i osiągnięć 
spółdzielczości spożywców pozostałym orga
nizacjom handlu detalicznego, określa 
również zakres zadań ZSS „Społem", a w kon
sekwencji rodzaj obiektów handlowych, two
rzących sieć spółdzielczą.
Oczywiście, zakres zadań spółdzielczości jest 
różny, w zdleżności od jej udziału w sieci 
danego miasta, od spełniania roli pomocni
czej — na obowiązku stworzenia w pełni 
samodzielnej sieci kończąc.
Jak  w ynika z powyższego, ZSS „Społem" 
zainteresowane jest w zasadzie wszystkimi 
rodzajam i obiektów wchodzących w skład 
miejskiej sieci handlowej. Przedmiotem zain
teresow ania będą więc tu ta j: sklepy,
mieszczące się w budynkach o innym prze
znaczeniu, przykładem czego może być sklep 
pokazany na ilustr. nr 1, jak  i całe obiekty 
przewidziane wyłącznie dla celów handlu, 
od niewielkich pawilonów sklepowych aż po 
stosunkowo duże obiekty typu domu towaro

wego, które w ZSS „Społem" noszą nazwę 
Spółdzielczych Domów Handlowych (SDH). 
Charakter tego rodzaju budvnkôw przedsta
w iają przykłady pokazane na ilustracjach 
nr 2, 2a, 2b i 3, За, 3b i 3c. Dla uprzytom nie
nia czytelnikom roli, jaką odgrywa spółdziel
cze budownictwo handlowe, warto w tym 
miejscu wspomnieć, że ZSS „Społem" dyspo
nuje w chwili obecnej przeszło stu SDH, 
a więc obiektami tylko największego typu. 
Jak już wspomniano poprzednio, w interesie 
ZSS „Społem" leży, aby wszystkie te obiekty, 
niezależnie od tego, do jakiego rodzaju na
leżą, w m aksymalny sposób dostosowane były 
do wymagań nowoczesnego handlu. Dla 
sprecyzowania wymagań w tym zakresie, jak 
również czuwania nad prawidłowością odpo
wiednich rozwiązań projektowych, powołana 
została przed kilku laty  w Centralnym Biurze 
Techniczno-Budowlanym Centrali ZSS „Spo
łem", specjalna komórka nosząca nazwę po
czątkowo Centralnego Ośrodka Informacyjno- 
Konsultacyjnego (COIK), a następnie Ośrodka 
Studiów i Badań (OSiB).
Komórka ta  w oparciu o twórcze rozeznanie 
rozwiązań stosowanych w krajach posiadają
cych dobrze rozwiniętą sieć handlową, 
opartą na nowocześnie zorganizowanvch 
jednostkach sklepowych (np. kraje skandy
nawskie), analizie rozwiązań obiektów han
dlowych zrealizowanych i eksploatowanych 
przez różnych użytkowników na terenie ca
łego kraju i wreszcie u jętych planami obiek
tów — logiczną analizą programów użytko
wych — stworzyła podbudowę teoretyczną 
i sprecyzowała koncepcje, na podstawie 
których opracowane zostały zasadnicze ele
m enty wnętrz i złożone z nich całe w nętrza 
większości spółdzielczych obiektów handlo
wych, jak również ich rozwiązania architek
toniczne, w najszerszym tego słowa znacze
niu, a więc obejmujące układy przestrzenne 
i funkcjonalne, w konsekwencji zaś również 
i budowlane.
Oczywiście, że w miarę zdobywania doświad
czeń, poglądy ZSS „Społem” na prawidłowość 
rozwiązań całych obiektów handlowych, ich 
określonych elementów, czy też wyposażenia, 
ulegały zmianie i w związku z tym rodziły 
się nowe, bardziej postępowe koncepcje pro
gramowe i architektoniczne, m ające zawsze 
na celu optymalizację rozwiązań w aspekcie 
użytkowym.
Zjawisko to można wyraźnie zaobserwować, 
porównując jeden z najwcześniej zrealizowa
nych Spółdzielczych Domów Handlowych, ja 
kim jest SDH w Rzeszowie (ilustr. nr 4, 4a 
\ 4b) ze zrealizowanym w ostatnich latach 
SDH w Zakopanem (ilustr. 5, 5a) i przewidy
wanym do realizacji SDH w Bydgoszczy 
(ilustr. nr 6, 6a i 6b).
M etody pracy wspomnianej komórki polegały 
na w spółpracy w całym procesie program o
w ania i projektowania, przy czym w tym osta t
nim przypadku współpraca ta przybierała formy 
systematycznych, w ielokrotnych nieraz konsul
tacji odpowiednich opracowań projektowych.
0  jej znaczeniu dla przyszłych użytkowników 
projektowanych budynków świadczyć mogą 
przypadki zupełnej zmiany pierwotnego roz
wiązania, podejmowane samorzutnie przez 
projektantów , po zapoznaniu się w czasie 
konsultacji z poglądami ZSS „Społem". 
W pływ własnych koncepcji architektonicz
nych na ostateczne ukształtowanie projektu 
mógł być oczywiście różny, w zależności od 
rodzaju konkretnego obiektu handlowego. 
W  odniesieniu do sklepów mieszczących się 
w budynkach o innym przeznaczeniu był 
znacznie mniejszy niż w stosunku do obiektów 
projektowanych i realizowanych wyłącznie dla 
potrzeb ZSS „Społem". W  tym pierwszym 
przypadku ograniczał się w zasadzie do roz
w iązania w nętrz i niewielkich fragmentów 
elewacji. Między innymi była to jedna 
z przyczyn, dla której ZSS „Społem" położyło 
duży nacisk na budowę obiektów własnych
1 właściwie tylko takie obiekty mogą być
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1. Sklep W arszaw skiej Spółdzielni Spożywców  
mieszczący się w  budynku o innym  przezna
czeniu. W nętrze sklepu. Fot. Andrzeja Lana 
la . W idok sklepu od strony ulicy. Fot. Andrze
ja Lana

2. Powilon handlow y w Aninie stanowiący 
własność W SS. Projekt arch. St. M atuszew skie
go. Rzut budynku z pokazaniem zagospodaro
wania sali. Objaśnienia: 1 — sala sprzedażowa, 
2 —■ magazyn, 3 — pom. adm. socjalne, 4 — 
kotłownia, 5 — paczkowanie jarzyn, 6 — pacz
kow anie mięsa
2a. W idok zew nętrzny pawilonu. Fot. A ndrze
ja Lana
2b. W nętrze pawilonu. Fot. Andrzeja Lana
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3. Spółdzielczy Dom H andlowy „Centrum" sta
nowiący własność Powszechnej Spółdzielni 
Spożyw ców  w  Częstochowie. Projekt arch. 
St. Szeptyckiego. Rzut parteru. Objaśnienia: 
1 sa^at sprzedażowa, 2 — pomieszczenie ma
nipulacyjne, 3 — rozładownia główna, 4 — 
rozdzielnia elektr.
За. Dom Handlowy „Centrum". Rzut piętra.

Objaśnienia: 1 — sala sprzedażowa, 2 — po
mieszczenia manip.-magazynowe, 3 — po
mieszczenia personelu
3b. W idok zew nętrzny budynku. Fot. H. M i
rowska
3c. W nętrze domu. Foto H. M irowska 
Projekt wnętrz: arch. St. Szep tycki 
Projekt zagospodarowania: arch. D. Lachert

uznane za reprezentatyw ne dla poglądów 
spółdzielczości spożywców na zasady roz
wiązywania budynków handlowych.
Ponieważ jednak sieć handlowa ZSS „Spo
łem” dysponuje w większości sklepami wbu
dowanymi i na nich się przede wszystkim 
opiera, najsłuszniejsze wydaje się rozpoczęcie 
omawiania spółdzielczych obiektów handlo
wych od tego rodzaju jednostek.
W iększość sklepów spółdzielczych mieści się 
w budynkach starych, zrealizowanych niejed
nokrotnie we wczesnych latach międzywojen
nych. Budynki te bardzo często są w złym 
stanie technicznym, a znajdujące się w nich 
lokale użytkowane obecnie jako sklepy, jeśli 
nawet były przeznaczone dla celów handlo
wych, to posiadały rozwiązania funkcjonalne 
i wyposażenie dostosowane do przestarzałych 
obecnie wymagań organizacyjnych i poglądów 
estetycznych. Podobnie bowiem, jak zmieniły 
się systemy i technika sprzedaży, zmieniły się 
również poglądy na estetykę wnętrz sklepo
wych, zwłaszcza tych nie ekskluzywnych, a do
stępnych dla szerokich rzesz konsumentów. Żą
dają oni przede wszystkim sklepów sprawnie 
zorganizowanych i gw arantujących dokonania 
zakupu w możliwie najkrótszym  czasie i w na j
bardziej kulturalnych warunkach.
Przed spółdzielczością spożywców stanęło więc 
ważne zadanie dostosowania posiadanych sta
rych sklepów do aktualnych wymagań. Sprawa 
oczywiście nie była prosta. Nowoczesne zasa
dy sprzedaży w ym agają w zasadzie znacznie 
większych powierzchni niż te, które dawniej 
uważane były za wystarczające. Powodowało 
to niejednokrotnie konieczność łączenia są
siadujących lokali, należących często do róż
nych użytkowników (ilustr. nr 7). W  wielu 
przypadkach pociągnęło to za sobą wymianę 
sklepów, nie mówiąc już o ich przebranżowie- 
niu. Jak widać z powyższego, modernizacja 
poszczególnych sklepów nie mogła być prze
prowadzona bez modernizacji co najmniej 
fragmentów sieci handlowej. W ynikało to tak
że z faktu, że wiele małych sklepów, które nie 
mogły być powiększone, musiało ulec również 
przebranżowieniu. Typowym przykładem ta 
kiego zmodernizowanego małego sklepu jest 
pokazany na ilustracji 8, 8a i 8b sklep z bie
lizną damską „Bardotka” w Poznaniu. Poprze
dnio był on użytkowany jako sklep spożywczy, 
co przy jego niewielkiej powierzchni nastrę
czało wiele kłopotu, zarówno klientom, jak 
i obsłudze.
Pomimo omówionych trudności, znaczna część 
starych sklepów spółdzielczych w wielu m ia
stach została już zmodernizowana. Ze wzglę
du na znaczenie tego rodzaju działalności, ce
lowe w ydaje się poświęcenie kilku słów dla 
omówienia jej efektów.
Jak wygląda standartow y sklep spółdzielczy 
po modernizacji?
Przede wszystkim w miarę możliwości uporząd
kowana została elewacja. O twory okienne m a
ją możliwie najbardziej obniżone parapety 
i usunięte szczebliny. Na szybie, na odpowied
niej wysokości, został umieszczony niewielki 
znak firmowy. Drzwi niejednokrotnie zamoco
wane na łożyskach tocznych, nie wym agające 
dużych sił przy otwieraniu, zaopatrzone są w 
w ygodny uchw yt o dużych rozmiarach. Przy
kład takiego rozwiązania pokazuje ilustr. nr 9. 
W nętrza malowane w sposób jednolity, najczęś
ciej w neutralnych srebrzÿstoszarych kolorach, 
pozwalających na prawidłowe podkreślenie ko
lorystyki eksponowanych towarów i nie od
ciągających od nich uwagi klienta. Sufit roz
wiązany w możliwie najbardziej spokojny spo
sób, najczęściej biały z funkcjonalnie zapro
jektowanym oświetleniem, uzupełnionym, często 
dodatkowymi punktami świetlnymi, doświetla- 
jącymi oferowane towary. Jasność oświetle
nia zawsze bardzo duża. Podłoga o barwie 
zharmonizowanej z pozostałymi elementami 
wnętrza w ykonana z tkanin dywanowych, pły
tek PCW lub w w yjątkowych przypadkach 
z lastryka czy też terakoty. W yposażenie w nę
trza złożone z typowych urządzeń sprzedażo-
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4. Spółdzielczy Dom H andlowy stanowiący 
własność PSS w  Rzeszowie. Projekt arch.
G. Pająka. Rzut parteru. Objaśnienia:
1 — samoobsługowy sklep spożywczy,
2 — sklep artykułów  gosp. domowego, 3 — 
probiernia garmażeryjna, 4, 5 — zaplecze pro
bierni, 6 — zaplecze sklepu gosp. dom. i SAM-u, 
7 — pomieszczenie manipulacyjne, 8 — wejście 
do biur
4a. Rzut piętra SDH w  Rzeszowie. Objaśnie
nia: 1 — sala sprzedażowa, 2 — m agazyny, 3 — 
pomieszczenia personelu, 4 — biuro 
4b. W idok zew nętrzny SDH w  Rzeszowie. Fot. 
A ntoni Klichówski
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5. Spółdzielczy Dom Handlowy stanowiący w ła
sność PSS w  Zakopanem
Proj. arch. Anna Górska. W idok ogólny domu. 
Fot. W ładysław  W erner
5a. W nętrze domu (str. 360). Fot. W ładysław  
W erner
5b. W nętrze domu. Fot. W ładysław  W erner 
Projekt zagospodarowania wnętrza: opraco
wanie Ośrodka Studiów i Badań

wych zaprojektow anych w COIK i w ykona
nych we własnych zakładach ZSS „Społem”. 
Urządzenia te o prostej, racjonalnej konstruk
cji i o dużych walorach użytkowych, są w za
sadzie bardzo mało widoczne i eksponują na
leżycie umieszczone na nich towary. Nawet 
niewielkie sklepy, jeśli wynika to z potrzeb 
branży, wyposażone są w różnego rodzaju urzą
dzenia pomocnicze, jak na przykład kabiny do 
przymierzania, co przyczynia się oczywiście 
do zwiększenia estetyki sprzedaży. W yaląd tak 
zmodernizowanych sklepów przedstawiają ilu
stracje nr 10, 10a.
Powyższe zasady rozwiązania sklepów wbudo
wanych są oczvwiscie przestrzegane również 
w odniesieniu do obiektów nowych, w których 
uzyskanie właściwych efektów odbywa się ze 
zrozumiałych względów znacznie mniejszym 
nakładem pracy i kosztów. Poza tym w sto
sunku do nowych sklepów wbudowanych w 
ZSS „Społem" niejednokrotnie jest w iększy 
niż w przypadku modernizacji, ponieważ przy
szły użytkownik po zapoznaniu się z projek
tem budynku może postulować wprowadzenie 
zmian, mających na celu uzyskanie bardziej 
mu odpowiadających rozwiązań funkcjonal
nych i technicznych.
Aczkolwiek w chwili obecnej spółdzielcza sieć 
handlowa opiera się w przeważającej części 
na sklepach wbudowanych, to jednak na pod
stawie doświadczeń, zarówno polskich, jak 
i zaaranicznych, z dużvm prawdopodobień
stwem można stwierdzić, że w stosunkowo nie
dalekiej przyszłości główny ciężar przedmą 
na siebie obiekty mieszczące sie w budynkach 
specjalnie projektowanych i realizowanych dla 
celów handlowych. Odnosi się to zwłaszcza do 
nowych miast lub pow stających fracrmentów 
w istniejących już organizmach miejskich.
W  dużym uproszczeniu można przyjąć, że praw 
dopodobnie obiekty te będą dzieliły się na dwie 
zasadnicze arupy. Pierwsza obejmie stosunko
wo niewielkie jednostki sklepowe, zapewnia
jące sprawne dokonywanie codziennych zaku
pów, druga zaś złożona z obiektów znacznie 
większych, przystosowana będzie do wymoaów 
zakupów okresowych. Ze zrozumiałych wzalę- 
dów gruna pierwsza musi bvć znacznie licz
niejsza od drucriej i w związku z tvm należy 
się w niej liczyć z szerokim wvkorzvstar>iem 
ootvmalnie rozwiązanych ujednoliconych bu- 
dvnkôw.
Omówione wvżej tendencje zmian struk tural
nych w spółdzielczej sieci handlowej znane 
były ZSS „Społem" już przed kPku latv  i zna
lazły swój oddźwięk w polityce inw estycyj
nej.
Dzięki temu, już w chwili obernei suółdzipl- 
czość spożywców dysponuje obiektami nale- 
żarvmi do о п т у  pierwszej (sa to tak z^ a ^e  
pawilony baudlowe), iak i drucriei — Seół- 
dzielczvmi Domami Handlowymi, zwanymi w 
skrócie SDH.
Omówienie tych obiektów rozpocząć należy 
od pawilonów handlowych, stanowiących pod
stawową, elem entarną jednostkę sieci.
W  ciągu ostatnich lat powstało wiele budyn
ków tego typu przeznaczonych dla spółdziel
czości spożywców. Były to zarówno obiekty 
programowane w oparciu o wvtvczne ZSS 
„Społem" i przy jego ścisłej współpracy pro
jektowane, jak i obiekty projektowane i reali
zowane bez tej współpracy, a przekazane tvlko 
do użytkowania PSS-om. Jeden z nich pokazu
je ilustracja nr 11.
Rozwiązania tych budynków, zwłaszcza z 
pierwszego okresu, były nieraz diam etralnie 
różne, tym bardziej że przełom lat pięćdziesią
tych i sześćdziesiątych był przede wszystkim 
okresem zbierania doświadczeń, na podstawie 
których dopiero w ykrystalizow ał się pewien 
pogląd na prawidłowość rozwiązań pawilonu 
handlowego.
Typową ilustracją wykrystalizowanych już 
koncepcji może bvć uąwRon handlowy w Ani
nie, r a  terenie wielkiej W arszawy, pokazany 
na ilustracjach nr 2, 2a i 2b.

301



Spółdzielcze
obiekty
handlowe

6. Spółdzielczy Dom H andlowy zaprojektow a
ny dla PSS, w Bydgoszczy  
Proj. arch. M. Bajdo. Rzut parteru. Objaśnie
nia: 1 — sala sprzedażowa, artyku ły przem y
słowe, 2 — sala sprzedażowa, artyku ły spo
żywcze SAM-u, 3 — rozładownia i pomiesz
czenia manipulacyjne, 4 — pomiszczenie tech
niczne, 5 — pomieszczenie m agazynowe SAM-u, 
6 — pomieszczenie magaz.-chłodnicze SAM -u

6a. SAM w Bydgoszczy. Rzut piętra. Objaśnie
nia: 1 — sala sprzedażowa, 2 — pomieszcze
nie magazynowe, 3 — pomieszczenia manipu
lacyjne, 4 — pomieszczenie techniczne, 5 — 
usługi, 6 — pomieszczenia personelu 
6b. SDH w Bydgoszczy. W idok perspektyw icz
ny

8. Przykład modernizacji starego sklepu sta
nowiącego własność PSS w Poznaniu. Rzut skle
pu. Objaśnienia: A  — pomieszczenie sprzeda
żowe, В — zaplecze; 1 — lady, 2 — przyziem 
ne urządzenia sprzedażowe, 3 — przymierzal- 
nia
8a. Sklep  w Poznaniu. W idok zew nętrzny  
8b. W nętrze sklepu
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7. W nętrze sklepu w  W SS powstałe w w yn i
ku  łączenia i modernizacji m niejszych skle
pów. Proj. arch, piast. St. Lipski. Fot. Andrzej 
Łan

9. Przykład modernizacji starego sklepu sta
nowiącego własność PSS w Poznaniu. W idok  
zew nętrzny

Obiekt ten, przystosowany do samoobsługowej 
sprzedaży artykułów  codziennego spożycia, 
charakteryzuje się dużą bezsłupową salą sprze
dażową, pozwalającą na prawidłowe jej zago
spodarowanie typowymi w pionie „Społem" 
urządzeniami sprzedażowymi. Sala sprzedażo
wa, zgodnie z niepodważalnymi do niedawna 
zasadami, usytuowana jest swą długością rów
nolegle do ulicy i oddzielona od części 
zapleczowej w sposób niespotykany w innych 
polskich rozwiązaniach, tylko przy pomocy 
wysokich urządzeń sprzedażowych, co w za
leżności od aktualnych warunków zaopatrzenia 
miało umożliwiać regulację stosunku powierz
chni sprzedażowej do magazynowej. 
Przeszklona ściana, oddzielająca salę sprzeda
żową od ulicy, posiada nad oknami da
szek o dużym wysięgu, stw arzający warunki 
dla prowadzenia sprzedaży przedsklepowej w 
okresie letnim. W  związku z tym cały budy
nek wycofany jest nieco od ulicy w głąb 
działki. W nętrze rozwiązane w sposób zbliżony 
do omówionego już poprzednio.
Gdyby nie ograniczenia limitowe, pawilony tego 
typu (lub o rozwiązaniach zblizonycn) stano
wiłyby prawdopodobnie podstawowe ogniwa 
sieci spółdzielczej. N iestety, były one dość 
drogie, a ograniczone możliwości inwestora, 
przy jednocześnie dużym zapotrzebowaniu na 
tego rodzaju obiekty, zmuszały 2bb „bpołem" 
do poszukiwania rozwiązań równie popraw 
nych funkcjonalnie, lecz znacznie tańszych. 
W wyniku pow stały dwa projekty  pawmonów 
oszczędnościowych, z których jeaen opracowa
ny w Centralnym Ośrodku Inlormacyjno-Kon- 
sultacyjnym  „bpołem" został do chwili obec
nej zrealizowany w przeszło 150 egzempla
rzach. Pawilon ten, o konstrukcji opartej na 
elementach drewmano-trzcinowych, produko
wanych przez jeden z podległych M inisterstwu 
Leśnictwa zakładów przemysłu terenowego, 
jest bardzo tani, a przy tym szybki w realiza
cji. Pokazany on jest na ilustracjach nr 12 
i 12a.
Układ funkcjonalny tego pawilonu, noszącego 
oznaczenie CG-2, jak  również rozwiązanie jego 
w nętrza i tworzących je elementów, w pełni 
uwzględniał wszystkie wymogi postawione już 
projektantow i pawilonu w Aninie. Ponieważ 
spełniony został również postulat niskiego 
kosztu, nic więc dziwnego, że obiekt ten zdo
był dużą popularność w spółdzielniach zrzeszo
nych w „Społem". Ze względu jednak na sze
rokie stosowanie drewna wzbudzał on jedno
cześnie zastrzeżenia straży pożarnej. W  związ
ku z tym należało podjąć dalsze prace zmie
rzające do uzyskania obiektu równie tanie
go, pozwalającego na szybką realizację, lecz 
spełniającego żądania straży pożarnej, a jed 
nocześnie uwzględniającego najnowsze poglą
dy na rozwiązania funkcjonalne. Prace takie 
trw ają i w oparciu o nie można już obecnie 
przedstawić koncepcję takiego pawilonu. Po
kazana jest ona na ilustracji nr 13.
W  rozwiązaniu tym utrzym ana została kapi
talna zasada elastyczności podziału na część 
sprzedażową i magazynową, co, jak już wspom
niano, w miarę uspraw niania zaopatrzenia po
zwoli na maksymalne zwiększenie, jedynej ak
tywnej (z punktu widzenia handlowego) części 
budynku, jakim jest sala sprzedażowa. No
wością natom iast jest zastosowanie innego 
niż dotychczas układu sali sprzedażowej. Obró
cona została ona o 90° w stosunku do rozwią
zań dawnych i zwrócona jest obecnie swym 
krótszym  bokiem do ulicy, co pozwala na 
znacznie racjonalniejsze zorganizowanie linii 
kas w przypadku samoobsługi (co ma na j
częściej miejsce) oraz szersze wykorzystanie 
najbardziej efektywnych urządzeń sprzedażo- 
wych, jakimi są urządzenia przyścienne. Roz
wiązanie takie umożliwia także bardziej p ra
widłowe gospodarowanie całą powierzchnią 
handlową budynku.
Można przypuszczać, że przyjęty  układ funkcjo
nalny przyczyni się również do obniżenia kosz
tu budynku i skrócenia czasu budowy. Uprosz
czona bowiem do maksimum konstrukcja bu-
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10. Przykład modernizacji starego sklepu sta
nowiącego własność PSS w  Poznaniu. Rzut 
sklepu. Objaśnienia: 1 — stanowiska kasow e, 
2 — urządzenia sprzedażowe, 3 — lady
chłodnicze
10a. Zmodernizowany sklep w  Poznaniu. W nę
trze. Proj. arch. D. Lachert

11. Jeden z przykładów rozwiązania pawilonów  
handlowych PSS w  Zakopanem. Kiosk samoob
sługowy przy ul. Grunwaldzkiej. Oświetlenie 
nocne. Fot. Janusz Vogel

12. Oszczędnościowy pawilon handlowy, tzw. 
CG-2. Proj. arch. arch. Zbigniew Czuba i Boh
dan Głowandzik. Rzut pawilonu. Objaśnienia: 
A  — część sprzedażowa, В — część m a g a z y n o 
wa, C — część manipulacyjna, D — część 
techniczna, E — część sanitarna ; 1 — stano
wisko kasowe, 2 — wolnostojące urządzenia 
sprzedażowe, 3 — stoisko tradycyjne, 4 — 
kom ory chłodnicze
12a. W idok zew nętrzny pawilonu. Fot. H. M i
rowska
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13. Koncepcja oszczędnościowa pawilonu han
dlowego. Prot. arch. arch. Zbianiew Czuba 
i Bohdan Głowandzik. Rzut pawilonu. Objaś
nienia: A  — część sprzedażowa, В — część 
magazynowa, C — część manipulacyjna, D — 
część soc.-administracyjna, E — część tech
niczna-, 1 — stanowisko kasowe, 2 — wolno
stojące urządzenia sprzedażowe, 3 — przyziem 
ne urządzenia sprzedażowe, 4 — stoisko tra
dycyjne, 5 — kom ory chłodnicze
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14. Spółdzielczy Dom H andlowy „Zenit” sta
nowiący własność PSS w  Katowicach. Proj. 
arch. arch. J. Król i J. Jarecki. W idok ogólny 
budynku. Fot. H. M irowska

15. Spółdzielczy Dom Handlowy „M erkury” 
w W arszawie na Żoliborzu. Proj. arch. Jacek 
Nowicki. W idok ogólny domu. Fot. A ndrzej 
Łan
15a. W nętrze „M erkurego”. Fot. Andrzej Łan

15a

dynku, elim inująca normalnie stosowane słu
py nośne, jak również przewidująca strop o 
jednej rozpiętości, zamiast jak zwykle dwóch, 
pozwoli na zastosowanie najprostszych, a co 
za tym idzie, najtańszych i najmniej praco
chłonnych technologii wykonawstwa. Przewi
duje się, że pierwszy tego rodzaju pawilon 
zrealizowany zostanie jeszcze w roku bieżą
cym.
Podobnie, jak  to ma miejsce w odniesieniu 
do pawilonów handlowych — ZSS „Społem” 
dysponuje obecnie, jak już wspomniano, dość 
dużą ilością Spółdzielczych Domów Handlo
wych zlokalizowanych w m iastach o różnej 
wielkości, od tak dużych jak W arszawa, czy 
Katowice poczynając, na bardzo niewielkich, 
jak np. Mogilno, czy Busko, kończąc. Są to 
obiekty o różnej wielkości, przy czym można 
by je podzielić w zależności od dysponowanej 
powierzchni sprzedażowej na cztery grupy: 
bardzo duże, duże, średnie i małe. Przykładem 
bardzo dużego Spółdzielczego Domu Handlo
wego może być najw iększy do niedawna SDH 
„Zenit” w Katowicach, rozporządzający po
wierzchnią sprzedażową rzędu 3500 m2 (ilustr. 
nr 14). Do dużych zaliczyć można także SDH 
„M erkury” w W arszawie (ilustr. 15 i 15a) o po
wierzchni sprzedażowej przeszło 1600 m2, lub 
wspomniany już SDH w Częstochowie (ilustr. 
3, За, 3b i 3c) noszący nazwę „Centrum ”, czy 
pokazany na ilustracjach nr 16 i 16a SDH 
w Koszalinie. Oba te obiekty dysponują po
wierzchniami zbliżonymi do domu w arszaw
skiego. W grupie domów średnich mieści się 
zarówno SDH w Pruszkowie (ilustr. nr 17, 
17a i 17b) o powierzchni sprzedażowej około 
1100 m2, jak i nieco mniejsze rozporządzające 
prawie 900 m2 sal sprzedażowych, SDH w Płoc
ku i Kielcach (ilustr. 18, 18a, 18b, 18c oraz 19. 
19a i 19b). Domy najm niejsze posiadają po
wierzchnię sprzedażową rzędu 500—600 m2. 
Od chwili rzucenia myśli budowy Spółdziel
czych Domów Handlowych, to jest od roku 1958, 
poglądy ZSS „Społem” na program i rozwiąza
nie budynków, mieszczących SDH uległy dale
ko idącej ewolucji. Przykładem obrazującym 
najwcześniejsze poglądy może być jeden z pier
wszych tego rodzaju obiektów, jakim był SDH 
w Rzeszowie (ilustr. 4, 4a, 4b i 4c). Składa się 
on w zasadzie z zespołu sklepów i obiektów 
gastronom icznych wbudowanych w parter 
i piętro budynkii, mieszczącego na wyższych 
kondygnacjach pomieszczenia biurowe, prze
znaczone dla organów adm inistracyjnych spół
dzielczości spożywców.
W  okresie tym zaprojektowano, a następnie 
zrealizowano kilka obiektów o podobnym, zło
żonym programie, aczkolwiek rozwiązanych 
w nieco innych układach przestrzennych niż 
miało to miejsce w SDH w Rzeszowie.
Zebrane doświadczenia wskazywały jednak, że 
łączenie tak różnych funkcji w jednym budyn
ku nie daje właściwych rezultatów  i w związ
ku z tym należy szukać innych, bardziej racjo
nalnych rozwiązań. Pierwszym krokiem w tym 
kierunku było oczyszczenie programu budynku 
mieszczącego SDH przez usunięcie wszystkich 
funkcji nie związanych bezpośrednio z dzia
łalnością handlową. Pomogły w tym między 
innymi decyzje dotyczące usunięcia działów 
spożywczych z programu handlowego SDH.
W oparciu o te nowe zasady, zreferowane mię
dzy innymi na seminarium poświęconym pięcio
leciu rozwoju i dorobku pracy SDH (listopad 
1963), powstało kilka obiektów, a wśród nich od
dane w ubiegłym roku do eksploatacji wspom
niane już SDH w Płocku i Pruszkowie oraz SDH 
„Ludwik” w Kielcach (ilustr. nr 19, 19a i 19b). 
O obiektach tvch na pewno już można powie
dzieć, że są to jednostki sklepowe w pełni 
spełniające wymogi nowoczesnego handlu. 
Dysponują one stosunkowo dużymi, funkcjonal
nie zaprojektowanymi salami sprzedażowymi, 
o w nętrzach rozwiązanych w podobny sposób, 
jak to zostało omówione przy naświetlaniu 
problemu sklepów wbudowanych. W yposaże
nie wnętrz zostało oparte również na wspom-
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16a

16. Spółdzielczy Dom Handlowy PSS w Kosza
linie. Proj. arch. arch. M. Bajdo i J. Bogusław
ski. Rzut domu. Objaśnienia: A  — budynek  
główny, В — budynek zapleczowy, C — zaple- 
czowy, D — taras nad pawilonem sklepow ym „ 
E — taras wew nętrzny; 1 — sala sprzedażowa, 
2 — pomieszczenia manipulacyjne, 3— 4 — 
pom. administr., 5 — pom. personelu 
16a. Ogólny w idok domu handlowego w  Ko
szalinie
16b. W nętrze domu
16c. W nętrze domu handlowego w  Koszalinie 
Fot. H. M irowska
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nianych już typowych urządzeniach sprzeda
żowych. Charakter tych wnętrz jest we w szyst
kich SDH zbliżony, co w ydaje się być dużym 
osiągnięciem.
Na podstawie analizy rozwiązań projekto
wych SDH, należących do omówionej grupy, 
jak również na podstawie doświadczeń z eks
ploatacji, i wreszcie rozważań teoretycznych, 
dotyczących wykorzystania stojącej do dys
pozycji powierzchni sprzedażowej i znajdują
cych się na niej urządzeń sprzedażowych 
stwierdzono, że można znacznie podnieść w a
lory użytkowe budynków SDH, jeśli odejdzie 
się od pewnych rozwiązań powszechnie do
tychczas stosowanych i uważanych w zasadzie 
za najprawidłowsze. Chodziło tu przede w szyst
kim o zrezygnowanie z przeszklenia zewnętrz
nych ścian sprzedażowych oraz o usunięcie 
pionów komunikacyjnych, przeznaczonych dla 
klientów poza te pomieszczenia. W prowadze
nie w życie tych zamierzeń, a zwłaszcza pierw
szego, napotykało jednak na duże trudności 
zarówno ze strony niektórych użytkowników, 
projektantów  i władz architektonicznych. N aj
częściej w obronie obowiązujących dotych
czas zasad wysuwane były argum enty natury  
estetycznej, pomimo że również i względy 
estetyczne, jak wskazuje na to ilustracja nr 24, 
przemawiają za zrezygnowaniem z przeszklenia 
ścian domów handlowych powyżej parteru. 
Pomimo jednak tych trudności nowe zasady 
z czasem zaczęły zdobywać sobie uznanie za
równo wśród projektantów , jak i innych zain
teresowanych budową SDH. Obecnie znajduje 
się w realizacji kilka budynków SDH, uwzględ
niających częściowo lub w pełni te postępowe 
w pojęciu ZSS „Społem" rozwiązania. Przy
kładem może być tu duży obiekt handlowy 
przeznaczony dla W arszawskiej Spółdzielni 
Spożywców, a zlokalizowany w zespole bu
dynków handlowych, po tzw. Stronie W schod
niej ul. Marszałkowskiej w W arszawie. 
Również wszystkie nowe Spółdzielcze Domy 
Handlowe, znajdujące się w fazie projektow a
nia lub wchodzące do realizacji, spełniają 
w większym lub mniejszym stopniu omówione 
wyżej postulaty. Świadczyć o tym mogą na
stępujące przykłady obiektów należących do 
różnych grup wielkościowych. Są to SDH 
w Ostrowcu Św., 800 m2 (ilustr. nr 22) po
wierzchni sprzedażowej; w W arszawie przy 
Û1. Żelaznej, około 1600 m2 (ilustr. nr 20, 20a. 
20b) oraz w Bydgoszczy (22 000 m2 — ilustr. 
6, 6a i 6b).
Dla porządku należy wspomnieć jeszcze, że 
przy projektowaniu tych obiektów powstały 
pewne trudności, zwłaszcza natury  m ateriało
wej. Zostały one jednak częściowo pokonane, 
a ponieważ ZSS „Społem" kontynuuje prace 
związane z tym zagadnieniem, należy się spo
dziewać, że zakończą się one pełnym sukce
sem.
Kończąc ten krótki przegląd obiektów handlo
wych polskiej spółdzielczości spożywców, mo
żna chyba stwierdzić, że działalność tej orga
nizacji w zakresie budownictwa handlowego 
cechuje stałe poszukiwanie nowych, postępo
wych rozwiązań, m ających na celu zwiększe
nie efektywności różnego rodzaju jednostek 
sklepowych, a tym samym usprawnienie za
opatrzenia.

17b 17. Spółdzielczy Dom Handlowy, własność PSS 
w Pruszkowie. Proj. arch. T. M ycek  
Rzut parteru. Objaśnienia; 1 — sala sprzeda
żowa, 2 —• pomieszczenia magazynowe, 3 — 
pom. sanitarne
17a. Rzut piętra. Objaśnienia: 1 — sala sprze
dażowa, 2 — pom. sanitarne, 3 — pomieszcze
nia personelu
17b. W idok domu w  Pruszkowie od strony 
wejścia. Fot. H. Mirowska 
Proj. zagospodarowania wnętrz: arch. Zb. Szu
mi elewie z '

17a
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18. Spółdzielczy Dom H andlowy PSS w Płocku. 
Proj. arch. J. Andrzejak. Rzut parteru. Objaś
nienia: 1 — sala sprzedażowa, 2 — usługi 
(poprzednio paczkownia SAM-u), 3 — pomiesz
czenia m agazynowe (poprzednio dla potrzeb 
SAM-u), 4 — rozładownia pomocnicza (po
przednio dla potrzeb SAM-u), 5 — pom ieszcze
nie personelu, 6 — składownia główna 
18a. Rzut piętra. Objaśnienia: 1 — sala sprze
dażowa, 2 — pomieszczenie sanitarne dla 
klientów, 3 — pomieszczenia personelu, 4 — 
pomieszczenia manipulacyjne, 5 — usługi 
18b. W idok ogólny domu. Fot. H. Mirowska 
18c. W nętrze domu handlowego w Płocku. Fot.
H. M irowska. Proj. wnętrz arch. Zb. Szumie- 
lewicz у d

18c

19a

19b

19. Spółdzielczy Dom H andlowy ,,Ludwik", 
własność PSS w Kielcach
Proj. arch. M. Chyła. Rzut domu. Objaśnienia: 
1 —• sala sprzedażowa, 2 — rozładownia, 3 — 
pom. magazynowe, 4 — pom. sanitarne, 5 — ko 
tłownia, 6 — usługi
19a. W idok ogólny pawilonu. Fot. H. Mirowska 
19b. W nętrze sali sprzedażowej. Fot. H. Mi
rowska. Proj. wnętrz: arch. arch. St. M atuszew
ski, J. Pomorski i St. Przemyski. Proj. zagospo
darowania wnętrz: opracowanie Ośrodka S tu 
diów i Badań
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21. Przykład wyglądu nocnego SDH z prze
szkleniem  ścian sal sprzedażowych piętra 
(Tarnobrzeg)

22. SDH, projekt dla PSS w Ostrowcu Św ięto
krzyskim . A rch . Kazimierz Chomentowski i Zb. 
Szumielewicz
W idok perspektyw iczny budynku

20. Spółdzielczy Dom H andlowy w  W arsza
wie przy ul. Żelaznej projektow any dla W SS. 
Proj. arch. J. Zdanowski. Rzut parteru. Objaś
nienia: 1 — sala sprzedażowa, 2 — sklep, 3 — 
sklep, 4 — pomieszczenia manipulacyjne 
20a. Rzut piętra. Objaśnienia: 1 — sala sprze
dażowa, 2 — pom. manipulacyjne, 3 — pom. 
biurowe i socjalne, 4 — pom. sanitarne 
20b. SDH w W arszawie przy ul. Żelaznej. W i
dok perspektyw iczny
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Pomnik
Powstańców
Slqskich
WOJCIECH ZABŁOCKI

Rzeźby: Gustaw Żemła, art. rzeźbiarz 
Plac i bastion: W ojciech Zabłocki, architekt 
Projekt opracowano w Pracowniach Sztuk 
Plastycznych w W arszawie

Projekt pomnika Powstańców Śląskich jest 
kontynuacją pracy konkursowej, która otrzy
mała pierwszą nagrodę i realizację na ogólno
polskim konkursie SARP — ZPAP nr 376. 
Pomnik Powstańców Śląskich zlokalizowany 
jest w centrum nowo budowanego śródmieścia 
Katowic, przy skrzyżowaniu dwóch głównych 
arterii kom unikacyjnych — ul. Armii Czerwo
nej i Roździeńskiego-Dzierżyńskiego, połą
czonych kom unikacyjnym  rondem. Dookoła 
ronda pow staje nowoczesna, wysoka zabudo
wa, dochodząca do 70 m.
Koncepcja założenia przestrzennego zakłada, 
że pomnik będzie aktywnym elementem w nę
trza wielkiej przestrzeni dookoła ronda, bę
dzie organizował i zamykał jej południowo- 
-wschodnią ścianę Pomnik widoczny będzie ze 
wszystkich kierunków  i w rozmaitych zbliże
niach: stąd powstała koncepcja rzeźby wielo
kierunkowej, „w irującej". Trzy podobne w w y
razie, a zróżnicowane w formie, skrzydlate 
formy, mają za zadanie wprowadzić do prze
strzeni placu czwarty wymiar — ruch. 
Zależnie od ustaw ienia się i poruszania ogląda
jącego, formy te będą się nakładać, przemiesz
czać, zmieniać kierunki.
Przypom inający skrzydła symbol plastyczny 
jest personifikacją trzech kolejnych powstań 
śląskich, zakończonych ostatecznie powrotem 
Śląska do Macierzy. Symbol ten nawiązuje 
do wielowiekowej wyobraźni człowieka, 
k tóry  w skrzydlatych postaciach widział ideę 
mocy i zwycięstwa. Gustaw Żemła od wielu 
lat pracował nad tym motywem, który  raz 
przybierał formę uskrzydlonych postaci, raz 
skrzydlatych, samodzielnych form.^
Jego poszukiwania twórcze inspirowane są 
niewątpliwie klasyczną rzeźbą grecką, a formy 
rzeźbiarskie są niezaprzeczalnymi świadkami 
naszej epoki. Rozwichrzone, mięsiste, orga
niczne bryły rzeźbiarskie kontrastow ać będą 
z prostokreślną, nowoczesną architekturą i ode- 
tną się od śródmiejskiei sieci przewodów i ko
minowego krajobrazu Śląska.
Aby rzeźby pozostały monumentalne w oto
czeniu kilkakrotnie wyższych budynków, otrzy
mały one potężny „cokół" w formie bastionu, 
k tóry  dynamicznym łukiem otacza od strony 
ronda nowy urbanistyczny element śródmieś
cia, którym jest plac pomnikowy. Plac pomni
kowy przeznaczony jest zasadniczo do^ oglą
dania rzeźby z dowolnych odległości, jedno
cześnie służyć będzie jako przestrzeń spacero
wa i miejsce organizowania m anifestacji.
Ideą projektu placu było dążenie do „odcię
cia" wielkomiejskiego ruchu z pola widzenia 
stojących na placu i stworzenie w rażenia zam
kniętego wnętrza. Powierzchnia placu jest dwu- 
krzywiznowa i wznosi się 12°/o-ym spadkiem 
w kierunku rzeźb, tworząc symbolicznie „trud
ną drogę do miejsca, gdzie spoczywają boha
terowie". Przekrój powierzchni podkreślony 
jest ostrym rysunkiem  czarnych promieni. 
Rekreacyjna funkcja placu stworzyła formy 
wielkich siedzisk, które plastycznie „łapią” 
podłużny jego przekrój.
Plac pomnikowy ograniczony jest od strony 
ronda bastionem, tworząc rodzaj urwiska, 
nad którym  stoi wyniesiona rzeźba.
Bastion ma formę rzeźbiarską, rozbijającą mo
notonię ściany oporowej dla ludzi, w ycho
dzących z podziemnego przejścia pod rondem, 
a jednocześnie nie stanowi konkurencji dla 
rzeźby, oglądanej ze wszystkich innych „ze
w nętrznych" kierunków. Rzeźba bastionu opie
ra się na zasadzie nadwieszenia „cyklopo
w ych” bloków kamiennych, pod nawisami 
znajdować się będą napisy, upam iętniające 
pola bitew powstań śląskich.

Główne wejście na plac pomnikowy od strony 
ul. Armii Czerwonej podkreślone zostało mu- 
rem oporowym, k tóry  ma jednocześnie stwo
rzyć pierwszy plan dla skrótowych widoków 
od strony starego rynku i dać złudzenie od
dalenia rzeźb.
Od strony południowo-wschodniej plac po
mnikowy opiera się o ścianę istniejących 
drzew. Jest ona częścią układu zieleni, która 
zostanie wciągnięta do kompozycyjnego ukła
du pomnika. Zieleń ta będzie miała charakter 
leśny, z prostokreślnym i wąskimi duktami, 
naprowadzającym i na pomnik, między którymi 
znajdują się polany.
Ideą przewodnią w spółpracy rzeźbiarza i archi
tekta było nadanie rzeźbie charakteru archi
tektonicznego, .a architekturze — rzeźbiar
skiego.
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Pomnik
Powstańców
Slqskich
WOJCIECH ZABŁOCKI

Rzeźby: Gustaw Żemła, art. rzeźbiarz 
Plac i bastion: W ojciech Zabłocki, architekt 
Projekt opracowano w Pracowniach Sztuk 
Plastycznych w W arszawie

Projekt pomnika Powstańców Śląskich jest 
kontynuacją pracy konkursowej, która otrzy
mała pierwszą nagrodę i realizację na ogólno
polskim konkursie SARP — ZPAP nr 376. 
Pomnik Powstańców Śląskich zlokalizowany 
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dania rzeźby z dowolnych odległości, jedno
cześnie służyć będzie jako przestrzeń spacero
wa i m iejsce organizowania m anifestacji.
Ideą projektu placu było dążenie do „odcię
cia" wielkomiejskiego ruchu z pola widzenia 
stojących na placu i stworzenie w rażenia zam
kniętego wnętrza. Powierzchnia placu jest dwu- 
krzywiznowa i wznosi się 12°/o-ym spadkiem 
w kierunku rzeźb, tworząc symbolicznie „trud
ną drogę do miejsca, gdzie spoczywają boha
terowie". Przekrój powierzchni podkreślony 
jest ostrym rysunkiem  czarnych promieni. 
Rekreacyjna funkcja placu stworzyła formy 
wielkich siedzisk, które plastycznie „łapią" 
podłużny jego przekrój.
Plac pomnikowy ograniczony jest od strony 
ronda bastionem, tworząc rodzaj urwiska, 
nad którym  stoi w yniesiona rzeźba.
Bastion ma formę rzeźbiarską, rozbijającą mo
notonię ściany oporowej dla ludzi, w ycho
dzących z podziemnego przejścia pod rondem, 
a jednocześnie nie stanowi konkurencji dla 
rzeźby, oglądanej ze wszystkich innych „ze
w nętrznych" kierunków. Rzeźba bastionu opie
ra się na zasadzie nadwieszenia „cyklopo
w ych" bloków kamiennych, pod nawisami 
znajdować się będą napisy, upam iętniające 
pola bitew powstań śląskich.

Główne wejście na plac pomnikowy od strony 
ul. Armii Czerwonej podkreślone zostało mu- 
rem oporowym, k tóry  ma jednocześnie stwo
rzyć pierwszy plan dla skrótowych widoków 
od strony starego rynku i dać złudzenie od
dalenia rzeźb.
Od strony południowo-wschodniej plac po
mnikowy opiera się o ścianę istniejących 
drzew. Jest ona częścią układu zieleni, która 
zostanie wciągnięta do kompozycyjnego ukła
du pomnika. Zieleń ta będzie miała charakter 
leśny, z prostokreślnym i wąskimi duktami, 
naprowadzającym i na pomnik, między którymi 
znajdują się polany.
Ideą przewodnią w spółpracy rzeźbiarza i archi
tekta było nadanie rzeźbie charakteru archi
tektonicznego, a  architekturze — rzeźbiar
skiego.
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Obiekt budowlany 
czy wzorzec 
przemysłowy?
WŁODZIMIERZ GEPPERT

Tendencję podziału większych kubatur na 
przestrzenne drobne elem enty niejednokrotnie 
widzi się we współczesnej architekturze. Był 
na przykład okres, kiedy według tej zasady 
usiłowano realizować budynki szkolne. 
Dyskusji było wiele.- Były argum enty za 
i przeciw. Na ogół jednak nikt nie kw estio
nował wartości estetycznych tych niewiel
kich elementów kubaturowych. Raczej wręcz 
przeciwnie, głoszono, że ten typ zabudowy 
wnosi nowe w artości do harmonijnego 
kształtow ania większych organizmów prze
strzennych. Ale jest drogi i z tego względu 
dostępny dla bogatych obywateli USA czy 
Szwajcarii, albo dla „jeszcze bogatszych" 
Finów.
Minęło parę lat i okazało się, że w naszych 
m iastach i osiedlach, a naw et na terenach nie 
przeznaczonych pod zabudowę, powstaje ten 
nowy typ obiektu i, niestety, nie podnosi on 
walorów estetycznych otoczenia. W ielkie te
reny rekreacji nadm orskiej zasypano dom- 
kami campingowymi. Czasem legalnie, cza
sem nielegalnie — z reguły bezmyślnie 
i w m iejscach do tego nie nadających się. 
W  miastach co szersze chodniki zajęły kioski, 
przerwy w zabudowie uzupełniono pawilona
mi, na place postojowe w jechały dyżurki, 
zieleń osiedlową zajęły boksy garażowe — 
całość uzupełniły budki tram wajowe i mi
licjantów. W ieś też stanęła „na wysokości" 
zadania. W  ten sposób oszpecono wiele 
miejsc publicznych. Znów rozpoczęła się 
dyskusja, polemika, publikacje.
Nadszedł w ybrany przę£ SARP moment 
ogłoszenia konkursu na kioski — najpierw  
„Ruchu” potem ZSI. Czyżbyśmy się chcieli 
przysłużyć społeczeństwu jeszcze jedną 
„ozdobą" zatłoczonej ulicy? Czy jako śro

dowisko walczące o ład i harmonię chcemy 
się przeciwstawić dyskusji? Może trzeba iść 
po fali samorzutnie rozw ijającej się dzia
łalności inwestorskiej? Może wreszcie mamy 
w łasny pogląd, sankcjonujący konieczność 
tego typu realizacji- ale wskazujący, w czym 
leży błąd? Bo rzeczywiście to, co się buduje, 
jest bezspornie złe — jeśli nie w sensie 
funkcji, czy konstrukcji, to w każdym razie 
w aspekcie estetyki. To co dzisiaj stoi na 
ulicach miasta, jest gorsze od straganu czy 
budki zieleniarki, której zaletą była bez- 
pretensjonalność.
Znakomita większość zrealizowanych obecnie 
kiosków — to m iniatury prawdziwych do
mów: są w nich drzwi, okna, kraty, okiennice, 
ęokoły, kominy, okapy, a naw et drobne fryzy 
pod tymi okapami. To wszystko być może 
jest niezbędne — chodzi tylko o to, czy musi 
być żywcem brane „ż prawdziwych domów”. 
Bo samochód też ma i dach i drzwi, i okna, 
i też stoi na ulicy i chyba mniej ją szpeci. 
Pojazdy byw ają różne, ładne i brzydkie, ale 
wszystkie noszą tę cechę, że przyjadą i od
jadą — nie utworzą ustabilizowanej całości 
z otoczeniem. Kioski nie odjadą, a jeśliby 
nawet — to niepiędko. Toteż najlepiej by
łoby, gdyby stanowiły rodzaj małej arcnitek- 
tury, wkomponowanej w inne elementy, takie 
jak ogrodzenia, podmurówki, podcienia. Ta
kie rozwiązania spotyka się na świecie 
i nikogo nie rażą. M ają jednak jeden minus: 
w ym agają każdorazowo innego projektu, 
innych m etod realizacji, w ym agają myślenia 
nie w proporcji do swojej wartości, naw et 
w naszych warunkach, gdzie za myślenie a r
chitekta niewiele się płaci. Nie pozostaje 
więc nic innego, jak  pójść po linii masowej 
realizacji identycznych obiektów stosowanych 
w różnych sytuacjach. I w ydaje się, że ka
żdorazowo powinny one stanowić element 
obcy dla otoczenia, w którym  się znajdą, 
element nie im itujący architektury. Tego 
typu sugestię propaguje praca oznakowana 
numerkiem 21. Niestety, jednak przedsta
w iony kształt przestrzenny nie tworzy orga
nicznie powiązanej całości ani z konstrukcją 
ani z funkcją. Jest w tym trochę bluffu, ale 
są i przemyślenia w arte wyróżnienia. W  pra
cach nr nr 11, 7 i 5 funkcja zostaje ograni
czona przestrzenią zaw artą w geom etrycznych 
sześcianach. Tak w yglądają trzy prace na
grodzone. Oderwanie się w nich od trady
cyjnego charakteru architektury  jest może 
mniej wyraźne w pracy nr 21 — szczególnie 
w rysunku, ale za to ich kształt jest bardziej 
jednorodnie związany z konstrukcją przy 
utrzym anej idei wzorca przemysłowego, 
a nie obiektu budowlanego. Trzeba o tym 
wspomnieć, bo przecież w wielu innych pro
jektach rozwiązanie kiosku jest też integral
nie związane ze strukturą przekryć i podpór, 
tylko że ostateczny efekt nie wychodzi poza 
rozstrzygnięcia tradycyjne, rozstrzygnięcia jak 
by przeniesione z większego wymiaru. Przykła
dy — to choćby prace nr nr 8, 13, 27 i 28. Do 
bardziej nowych rozwiązań należałoby zaliczyć 
pracę nr 9. Szczególnie przekonywująco w yglą
da ona w makiecie najmniejszego wymiaru kio
sku, niestety, w tej w łaśnie pracy konstrukcja 
nie stanowi integralnej całości z rozwiąza
niem przestrzennym.
W ysuwając na czoło zagadnienie wyglądu, 
czuję się trochę nielojalny wobec pozostałych 
sędziów, bo, po pierwsze, sformułowania 
przedstawionych myśli są moimi własnymi 
spostrzeżeniami na tle dyskusji, a po drugie, 
ju ry  zajmowało się nie tylko rozważaniem 
na tem at kompozycji.
Ale i w tym przypadku chciałbym zastrzec, że 
kilka zdań, jakie poświęcę funkcji i konstruk
cji, również nie będzie ilustrow ać przebiegu 
osądu. To są moje własne refleksje, „zawie
dzeni” m ają do wglądu protokoły posiedzeń 
Sądu Konkursowego.
Funkcja kiosku — wbrew może spotykanym 
poglądom — układa się stosunkowo prosto.

Chodzi o pokazanie towaru i dokonanie 
tranzakcji z klientem. To ostatnie jest proste. 
Z ekspozycją jest nieco trudniej. W szelkiego 
typu płytkie, zamknięte, trudno dostępne ga
bloty stają się magazynem zakurzonych opa
kowań, spełniających funkcję atrapów. Tym
czasem na całym świecie zamiast sztucznych 
tortów, oskubanych kaczek i głów prosiaka 
z gipsu pokazuje się prawdziwy towar. I dla
tego w ydaje się, że najlepsze rozwiązania 
dawały prace zapewniające wgląd z zewnątrz 
na półki z przedmiotami sprzedaży. Oczy
wiście, nie ma potrzeby pokazywania wszy
stkich półek, zwłaszcza wobec ograniczeń 
asortym entu. W łaściwe pokazanie tego, czym 
się handluje, jest w znacznym stopniu za
łatwieniem reklamy. Przecież kiosk — to nie 
dom towarowy, w którym w ystaw a nie jest 
w proporcji do tego, co on zawiera i który 
ściąga klientów, na przykład, światłami 
neonów.
Funkcja zaplecza kiosku ogranicza się do za
bezpieczenia właściwych warunków przecho
wywania towarów i w łaściwych warunków 
pracy. Trzeba powiedzieć, że oba te problemy 
powiększają się w miarę wzrostu ilościowego. 
Przechowywanie worka mąki — to nie to 
samo, co magazynowanie tysięcy ton. Przy 
personelu jedno- czy dwuosobowym istota 
sprawy leży w umiejętności ograniczania się, 
żeby nie dopuścić do przeinwestowania 
obiektu. Ułatwienie pracy stanowić powinny 
przede wszystkim drobne elementy wyposa
żenia (rzecz szczególnie ważna dla inwali
dów!). Konstrukcję kiosku można rozważać 
z punktu widzenia współzależności między 
jej rozwiązaniem a koncepcją układu prze
strzennego. W  tym sensie problem ten w y
stępuje podobnie we wszystkich obiektach 
budowlanych i niebudowlanych.
Szczególnej natom iast wagi nabiera w łaści
wość rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych 
pod kątem eksploatacji. W  projektowaniu 
kiosku ma to o tyle duże znaczenie, że w tak 
niewielkim obiekcie w ystępuje koncentracja 
dużej ilości problemów, jak przemarzanie, 
nagrzewanie się, zaciekanie, zawilgacanie, 
odporność na uszkodzenia mechaniczne, od
porność na korozję — nieraz w jednym pro
jektowanym elemencie w ystępuje to w szy
stko równocześnie.
Rozwiązanie konstrukcji z punktu widzenia 
możliwości realizacyjnych trafia na odmienne 
trudności, w zależności od rodzaju zastoso
wanych materiałów.
Przy m ateriałach typu tradycyjnego istota 
problemu leży w prostocie węzłów montażo
wych. Nie jest to najłatwiejsze. W ystarczy 
przypomnieć, że w budownictwie tradycyjnym  
przy zastosowaniu prefabrykacji najkłopotliw- 
sze są elem enty narożne, a w kiosku innych 
elementów nie ma.
Przy m ateriałach nietradycyjnych montaż 
można tak znakomicie uprościć, że nawet 
jego rozwiązanie w sensie projektowania 
stanowi niewielki problem. Oczywiście, trzeba 
założyć, że m ateriały te będą użyte w sposób 
rzeczywiście współczesny, że będą one sta
nowić seryjnie produkowane elem enty prze
strzenne (np. cały dach), a nie płaskie płyty 
z trudnością przycinane na miejscu montażu 
i w skomplikowany sposób łączone na 
gwoździe czy śrubki. U stalając taki punkt 
wyjściowy, najwięcej przemyśleń wymagać 
będzie technologia i opłacalność produkcji. 
Ten zasadniczy problem był jednak świadomie 
wyeliminowany przez sąd z zadań uczestni
ków konkursu. W arunki konkursowe zakładały 
oparcie się o znane rozwiązanie technologiczne, 
nie narażające inw estora na dalsze kłopoty. 
Ograniczenie to stanowiło jednocześnie k ry 
terium oceny prac. Nie zmniejsza to jednak 
faktu, że takie prace, jak nr 9 czy nr 21 swoją 
choćby formą sugerują produkcję przemy
słową i pokazują możliwość dalszej drogi 
rozwoju „budownictwa", które przestałoby 
być budownictwem.
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Konkurs SARP no projekt 
pawilonów handlowych 
Zw. Spółdzielni Inwalidów
ANDRZEJ BOŁTUC

Tytuł wymaga uzupełnienia. Konkursem 
objęte zostały nie tylko pawilony, ale rów
nież i małe kioski.
Zleceniodawca, którym  był Związek Spół
dzielni Inwalidów, pragnął w drodze konkursu 
powszechnego uzyskać typowe rozwiązania, 
spełniające podstawowe potrzeby handlu 
licznych spółdzielni inwalidzkich w m iastach 
i osiedlach.
Dotychczasowe projekty i realizacje, genera
lizując, potrzeb tych nie spełniały. A jeśli 
się zważy, że łącznie z wymianą obiektów 
istniejących Związek Spółdzielni Inwalidów 
przewidywał wybudowanie do 1970 r. około 
dwóch tysięcy kiosków i pawilonów spół
dzielni inwalidów — wówczas celowość kon
kursu będzie dla wszystkich niewątpliwa.

P r o g r a m  i w a r u n k i  k o n k u r s u  
postawiły przed- uczestnikam i następujące 
podstawowe problemy i wymagania:
Założeniem generalnym było, ażeby projekt 
pawilonów i kiosków spełnił przede wszy
stkim wym agania w zakresie:
— funkcjonalno-użytkowym,
— zatrudnienia inwalidów,
— strony plastycznej i reklamowej,
— możliwości masowej produkcji kiosków- 

pawilonów.
Przedmiotem konkursu były kioski i pawilony 
ogólnospożywcze o powierzchni 16—20 m2 
i 24—30 m2, przemysłowe o powierzchni 
8— 12 m2 i 24—30 m2 oraz napojowo-słody- 
czowe o powierzchni 8— 12 m2.
Lokalizację pawilonów i kiosków przewi
dziano w zasadzie na terenie miast, głównie 
na bocznych ulicach, w osiedlach i na przed
mieściach. Założono, że mogą one być także 
sytuowane przy przystankach komunikacji 
m iejskiej, przy dworcach i na peronach ko
lejowych, przy parkach i ogródkach jo rda
nowskich oraz stadionach sportowych. Inne 
ważne miejsce lokalizacji — to szlaki tury
styczne o dużym nasileniu ruchu turvstycz- 
neao i wycieczkowego. Dopuszczono również 
możliwość lokalizacji przy wejściach, bądź na 
terenie zakładów pracy.
W  proaram ie użytkowym przewidziano, że 
sprzedaż prowadzić będą inwalidzi.
Założenia zakładały, że w kiosku zatrudniona 
jest jedna lub dwie osoby. Sprzedaż odbywać 
się będzie przez otwór okienny, kupujący nie 
wchodzą do wewnątrz. W  związku z tym po
stulowano zaprojektow anie osłony kupują
cych przed deszczem.
V/ części sprzedażowej kiosków z napojami 
należało w projektach przewidzieć miejsce 
i urządzenia do mycia naczyń szklanych. N a
poje butelkowe miały być chłodzone chło
dziarką elektryczną typową.
W  części zapleczowej kiosku należało prze
widzieć umywalkę (ze zbiornikiem na wodę). 
Przy części zapleczowej dość istotnym  zagad
nieniem było właściwe zaprojektowanie skła
du opakowań zwrotnych, nieogrzewanego, 
zabezpieczonego przed kradzieżą i deszczem. 
Przewidywano również miejsce na dwie 
beczki z piwem umieszczone dowolnie 
w części sprzedażowej lub na zapleczu z mo
żliwością podłączenia do kranu umieszczo
nego w ladzie.
W  pawilonach ogólnospożywczych należało 
przyjąć system sprzedaży tradycyjnej 
z wejściem klientów  do środka. W  większych 
pawilonach należało przewidzieć WC z umy
walką, szafę chłodniczą o pojemności 400 1. 
Pawilony takie są podłączane do miejskiej 
sieci wodno-kanalizacyjnej.
Uniwersalny kiosk-pawilon przemysłowy we
dług programu konkursu może występować 
w następujących w ariantach asortym ento
wych:
— jako kiosk perfumeryjno-kosmetyczny,
— jako kiosk galanteryjny,

— jako kiosk z pam iątkami 
oraz
— jako kiosk-pawilon z zabawkami, w któ
rym przewidziano system sprzedaży preselek
cyjnej.
Podane w arianty  asortym entowe należy ro 
zumieć jako najczęściej występujące. Nie 
oznacza to jednak, że nie mogą występować 
inne rodzaje układów asortym entowych 
kiosków, w zależności od konkretnych 
miejscowych potrzeb.
O rientacyjne koszty 1 m3 kiosków i pawilo
nów bez wyposażenia założono na 1000— 1200 
złotych.
W  programie użytkowym kiosków-pawilonów 
szczególnie zaakcentowano zagadnienia eks
pozycji towaru. Przewidziano ekspozycję 
wewnątrz pawilonów i kiosków w miejscach 
widocznych dla klientów. Założono również 
ekspozycję towaru na zewnątrz pawilonów 
i kiosków co najmniej z trzech stron. Ekspo
nowany towar miał być odpowiednio zabez
pieczony przed -działaniem silnej operacji 
słonecznej.
Założono również zabezpieczenie przed k ra 
dzieżą, zabezpieczenie łatwe w obsłudze przez 
inwalidę, estetyczne i nie kryjące ekspozycji 
towaru.
Założenia techniczno-ekonomiczne określały 
wym agania w zakresie materiałów budowla
nych i konstrukcji.
Do wykonania kiosków należało przewidzieć 
użycie m ateriałów  dostępnych na rynku 
krajowym. Zalecało się szerokie stosowanie 
szkła, jednak z uwzględnieniem warunków 
klim atycznych kraju.
Układ konstrukcyjny dopuszczano dowolny, 
w ykorzystujący wymiary handlowe zastoso
w anych materiałów. Zalecało się zaprojekto
wanie pawilonów z elementów prostych 
w wvkonaniu i spełniających następujące 
warunki:
— ręcznego montażu elementów (max ciężar 

elementu prefabrykowanego do 150 kg),
— łatwej wym iany elementów uszkodzonych 

lub zużytych,
—• ujednolicenia zaprojektow anych typów 

elementów prefabrykowanych, aby było 
możliwe w ykonanie z nich poszczególnych 
wielkości kiosków i pawilonów.

Założono budowę (montaż) kiosków na miejscu 
lokalizacji z elementów produkowanych me
todami półprzemysłowymi w warsztatach. 
Dopuszczało się również, ażeby kioski były 
ew. wykonane w całości w w arsztatach i prze
wożone na miejsce lokalizacji.
W  celu zapewnienia kioskom i pawilonom 
trwale estetycznego wyglądu zwrócono uwagę 
na dobór materiałów wykończenia we
wnętrznego i zewnętrznego, które powinna 
cechować trwałość faktury i kolorów.
Uznano za pożądane, aby wykończenie, 
szczególnie zewnętrzne, nie wymagało ko
sztownej i kłopotliwej konserwacji, np. prze- 
m alowywania olejnego.
Podłogi należało zaprojektować z m ateria
łów łatwo zmywalnych (np. PCW).
W  zakresie instalacji kioski i pawilony miały 
być zaopatrzone w instalację elektryczną 
oświetleniową i grzejną z własnym liczni
kiem, gw arantującą całkowite bezpieczeń
stwo przeciwpożarowe i zapewniającą tem
peraturę pomieszczenia +18°C przy — 15°C 
na zewnątrz. Tem peratura w miejscu pracy 
powinna wynosić 18—20°C.
W ymagano rozwiązania wentylacji zapewnia
jącej dwukrotną wymianę powietrza na go
dzinę, przy czym okienko sprzedażne nie 
mogło być traktow ane jako otwór nawiewny 
lub wywiewny.
W ym agany zakres opracowania:
— model w skali 1 : 20 kiosku napojowo-sło- 

dyczowego; pokazanie koncepcji kolory
stycznej;

— rzuty, charakterystyczne przekroje i co

najmniej po dwie elewacje (1 :20) pięciu 
określonych warunkam i pawilonów i kio
sków z dokładnym opisem, wymiarowaniem 
i zaaranżowaniem wnętrza;

— opis techniczny zawierający: szkice, opisy 
i ew. obliczenia niezbędne do wyjaśnienia 
wszystkich podstawowych zagadnień archi
tektonicznych, użytkowych, technicznych 
i ekonomicznych.

S k ł a d  S ą d u  K o n k u r s o w e g o

arch. Barbara Andrzejewska przedstawiciel 
M inisterstwa Budownictwa i Przemysłu M a
teriałów Budowlanych
Kazimierz Zakrzewski — przedstawiciel 
Związku Spółdzielni Inwalidów — zastępca 
prezesa ZSI.
Przedstawiciele SARP: 
arch. Henryk Borowy
arch. W łodzimierz Geppert — sędzia referent 
arch. Bohdan Gniewiewski — przewodniczący 
sądu
arch. W iesław Nowak
sekretarz organizacyjny konkursu — arch. 
Andrzej Bołtuć
Opinie o pracach złożyli następujący rzeczo
znawcy:
inż. inż. Domińczyk i Meuś w zakresie opra
cowań konstrukcyjno-m ateriałow ych ; 
mgr mgr Domagalski, Janiszewski, Krzyśkow, 
Łagodziec i Maliszewski — w zakresie za
gadnień handlu i pracy inwalidów.
Konkurs przeprowadzony został przez Oddział 
W arszawski SARP.
W  przewidzianym warunkam i terminie wpły
nęły 42 prace.
Do grupy ,,0 "  (odpowiadające warunkom) 
Sąd zakwalifikował 37 prac, do grupy „N" (nie 
odpowiadające warunkom) 4 prace -do grupy 
,,D" (podlegające dyskwalifikacji) — 1 pracę 
za nieprzestrzeganie zasady anonimowości 
(praca podpisana).
Sąd Konkursowy nie rozpatryw ał licznych 
materiałów (fotografii, perspektyw  itp.) nie 
wym aganych warunkam i konkursu.
Sąd przyjął (jako podstawowe) następujące 
k ry teria oceny prac konkursowych:
1) w alory zewnętrzne (warunki wizualne, 

ekspozycyjność, reklama, uniwersalność 
formy dla różnych wielkości i różnych lo
kalizacji);

2) funkcjonalność projektow anej serii, w y
goda pracy inwalidów;

3) realność i ekonomiczność konstrukcji
1 zastosowanych m ateriałów;

4) zabezpieczenie przed kradzieżą i przed 
wpływami atmosferycznymi.

W  oparciu o szczegółową analizę nadesła
nych prac oraz opinie rzeczoznawców bran
żowych. Sąd Konkursowy dokonał koleino 
trzech eliminacji prac, wynikiem których 
było przyznanie następujących nagród i w y
różnień:
nagroda I pracy nr 11

,, II pracy nr 7
,, III pracy nr 1

dwie nagrody IV pracom nr nr 5 i 17 
Ponadto przyznano siedem wyróżnień I stop
nia pracom nr nr 2, 8, 9, 12, 21, 28 i 31, pięć 
wyróżnień II stopnia pracom nr nr 3, 4, 13, 
26 i 27.
W yróżnienia przyznano z następującą m oty
w acją:
— za zasadę rozwojowości i walory prze- 

strzenno-plastyczne autorom prac nr nr
2 i 9,

— za rozwiązanie funkcji i w alory przestrzen- 
no-plastyczne autorom prac nr nr 8, 12, 31,

— za w alory funkcjonalno-techniczne auto
rom prac nr nr 13, 26 i 28,

— za rozwiązanie funkcji autorom pracy 
nr 27,
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— za próbę rozwiązania kiosków-pawilonów, 
nadających się do masowej produkcji prze
mysłowej, autorom pracy nr 21,

— za poszukiwanie elementu, pozwalającego 
na realizację zasady kom binatoryki autorom 
pracy nr 4,

— za próby ujednolicenia i uniwersalnści 
elementów konstrukcji autorom pracy nr 3.

W  protokole z ostatniego posiedzenia Sąd 
Konkursowy postulował (do uznania inw esto
ra) następujący dalszy tok postępowania:
1) inwestor zleci autorom prac nagrodzonych 

przedstaw ienie ostatecznej koncepcji 
w oparciu o dodatkowe wytyczne funkcjo
nalne i techniczne, opracowane przez in
w estora w porozumieniu z autorami, 
odrębnie dla każdej z prac;

2) inwestor, według własnego uznania, może 
również wydać analogiczne zlecenie auto
rom wybranych przez siebie . prac w y
różnionych;

3) Sąd weźmie udział we wspólnym posie
dzeniach z ZSI i autoram i projektów  za
równo w sprawie wytycznych, jak i w celu 
w ytypow ania prac do w ykonania proto
typów oraz zatw ierdzenia przez KOPI.

Zaznaczyć przy tym należy, że w w arunkach 
konkursu przewidziano realizację pracy na
grodzonej I nagrodą. Równocześnie zastrzeżo
no, że udział w konkursie jest równoznaczny 
ze zobowiązaniem uczestnika do ewentualnego 
ukończenia projektu prototypu w terminie 
trzech m iesięcy od daty uzyskania zlecenia 
w przypadku otrzym ania nagrody lub wyróż
nienia.
Na zorganizowanym przez Związek Spółdzielni 
Inwalidów (po rozstrzygnięciu konkursu) po
siedzeniu komisji rzeczoznawców zaproszeni 
przedstawiciele Sądu Konkursowego podtrzy
mali stanowisko sądu co do realizowania 
prototypów przynajmniej tych projektów, k tó
re zostały w konkursie nagrodzone.
W  umotywowaniu tego wniosku podano m. in. 
fakt stosunkowo niewielkich potrzebnych na 
to nakładów.
Przedstawiciele inw estora nie poparli tego 
stanowiska, typując do realizacji prototypo
wej, poza zastrzeżoną warunkam i konkursu 
nagrodzoną I naarodą pracą nr 11, tylko jedną 
pracę — nr 5 (IV nagroda równorzędna).
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Praca Nr 11. N agro d a  1

Autor: arch. Bolesław W ala, SARP-Warszawa 
W spółpraca: arch. Stefania W ielądek oraz tech
nik Krystyna Kowalczyk

Ocena pracy
Funkcja rozwiązana właściwie we wszystkich 
wielkościach z wyjątkiem  pawilonu ogólno
spożywczego, gdzie lada, niepotrzebnie zała
mana, powoduje zacieśnienie powierzchni dla 
publiczności. Konstrukcja nie budzi zastrze
żeń.
W alorem pracy jest możliwość w ykonania 
wszystkich typów z jednakowych elemen
tów, a naw et uzyskanie dalszych wariantów, 
co zostało potwierdzone dwoma różnymi roz
wiązaniami kiosku z napojami.
Dalszym walorem jest jednorodność kon- 
strukcyjno-kom pozycyjna i rozwiązanie za
bezpieczeń integralnie związane z koncepcją. 
Forma użytych elementów jest właściwa 
zarówno dla kształtow ania architektury  pa
wilonów, jak  i kiosków.

Kiosk z napojami i słodyczami, alternatywa I, 
makieta kiosku
Pawilon ogólnospożywczy o pow. 24 m2, rzut 
Pawilon ogólnospożywczy o pow. 20 m2, rzut 
Pawilon z artykułami przem ysłowym i o pow. 
24 m2, rzut
Kiosk ogólnospożywczy o pow. 12 m2, rzut 
Kiosk ogólnospożywczy o pow. 12 m2, alterna
tywa, rzut
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Praca Nr 7. N agro d a  II

Autor: arch. Stanisław Kaim, SARP—W ar
szawa
Konstrukcja: inż. Andrzej Koy 
Model: arch. Ryszard Szegidewicz

O c e n a  p r a c y
Funkcje rozwiązane prawidłowo z wyjątkiem  
małych kiosków, gdzie w zapleczu powstało 
nadm ierne zawężenie komunikacji. Konsek
wentnie rozwiązano zasadę konstrukcji. Łatwa 
technologia montażu. Pracę cechuje prostota 
wyrazu architektonicznego i forma nadaje się 
do wielokrotnego powtarzania w różnych 
wielkościach.
Kiosk z napojami i słodyczami



Praca Nr 1. N agrod a  III

Autor: arch. Jerzy Mieczkowski, SARP—
W arszawa

O c e n a  p r a c y
Układ funkcji w zasadzie poprawny, ale na 
skutek nadmiernego przeszklenia powoduje 
utrudniony dostęp do niektórych części gablot. 
W  małych kioskach zbyt głębokie regały prze
w ażają nadm iernie przestrzeń m anipulacyjną 
sprzedawcy.
Konstrukcja rozwiązana w zasadzie praw i
dłowo. Zastrzeżenie budzi brak dostatecznych 
usztywnień oraz duży okap trudny w reali
zacji. Jednak okap jest uzasadniony koncepcją 
całkowicie przeszklonego kiosku w ym agają
cego skutecznego zabezpieczenia przeciw 
operacjom słonecznym.
Praca w ciekawy sposób rozwiązuje problem 
reklamowy. W  efekcie wyraz plastyczny 
właściwy dla tego typu obiektów.
Kiosk z napojami i słodyczami
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Praca Nr 5 
Nagr. IV  równorz.

Autorzy:
arch. Leszek Klajnert, 
SARP—W  ar szawa, 
arch. Alfred Przybyl
ski, SARP-Warszawa. 
art. p lastyk Kazi
mierz Gąsiorowski, 
ZPAP—W arszawa 
Konstrukcja: 
inż. W iesław Zach

O c e n a  p r a c y
Układ funkcji w za
sadzie poprawny, ale 
pokazano zbyt sche
matycznie zagospo
darowanie przestrze
ni wnętrz. Ciekawie 
rozwiązana konstruk
cja dachu i konstruk
cja podłogi.
Forma architekto
niczna powściągliwa 
w wyrazie i w łaści
wa dla tego typu o- 
biektów — dla róż
nych wielkości i w ie
lu powtórzeń 
Kiosk z napojami i 
słodyczami
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Praca Nr 17 
Nagr. IV  równorz.

Autor:
arch. Jan  Muniak, 
ZPAP—W arszawa

O c e n a  p r a c y
Praca stanowi przy
kład poszukiwania 
nowej formy kiosku 
przez zastosowanie 
współczesnych m ate
riałów z pokazaniem 
struktury  konstruk
cyjnej całości.
Kiosk z napojami 
i słodyczami
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Praca Nr 2 
W yróżn ien ie  I

Praca Nr 8 
W yróżn ien ie  I

Autorzy:
arch. Stanisław Fi
jałkowski, SARP—
Lublin
techn. bud. Piotr 
Rudka, PZITB—W ar
szawa

Praca Nr 9 
W yróżn ien ie  I

Autor:
arch. Jan  Maciej 
Chmielewski, SARP— 
W arszawa
Model: Jerzy Rylski

Praca Nr 12 
W yróżn ien ie  I

Autorzy: architekci 
Lech Peperz, SARP— 
Wrocław
Alojzy Gryt, SARP— 
W rocław
Janusz Frydecki, 
SARP—W rocław

Autorzy:
M aria Kaczurbianka, 
Zofia Karłowicz, Te
resa Ney, Jerzy 
Chwiałkowski, Jan 
Lec — wszyscy Polit. 
Warsz.
Konsult. konstr.: 
inż. Adam Przybyło
wicz
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Praca Nr 21 
W yróżn ien ie  I

Autorzy, architekci: 
Barbara Kowarska, 
SARP—W arszawa 
Jerzy Paciorkowski, 
SARP—W arszawa

Praca Nr 4 
W yróżn ien ie  li
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zwolić sobie na w ystąpienia, które nie będą 
miały pełnej argum entacji i pełnej siły prze
konywującej.
Jakie są możliwości uzyskania takiej argumen
tacji?
Proces psychiczny, w czasie którego powsta
ją  dzieła sztuki, nie jest łatw y do ujęcia 
i opisania. Twórczość jest jednym z zagadnień 
najbardziej dziś atakow anych przez naukę na 
świecie. Dysproporcja twórcza człowieka, czy 
narodu, decydują o miejscu i roli tego narodu 
w świecie. Rywalizację naukową, artystyczną, 
ekonomiczną i techniczną rozstrzygają nowe 
twórcze teorie, nowe w yroby,, nowe pomysły 
i wynalazki. Równocześnie jednak sam pro
ces tworzenia okazał si jednym z najtrudniej
szych zagadnień naukowych.
W yjaśnieniem  psychicznych mechanizmów 
twórczości powinna zajmować się psychologia. 
N iestety, nie istnieje, jak  narazie, w pełni 
opracowana psychologia procesu tworzenia. Nie 
jest to może tak dziwne skoro w tej chwili 
nie istnieje, zdaniem moim, żaden przekony
wujący system psychologii ogólnej. Fakt b ra
ku teorii nie wpływa jednak bynajmniej na za
hamowania w nauczaniu i tworzeniu dzieł, 
które nazywamy twórczymi. Tak np. profeso
rowie i studenci, biorąc ołówek do ręki, w ie
dzą na ogół o co chodzi. Język form jest w y
starczający do porozumiewania się między so
bą, gdy tkwi się w środowisku twórczym 
o określonych tendencjach i skrystalizowa
nych upodobaniach. Natom iast nasza argum en
tacja staje się zupełnie niezrozumiała poza śro
dowiskiem twórczym.
Twórczość artystyczna — to tworzenie dzieł, 
które są nie tylko nowe i oryginalne, ale poza 
tym oddziaływują na człowieka, wywołując 
stan zadowolenia czy wzruszenia nazywamy 
przeżyciem estetycznym  czy przeżyciem pięk
na. Le Corbusier mówi o tym w ten sposób: 
„Z kamienia, drzewa, cementu, robi się domy, 
pałace. To budownictwo. W ynalazczość pracu
je. Ale oto chwyta mię coś za serce, jest mi 
dobrze, jestem szczęśliwy, mówię: to jest pięk
ne. To jest arch itek tura”.
Ażeby dzieło sztuki wywoływało takie reakcje, 
musi być wcześniej samo przez twórcę głę
boko przeżyte. Siła tego przeżycia, jego specy
ficzność oraz um iejętność w yrażenia go w spo
sób czytelny w tworzywie, stanowi o w artości 
dzieła. Zaangażowanie emocjonalne architekta 
jest najistotniejszym  elementem jego pracy 
twórczej, donioślejszym od zaangażowania się 
jego wiedzy technicznej i doświadczenia. A w 
sytuacji, w której stan przeżywania i w yraża
nia decyduje o w artości dzieła, każdy twórca 
musi pracować w m aksymalnej wydajności, 
musi w pracę swą wkładać całą swą energię 
i pasję życiową. Konsekwencją tego jest jego 
bardzo duże obciążenie nerwowe.
Pod pojęciem proces psychiczny tworzenia (czy 
proces twórczy) rozumiem pewien typowy tok 
postępowania, k tóry  można zaobserwować 
u każdego projektanta czy artysty  w chwili, 
gdy angażuje się emocjonalnie w jakiś temat. 
W raz z tym postępowaniem obserwuje się ści
śle z nim związaną zmianę stanów i napięć 
psychicznych, od których zależy efekt naszej 
twórczości. Aby bliżej obrazować specyfi
kę wysiłku twórczego, spróbuję prześledzić 
ten tok postępowania, choć zdaję sobie sprawę 
z ryzyka, jakie wiąże się z bardzo szkicowym 
i bardzo osobistym ujęciem tego zagadnienia.
W  procesie twórczym wyróżnimy najpierw  
moment pierwszej podniety, w którym, w chwi
li gdy zaczynamy pracę, ustosunkowujem y się 
do tem atu po raz pierwszy. W tedy spontanicz
nie przyjm ujem y do tem atu bardzo osobisty 
stosunek omocjonalny. W  tym momencie całe 
nasze doświadczenie, wszystkie nasze um iejęt
ności i zdolności składają się na określenie 
naszej reakcji, k tóra w sposób skrótowy, nie

zupełnie świadomy, ale dość ściśle określony 
formuje nasz stosunek do tematu. W yczuwa
my, na przykład, w tym momencie, i to na ogół 
dość dokładnie, jak nasz projekt nie powinien 
wyglądać, choć nie wiemy jeszcze, jak powinien 
wyglądać. W tedy już najczęściej krystalizuje 
się nam jakiś rys emocjonalny, którego dyna
mikę chcielibyśmy wyrazić w danym temacie, 
w tedy może też św ita już jakiś pomysł. 
N astępuje teraz okres, k tóry  można nazwać 
okresem akumulacji. Zaczynamy intensywnie 
interesow ać się tematem, opracowywać prób
ne szkice, atakow ać tem at z różnych stron.
W  trakcie studiów zarysowuje się nam jakaś 
najwłaściwsza droga do rozwiązania pro
blemów zaw artych w temacie. Określamy spe
cyficzny charakter dzieła, określamy strukturę 
i dynmikę przeżyć, które m ają go przenikać 
N astępuje w tedy okres koncentracji psychicz
nej» podczas którego staram y się ostatecznie 
już sprecyzować wizję naszego przeżywania. 
Jest to okres mobilizacji zewnętrznej, okres 
mocowania się z formą.
Zagadnieniem kluczowym procesu tworzenia 
jest ujęcie swojego przeżycia w wizji. Moment, 
w którym  jawi się nam wizja wewnętrzna na
szego tematu, ta którą chcielibyśmy pozosta
wić i opracowywać, nazywam aktem twórczym. 
Przy dużym napięciu psychicznym w momencie 
specyficznego przesilenia ten cały dynamicz
ny stan em ocjonalny o ściśle określonych ten
dencjach zaczyna jakby krystalizow ać się 
i przyjmować postać pewnego wyobrażenia. 
Układ form w tym obrazie, rozkład rytmów, 
akcentów, dominant, odzwierciedla stan na
szego przeżywania. Cała główna konstrukcja 
formy, a także jej faktura zewnętrzna, jest 
w naszym wyobrażeniu ukształtow ana przez 
rytm naszego przeżvcia, przeżycia bardzo ściś
le przedtem w czasie studiowania tematu okre
ślonego i ściśle z tematem związanego.
W izja jawi się nam często ze wszystkimi szcze
gółami. Formy w wizji układają się w sposób 
doskonale zestrojony, obraz posiada okreś- 
loną harmonię. My tylko jakbyśm y oglądali 
jakiś nowy w zruszający twór, doskonały, jak 
nam się wydaje, we wszystkich fragmentach. 
W izja w akcie twórczym zabłyśnie nam i zni
ka. N astępuje teraz okres opracowania wizji 
w jakimś określonym tworzywie. Jest to faza 
pracy, którą nazywamy rzemiosłem. N astępuje 
okres konkretyzow ania wizji i zawartego 
w  niej przeżycia w określonym materiale. 
Równocześnie następuje szlifowanie formy, 
podkreślanie czy tonowanie jej akcentów, jej 
obróbka m ająca na celu jak najpełniejsze w y
rażenie naszego przeżycia, przeżycia, które mu
simy w sobie jakoś komulować aż do czasu 
ukończenia dzieła.
Dopiero gdy projekt jest skończony (w archi
tekturze przynajmniej w fazie projektu wstęp- 
ne9°)r następuje ostatnia faza procesu tworze
nia, to jest moment i okres odprężenia.
Niemal od początku opracowania projektu mu
si towarzyszyć naszej pracy duże napięcie 
psychiczne. Poprzez poszczególne fazy proce
su tworzenia napięcie to wzrasta, aby w mo
mentach szczytowych, w chwili formowania 
swojego przeżycia w wizji osiągnąć stan ma
ksymalny, angażujący wszystkie psychiczne i 
biologiczne siły ustroju.
W  tych chwilach artysta, k tóry  ma wysokie 
poczucie smaku artystycznego, przeżywa praw 
dziwe dramaty. Na podstawie praktyk zdaje
my sobie sprawę, że jest niemożliwe wyrazić 
w pełni to, co przeżywamy. Coś, co jest nie
uchwytne, zwiewne, wzruszające przemienić 
w coś, co jest stałe, skonkretyzowane, skoń
czone. Zawsze jesteśm y niezadowoleni, bo to 
co chcielibyśmy wyrazić, znajduje się w na
szym dziele w postaci, jak nam się wydaje, nie
pełnej. Stąd pasja i zaciętość, jaką się w kła
da w ten główny moment formowania dzieła, 
stąd ciągły dram at niezrealizowanych w pełni 
oczekiwań.
Już po skrystalizowaniu i zdecydowaniu for
my dzieła, w okresie technicznego opracowa

nia, napięcie nasze, choć nie tak wielkie, mu
si się jednak utrzymywać, bo w tym okresie 
najłatw iej zgubić tę tak trudną do wyrażenia, 
nieuchwytną atmosferę, która decyduje o tym, 
że nasza praca staje się dziełem sztuki. Szcze
gólnie łatwo zgubić ją w architekturze w mo
mencie, kiedy do koncepcji włącza się cała 
grupa specjalistów branżowych i całe zespoły 
organów opiniodawczych.
O statni okres procesu tworzenia, zwany od
prężeniem, następuje po skończeniu dzieła. 
Nie wpływa więc już na w artość terro dzieła, 
ale jest konsekwencją powziętych wcześniej 
wysiłków twórczych. Organizm, który dotąd 
trwał w napięciu i czerpał we wzmożony sposób 
ze źródeł energii ustrojowej powodując inten
sywną przemianę materii, teraz zmęczony i w y
czerpany stara się odpocząć i uaktywnić te 
fizjologiczne procesy regeneracyjne, które 
wcześniej były hamowane. Stara się uwolnić 
i oczyścić od teqo częściowo obcego ustro jo
wi rytmu nanięcia twórczego, k tóry  w chwi
lach formowania dzieła przestroił przemocą 
na pewien okres czasu działalność nerwową 
całego ustroju. Zabezpieczenie warunków dla 
terro odprężenia jest konieczne przed podję
ciem następnego wysiłku twórczego bo umoż
liwia dalszą w ydajną pracę. Okres odprężenia 
musi zamykać każdy cykl działania twórczego. 
Trudno jest porównywać w artość pracy i w y
siłków różnych dziedzin sztuki: m alarstwa, mu
zyki, architektury  czy rzeźby. Każdy artysta 
przechodzi podobny cykl tworzenia i każdy, 
któremu zależy na sztuce angażuje się bez 
reszty. Trzeba jednak zwrócić uwagę na do
datkowe trudności, jakie składają się na pra
ce twórczą architekta.
W izja nasza nie może uwzględniać tvlko har
monii wewnętrznej dzieła. Kompozycja i układ 
formy muszą uwzględniać także wymogi na
szego tworzywa. A jest nim konstrukcja bu
dowli, k tóra kieruje się swoimi własnymi pra
wami nie zawsze zgodnymi z tą harmonią, któ
rą określamy w momencie przeżycia wewnętrz
nego. Musimy uwzględnić wym agania funk
cji i użytkowości budynku. Musi wreszcie 
działalność nasza tkwić mocno w realiach i mo
żliwościach technicznych i ekonomicznych 
dnia dzisiejszego, bo dzisiaj realizuiem v tę 
architekturę, która będzie służyć kilku przy
szłym pokoleniom.
W  tych w arunkach trudno jest stworzyć od 
razu przekonywującą koncepcję i wysiłek nasz 
musi się w ielokrotnie powtarzać, aby znaleźć 
pośród wielu dobrych to jedno rozwiązanie, 
które zadowoli i nasze poczucie smaku arty 
stycznego i wymagania konstrukcji, funkcji 
i ekonomiki budynku. Stad wkład pracy archi
tekta w swoją twórczość przekracza wysiłki 
nie tylko każdego innego projektanta branżo
wego, ale i każdego innego artysty.
Zebranie w szerokim zakresie naszych doświad
czeń dotyczących procesu twórczego może sta
nowić jeden z ważnych elementów określają
cych ideowe założenia naszej działalności 
twórczej. W zajem ne porozumienie się co do 
spraw podstawowych leży nie tylko w in tere
sie nas samych, ale także w interesie tych, 
którzy z nami współpracują i także tych, k tó
rzy będą przebywać w przestrzeni urbanistycz
nej i architektonicznej uformowanej naszą pra
cą twórczą. Istnieje dziś i pilna potrzeba i ko
rzystniejsza pora do podjęcia takiej problem a
tyki.
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Dnia 2 sierpnia 1966 roku zginął w katastrofie samochodowej Naczelny Dyrektor i Redak
tor W ydawnictwa „A rkady”, A rchitekt Tadeusz Filipczak, przeżywszy lat 56. Był znanym 
wydawcą i działaczem polskiego powojennego ruchu wydawniczego, odznaczony Krzy
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Meda
lem X-lecia PRL, Złotą Odznaką Odbudowy W arszawy i Srebrną Odznaką Honorową 
m. st. W arszawy. - .
Pracę wydawniczą A rchitekt Tadeusz Filipczak rozpoczął jeszcze w latach międzywojen
nych, gdy jako student W ydziału A rchitektury PW pracował w miesięczniku „Budowni
ctwo i A rchitektura”. . . . .
Z Jego imieniem i nazwiskiem łączą się również pierwsze ty tu ły  takich czasopism jak: 
„Skarpa W arszawska!' i „Kraj” — oba poświęcone odbudowie W arszawy i rozwojowi 
Polski
W roku 1947, a potem w latach 1957— 1965 był A rchitekt Tadeusz Filipczak Naczelnym Re
daktorem miesięcznika „Architektura", w którym  niejednokrotnie wypowiadał się na te
mat celów i zadań polskiej architektury, i k tóre określał krótko: służba dla narodu. 
Jako Naczelny Redaktor W ydaw nictwa „Arkady" był A rchitekt Tadeusz Filipczak inicja
torem i twórcą wielu wartościowych pozycji książkowych z dziedziny architektury i bu
downictwa, wydawnictw, które znalazły uznanie w kraju  i za granicą.
Zginął na posterunku pracy, zbierając m ateriały do nowego, szeroko zakrojonego dzie
ła, „Kraj", poświęconego Polsce współczesnej i jej ludziom.
8-go sierpnia świat wydawniczy pożegnał Znakomitego W ydawcę.
W  dniu tym pracownicy W ydaw nictwa „Arkady" żegnali z głębokim żalem Swego wielo
letniego Dyrektora i Dobrego Człowieka.
Cześć Jego pamięci!



P rze g lq d  problem ów  krajowych

BIULETYN TECHNOLOGII BIUR PROJ. 
BUD. PRZEMYSŁ. NR 4—5/66
(zeszyt poświęcony zagadnieniom blokow ania w  
budownictwie przem ysłowym ).
W artyku le ,,o  s t o s o w a n i u  z a s a d y  b l o 
k o w a n i a  w  b u d o w n i c t w i e  p r z e m y 
s ł o w y  m ” M arian Rzędow ski ogólnie omawia  
problem blokow ania”. B lokow anie to jeden ze spo
sobów kształtowania układu przestrzennego po
w ierzchni użytkow ych zakładów  przem ysłow ych, 
polegający na łączeniu pod jednym  dachem — w  
monobloku — różnych fu n k cji — trad ycy jn ie  roz
m ieszczanych w  oddzielnych budynkach.
Pojęciem  tym  posługujem y się potocznie rów nież w  
przypadkach, gdy scaleniu  podlegają pow ierzchnie  
użytkow e określonego, jednorodnego przeznaczenia, 
lecz p rzynależne do różnych zakładów  o skojarzo
nej, w  ram ach węzła przemysłowego, gospodarce. 
Stosowanie zasady blokow ania samo przez się nie 
stanowi panaceum  postępu technicznego czy eko
nomicznego. Jest jednym  ze środków i może sta
nowić w yraz postępu. Le cz  dopiero kom pleksowa 
analiza techniczno-ekonom iczna, leżąca u podstaw  
w yboru rozw iązania, może w skazać czy i w  jak im  
zakresie — w  konkretnych  w arunkach  i p rzy  zało
żonych celach — należy zastosować zasadę blokowa
nia dla uzyskania porównawczo najefektow niejsze
go rozw iązania projektowego. Czynn ikam i tej ana
lizy  będą zarów na w skazania, ja k  i przeciw w ska
zania w  odniesieniu do blokow ania, zarówno zagad
nienia rea lizac ji in w estycji, ja k  i użytkow ania  
obiektu, zarówno potrzeby i w aru n ki najbliższego  
okresu eksploatacji, ja k  i dalsza perspektyw a mo
dern izacji i rozbudowy zakładu. Będą n im i również 
— zw łaszcza przy kojarzen iu  i scalan iu  zakładów  
różnych użytkow ników  — spraw y etapowania rea
liza c ji, in w estyc ji w yprzedzających, i związanego  
z tym  zam rażania środków  i w reszcie — system  
zarządzania eksploatow anym  obiektem.
„Jeden dach” nie pow staje bowiem przez proste 
zestaw ienie budynków  ścianam i. Blokow anie sta
w ia przed projektantam i nowe, trudniejsze zada
nia. K o m p liku je  w zajem ne zależności i sprzężenia 
rozw iązań cząstkow ych, rozbudowuje problem atykę  
sum arycznej analizy, m ającej doprowadzić do f i
nalnej efektyw ności in w estycji, w  spotęgowanej 
m ierze i w  now y sposób uzależnia tę finalną efek
tywność od uw zględnienia w  rozw iązaniu p ro jek
towym „czasu przyszłego niedokonanego” . Pow o
dam i dla których  tyle i coraz w ięcej uwagi poświę
ca się w drażaniu zasady blokow ania — traktu jąc  
je  jako  jeden z w ariantów  rozw iązania zawsze god
n y  rozpatrzenia — jest szereg obiektyw nych zjaw isk  
tow arzyszących rozwojowi produkcji przem ysłow ej. 
Dom inantą w  kontekście tych zjaw isk  staje się tzw. 
„m oralne starzenie się” urządzeń produkcyjnych, 
w yprzedzające coraz bardziej ich  zniszczenie fizycz
ne. N arzuca to dyktow aną (nie tylko względam i 
ekonom icznym i) konieczność zapew nienia m ożli
w ości m odernizacji procesu technologicznego i w y 
posażenia produkcyjnego, a nawet zm iany asorty
mentu p rodukcji i charakteru  użytkow ania obiek
tu, bez naruszania substancji budowlanej.
Sposób kształtow ania przestrzeni użytkow ej, stano
w iący  istotę blokow ania, najbardziej tym  potrze
bom odpowiada.
P rzy  projektow aniu zakładów  p ro dukcyjnych  w  
oparciu o zasadę blokow ania, na jedno z czołowych  
m iejsc w yb ija  się problem atyka hum anizacji m ie j
sca pracy w  najszerszym  tego słowa znaczeniu. 
Specjalną dziedzinę stanow ią zagadnienia fiz jo lo 
gicznego i psychicznego oddziaływ ania na człow ie
ka now ych w arunków  jego pracy, zw łaszcza w  w ie l
k ich  monoblokach. Zaw arow ane obow iązującym i 
przepisam i wym ogi dotyczące św iatła naturalnego, 
m ającego zapew nić dopływ prom ieni u ltrafioleto
w ych, oraz psychiczne odczucie w ięzi ze „św iatem  
zew nętrznym ” , są w praw dzie — w  oparciu o za
graniczne doświedczenia — ostatnio kwestionowane, 
jednakże zm iana ich w ym agałaby w e ry fik a c ji tych  
doświadczeń w  oparciu o w łasne badania.
A b y zaw arte w  tezie uniw ersalności korzyści zna
lazły  w yraz rów nież w  odniesieniu do uprzem ysło
w ien ia budownictwa, budynek zblokow any cecho
w ać powinna daleko idąca dyscyplina, w yraża jąca  
się w  jednorodności k o n stru k cji i  je j elementów

oraz technologii w ykonaw stw a. M ożliw ie oszczędny 
w achlarz stosowanych rozw iązań i ja k  najszersze  
w ykorzystan ie typ izac ji — obowiązującej w  każdym  
pro jekcie — w budynku zblokaw anym  nabiera spec
jalnego znaczenia i w artości. W łaściw ie zaprojek
tow any budynek zblokow any powinna cechować 
m ożliw ie jednolita siatka podpór i przez to ogra
niczony do m inim um  zestaw elementów, m ożliw ie  
jednolite gabaryty w yskościow e i stąd reguła sto
sowania określonych, dosyć dużych gradientów  
p rzy  różnicow aniu w ysokości w  monobloku, m ożli
w ie jednolite obciążenie użytkow e i stąd m iędzy  
innym i k ierun ek  na stosowanie urządzeń transpor
tu wewnętrznego nie związanego z konstrukcją . 
Stąd również stosowanie w  obudowanej wolnej 
przestrzeni tak zw anych etażerek w  budownictwie  
pawilonowym .

Złożoność zagadnień w  zakresie poszczególnych  
branż czy specjalności rów nież w ym aga „wyższego  
stopnia w tajem niczen ia” i  dlatego coraz w yraźn ie j 
wchodzą tutaj w  grę dwa pojęcia: sp ecja lizacja  
i  kooperacja — ju ż  nie projektantów , lecz jednostek  
pro jektow ych.

D oceniając znaczenie efektów  technicznych i eko
nom icznych, które można osiągnąć przez w łaściw e  
stosowanie b lokow ania w  budownictwie przem ysło
w ym , m ając na uwadze ich  wagę w  odniesieniu do 
k ierunków  rekon stru kcji w  przem yśle, oraz uwzglę
dn ia jąc złożoność problem atyki — kierow nictw o  
Kom itetu  N auki i Techn ik i oraz zainteresow anych  
resortów  przem ysłow ych spowodowały powołanie 
— w  ram ach K o m isji Głów nej Pro jektow ania  Za
kładów  P ro d u k cy jn ych  przy Kom itecie N auki i T e 
ch n ik i — Zespołu Problemowego Projektow ania  
Obiektów  Zblokow anych.

O m a w i a n y  z e s z y t  B i u l e t y n u  T e c h n .  
zaw iera szereg artykułów  poświęconych problemo
w i b lokow ania w  budow nictw ie przem ysłow ym :

Blokow anie w  Zakładzie O kuć Budow lanych — E . 
Dolański.

Fa b ry k a  Przenośników  Górniczych w  W ieluniu  — 
R. M aiński.

Katedra M echanizacji R oln ictw a W yższej Szkoły  
Rolniczej w  K rakow ie  — M. Bednarska. 

P rzyk ład y  zblokowania oddziałów — J . Ziem ba. 
Trudności w  stosowaniu blokow ania — A . K o rze

niow ski.
K ilk a  przykładów  zblokow anych zakładów  prze

m ysłowych — Z. M irski.
P rzykład y  budownictwa zblokowanego w  N R D  — 

A . G łow ski i W. Ko rszyń sk i.
O blokowaniu w  budow nictw ie przem ysłow ym  w  

U SA  — B r. K o w alsk i.
Specyfika planu generalnego zb lokow anych zakła

dów przem ysłow ych — B . M irska.
Zagadnienia technologiczne zw iązane z projekto

w aniem  zakładów  przem ysłu ciężkiego w  for
mie zabudowy zblokowanej — S. P ietk iew icz  
i M. Pietraszun.

Blokow anie budynków  w  zw iązku z zagadnieniam i 
technologicznym i w  przem yśle lekk im  — Z. 
W ołochowicz i W. Kom orow ski.

Zagadnienia technologiczne w  zblokow anych Za
kładach Przetw órstw a Owocowo-W arzywnego — 
W. W ieczorek.

B lokow anie a hum anizacja — T . Dzięgielew ski. 
Zagadnienia przeciwpożarowe zblokow anych zakła

dów przem ysłow ych — F r . K o w alsk i. 
Zagadnienia architektoniczno-budow lane przy pro

jektow aniu  zblokow anych zakładów  przem ysło
w ych — B. M irska i Z. M irski.

Typ izacja  a zblokowane budynki przem ysłowe — 
K . H usarski.

In sta lacje  ogrzewcze, w en ty lacy jn e , sanitarne i 
przem ysłowe w  blokow aniu — J. Cz. Miesz- 
kow ski.

Oświetlenie w  budow nictw ie zblokow anym  — T. 
Dobrow olski.

B lokow anie a organizacja budowy — J . L e ja  i J. 
M odliński.

Antybodźce w  projektow aniu zakładów  zblokow a
nych — Z. Roszkow ski.

A spekty ekonomiczne „blokow ania zakładów  prze
m ysłow ych” — S. M artens.

Z  w yżej w ym ienionych na szczególną uwagę zasłu
guje a r t y k u ł  T a d e u s z a  D z i ę g i e l e  w-  
s k i e g o  z a t .  „ B l o k o w a n i a  a h u m a n  i- 
z a c j a ”. W  swoich rozw ażaniach autor ograniczył 
się tylko do jednego problem u, k tó ry  w ypływ a ze 
skutków  blokowania, ale któ ry  n iesłusznie bywa  
utożsam iany z zasadą blokowania.
Jest to problem w arunków  p racy w  pom ieszcze
niach całkow icie pozbawionych dostępu światła  
dziennego, tj. bez okien i św ietlików . Autor w y
b rał ten problem, ponieważ jest on najbardziej 
sporny w  całokształcie zagadnienia „blokow anie a

hu m anizacja” . H ale bezokienne m ają od w ielu  lat  
gorących zw olenników  i rów nie gorących prze
ciw ników . Niestety, dotychczasowe spory są mało 
owocne, ponieważ jedni na ogół nie doceniają za
gadnień technik i i ekonomii, drudzy — spraw y  
hum anitarnych w arunków  pracy. W rezultacie — 
w  zależności od tego, kto w  danym  przypadku  
zw ycięży — cierp i na tym albo hum anizacja, albo 
blokowanie. Tym czasem  cel tych sporów powinien  
polegać nie na pokonaniu strony przeciw nej, ale 
na znalezieniu rozwiązań optym alnych z punktu  
w idzenia hum anizacji w  budownictwie, które ma 
coraz siln ie jszą  tendencję do blokowania. Z dal
szych rozważań należy w yelim inow ać te zakłady  
czy poszczególne pomieszczenia, gdzie ze względów  
technologicznych dostęp św iatła jest szkodliw y. 
Tu ta j nie może być różn icy zdań: hale bezokienne 
są nieodzowne; można jedynie dyskutow ać nad 
zakresem  rekom pensaty dla p racu jących  w  postaci 
doskonałej in sta lac ji św iatła sztucznego, k lim aty
zac ji, ko lo rystyk i, w  postaci ograniczenia czasu  
p racy, rotacji załogi, w arunków  w ypoczynku w  
czasie i po p racy  itp. Sporny jest następujący pro
blem : czy pomieszczenia p racy, w  których  dostęp 
św iatła dziennego nie jest szkodliw y ze względów  
technologicznych — można pozbawić tego św iatła  
nie n arażając równocześnie zdrow ia ludzkiego? 
Zw olennicy hal bez św iatła dziennego tw ierdzą, 
że są one tańsze w  budowie i eksploatacji, że ra 
cjonaln ie j można w  nich zorganizować produkcję, 
że w ym agają m niej terenu pod zabudowę; rów no
cześnie tw ierdzą, że nie ma przeciw skazań hig ie
n icznych pod w arunkiem  zapew nienia właściwego  
oświetlenia sztucznego i odpowiedniej* w en ty lacji. 
P rzec iw n icy  hal bez św iatła dziennego przestrze
gają przed niedoskonałością in sta lac ji i arm atur 
elektrycznych , a szczególnie urządzeń w en ty lacy j
n o-klim atyzacyjnych . W halach takich  każda aw a
ria  — to unieruchom ienie produkcji, a każda nie
prawidłowość działania in sta lacji powoduje pracę  
w  w arunkach  szkodliw ych dla zdrowia.
Dlatego p rzeciw n icy hal bez św iatła dziennego są 
zdania, że wcześniej należy opanować zagadnie
nie sztucznego oświetlenia i sztucznej w en ty lacji, 
zanim  zdecydujem y się na rezygnację ze św iatła  
dziennego i z m ożliwości przew ietrzania ha li za po
mocą otw ieranych okien. W dalszym  rozw aża
niach autor artyku łu  zakłada teoretycznie, że 
w kroczyliśm y szczęśliw ie ju ż  w  ten okres, gdy k li
m atyzacja działa skutecznie i bez aw arii, urządze
nia w entylacyjne p racu ją  cicho. Oświetlenie elek
tryczne jest idealne w  natężeniu i kolorze, migo
tanie i szum św iatłów ek należy do przeszłości.
Czy wtedy praca w  halach bez św iatła dziennego 
wyposażonych w  tak doskonałe urządzenia nie spo
woduje u jem nych skutków  fizjo logicznych i  psy
chicznych?
Pow stają następujące w ątp liw ości:
C zy  możemy bezkarnie rezygnować ze św iatła  
dziennego, skoro w iem y, że jest ono biologicznie  
aktyw ne, że zaw iera prom ienie ultrafioletow e i 
podczerwone, które działają korzystnie bezpośred
nio na nasz organizm? D ziałanie bezpośrednie u l
trafio letu to w ytw arzanie barw nika skóry  oraz 
w pływ  na przem ianę m aterii (w ytw arzanie w itam i
ny  D). Prom ienie podczerwone przyspieszają goje
nie ran oraz stanów zapalnych. Według doc. M. 
Tw ardow skiego „prom ienie nadrioletu В  zw iększa
ją  zawartość jodu w  tarczycy oraz żelaza w e k rw it 
powodują wzrost liczb czerw onych i b iałych k rw i
nek oraz hem oglobiny” .
D ziałanie bezpośrednie — to sam odezynfekcja po
mieszczeń i ludzi dzięki w łaściw ościom  bakteriolo
gicznym . B ra k  nadrioletu — to ryzyko zakażeń  
bakteriologicznych (szczególnie gościec, gruźlica, 
zapalenie anginalne i inne in fekcje  powstające 
drogą zakażeń kropelkow ych). R yzyko  zakażeń jest 
tym  większe, że epidemie m ają sp rzy ja jące  w arun
k i do błyskaw icznego rozszerzania się, ponieważ 
pow stają w zakładzie przem ysłow ym , a w ięc w  licz
nym  skupisku ludzi w dodatku nieuodpornionych. 
Następna w ątpliwość — to, czy  stała i długotrwała  
praca przy św ietle sztucznym  nie w pływ a ujem nie  
na w zrok? Jaka  jest p rzyczyna oczopląsu, choroby 
oczu często spotykanej wśród górników  i innych  
osób zatrudnionych w  pom ieszczeniach bez św iatła  
dziennego? Niezbędne są badania okulistyczne.
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P rze g lq d  problem ów  krajowych

Zasadnicza w ątpliw ość dotyczy działania psycholo
gicznego. Zm ian y  pory dnia i pogody, w  których  
człow iek m im owoli i podświadomie uczestniczy, 
m ają zasadnicze znaczenia dla dobrego samopo
czucia i dla w ytw orzenia w  ustro ju  rea k c ji korzyst
nych z punktu w idzenia p ro filak tyk i zdrowotnej. 
Korzystne dla ustro ju  są zarówno ciągłe reakcje  
na zm iany, ja k  i stopniowa adaptacja psychiczna  
do now ych w arunków  otoczenia. Np. w  przypadku  
deszczu, k tó ry  zaczyna padać przed końcem pracy, 
ustrój przysposabia się do czekającej go zm iany w  
odczuwaniu z jaw isk  k lim atycznych  w  chw ili, gdy 
pracow nik w ychodzi z pracy. Podobnie, ja k  np. tuż 
przed przystąpieniem  do p racy — w zrasta ciśn ie
nie k rw i i z jaw ia ją  się objaw y świadczące o przy
sposabianiu się organizmu do oczekującego go w y 
siłku. Jest to m obilizacja psychiczna, w  w yniku  
której ustrój przestaw ia się stopniowo, a w ięc w  
sposób bardziej korzystny. Tym  m. in. nasz ustrój 
różni się od m aszyny, której nie potrzeba przyspo
sabiać, lecz w ystarczy  w łączyć kontakt dla uzys
kania pełnej w ydajności. Psycholodzy i fizjolodzy  
w yraża ją  obawę, że um ieszczając człow ieka w  w n ę
trzu  odciętym od otoczenia nawet w  w arunkach  
kom fortu klim atycznego — odryw am y go od sfery  
biologicznej, ograniczam y jego odporność i zmu
szam y do szkodliw ych, gw ałtow nych adaptacji. 
Chodzi w ięc o zw rócenie uw agi na „problem czło-. 
w iek a” , nie zawsze doceniany na rów ni z proble
mam i technicznym i i ekonom icznym i. Fo rsu jąc  
halę bez św iatła dziennego, przygotowując nowe 
zarządzenia w  tej spraw ie i uchylenie istn ie jących  
ustaw , nie zadano sobie trudu przeprowadzenia  
badania w arunków  , p racy w  takich  halach, ani 
skutków  w yw ieran ych  na zdrow iu załogi.
Na razie — do czasu, gdy nie wiadomo ja k  dalece 
szkodliw a jest praca w  halach bez św iatła dzien- 
nego — można by jed ynie  zalecać um iar i u n ika
nie przesady.

INFORMATOR PROJEKTANTA BUDOW
NICTWA OGÓLNEGO NR 4/1966
, P r o g r a m o w a n i e  p r a c  n a  l a t a  1 9 6 6  — 
1 9 7 0” — a r t y  ku ł An  t o n i e g o  I d z i k o w 
s k i e g o .
A rty ku ł ma charakter in fo rm acy jn y  o pracach do
tyczących program owania przez B iuro  Pro jektów  
Typow ych i Studiów  Budow nictw a M iejskiego za
dań typ izacy jnych  na lata 1966—70 w  zakresie bu
downictwa mieszkaniowego m iast i osiedli oraz 
budownictwa użyteczności publicznej.
Celem  artyku łu  jest zapoznanie czyteln ików  In for
matora z odmiennym sposobem w yznaczenia k ie
run ku  typ izac ji na rozpoczynającą się obecnie p ię
ciolatkę. K ie ru n k i te, sprecyzow ane w  problem a
tyce prac typ izacy jnych  na lata 1966—70 budow
nictw a mieszkaniowego ogólnego, oświaty i szkol
nictw a wyższego, służby zdrowia i opieki społecz
n ej, handlu i usług, budow nictw a k u ltu ry  i nauki, 
sportu i tu ry sty k i oraz budownictwa adm inistra
cyjnego — stanowić będą m iędzy innym i podstawę 
dla określenia tematów dla rocznych} resortowych  
planów typ izac ji, dla których  B iuro  Pro jektów  
Typow ych i Studiów  Budow nictw a M iejskiego jest 
biurem  k ieru jącym .
P r o b l e m a t y k a  o b e j m u j e  z a d a n i a ,  k t ó r e  p o w i n n y  

b y ć  r o z w i ą z a n e  w  o k r e s i e  b i e ż ą c e g o  p l a n u  p i ę c i o 

l e t n i e g o .

Zasady planowania i rea liza c ji planów typ izac ji 
zostały uregulowane szeregiem aktów  norm atyw 
nych w  tej spraw ie.
W celu podniesienia efektyw ności ekonom icznej w  
budow nictw ie zwrócono w  problem atyce szcze
gólną uwagę na prowadzenie prac typ izacy jnych  
w  zakresie :
— analiz i ocen projektów  typow ych i rea liza c ji 

obiektów wg rozpowszechnianej dokum entacji
typowej ;

— program ów typ izac ji i programów użytkow ych  
typow ych obiektów;

— układów  i segmentów budynków  przeznaczonych  
do w ielokrotnej rea lizac ji, przew idując przede 
w szystk im  uzupełnienie posiadanego zasobu pro

jektów  lub w ym ianę projektów  przestarzałych o 
nieekonom icznych ju ż  dzisiaj rozw iązaniach;

— system ów technologicznych dostosowanych do 
charakteru  danego budownictwa i przew idyw a
nych w arunków  rea liza c ji;

— elementów konstrukcyjno-budow lanych i insta
la cy jn y ch  zwłaszcza węzłów i kabin san itarnych  
oraz elementów i system ów urządzeń in sta lac ji 
ogrzew czych ;

— w zorcow ych rozw iązań technicznych i detali 
obiektów i w yposażenia oraz

— w  zakresie prac u n ifik acy jn ych , w  których prze
w idu je się skoncentrow anie prac nad u n ifikacją  
param etrów  technicznych i unifikow ych różnych  
rodzajów  budownictwa oraz nad u n ifikacją  ele
mentów konstrukcyjno-budow lanych — celem  
doprowadzenia do racjonalnego ograniczenia  
ilości typów i typorozm iarów, a także um ożli
w ien ia w  ten sposób zw iększenia produkcji.

W zakresie prac stud ialnych i dośw iadczalnych  
przew iduje się dalsze doskonalenie opracowań ty 
powych poprzez prowadzenie studiów nad:
— podstawowym i problem am i kom pleksowej typ i

zac ji budownictwa mieszkaniowego i ogólnego 
obow iązującym i zagadnienia użytkowe, m ateria
łow o-konstrukcyjne i w ykonaw stw a;

— analizam i ekonom icznym i dotyczącym i kosztów  
różnych rozw iązań konstrukcyjno-m ateriałow ych  
oraz

— nad w skaźnikam i techniczno-ekonom icznym i 
kosztów in w estyc ji i kosztów eksp loatacji, w  
szczególności obiektów budownictwa użytecz
ności publicznej.

PRZEGLĄD BUDOWLANY NR 5/1966 R.
W r u b r y c e  „N a s z  f e l i e t o n ” redakcja  za
mieszcza artyku ł „ O d  p r o j e k t u  d o  e f e k t u ” 
w  o p r .  К о - S a .  Autor felietonu om awia w y n ik i 
ankiety  — konkursu  ogłoszonego jesienią  ub. r. Ce
lem ankiety było zebranie odpwiedniego m ateriału  
dyskusyjnego, k tó ry  by pozwolił zorientować 
władze i opinię publiczną o podstawowych proble
m ach w  całym  procesie inw estycyjnym .
W celu scharakteryzow ania tego problemu redakcja  
„T ry b u n y  Lu d u ” zw róciła się do czyteln ików  z na
stępującym i pytan iam i:
— co uw ażacie za najsłabsze ogniwo procesu in 

w estycyjnego?
— co przeszkadza, w aszym  zdaniem, w  rea liza c ji 

uchw ał zm ierzających do uspraw nienia procesu  
in w estyc ji przem ysłow ych?

— co, według w as, należałoby uczynić, aby popra
w ić  sytuację  w  tej dziedzinie?

W yn ik i ankiety zostały ogłoszone dnia 28 lutego 
1966 r. w  „Tryb un ie  L u d u ” . Z kom unikatu w ynika  
że z uwagi na w ysoką jakość odpowiedzi ankieto
w ych, postanowiono zw iększyć ilość prac nagrodzo
nych i w yróżnionych.
Poniżej podajem y fragm ent felietonu, w  którym  
uczestnicy ankiety w ypow iedzieli się w  spraw ie  
uspraw nienia procesu inw estycyjnego na progu ko
lejnego planu 5-letniego 1966—1970:
1. Jedna z naczelnych zasad, ja k ą  należałoby ściśle  
przestrzegać, to poszanowanie obow iązujących prze
pisów. Trzeba w yklu czyć takie sytuacje , k iedy za 
zgodą m inistra resortowego zezwala się na konty
nuowanie robót budow lanych, bez posiadania w y 
maganej dokum entacji, pokrycia finansowego itp., 
co doprowadza do rozpoczynania in w estyc ji nie 
przygotowanych z jednej strony oraz do rozluźn ie
nia dyscyp liny w  przedsiębiorstw ach w yko naw 
czych i u inwestorów  z drugiej strony,
2. Mimo wprow adzenia planowania dwuletniego n ie
jednokrotnie w ystępują zjaw iska braku stab ilizacji 
tych planów i powiązań z generalnym  projektem  
w stępnym  oraz planem  5-letnim. Dochodzą do tego 
poważne w ahania w  poziomie rocznych lim itów  na 
roboty budowlano-montażowe, co znacznie u trud
nia praw idłową organizację w ykonaw stw a inw es
tycyjnego.
3. Do „grzechów głów nych” naszego system u inw es
tycyjnego należy n iew ątp liw ie zjaw isko  dekoncen
tra c ji budow nictw a przemysłowego. Jeś li w  1960 r.

Ś ląsk ie  Zjednoczenie Budow nictw a Przem ysłowego  
prowadziło np. 251 placów  budów, na k tó rych  w y 
konywano 1100 obiektów, to w  1964 r. było ju ż  283 
placów budów, na których  realizowano 2050 obiek
tów. Stan  ten utrudnia k ierow anie produkcją bu
dowlano-m ontażową, rozprasza środki p rodukcji, 
zm niejsza w ydajność p racy, kom pliku je  organiza
cję  p racy i w ykorzystan ie transportu, słowem^ 
sprzyja  w ydłużeniu cyk lu  budowy.
4. W obecnych w arunkach  gospodarczych wartość 
w yrażona w  złotówkach nie jest obiektywnym  
m iern ikiem  działalności gospodarczej. Inna jest 
wartość złotówki in w estycy jne j, a inna robót bu
dowlano-m ontażowych i całkiem  inna funduszu  
płac. W ynika to z niedostosowania metodologii p la
now ania do sp ecyfik acji i potrzeb przedsiębiorstw  
budowlano-m ontażowych.
5. Dużo uwag w ypowiedziano na temat braku po
w iązania planu inw estycyjnego z planem budow
nictw a. Nagm innie — od w ielu  lat — spotykam y  
się ze zjaw iskam i braku zgodności zadań inw esty
cy jn ych  z mocą przerobową przedsiębiorstw  bu
dow lanych.
W reszcie godne podkreślenia b yły  propozycje w  
zakresie upowszechnienia doświadczeń z dobrze 
zrealizow anych in w estycji — głównie przem ysło
w ych. Pozwoliłoby to na unikn ięcie szeregu błędów  
w  nowo rozpoczynanych budowach. Nie należy  
w szystkiego odkryw ać od początku, nie w stydźm y  
się korzystania z bogatych doświadczeń kra jo w ych  
i  zagranicznych.

PRZEGLĄD BUDOWLANY NR 6/1966 R.
W w ym ienionym  zeszycie Przeglądu Budowlanego  
znajdu jem y p ub likację  pt. „Rozw ażania nad kode
ksem  etyk i zawodowej in żyn iera  budowlanego” . 
Autor a rtyku łu , prof. Wł. Ko ściałkow ski, K ie ro w 
n ik  Zakładu Badań Społecznych i K u ltu ry  P ra cy  
IO M B w  W arszaw ie om awia swoiste cechy pro
d u kcji budow lanej i je j osobliwe w aru n ki, które  
kształtu ją  osobowość inżyn iera  budowlanego (a rch i
tekta, in żyn ie ra  m echanika, chem ika).
Od inżyniera budowlanego wym agane są, obok 
jego k w a lif ik a c ji zawodowych, także szczególne 
cechy i przym ioty charakteru  oraz uzdolnienia, 
um ożliw iające mu przystosowanie się do nieustan
nie zm ienia jących się w arunków  pracy i w spó łpra
cy ze zmienną kadrą załogi, a także do zm iennych  
w arunków  na budowie.
Budow nictw o zaspokaja najżyw otniejsze potrzeby 
ludzi nie ty lko  ży jących , lecz także i przyszłych  
pokoleń. Tym  sam ym  przyczynia się w  znacznym  
stopniu do kształtowania i rozw oju k u ltu ry  oraz 
cyw ilizacji. Pow oduje, że k ra j nasz zaczyna coraz 
bardziej dotrzym yw ać kroku w  postępie technicz
nym  i organizacyjnym  państw uprzem ysłow ionych. 
Długowieczność produktu budowlanego, jego n ie
ruchom ość w  m iejscu posadowienia i jego prze
znaczenie oraz ogromny koszt, w reszcie specyfi
ka procesu produkcyjnego w ym agająca w iększej 
troski o zdrowie, higieniczne i bezpieczne w aru n k i 
pracy oraz bytowania na budowie załóg etc. — 
w szystko to wzmaga odpowiedzialność inżyniera  
budowlanego, a zarazem  podnosi społeczną i gospo
darczą rangę jego zawodu.
Tym  odpowiedzialnym  zadaniom nie zdoła inżynier  
podołać bez należytej postawy m oralnej ? na straży  
której powinna stać jego etyka zawodowa.
W swoich rozw ażaniach pod pojęciem  etyk i zawo
dowej autor rozum ie ogół norm  postępowania i re 
guł zachowania się, obow iązujących w  określonym  
środow isku zawodowym. P rzy jm u ją c  takie rozu
mowanie, rezygnuje on świadomie z w głębiania się 
w  zaw iłą problem atykę n auki o m oralności, stw ier
dzając jedynie , że może ona sprzy jać wprow adze
n iu  do licznych zawodów zasad etyk i tym  zawodom  
w łaściw ych, acz mogących stanowić odchylenie od 
pew nych zasad etyk i ogólnej. W  tym  względzie 
opinie różnych autorów nie są jednolite. „N iektó
rzy  uw ażają etykę swego zawodu za poszczególny 
odcinek etyk i ogólnej i z tego tytu łu  poprzedzają 
nawet sw oje refleksje  ogólnoetycznym w ynaniem  
w ia ry  — inn i uw ażają, że upraw ian ie pewnego za
wodu nakłada często na ludzi zupełnie nowego ro
dzaju obowiązku.

Opr. K .  H.
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Na prawo od góry
Fragment ośrodka handlowego przy osiedlu 
La Boissiere
Plan ośrodka handlowego 
Elewacje ośrodka

Nowe ośrodki 
handlowe 
we Francii

W  1964 zrealizowany został 
mały ośrodek handlowy ob
sługujący osiedle La Bois
siere (1100 mieszkań) w 
północnej części Nantes. 
Ośrodek składa się z trzech 
budynków otaczających pla

cyk z trawnikiem po środku. Budynki łączy 
ze sobą obiegająca placyk dookoła galeryjka.
Ośrodek obejmuje 13 sklepów i zakładów róż
nych branż.
Sytuacja ośrodka została pomyślana w ten spo
sób, aby znalazł się on na drodze mieszkańców 
udających się z różnych punktów osiedla do 
centrum miasta.
Zespół ośrodka, którego autoram i są architek
ci Georges Évano i M aurice Ferré, położony 
jest u stóp wysokiej zabudowy mieszkaniowej. 
Biorąc pod uwagę ten fakt architekci ukształ
towali dach ośrodka w bogatą formę rzeźbiar
ską powstałą z płasko ułożonych w szachow
nicę ostrosłupów. Układ ten umożliwia należy
te spływanie wody deszczowej, a równocześ
nie dobrze kontrastu je ze spokojnymi bryłami 
budynków mieszkalnych.
Konstrukcja przekrycia składa się z prefabry
kowanych elementów z żelbetu spoczywających 
na ścianach poprzecznych. W ielowarstwowe 
przekrycie posiada zewnętrzną osłonę z blachy 
miedzianej. Daszek z płyt osłonowych nad 
galerią jest ukształtow any odpowiednio do 
formy prefabrykowanego elementu konstruk
cyjnego przekrycia.

Plan partii parterowej osiedla handlowego.
Objaśnienia: 1 — towary wełniane, 2 — sklep  
rybny, 3 — artyku ły spożywcze, 4 — galan
teria, 5 — pralnia chemiczna, 6 — drogeria, 
7 — sklep m ięsny, 8 — piekarnia, 9 — pasman
teria, 10 — wędliniarnia, 11 — kwiaciarnia, 
12 — apteka, 13 — damski zakład fryzjerski

Ośrodek, którego autorami 
są architekci M. Lods, M. 
A lexandre i A. Rivierre, po
siada 2100 metrów kw adra
towych powierzchni han
dlowej zajmującej partery  
budynków. Część podziemna 
przenaczona jest na maga

zyny, kryte garaże oraz pomieszczenia zwią
zane z dostawą towarów.

Poniżej
A leja wewnętrzna ośrodka handlowego w A r
gent euil
Plan ośrodka handlowego w Argenteuil 
Przekrój ośrodka handlowego w Argenteuil

O środek  
handlow y  
w  Nantes

O środek  
handlow y  
w  Argenteuil
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Pierwsza zrealizowana przez 
spółkę „MM" hala stanowi 
jeden z elementów ośrodka 
handlowego przy osiedlu 
w Rosny-Sous-Bois. Kwa
dratow y w planie budynek 
posiada dwie kondygnacje 
dostępne z tego samego po

ziomu. Częściowo zagłębiona w ziemi kondy
gnacja dolna łączy się z parkingiem. Zawiera 
ona magazyny, pomocnicze pomieszczenia 
techniczne, pomieszczenia służbowe dla perso
nelu itp. Kondygnacja górna jest przeznaczo
na na przestrzeń handlową, która dzieli się 
na dwie strefy: strefę handlu tradycyjnego 
i strefę samoobsługową. Jako wykończenie 
i element dekoracyjny wnętrz zastosowane zo
stały płyty drewniane zestawione z płaszczyz
nami z aluminium.
Autoram i hali są architekci L. Poujade 
i C. Agapitos.

Sytuacja
Główna elewacja hali targowej w Rosny- Sous- 
-Bois
Plan górnej kondygnacji. Objaśnienia: 1 — 
strefa samoobsługowa, 2 — artyku ły spo

żywcze, 3 — handel win, 4 — sprzedaż w yro
bów mięsnych, 5 — sprzedaż ryb, 6 — labora
torium wyrobów mięsnych, 7 —  wędliniarnia, 
8 — chłodnia 
Przekrój hali

Hala targow a
Rosny
Sous-Bo is

Położony w północnej częś
ci miasta, na skrzyżowaniu 
dwóch arterii kom unikacyj
nych ośrodek stanowi część 
większego zespołu częścio
wo zrealizowanego, a częś
ciowo jeszcze przewidziane
go do realizacji.

Ośrodek składa się ze sklepów otaczających 
halę targową oraz ze stacji obsługi. 
Kompozycja architektoniczna ośrodka polega 
na zastosowaniu na całym terenie jednolitej 
siatki modularnej. Jednostkę modularną stano
wią portyki, które w ydzielają tereny spacero
wej zieleńce, lustra wody, tworzą galerie i za
budowę sklepową. O tw arta przestrzeń przed 
halą targową przeznaczona jest na bazar. 
Sklepy składają się z jednej, dwóch bądź trzech 
jednostek modularnych, z tym że kupcom po
zostawia się swobodę w organizowaniu wnętrz 
sklepowych.
Odpowiednio do pochylenia terenu portyki 
wzdłuż linii warstwie opadają względem sie
bie w pionie. Stwarza to dodatkowe urozmaice
nie kompozycji i otwiera dalekie perspektyw y 
widokowe.
Tradycyjna konstrukcja budynków polega na 
zastosowaniu żelbetowych szkieletów i w y
pełnienia z bloków. Stalowe szkielety portyków 
posiadają okładzinę z lakierowanego drewna. 
Autorami ośrodka są architekci H. Aubert 
i P. Bernasconi.

O środek  
handlow y  
Corbella  
w Nicei

Do str. 389, szpalta lewa
Hala targowa i bazar na otw artym  powietrzu  
Plan i przekrój podłużny ośrodka handlowego. 
Objaśnienia: 1 — transformatornia, 2 — ustępy  
publiczne, 3 — wędliniarnia, 4 — owocarnia, 
5 — apteka, 6 — jubiler, 7 — garmażernia, 
8 — sklep rybny, 9 — nauka jazdy, 10 — jatka  
końska, 11 — hala targowa, 12 — mleczarnia, 
13 — zakład fryzjerski, 14 — pralnia, 15 — 
kwiaciarnia, owocarnia, 16 — fotooptyka, 17 
— domowe aparaty elektryczne, 18 — stacja 
obsługi, 19 — sklep z obuwiem, 20 — zakład  
krawiecki, 21 —• drogeria, perfumeria, 22 — 
jubiler, 23 — księgarnia i sklep tytoniow y, 
24 —  dom mody, 25 — piekarnia, 26 — zieleńce

Poniżej
W idok na dachy sklepów i portyków
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Problemy zagraniczne

O śro dek  
handlow y  
w  M a ssy -  
A n ło n y

Ośrodek ten usytuow any 
został między drogą do
jazdową do osiedla Massy- 
A ntony a budynkiem miesz
kaniowym o jedenastu kon
dygnacjach. Spadek terenu 
w kierunku północnym za

pewnia piękny widok na położoną niżej dolinę. 
Oprócz głównej drogi dojazdowej dojście do 
ośrodka prowadzi bezpośrednio spod prześwi
tu budynku mieszkaniowego, a także z tarasu 
łączącego się z parkiem.
Podziemna kondygnacja budynku ośrodka zo
stała przeznaczona na garaże dla samochodów 
dostarczających tow ary i na składy tow aro
we. Zaopatrywanie sklepów odbywa się w y
łącznie z tej kondygnacji poprzez połączenia 
w enątrz budynku.
W  części parterow ej budynku mieszczą się 
sklepy m ające w ejścia częściowo od strony 
wewnętrznego dziedzińca-patio, częściowo 
zaś z krytej galerii zewnętrznej.
Konstrukcję części podziemnej budynku sta
nowią ściany z ubitego betonu i betonowa 
płyta stropowa. Część parterow a ma szkielet 
stalowy, na którym spoczywa płaskie wielo
warstwowe przekrycie. Pod krawędzią dachu 
wokół całego budynku biegnie szeroki pas 
z aluminium. Ściany z cementowych bloków 
są wykończone emaliowanymi płytami i szkla
ną mozaiką.

Autorami ośrodka są architekci J. Bocquillon 
i A. Mery.

Poniżej
Fragment kry te j galerii
Rzut części parterowej ośrodka. Objaśnienia: 
1 — ciastkarnia i herbaciarnia, 2 — zakład  
iryzjerski, 3 — winiarnia, 4 — wędliniarnia, 
5 — apteka, 6 — sklep z czasopismami i ty to 
niem, 7 — kantor tow arzystwa ubezpieczenio
wego, 8 — drogeria, 9 — sklep m ięsny, 10 — 
pralnia chemiczna, 11 — piekarnia, 12 — sklep  
z wyrobami trykotażow ym i 
Przekrój wzdłuż równoleżnika
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Spó łdz ie lcze  dom y  
handlow e „D o m u s"  
w Szwecji

O śro dek  
handlow y  
w  Saint Julien 
les V illas

Położony na otwartym  te 
renie między dwiema uli
cami ośrodek handlowy 
składa się z następujących 
elementów: samoobsługowa 
hala targow a o powierzchni 
handlowej 500 metrów kw a
dratowych, sześć mniejszych 

sklepów i zakładów usługowych posiadają
cych po 50 metrów kwadratowych powierzchni, 
stacja obsługi, k ry ta  aleja dla pieszych i par
king. Hala i sklepy posiadają kondygnacje 
podziemne z pomieszczeniami technicznymi, 
sanitariam i i składami. W  nadbudówce nad 
sklepami znajduje się mieszkanie kierownika 
ośrodka.
Konstrukcja części parterow ej zespołu stanowi 
żelbet i ubity  beton. Część parterow a i nad
budówka posiadają szkielet stalowy o moduule 
4 m. Okna z poziomo przesuwanymi skrzydła
mi są osadzone w ram ach z galwanizowanego 
aluminium.
Autorem ośrodka jest architekt Jacques Pe
titjean.

Poniżej
Fasada północno-wschodnia 
Rzut części parterowej 
Przekrój poprzeczny
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W  latach 1963—64 zreali
zowano w Szwecji w róż
nych miejscowościach dwa
dzieścia spółdzielczych do
mów handlowych ,,Domus''. 
Przytaczamy przykłady 
tych domów.

Kubatura zabudowy zajmującej działkę o po
wierzchni 5230 metrów kw adratowych wynosi 
16 500 metrów sześciennych. Budynek posiada 
3 kondygnacje o łącznej powierzchni użytko
wej 3635 metrów kwadratowych, w tym po
wierzchnia handlowa wynosi 1408 metrów

kwadratowych, powierzchnia składowa —- 
827 metrów kwadratowych, powierzchnia 
przeznaczona na konsumpcję — 700 metrów 
kwadratowych.
Parking przy budynku jest obliczony na 50 
pojazdów. Autorem domu handlowego jest 
architekt Lars Malmström.

Sytuacja  
Rzut parteru
Południowo-zachodnia elewacja (od strony  
ulicy)
Fragment wnętrza

Dom
handlow y  
w Hallsta- 
hammar



Problemy zagraniczne

Całkowicie zabudowana 
prostokątna działka o po
wierzchni 3290 metrów kwa
dratowych posiada po 37 m 
frontu od strony dwóch 
przeciwległych ulic. Ogólna 
powierzchnia użytkowa czte
rokondygnacyjnego budyn

ku o kubaturze 24 850 metrów sześciennych 
wynosi 7450 m etrów kwadratowych. Z tego na 
powierzchnię handlową przeznaczono 1630 me
trów, a na powierzchnię składową — 1340 me

trów kwadratowych. Na dachu budynku znaj
duje się parking na 58 pojazdów, do którego 
prowadzi pochylnia biegnąca przy jednej z po
dłużnych ścian budynku.
Autorem domu towarowego jest architekt Si
mon Brofelth.

Poniżej
Rzut parteru, w idok zew nętrzny budynku oraz 
wnętrza domu handlowego

Ukończony w maju 1963 
roku dom handlowy w Var- 
bergu zajmuje działkę o po
wierzchni 3762 metrów kw a
dratowych. Kubatura budyn
ku o trzech kondygnacjach 
wynosi 17 500 metrów sześ
ciennych, powierzchnia użyt

kowa — 4500 metrów kwadratowych. Z po
wierzchni tej 1200 metrów kwadratowych prze
znaczono na handel, 555 — na składy i 400 — 
na konsumpcję. Znajdująca się w części par
terowej restauracja posiada 88 miejsc. Parking 
przy budynku jest obliczony na 46 pojazdów. 
Autorem domu handlowego jest architekt Her
man Borendal.

Rzut parteru 
Elewacja wejściowa

Dom
handlow y  
w Krysti- 
nehamn

Dom
handlow y  
w Varbergu
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Od góry: wnętrze restauracji, wnętrza domu 
handlowego oraz elewacja wejściowa do domu 
handlowego

Uniwersalna
go n d o la

Szwedzka spółdzielnia „Ko- 
operativa Förbundets” za
stosowała w swych domach 
towarowych nowe uniw er
salne „gondole" z półkami 
na tow ary do sprzedaży sa
moobsługowej. Konstrukcja 
„.gondoli" stanowi m etalo

wy szkielet o wysokości 145 cm i zmiennej 
długości, o module 90 cm. M aksymalną po
jemność półek na podwójnej 90-centymetro- 
wej sekcji wynosi jeden metr sześcienny to
warów.
„Gondole" są pomyślane w ten spsób, aby za
leżnie od potrzeby mogły być montowane przez 
personel sklepowy w różne kom binacje wymia
rów z różną ilością półek. Projekt „gondoli" 
wykonali architekci Gunnar Savâs i Rickard 
Lundström.

Przykłady w yposażen ia  angie lskich  
sk lepów  konfekcyjnych i tekstylnych

Łączące się z przestrzenią handlową podręczne 
składy w  sklepie obuwniczym  
T ypow y podwójny wieszak na spódnice usta
w iony przed pojedynczym  wieszakiem  na suk
nie
Układ półek do pokazu koszul 
Pochyłe i poziome układy półek służą prze
ważnie do pokazu bel materiałów  
(AJ Information Sheet nr 1373)
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K O LU M N A  г  
S T U D E N C K A  D

R E D A G U J E  Z E S P Ó Ł  P R Z Y  RW  Z S P  N A  W Y 
D Z IA L E  A R C H IT E K T U R Y  P O L IT E C H N IK I  
K R A K O W S K IE J
P r z e w o d n i c z ą c y  Z e s p o ł u :  A nd rze j B o ra 
tyń sk i
S e k r e t a r z :  Z ygm u n t  L e w czu k  
C złonkow ie :
K R A K Ó W :  A n d rze j Cząstka, B e rn a rd  D ryn d a , W ło 
dzim ierz  Gleń, M are k  G rechuta, Jacek  O rłow sk i,  
Je rzy  W eso łow sk i
W A R S Z A W A :  E w a  B ończa-Tom aszew ska , A nd rze j 
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Panuje powszechna opinia, że studia na W y
dziale A rchitektury są, jeśli nie najdroższymi 
studiami, to na pewno jednymi z najdroższych. 
W ynikałoby z tego niezbicie, że w ciągu 11-se- 
m estralnej edukacji korzystam y z daleko idą
cych udogodnień, doskonale wyposażonych la
boratoriów  i pracowni, nowocześnie urządzo
nych sal wykładowych, posługujem y się i ko
rzystam y z najnowszych materiałów, najle
pszych pomocy naukowych. „Okienka" między 
zajęciami spędzamy oczywiście w czytelni w y
działowej, gdzie czasopism architektonicznych 
(krajowych i obcych) pod dostatkiem, albo po 
prostu w klubie na kawie, bo chwila odpoczyn
ku i odprężenia też się należy. Ale nie w ten 
sposób chciałbym uzasadniać, że studia archi
tektoniczne drogo kosztują. Podtrzymuję na
wet tę powszechną opinię, że to bardzo drogie 
studia. I chyba w arto przeanalizować tok na
szych studiów, a wraz z tym prześledzić kosz
ty  w ydatkowane na ten cel. Jedną, najisto tn iej
szą rzeczą w tej sprawie jest: kto te koszty 
ponosi i czy są one zawsze nieuniknione.
Może najpierw  parę słów o warunkach, w ja 
kich studiujem y. Wiem, że w tej chwili nasi 
starsi o kilkanaście lat koledzy po fachu goto
wi są zakrzyczeć mnie, że oni studiowali w wa
runkach o wiele gorszych. I  racja  — bo trudno 
było wymagać w latach powojennych luksu
su na sali wykładowej, potrzebnych sprzętów 
i pomocy naukowych (Chociaż z drugiej strony 
trafili oni na bardzo korzystną koniunkturę — 
nam będzie o wiele trudniej wybić się niż im). 
Znamy te sprawy równie dobrze, jak i to, że 
wiele się w tej m aterii poprawiło. Jasne, że 
do idealnych warunków daleko, ale kto posiada 
trochę realizmu, ten wie, na co nas obecnie 
stać. Nie stwierdzam więc: dobrze czy źle. 
Chciałbym po prostu spojrzeć na zagadnienie 
wydatków związanych ze studiami okiem po
stronnego obserwatora, Ale tylko wydatków 
wiążących się ze specjalnymi wymogami nasze
go kierunku studiów i dlatego koszty np. ogól
nych remontów czy modernizacji obiektów 
uczelnianych, koszty zatrudnienia kadry nau
kowej itp. nie będą tu brane pod uwagę. 
Wiadomo, że sale wykładowe, audytoria, czy 
wreszcie domy akademickie, są tak samo po
trzebne studentom architektury, jak np. stu 
dentom prawa czy medycyny. Nie potrzebuje
my natom iast laboratoriów, ani pracowni w y
posażonych w specjalną aparaturę do przepro
wadzania badań doświadczalnych.
Natom iast są innego rodzaju pomoce nauko
we i m ateriały, z których korzysta się tylko 
w czasie studiów architektonicznych. Mamy tu

na myśli modele m artwe i żywe w rysunku 
i rzeźbie, parę modeli w iązarów dachowych, 
z których można po trosze dowiedzieć się 
o historii budownictwa, bo o budownictwie 
(współczesnym) — niewiele. Potrzebne nam 
są oczywiście kreślarnie, tzn. sale wyposażo
ne w deski kreślarskie. Mamy ich kilka i trze
ba przyznać, że są one na pewno świadectwem 
tego, że coś się w tej dziedzinie poprawiło 
w ciągu lat. W prawdzie nowe sprzęty nie 
grzeszą urodą architektoniczną i nie są zbyt 
wygodne, oświetlenie na sali kiepskie i praca 
twórcza (bo tak w ypada nazwać projektowanie 
architektury) w jednym, choć dość obszernym 
pomieszczeniu, jest dla grupy 90 osób raczej 
niemożliwa, to jednak osiągnęliśmy już pewną 
nam iastkę kreślarni. Ale obok nich radzibyśm y 
widzieć chociaż podręczną pracownię mode
larską (studia modelowe wiele pomagają w pro
jektowaniu, trak tu je się je jednak na ogół 
marginesowo), która na pewno stanowiłaby 
znaczne ułatw ienie przy tego rodzaju pracach. 
Może nie wymieniłem w szystkich' aspektów, 
ale tak chyba, z grubsza rzecz biorąc, przed
staw iają się w arunki naszych „specyficznych" 
studiów. Ale tylko z jednej strony. A z dru
giej? Tu właśnie należy się zastanowić, ile 
kosztują studia samego studenta? Jest faktem, 
że my, studenci architektury, musimy w cza
sie studiów wydać, więcej od naszych kole
gów. Dlaczego? Oczywiste jest, że w ykonanie 
projektu związane jest z zużyciem pewnej 
ilości materiałów, jak kalka, brystol, tektura, 
tusze, farby itp. W ym aga tego zarówno praca 
koncepcyjna, jak  i w ykreślenie projektu na 
czysto. A ponieważ projektów  jest w czasie 
studiów kilkanaście, więc otrzymamy zwielo
krotnioną odpowiednio ilość tych materiałów. 
Z kreśleniem wiąże się również kw estia przy- 
borów, które do najtańszych u nas nie należą. 
A nie tylko projekty w ym agają zużywania 
tych materiałów. Można tu jeszcze wymienić 
arkusze z budownictwa, historii architektury, 
ćwiczenia inw entaryzacyjne itp., których nie 
tylko ilość, ale przede wszystkim wym agana 
forma podania i opracowania nasuwa pytanie: 
czy to konieczne? Jak  to się niejednokrotnie 
zdarza, w ykreślenie projektu na kalce lub na
w et brystolu jest często niechętnie widziane 
przez surowe profesorskie oko. Racja, pro
jekt, nad którym  pracuje się semestr czy rok 
—■ nie może w  swej końcowej, a więc decydu
jącej fazie, w yglądać biednie. W ięc każdy 
wysila się jak może: plansze tekturowe z bry- 
stolem, kalką lub papierem fotograficznym, 
płyty pilśniowe spryskiw ane lakierem, płyty 
z tworzyw ' sztucznych itp. Zapomina się przy 
tym niejednokrotnie, że to tylko środki słu
żące do podania projektu.
Poważne wydatki, zsumowane w przeciągu 
jakiegoś czasu, nie przechodzą bez echa po 
studenckiej kieszeni. Sprawa następna — to 
modele i makiety. Przede wszystkim ich sens: 
nie projektuje się na modelu, ale dopiero 
po wykonaniu projektu w rysunku — po
w staje model piękny jak zabawka, na pokaz. 
A model taki kosztuje dość drogo. Zużywa się 
na to sporo różnorodnych m ateriałów, które 
wprawdzie bajońskich cen nie sięgają, ale na
leży wziąć pod uwagę fakt, że nie każdy stu
dent potrafi (bo chyba nie musi) lub nie bar
dzo ma czas sam robić modele i makiety.

Droga
rzecz
nauka architektury
ZYGMUNT LEWCZUK
W YDZ. ARCH. POL. KRAKOW SKIEJ

Z modelu należy zwykle w ykonać zdjęcia, więc 
model robi się tylko po to, by zrobione z nie
go zdjęcia dołączyć obowiązkowo do składa
nego projektu. Po prostu zajm ują mniej m iej
sca w archiwum katedry. Tak, zdjęcia — 
mała rzecz, a kosztują. A jest przecież pra
cownia fotograficzna i dobrze wyposażone labo
ratorium  na wydziale. Dlaczego więc nie można 
wykonywać w nim na zamówienie poszcze
gólnych katedr zdjęć z modeli projek
tów? Bo, niestety, nie można. W ykonanie 
projektu wymaga częstych wyjazdów w te 
ren, w którym  się projektuje. N iektóre ka
tedry (głównie proj. arch.) organizują w y
cieczki na początku semestru m ające na celu 
wizję lokalną terenu. Ale są również i takie 
projekty, które wym agają prywatnych w y
jazdów studenta (nieraz kilkakrotnych) do 
miejscowości, gdzie lokalizuje swój projekt. 
I wreszcie projekt dyplomowy. To już praw 
dziwa klęska dla budżetu studenta. Ponieważ 
jednak projekt dyplomowy robi się raz w ży
ciu, w ięc trudno się dziwić, że staropolskie 
„zastaw się, a postaw się" święci tu swój 
triumf. Triumf w yrażający się nierzadko sumą 
kilku lub nawet kilkunastu tysięcy złotych... 
Jeszcze o samym wykonaniu projektów, ry 
sunków, modeli, zdjęć pracy dyplomowej. Bo 
postronnem u widzowi wprost niemożliwe w y
dać się może, aby student sam zdążył zro
bić tyle różnych rzeczy w określonym ter
minie. Okazuje się, że jednak można się 
w tym czasie zmieścić (chociażby kosztem 
spania po 3—4 godziny na dobę). I prócz 
swojej roboty  — zrobi się ją  jeszcze i dla 
kolegi (nie zawsze bezinteresownie). Jest 
powszechnie znaną tajem nicą, że do w ykona
nia projektów  dyplomowych zatrudnia się 
nieraz kreślarzy, modelarzy, fotografów itp. 
Jedni na tym oczywiście zarabiają, ale drugich 
to dość drogo kosztuje.
Podsumowując powyższe nasuwa się dręczące 
pytanie: czy prowadzący projekty i ćwiczenia 
nie wiedzą o tym wszystkim? Przecież w ciągu 
studiów m ają możność poznać studenta, po
znać jego um iejętności i możliwości (mate
rialne również). O rientują się więc chyba, na 
w ykonanie jakiego projektu czy ćwiczenia 
go stać. A może kierują się ambicją, aby ka
tedra w ypadła jak najlepiej, aby prace w niej 
wykonane były dobre i podane efektownie — 
zapomina się często, że nie to jest ostatecz
nym celem katedry  czy zakładu, że najw aż
n ie jsz e . jest, aby student czegoś się nauczył. 
W  kontekście jednak z tym, co przytoczy
łem powyżej — mało ważna w ydaje się doce
lowa kwestia, tj. wiadomości i umiejętności 
przyszłego architekta. Nie zwraca się na 
ogół uwagi, skąd weźmie student pieniądze 
na w ydatki związane z projektem. W ażne 
jest, aby oddać dobry i efektowny projekt za 
wszelką cenę. To już sprawa innej wagi, to 
nie zagadnienie: drogo czy tanio. Tu w grę 
wchodzi aspekt etyczno-wychowawczy, któ
rego pomijać chyba nie należy.
Kończąc chciałbym podkreślić, że pragnąłem 
dać bardzo ogólny obraz tego, co składa się 
na k o sz ty . studiów architektonicznych. 
Wiadomo, że na innych kierunkach studia są 
tańsze dla studentów  i dlatego ciekawy jest 
stosunek kosztów studiów ponoszonych przez 
państwo — do tego, ile musi wydać student.
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Będziemy
projektantami
przem ysłowym i

ELŻBIETA GÓRAL 
ASP — W A R SZ A W A

Projektant przemysłowy — osobistość, która 
narodziła się stosunkowo niedawno, jest w y
nikiem ogólnego rozwoju cywilizacji tech
nicznej. Nie będę definiować tej nazwy, ani 
też pisać o zależności sztuki i techniki. Pragnę 
zwrócić uwagę na pewne czynniki istotne 
w projektow aniu w ogóle, a w powiązaniu 
projektowania z przemysłem w szczegól
ności. Każdy z nas, studentów  A rchitektury 
W nętrz, obojętnie w jakiej specjalności, 
będzie miał do czynienia z przemysłem, stąd 
też moje zainteresowanie tą sprawą.
Podczas studiów poznajemy proces projekto
wania. Składa się on z kilku etapów takich, 
jak: analiza funkcjonalna mającego powstać 
projektu, jego założenia konstrukcyjne, 
wreszcie suma naszych wysiłków — wyraz 
architektoniczny.
Rozważania nasze są czysto teoretyczne. Mimo 
pozorów realności, nie obejmują całości za
gadnienia. W  „życiu", czyli w pracy samo
dzielnej, w grę wchodzą inne jeszcze czyn
niki, od których uzależnione w dużym stopniu 
jest prawidłowe w ykonanie projektu. Są nimi 
takie nauki, jak: ekonomia, socjologia, psy
chologia, nie mówiąc ju ż ’ o takich dziedzi
nach techniki, jak: technologia produkcji, ma
teriałoznawstwo, zagadnienia konstrukcyjne. 
Nie twierdzę, że każdy z nas zobowiązany 
jest dogłębnie znać wszystkie z wymienio
nych, jakże bogatych działów wiedzy.
Mogę natom iast być całkowicie pewna, że 
znajomość podstaw  wym ienionych nauk, 
znajomość języka fachowego, jakiego używ a
ją, znacznie pomaga projektantow i. Pomaga 
mu nie tylko w samym procesie twórczym, 
ale także w sprawie chyba równie ważnej 
umożliwieniu zrealizowania zamierzeń. 
Poczynaniami naszymi (mowa o projektantach 
przemysłowych) rządzą nie ludzie sztuki, 
a inżynierowie i ekonomiści. W ydaje mi się 
to słuszne i celowe, że um ysły ścisłe zaj
mują się oceną tej twórczości projektowej. 
Sądzę również, że zadaniem pro jektanta jest 
um iejętna w spółpraca z tymi „umysłami ści
słymi". Polega ona na takim przedstawieniu 
charakterystyki swego projektu, aby w alory 
pracy zrozumiałe były dla fachowców innych 
dziedzin. Ekonomisty, na przykłady me 
można przekonywać kategoriam i myślenia 
plastycznego. Trzeba z nim rozmawiać języ
kiem ekonomii' z inżynierem językiem tech
niki. , _ .
Socjologia i psychologia bezpośrednio przy
czyniają się do wzrostu w artości projektu, 
czyniąc go bliższym człowieka, a zatem 
lepszym.
S tatystyka ma za zadanie znalezienie  ̂pewne] 
przeciętnej charakteryzującej dane zjawisko. 
Jest to liczba będąca sumą wiadomości uzy
skanych na dany temat. Bierze ona pod 
uwagę całokształt warunków, w jakich za
chodzi badany proces. Spisy ludności prow a
dzone przez GUS dały nie tylko obraz po
działu różnych grup ludności. Efektem te] 
pracy są rozważania Polskiej Akademii Nauk 
nad sytuacją mieszkaniową w Polsce. W y
ciągnięte w nioski pomagają na nowo spoj
rzeć na znany problem, na nowo kształtow ać 
strukturę mieszkaniową i planować budowę 
nowych jednostek mieszkalnych. S tatystyka 
pomaga także ustalać nowe aktualne norma
tywy.' Posługujemy się nimi przy pro jek to
waniu. Norm atywy ujm ują pewne zjawiska 
w cyfry i stara ją  się brać pod uwagę współ
czesne w arunki ekonomiczne oraz techniczne. 
Myślę, że pro jek tan t powinien także brać pod 
uwagę niezwykle ważny czynnik, jakim jest 
psychika ludzka. W ówczas z cyfrowej ana

lizy powstanie sztuka służąca człowiekowi. 
Bardzo ciekawą naukę, która coraz częściej 
wkracza do projektowania, jest antropom etria. 
Rozwinęła się ona szczególnie w Stanach 
Zjednoczonych. Objęła badaniami rekrutów, 
pomogła w typizacji mundurów. Było to 
przed około stu laty. Stopniowo antropom etria 
opanowała medycynę, pom agając w stawianiu 
diagnozy. Umożliwiała w ykrycie anomaliów 
w rozwoju, szczególnie u dzieci. Pomiary an
tropom etryczne obejmują zarówno tułów 
człowieka, jak głowę, kończyny (ich zasięg, 
wychylenie), a także dłonie i stopy.
Kolejno badaniami tymi zajął się przemysł — 
na razie odzieżowy. Podjęto badania nad usta
leniem typowych ubrań i obuwia. Obecnie 
badania antropom etryczne pozwalają ustalić 
optymalną przestrzeń, jakiej człowiek po
trzebuje do pracy, wypoczynku, snu, jedzenia. 
Pomiary dłoni i ich konfrontacja z przedmio
tem powodują zmianę kształtu narzędzia lub 
jego uchwytu, zmianę przedmiotu codziennego 
użytku. W ykres ruchu zanotowany podczas 
w ykonyw ania jakiejś czynności daje m ateriał 
do zmiany na lepszy układu sterowniczego 
maszyny czy proporcji mebla.
Obecnie prowadzone są bardzo interesujące 
badania łączące psychoanalizę i antropom e
trię. Są to pomiary ludzkich odruchów, reakcji 
na pewne bodźce, upodobań. Te czynniki 
mają również niemały wpływ na kształt po
w stającego projektu.
Zagadnienia, które omówiłam, mają nie
zmierne znaczenie dla jakości projektu. Za
danie projektanta nie kończy się jednak na 
zbudowaniu prawidłowego projektu. Na nas, 
ludziach o wykształceniu plastycznym, spo
czywa wielkie zadanie krzewienia tej kul
tury, którą posiedliśmy.
Z roku na rok w zrastają możliwości przemy
słu. Powstają nowe m ateriały o niepoznanych 
jeszcze własnościach. W  tym tkwi źródło po
stępu, ale także jest w tym zjawisku pewne 
niebezpieczeństwo. A rtykuły produkowane nie 
tylko przez przemysł, ale i przez rzemiosło 
są niejednokrotnie obrazem bądź nieudolności 
plastycznej, bądź też zupełnego braku udziału 
artysty  plastyka. N astępuje tu zjawisko prze
wagi techniki nad twórczością projektową. 
Przemysł i technika przez wprowadzanie do 
handlu tego typu artykułów  dyktują zły gust 
społeczeństwa. Istotne niebezpieczeństwo po
lega na dużej popularności takich przedmio
tów bez względu na ich w alory użytkowe. 
Stwarza się rodzaj mody na pewien typ m a
teriału. W  naszych warunkach są to tworzywa 
sztuczne.
Tu rozpoczyna się druga rola projektanta 
przemysłowego. Jego zadaniem jest trzym anie 
ręki na pulsie produkcji. Nie może on i nie

Projekt kursow y domu 
szeregow ego
tarasowego

Autor projektu: Jerzy Rak, student II r. 
Wydz. Arch. P. K., pracownia doc. W itolda 
Cęckiewicza
Zabudowa zlokalizowana na stoku południo
wym skierowana jest w stronę wspaniałych 
terenów rekreacyjnych pod Krakowem (niecka 
W isły, panoram a gór).
Do poszczególnych budynków dojścia dopro
wadzone jedynie ciągami pieszymi z dróg 
oddalonych od najdalszego w ejścia o 60 m. 
Do każdego domku przylega ogród o po
wierzchni 150 m2 wraz z pomieszczeniem 
gospodarczym.
M ieszkania przeważnie M-5, z częścią dzienną 
w parterze oraz nocną na piętrze. Autor prze
widział możliwość swobodnego kształtow ania 
struktury mieszkań. Zasadnicze elem enty kon
strukcyjne — prefabrykowane.  >

- ... - > ’
powinien posiadać władzy wycofania przed
miotu z produkcji. W  tym jednak celu po
siadał duży zasób wiadomości, aby mógł dzia
łać w porozumieniu z kierownictwem pro
dukcji, sztabem inżynierów i ekonomistów. 
Praca projektanta przemysłowego to dzieło 
humanistyczne mające na celu ulepszenie na j
bliższego otoczenia człowieka. Analiza 
funkcjonalna to rzecz niezmiernej wagi. 
Okazuje się jednak, że funkejonalizm bez 
czynnika psychologicznego przestaje spełniać 
swe zadanie.
Kończąc, trzeba podkreślić, że estetyzacja tak 
że nie doprowadziła ani razu do dobrych 
rezultatów. Naszym zadaniem jest um iejętne 
połączenie wszystkich czynników projektow a
nia. Naszą rolą jest kontrola gustu społecz
nego i wprowadzenie wszelkich możliwych 
poprawek. W  tym celu trzeba już teraz uzu
pełniać swoje wiadomości, być świadomym 
przyszłych trudności. Praca nasza będzie po
legała na ich pokonywaniu.

Studenci fotografujq
FOTO JERZY W ESOŁOWSKI 

ARCH. — KRAKÓW

Czy era lotów k o sm ic z n y c h  każe zapomnieć
0 pięknie wdzięcznego detalu, jakim jestem, 
rozśw ietlająca ciemności uliczne. Stoję przecież
1 w dzień, a wszyscy mnie widzą, mijając? 
Czemu przeto nie mogę stroić miast waszych?
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Architektura 
budynków 
i samochód
ANDRZEJ W ALKO W SKI 
WYDZ. ARCH. POL. KRAK.

Mówiąc o architekturze w chwili obecnej, 
musimy mieć na uwadze cały zespół czyn
ników związanych w najistotniejszy sposób 
z życiem społeczeństw. Dotychczasowe 
określenia W itruwiusza czy nawet Corbusiera 
okazały się niepełne, skrajnie formalistyczne, 
lub zbyt idealistyczne i nie wytrzym ały próby 
czasu.
Obecna definicja, popularna zwłaszcza 
w ostatnim  dziesięcioleciu, uzupełnia po
przednie i zgodnie z nią „architekturę uw a
żamy za sztukę kształtow ania przestrzeni, 
w określonej rzeczywistości społecznej, czasie, 
określonych w arunkach technicznych — 
z rezerwą na zaspokojenie przyszłych potrzeb, 
rozw ijających się i powiększających z każdą 
chwilą”.
Rozwinięcie tej definicji wymaga od każdego 
dzieła architektonicznego b. dobrej: 1) funkcji, 
2) konstrukcji, 3) formy, 4) właściwych pro
porcji i skali, 5) spełnienia wymagań ekono
micznych. We wszystkich tych elementach 
widoczna być musi (i jest) działalność czło
wieka. Czynnik humanizmu dobrej architek
turze nie może być obcy.
Definicja architektury  w ten właśnie, na 
pewno dobry sposób, rozumiana pozwala nam 
podciągnąć pod jej pojęcie np. sprawy k rajo 
brazu (architekturę krajobrazu), sprawy 
kształtow ania w nętrz (architekturę wnętrz), 
czy możemy wreszcie mówić o architekturze 
związanej z kom unikacją (architektura po
jazdów).
Powiązanie architektury  z kom unikacją jest 
b. oczywiste i na pewno widoczne, właściwie 
już od zarania dziejów, od wynalezienia 
pierwszych pojazdów i wzniesienia pierwszych 
budowli, ale nie zawsze kojarzone w sposób 
ścisły i precyzyjny.
Krótko mówiąc, podobnie jak  istniał będzie 
podział budynków pod względem funkcji, czy 
konstrukcji, również zróżnicowanie samo
chodów okaże się b. daleko idące.
Pewien typ budownictwa stwarza bowiem za
potrzebowanie na ściśle określony typ samo
chodu, i odwrotnie, poszczególne typy wozów 
powinny znaleźć w większości wypadków 
swój odpowiednik w budownictwie.
Dla lepszej system atyki zagadnienia powiąza
nia te możemy ująć (oczywiście bardzo skró
towo) w poniższe punkty:

Projekt kursow y domu szeregowego tarasowego

1) budownictwo to samochody spe-
przemysłowe — cjalne

2) obiekty handlo- samochody ciężarowe
we —

3) budownictwo biu- samochody transpor-
rowe — towe

4) budownictwo spor- samochody osobowe
towe — ew. sportowe

5) budownictwo tu- samochody sporto-
rystyczne — wo-wyczynowe

6) budownictwo mie- samochody turystycz-
szkaniowe — no-terenowe

samochody osobowe
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Będziemy
projektantami
przem ysłowym i

ELŻBIETA GÓRAL 
ASP  — W A R SZ A W A

_________________ ___

Projektant przemysłowy — osobistość, która 
narodziła się stosunkowo niedawno, jest w y
nikiem ogólnego rozwoju cywilizacji tech
nicznej. Nie będę definiować tej nazwy, ani 
też pisać o zależności sztuki i techniki. Pragnę 
zwrócić uwagę na pewne czynniki istotne 
w projektow aniu w ogóle, a w powiązaniu 
projektowania z przemysłem w szczegól
ności. Każdy z nas, studentów A rchitektury 
W nętrz, obojętnie w jakiej specjalności, 
będzie miał do czynienia z przemysłem, stąd 
też moje zainteresowanie tą sprawą.
Podczas studiów poznajem y proces projekto
wania. Składa się on z kilku etapów takich, 
jak: analiza funkcjonalna mającego powstać 
projektu, jego założenia konstrukcyjne, 
wreszcie suma naszych wysiłków — wyraz 
architektoniczny.
Rozważania nasze są czysto teoretyczne. Mimo 
pozorów realności, nie obejm ują całości za
gadnienia. W  „życiu", czyli w pracy samo
dzielnej, w  grę wchodzą inne jeszcze czyn
niki, od których uzależnione w dużym stopniu 
jest prawidłowe w ykonanie projektu. Są nimi 
takie nauki, jak: ekonomia, socjologia, psy
chologia, nie mówiąc już o takich dziedzi
nach techniki, jak: technologia produkcji, ma
teriałoznawstwo, zagadnienia konstrukcyjne. 
Nie twierdzę, że każdy z nas zobowiązany 
jest dogłębnie znać wszystkie z wymienio
nych, jakże bogatych działów wiedzy.
Mogę natom iast być całkowicie pewna, że 
znajomość podstaw  wym ienionych nauk, 
znajomość języka fachowego, jakiego używ a
ją, znacznie pomaga projektantow i. Pomaga 
mu nie tylko w samym procesie twórczym, 
ale także w sprawie chyba równie ważnej — 
umożliwieniu zrealizowania zamierzeń. 
Poczynaniami naszymi (mowa o projektantach 
przemysłowych) rządzą nie ludzie sztuki, 
a inżynierowie i ekonomiści. W ydaje mi się 
to słuszne i celowe, że umysły ścisłe zaj
mują się oceną tej twórczości projektowej. 
Sądzę również, że zadaniem pro jektanta jest 
um iejętna współpraca z tymi „umysłami ści
słymi". Polega ona na takim przedstawieniu 
charakterystyki swego projektu, aby w alory 
pracy zrozumiałe były dla fachowców innych 
dziedzin. Ekonomisty, na przykłady nie 
można przekonywać kategoriam i myślenia 
plastycznego. Trzeba z nim rozmawiać języ
kiem ekonomii» z inżynierem językiem tech
niki.
Socjologia i psychologia bezpośrednio przy
czyniają się do wzrostu w artości projektu, 
czyniąc go bliższym człowieka, a zatem 
lepszym.
Statystyka ma za zadanie znalezienie pewnej 
przeciętnej charakteryzującej dane zjawisko. 
Jest to liczba będąca sumą wiadom ości uzy
skanych na dany temat. Bierze ona pod 
uwagę całokształt warunków, w jakich za
chodzi badany proces. Spisy ludności prow a
dzone przez GUS dały nie tylko obraz po
działu różnych grup ludności. Efektem tej 
pracy są rozważania Polskiej Akademii Nauk 
nad sytuacją m ieszkaniową w Polsce. W y
ciągnięte w nioski pom agają na nowo spoj
rzeć na znany problem, na nowo kształtow ać 
strukturę mieszkaniową i planować budowę 
nowych jednostek mieszkalnych. S tatystyka 
pomaga także ustalać nowe aktualne norma
tywy. Posługujemy się nimi przy pro jek to
waniu. Norm atywy ujm ują pewne zjawiska 
w cyfry i stara ją  się brać pod uwagę współ
czesne w arunki ekonomiczne oraz techniczne. 
Myślę, że pro jek tan t powinien także brać pod 
uwagę niezwykle ważny czynnik, jakim jest 
psychika ludzka. W ówczas z cyfrowej ana

lizy powstanie sztuka służąca człowiekowi. 
Bardzo ciekawą naukę, która coraz częściej 
wkracza do projektowania, jest antropom etria. 
Rozwinęła się ona szczególnie w Stanach 
Zjednoczonych. Objęła badaniami rekrutów, 
pomogła w typizacji mundurów. Było to 
przed około stu laty. Stopniowo antropom etria 
opanowała medycynę, pom agając w stawianiu 
diagnozy. Umożliwiała w ykrycie anomaliów 
w rozwoju, szczególnie u dzieci. Pomiary an
tropom etryczne obejmują zarówno tułów 
człowieka, jak  głowę, kończyny (ich zasięg, 
wychylenie), a także dłonie i stopy.
Kolejno badaniami tymi zajął się przemysł — 
na razie odzieżowy. Podjęto badania nad usta
leniem typowych ubrań i obuwia. Obecnie 
badania antropom etryczne pozwalają ustalić 
optymalną przestrzeń, jakiej człowiek po
trzebuje do pracy, wypoczynku, snu, jedzenia. 
Pomiary dłoni i ich konfrontacja z przedmio
tem powodują zmianę kształtu narzędzia lub 
jego uchwytu, zmianę przedmiotu codziennego 
użytku. W ykres ruchu zanotow any podczas 
w ykonyw ania jakiejś czynności daje m ateriał 
do zmiany na lepszy układu sterowniczego 
maszyny czy proporcji mebla.
Obecnie prowadzone są bardzo interesujące 
badania łączące psychoanalizę i antropom e
trię. Są to pomiary ludzkich odruchów, reakcji 
na pewne bodźce, upodobań. Te czynniki 
mają również niemały wpływ na kształt po
w stającego projektu.
Zagadnienia, które omówiłam, mają nie
zmierne znaczenie dla jakości projektu. Za
danie projektanta nie kończy się jednak na 
zbudowaniu prawidłowego projektu. Na nas, 
ludziach o w ykształceniu plastycznym, spo
czywa wielkie zadanie krzewienia tej ku l
tury, którą posiedliśmy.
Z roku na rok w zrastają możliwości przemy
słu. Powstają nowe m ateriały  o niepoznanych 
jeszcze własnościach. W  tym tkwi źródło po
stępu, ale także jest w tym zjawisku pewne 
niebezpieczeństwo. A rtykuły produkowane nie 
tylko przez przemysł, ale i przez rzemiosło 
są niejednokrotnie obrazem bądź nieudolności 
plastycznej, bądź też zupełnego braku udziału 
artysty  plastyka. N astępuje tu zjawisko prze
wagi techniki nad twórczością projektową. 
Przemysł i technika przez wprowadzanie do 
handlu tego typu artykułów  dyktują zły gust 
społeczeństwa. Istotne niebezpieczeństwo po
lega na dużej popularności takich przedmio
tów bez względu na ich w alory użytkowe. 
Stwarza się rodzaj mody na pewien typ m a
teriału. W  naszych w arunkach są to tworzywa 
sztuczne.
Tu rozpoczyna się druga rola projektanta 
przemysłowego. Jego zadaniem jest trzym anie 
ręki na pulsie produkcji. Nie może on i nie
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Autor projektu: Jerzy Rak, student II r. 
Wydz. Arch. P. K., pracownia doc. W itolda 
Cęckiewicza
Zabudowa zlokalizowana na stoku południo
wym skierowana jest w stronę wspaniałych 
terenów rekreacyjnych pod Krakowem (niecka 
Wisły, panoram a gór).
Do poszczególnych budynków dojścia dopro
wadzone jedynie ciągami pieszymi z dróg 
oddalonych od najdalszego wejścia o 60 m. 
Do każdego domku przylega ogród o po
wierzchni 150 m2 wraz z pomieszczeniem 
gospodarczym.
M ieszkania przeważnie M-5, z częścią dzienną 
w parterze oraz nocną na piętrze. Autor prze
widział możliwość swobodnego kształtow ania 
struktury  mieszkań. Zasadnicze elem enty kon
strukcyjne — prefabrykowane.  >
----- > ’
powinien posiadać władzy wycofania przed
miotu z produkcji. W  tym jednak celu po
siadał duży zasób wiadomości, aby mógł dzia
łać w porozumieniu z kierownictwem pro
dukcji, sztabem inżynierów i ekonomistów. 
Praca projektanta przemysłowego to dzieło 
humanistyczne mające na celu ulepszenie na j
bliższego otoczenia człowieka. Analiza 
funkcjonalna to rzecz niezmiernej wagi. 
Okazuje się jednak, że funkcjonalizm bez 
czynnika psychologicznego przestaje spełniać 
swe zadanie.
Kończąc, trzeba podkreślić, że estetyzacja tak 
że nie doprowadziła ani razu do dobrych 
rezultatów. Naszym zadaniem jest um iejętne 
połączenie wszystkich czynników projektow a
nia. Naszą rolą jest kontrola gustu społecz
nego i wprowadzenie wszelkich możliwych 
poprawek. W  tym celu trzeba już teraz uzu
pełniać swoje wiadomości, być świadomym 
przyszłych trudności. Praca nasza będzie po
legała na ich pokonywaniu.

Studenci fotografują
FOTO JERZY W ESOŁOWSKI 

ARCH . — KRAKÓW

Czy era lotów kosmicznych każe zapomnieć
0 pięknie wdzięcznego detalu, jakim jestem, 
rozśw ietlająca ciemności uliczne. Stoję przecież
1 w dzień, a wszyscy mnie widzą, mijając? 
Czemu przeto nie mogę stroić miast waszych?
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Architektura 
budynków 
i samochód

W ALKO W SKI 
Z. ARCH. POL. KRAK.

Mówiąc o architekturze w chwili obecnej, 
musimy mieć na uwadze cały zespół czyn
ników związanych w najistotniejszy sposób 
z życiem społeczeństw. Dotychczasowe
określenia W itruwiusza czy nawet Corbusiera 
okazały się niepełne, skrajnie formalistyczne, 
lub zbyt idealistyczne i nie w ytrzym ały próby 
czasu.
Obecna definicja, popularna zwłaszcza 
w ostatnim  dziesięcioleciu, uzupełnia po
przednie i zgodnie z nią „architekturę uw a
żamy za sztukę kształtow ania przestrzeni, 
w określonej rzeczywistości społecznej, czasie, 
określonych w arunkach technicznych —
z rezerwą na zaspokojenie przyszłych potrzeb, 
rozw ijających się i powiększających z każdą 
chwilą”.
Rozwinięcie tej definicji wymaga od każdego 
dzieła architektonicznego b. dobrej: 1) funkcji, 
2) konstrukcji, 3) formy, 4) właściwych pro
porcji i skali, 5) spełnienia wymagań ekono
micznych. W e wszystkich tych elementach 
widoczna być musi (i jest) działalność czło
wieka. Czynnik humanizmu dobrej architek
turze nie może być obcy.
Definicja architektury  w ten właśnie, na 
pewno dobry sposób, rozumiana pozwala nam 
podciągnąć pod jej pojęcie np. sprawy k rajo 
brazu (architekturę krajobrazu), sprawy 
kształtow ania w nętrz (architekturę wnętrz), 
czy możemy wreszcie mówić o architekturze 
związanej z kom unikacją (architektura po
jazdów).
Powiązanie architektury  z kom unikacją jest 
b. oczywiste i na pewno widoczne, właściwie 
już od zarania dziejów, od wynalezienia 
pierwszych pojazdów i wzniesienia pierwszych 
budowli, ale nie zawsze kojarzone w sposób 
ścisły i precyzyjny.
Krótko mówiąc, podobnie jak  istniał będzie 
podział budynków pod względem funkcji, czy 
konstrukcji, również zróżnicowanie samo
chodów okaże się b. daleko idące.
Pewien typ budownictwa stw arza bowiem za
potrzebowanie na ściśle określony typ samo
chodu, i odwrotnie, poszczególne typy wozów 
powinny znaleźć w większości wypadków 
swój odpowiednik w budownictwie.
Dla lepszej system atyki zagadnienia powiąza
nia te możemy ująć (oczywiście bardzo skró
towo) w poniższe punkty:

1) budownictwo 
przemysłowe —

to samochody 
cjalne

spe-

2) obiekty 
we —

handlo- samochody ciężarowe

3) budownictwo biu
rowe —

4) budownictwo spor
towe —

5) budownictwo 
rystyczne —

tu-

6) budownictwo mie
szkaniowe —

samochody transpor
towe

samochody osobowe 
ew. sportowe

samochody sporto- 
wo-wyczynowe

samochody turystycz- 
no-terenowe 
samochody osobowe
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ne dźwigi, transportery  itp., a co za tym 
„idzie", wzajemne wym agania techniczne 
i powiązania muszą być ze sobą zgrane 
i uzgodnione.
Ad 2. Budownictwo usługowe, handlowe — 
to zapotrzebowanie na samochody specjalne 
takie, jak : chłodnie, wozy rozwożące pieczy
wo, mleko, meble itp.
Ad 3. Budynki biurowe stw arzają oczywiście 
zapotrzebowanie na samochód, ale wiąże się 
z tym drugi problem — parkowania (co 
wypływ a z faktu przebywania w biurowcu 
naw et 125 tysięcy łudzi w godzinach pracy 
i stąd korzystny byłby samochód o małym 
gabarycie.
Ad 4. Sport, budownictwo sportowe — to rów
nież problem parkow ania małego samochodu, 
ale z drugiej strony — typ wozu sportowego, 
wyczynowego (rajdowego czy wyścigowego). 
Ad 5. Turystyka — domy indywidualne

Powyższy podział nie jest i nie może być 
sztywny, ale oddaje w pewnym stopniu sens 
tych powiązań.
Ad 1. Okazuje się, że produkcja samochodów, 
sposoby wypuszczania ich z fabryk w iloś
ciach 2,5—3 tys. sztuk dziennie, jest typową 
produkcją przemysłową — prefabrykowaną 
i zbliżona jest w sensie treści do uprzemy
słowionego budownictwa.
Budownictwo przemysłowe otrzym uje swój 
odpowiednik w pojazdach transportowych, 
w „urządzenia" typu samochodu, jak : specjal-

wczasowe, hotele, campingi stw arzają możli
wość eksploatacji wozu uniwersalnego, np. 
typu combi — bardziej w tych w arunkach 
przydatnego.
Ad 6. Budownictwo mieszkaniowe komplikuje 
trochę sprawę, gdyż obok wymienionych już 
elementów do głosu dochodzą czynniki psy
chiczne człowieka i sprawa tej .bezpośrednio 
już odbieranej architektury  samochodu, jego 
wnętrza, wyposażenia, detalu — staje się 
najważniejsza.
Na formę karoserii m ają przede wszystkim 
wpływ warunki, w których dany wóz po
w staje, a także wpływy obce — czy to przez 
osobę pro jektanta czy też wskutek uwzględ
nienia panującej „mody projektowej". 
Widomym tego przykładem są projekty  an
gielskie, realizowane w dużych ilościach 
i oddające świetnie swoimi sylwetami na
stroje i nawet mentalność społeczeństwa. 
W ielki Rolls-Royce, dostosowany jest niejako 
do tradycyjnej angielskiej mgły, jest z nią 
dobrze związany, w przeciwieństwie do wozu 
A ustin A40 reprezentującego inną koncepcję 
projektową i będącego, nota bene dziełem 
Pinin Fariny. Triumph Herald, dzięki k ilka
krotnym  wizytom w Anglii projektanta — 
W łocha Giovanni M icheliotti jest już bar
dziej „angielski".
Inne, oczywiście, są np. wozy am erykańskie — 
płaskie, długie, szerokie, naw et ekstraw aganc
kie, co przejawia się choćby w fakcie zakupu 
przez koncern „Chryslera" wozu Ghia Se
lene II, z dwoma telewizorami dla pasażerów 
z tyłu, i to siedzących na dodatek tyłem do 
kierowcy.
Zresztą projekty włoskie są na świecie naj
bardziej znane i w  tym wypadku najisto tn iej
sze było zaspokojenie, dostosowanie się do 
sposobu myślenia klienta.
Francuzi dali użytkownikom samochodów 
świetny model Citroena 2CV nazwanego przez 
producentów „parasolem na czterech kółkach", 
doskonałe Citroeny ID i DS czy proste w for
mie, tłoczeniach wozy Simci i Renault. Z wo
zów niemieckich najbardziej znany jest, oczy
wiście, Volkswagen, wóz solidny i znajdujący 
się na rynku światowym w największej ilości. 
Jak widać z tej mocno skracanej i ogólnikowo 
chyba ujmowanej analizy problemu — prace 
projektowe i realizacyjne, dotyczące współ
czesnych samochodów idą w paru kierun
kach: 1) nadwozia, 2) silniki, 3) zawieszenia 
i hamulce, 4) wyposażenie w nętrza i obsługa

przy równoczesnym zaspokajaniu gustów, w y
magań czy mentalności nabywców. 
Reasumując, możemy nasze rozważania 
zamknąć kilkoma, optymistycznymi Chyba 
wnioskami dotyczącymi: 1) bogactwa myśli 
i poszukiwań projektowych, 2) prób stosowa
nia coraz to nowych materiałów  i to zarówno 
w konstruow aniu samochodów, jak  i bu
downictwie, 3) dążenia do zapewnienia 
zmiany funkcji, uniwersalności użytkowania 
samochodów i mieszkań — co na pewno od
powiada aktualnym  potrzebom życia, 4) dąże
nia do dużego przeszklenia nadwozia samo
chodów, powiększania przestrzeni doświetla- 
jących nasze mieszkania, dążenia do właściwej 
izolacji akustycznej, czy termicznej, w łaści
wej w entylacji, co również jest właściwe,
5) elementów wygodnych i higienicznych sie
dzeń, oświetlenia wewnętrznego, które rów
nież są bardzo istotne — w samochodzie 
i w budynku, i współczesne projekty  na ogół 
należycie je  rozwiązują, a na pewno doce
niają.
Uznając tendencje projektowe współczesnej 
architektury  budynków i samochodów za 
właściwe i słuszne, świadczące o dużej dba
łości o człowieka, dążące do zaspokojenia 
jego potrzeb i stworzenia mu optymalnych 
warunków życia — trzeba stwierdzić, że 
dobrze by było, aby udało się osiągnąć bu
downictwu te wskaźniki, k tóre w chwili 
obecnej posiada produkcja samochodów. Sta
tystyka podaje bowiem, że gdyby jedna fa
bryka produkowała dziennie 3 tys. mieszkań, 
a ludność na świecie nie powiększyłaby się, 
to dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 
ludzi — trzeba byłoby produkować mieszka
nia przez 300 lat. O statnie rozumowanie jest 
na pewno z serii stwierdzeń przyszłościowych, 
w chwili obecnej raczej nierealnych, ale do
skonale obrazuje istniejący problem i pod
budowuje ostateczny wniosek, że w każdych 
warunkach, w każdej produkcji — a więc 
i samochodów i budowli mieszkaniowo-usługo- 
wych czy typowo inżynierskich powinna być 
widoczna zasada — dążności do połączenia: 
Funkcji, Konstrukcji, Formy i Ekonomiki 
z uwzględnieniem czynnika Czasu i Przestrzeni 
jako elementów składowych dobrej architek
tury.

B i b l i o g r a f i a :
1. W ielka Encyklopedia Powszechna, tom 1
2. Automobil Revue 1962
3. Samochody — W itold Rychter
4. Projekt nr 2 1962
5. Tygodniki „M otor"
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ны не устарели вследствие появления н овы х  
форм торговли и  т ехнического прогресса. Итак, 
наприм ер, приш лось  отказаться от размещ ения  
магазинов в н и ж н и х  этажах ж и л ы х  домов, по- 
ско л ьку  такое размещ ение вы зы вало целы й ряд  
неудобств. В  настоящее время, к а к  правило, стро
ятся отдельные торговые павильоны, где 
в основном  применяют ф орм у торговли с пред
варительной вы кладкой  товаров. Что касается 
предприятий общественного питания, то ны не  
ш ирокое распространение получают столовые 
и бары  сам ообслуж ивания. Часть из н и х  с у сп е 
хом  помещается в торговых павильонах общего 
назначения. Е  статье излагаются принципы  про 
ектирования торговых павильонов и  предприя
тий общественного питания, с учетом технико- 
-организационного прогресса в торговле.

Проф . др. Л еон К озм и н ски й  — Н Е К О Т О Р Ы Е  
П Р О Б Л Е М Ы  П Р О Г Р А М М И Р О В А Н И Я  Т О Р Г О В О Й  
С Е Т И  В  Г О Р О Д А Х

Программ ирование розничной  торговой сети в го
родах заключает ся в определении общ ей торго
вой площ ади для продаж и  установленной по пла
н у  товарной массы. С  этой целью  производятся  
такие расчеты:
1. Плановая  товарная масса делится на целесо
образную  п р од аж ную  производительность 1 кв.м, 
торговой площади.
2. От общ ей продаж ной  площ ади сущ ест вую щ их  
торговых точек отнимается площадь, подлеж а

щ ая ликвидации  в определенны й отрезок вре
мени.

3. От общ ей продаж ной  площ ади , полученной  
из расчета в п. 1 отнимается сущ ест вую щ ую пло
щадь по д счит анн ую  в п. 2. Таким  образом по
лучается общ ая площ адь нового строительства 
торговых предприятий. Практ ически в Польш е  
получен  показатель от 260 до 300 м2 торговой 
площ ади на 1000 жителей, причем  из этого кол и 
чества 140— ПО м2 отводится под торговые орга
низации, торгующие товарами повседневного  
пользования. В  дальнейшем и злож ении  автор 
подробно описывает принц ипы  планирования  
размещ ения торговой сети в городах.

Збигнев Томаш  Чуба  —  К О О П Е Р А Т И В Ы Е  О Б Ъ 
Е К Т Ы

Статья посвящ ена особенностям строительства 
кооперат ивных торговых объектов и предприя
тий общественного питания. Статья иллюстриро
вана многими примерами.

П А М Я Т Н И К  С И Л Е З С К И М  П О В С Т А Н Ц А М  

автор скульпт уры  Густав Земла, планировка В о й -  
цех  Заблоцкий.
О писание проекта памятника силезским  повстан
цам, установленного в центре города Катовице.

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  О Б Ъ Е К Т , И Л И  П Р О М Ы Ш Л Е Н 
Н Ы Й  О Б Р А З Е Ц  — В лодзим еж  Гепперт 

Н а  примере кон курсо в  на к и о ск и  для продаж и

газет и на торговые ларьки  кооперации  инвали
дов, автор крит ически рассматривает проблему  
типового строительства м елких объектов в го
родах. О н  считает, что установка типовых к и о 
сков и ларьков без учета общего характера ме
ста приводи к  захлам лению  улиц  и  противоре
чит ны неш ним  понятиям об эстетической за 
стройке городов. Кром е того автор критикует 
проекты этих киосков.

А н д ж ей  Шолтуць —  К О Н К У Р С  Н А  Т И П О В У Ю  
С Е Р И Ю  Т О Р Г О В Ы Х  К И О С К О В  С О Ю З А  К О О П Е 
Р А Т И В О В  И Н В А Л И Д О В

В  статье дается описание хода ко н кур са  на тор
говые павильоны  инвалидской  кооперации, а так
ж е  приводятся условия  этого конкурса.
П ервая  премия признана работе №  11, вторая —  
работе Ns 7 и третья — работе JV? 1. Кром е того 
ряд работ получили  отличия первой и второй 
степени.

„ В Ы  К У Ш ”

М олодеж ны й  отдел ж урнала  состоит из статей 
Зыгмунта Л евчука  п.з. „ Н а ук а  архитектуры  — 
дорогая вещ ь”, А н д ж ея  Вальковского  — „Совре
менные тенденции в проектировании внеш него  
вида зданий и  автомобилей”, а также приводят
ся  сведения о кон курсн ом  проекте дома гале
рейного типа, разработанном студентом Е ж и  
Рак.

R É S U M É

B O G U M IŁ  Z A U F A Ł  —  P R O B L È M E S  D E  b ’O E U V R E  
A R C H IT E C T U R A L E .  L ’arch itecture est-elle un  art?  
L ’auteur réfléchit à quel point l’exerice de la p ro 
fession  dans les cond itions actuelles d ’organistion, 
influence  l’effort créateur de l’architecte. L a  pré
cision  des princ ipes idéau x  a in si que des bases so
ciales et scientifiques de Voeuvre  créatrice est —  
selon l’auteur  — une des p lus im portantes cond i
tions de com préhension  de l’oeuvre  architecturale, 
ce qu i donne dans la suite des chances d ’u n  clim at 
prop ice et des cond itions indispensable  à l’oeuvre  
créatrice. U ne  partie considérable  des ré flexions de 
l’auteur concerne le côté p sycho log igue  du processu s  
de création, a in si que ses traits caractéristiques ré
sultant de la „particu larité” de l’oeuvre arch itectu
rale.

A N D R Z E J  B A S IS T A  —  R E M A R Q U E S  S U R  L ’A C T I 
V IT E  D E  L ’A R C H IT E C T E .  L e  problèm e de l’activité  
architecturale, com pris sous aspect des changem ents  
que porte la contem poranéité, et des changem ents  
qui en résultent dans le caractère de responsabitlé  
pour l’oeuvre. L e s  m ilie u x  arch itectoniques de 
tous les pa y s  du  m onde ressentent le besoin d’in 
troduire  du  „n ou veau ” dans le processu s de la 
form ation  de l’architecte, en facilitant l’obteition 
des inform ations de tous les dom aines d ’activité  
hum aine, form ant la vie  sociale, politique, écono
m ique et culturelle. Notre  profession  exiqe de p lu s  
en p lu s  que l’intu ition et l’expérience soient rem 
placées pa r une  connaissance  fondée su r des bases 
scientifiques.

S T E F A N  K O Z IŃ S K I  — U R B A N IS M E  D U  C O M 
M E R C E .  L ’auteur discute le prob lèm e des services  
com m erc iau x  sou s point de vue  d’un  des p lu s im 
portants facteurs u rban istes. E n  form ant u n  réseau  
de com m erce  de détail, on aspire  à la création d ’un  
systèm e de groupem ents des endroits de vente, a in si 
qu  à leur concentration  en centres com m erciaux. 
Ces centres com posent des ensem bles d ’endroits de 
vente détaillée, o rgan isés selon une hom ogène con
ception urbaniste, arch itectonique et com m erciale, 
et sont destinés à satisfaire tous les besoins com 
plexes des acheteurs.

J E R Z Y  H R Y N IE W IE C K I  —  P R O B L È M E S  D U  C O M 
M E R C E  S IT U É  A U  C Ô T É  D ’E S T  D E  L A  M A R S Z A Ł 
K O W S K A .  L e  centre de notre v ille  est enfin  en 
stade de réalisation  — c ’est une  agrafe un issant le 
centre „peuplé” p a r le petit com m erce  et les ser
vices, avec le groupe  com biné de divertissem ent, 
du sulture  et de récréation  — le Pa la is  de la C u l
ture et de la Science. Se lon  l’a v is  de l’auteur le 
program m e du  „centre de la v ille” doit satisfaire  
à tous les m anquem ents qu ’on ressent dans le cen
tre de la ville, et créer une  v ision  res besions  — non  
seulem ent ceux  d ’au jou rd ’h u it m ais aussi des cadres 
de leur développem ent ultérieur. L a  p lu s effective  
va leu r de cette réalisation c’est u n  passage de p ié 
tons, doublé le long de la rue M arsza łkow ska , qu i 
im plique  a u x  réalistateurs de grandes tâches dans  
le dom aine  d ’exécution  et d ’équipem ent des p lan 
chers et des m u rs  de ce passage. T ro is  élém ents

fondam entaux sont d ’une im portance  particulière  — 
de bonnes et g randes vitres, une intelligente et 
excellente arm ature  d ’éclairage et... avant tout la. 
possibilité d ’entretenir une propreté idéale. L e  n on - 
-accom plissem ent des ces tris conditions card inales 
peut anéantir les p lu s  grand s efforts des auteurs. 
L a  scu lpture et la graph ie  doivent être des éléments 
de grande  im portance de ce passage  — pour q u ’il 
serve en son entier d ’exem ple de coexistence des 
arts plastiques po lonais avec l’architecture, le com 
m erce et la récréation.
L a  réalisation du  „M u r  d ’est” ferm era l’étape de 
reconstruction  de Varsovie. C ’est pou rquo i tous les 
habitants de V a rso v ie  partagent les soucis des au - 
teursf des investisseurs et exécuteurs. Surtou t de 
tous ceux  qui entreprennent une nouvelle  étape 
d ’agrandissem ent de l’oeuvre  arch itectonique à 
l’aide de nouvelles m éthodes et de no u ve au x  m a
tériaux, — basées su r  de n o u ve a u x  besoins cro is
sants, et non  seulem ent servant à satisfaire ce u x  
m anquem nt.

P R O G R A M M E  D E  C O M M E R C E  E T  D E  S E R V IC E  
D U  C Ô T É  D ’E S T  D E  L A  R U E  M A R S Z A Ł K O W S K A .  
L a  description présente un  p rogram m e détaillé de 
bâtim ents réalisés, en tenant compte du  genre du  
com m erce  et des services a in si que de la superficie  
et du  volum e. Q uelques chiffres  — volum e général 
près de 1 m illion  m3, dont près de 500 000 m3 de 
b u re a u x ; le vo lum e  réalisé actuellem ent est de 
près de 620 000 m3 —  dont p rès de 200 000 m3 d ’h a b i
tat, le reste  — c’est le p rogram m e de com m erce et 
de service.

Z Y G M U N T  S T Ę P IŃ S K I  — P A V I L L O N  „ C E P E L IA ” 
A  V A R S O V IE .  L ’auteur du bâtim ent donne dans sa 
description  des in form ations techniques a in si que  
fonctionnelles du  pavillon  de com m erce  de „C e 
pelia” , nouvellem ent réalisé, où trouveront leur 
place l’exposition  et la vente des articles d ’art po
pulaire. L e  vo lum e  du  bâtim ent s ’élève à 4900 m3, 
la superfice  d ’exposition  et de vente  — à 1200 m2.

E N S E M B L E  D ’U N  G R A N D  M A G A S IN  U N IV E R S A L  
À  O L S Z T Y N .  L e s  auteurs du projet  — professeurs  
de l’A cadém ie  des B e a u x -A rt s  à V a rso v ie  — pré
sentent la description  d ’un  projet de G rand  M a g a 
s in  à O lsztyn, réalisé dernièrem ent. L a  description  
contient les pr inc ipes de form ation  des blocs dans  
des cond itions spatiales définies, a in si que de l’a s- 
sin  à O lsztyn, réalise dernièrem ent a in si que de las- 
pect plastique du  bâtim ent pa r rapport a u x  fon c
tions remplies. D a n s  la suite les auteurs inform ent  
su r les entrelacem ents des fonctions du  bâtiment, 
su r  la com position des intérieurs a in si que su r les 
élém ents fondam entau x  de la construction. V o ic i 
les données en chiffres: surface  de com m erce  — 
2950 m 2 , surface de m agasinage  — 500 m2, passage  
jou rna lie r ca 8000 pe rsonnes; bar self-service de 
100 places et un  café de 85 places, ensem ble de 
bureau  — 1250 m2, vo lum e  total ca 27 000 m3.
A  l’ensem ble du G rand  M aga sin  d’O lsztyn  succèdent 
d ’autres réalisations, à savoir: le M aga sin  „ U n ive r
sal” et le B a r  Self-sertHce „ R a ry ta s” à Łódź. V o -  
lum ne totale — 60 000 m3. U n  B a r  de service im m é

diat „ K ą s” à Ł ó d ź  — volum e 5 382 m3, u n  bar 
pareil „B a la ton” à Łódź, la „M aison  d ’une M énagè
re” à Ł ó d ź  — volum e 19 903 m3 a insi qu ’un  pa
v illon  de com m erce et de service à Cracovie. Tou s  
les projets ont été exécutés dans le B u re au  d ’Etu - 
des et de Projets du  Com m erce  In té rieu r à V a rso 
vie.

U ne position toute spéciale présente l’ensem ble de 
com m erce situé au -dessous du croisem ent des rues  
à Katow ice. C ’est le prem ier investissem ent de ce 
type en Pologne, utilisant les passages nouve lle 
ment réalisés sous le „rond-point de K atow ice” pou r  
les services com m erciaux. S u r  une surface de ca 
1400 m2 on a localisé les m agasin s su ivants: une  
confiserie, une boutique de fleuriste, une boutique  
de souvenirs, une parfum erie, un  café, des k io sques  
à presse, des cab ines téléphoniques et des ensem 
bles de services sanitaires. Tout est élaboré très 
soigneusem ent en em ployant les m eilleurs m até
r ia u x  (m arbre, travertin, a lum in ium ) et s’arrêtant 
spécialem ent a u x  prob lèm es d ’éclairage  — à usage  
et de réclame.

J E R Z Y  D O M A G A L S K I  —  E L A B O R A T IO N  D E S  
P R O G R A M M E S  E T  R É A L IS A T IO N  D E S  M A G A S IN S  
E T  D E S  É T A B L IS S E M E N T S  G A S T R O N O M IQ U E S .  
L ’article s’occupe des directions générales et des 
conceptions d ’après-querre  de la construction  des 
m agasin s et des établissem ents gastronom iques su r  
les terrains des ville s a in si que des tendances de 
développem ent de ce genre de construction. A u  
com m encem ent le com m erce  de détail fonctionnait 
à base du  réseau approprié  au  com m erce p rivé  et 
partiellem ent cooperatif. E n  1952 fut élaborée la ty- 
pisation  des locau x  pou r les m agasin s u rba in s  
d’articles alim entaires et industriels, et en 1956 — 
le prem ier N orm atif Techn ique  des P rojets de m a
ga sin s urbains. L e  trait le p lu s caractéristique de  
cette période, c’était une  disposition sym étrique  des 
petites boutiques installées dans les rez-de-chaussée  
des bâtim ents d’habitat. L e s  nouve lle s conceptions  
tendaent à créer des centres de com m erce  avec  
de g ra nd s m agasin s de type self-service, réalisés 
sous form e depavillons.

Le s  p lu s nouvelles tendances visent  à des groupe
m ents de la vente dans des unités p lu s grandes, de  
type „ Su p e rsam ” à Varsovie . L e s  Supe rsam  et les 
G rand s M aga sin s  do ivents être des accents p r in c i
p a u x  des centres de service  m odernes. L e s  traits 
caractéristiques de ce genre de bâtim ents — le 
m oins d ’étages (de préférence seulem ent le rez-de- 
-chaussée), a in si qu ’u n  changem ent de p roportions  
des locau x  au x ilia ire s et de la partie de vente, 
qu i devient p lu s grande.

E n  résultat de ces dern ières tendances, u n  nouveau  
norm atif technique avait été élaboré en 1962. O n  
y  avait résigné de f ixe r  des d im ensions rig ides pou r  
les m aga sin s de types divers, tout en se contentant 
de défin ir des lim ites des d im ensions pou r des 
groupes de branches particulières.

Le s  m êm es tendances obligent au ssi envers les 
établissem ents gastronom iques, avec une préférence  
apparente des établissem ents self-service, perm et-



C E N A  Z Ł  40.—
tant de serv ir  en peu de tem ps u n  grand  nom bre  
de clients. P o u r  rationaliser Vactivité des établisse
m ents à service, on propose de profiter au  p lus  
haut degré de produits cu isinés et m i-fabriqués. Ce  
type d 'o rgan isation  influencera le changem ent du  
program m e de construction, surtout par la réduc
tion des locau x  auxiliaires.

L E O N  K O Ź M IŃ S K I  —  Q U E L Q U E S  P R O B L È M E S  
D 'É T A B L I S S E M E N T  D E S  P R O G R A M M E S  D E  R É 
S E A U X  D E  C O M M E R C E  D A N S  L E S  V IL L E S .  
L 'a u te u r  présente la m éthode de p lan ification  de 
réseaux de comm erce, qu i devint le point de dé
part pour la fixation  d 'u n  indicateur urbaniste  de 
la superficie  des ré seaux de com m erce de détail 
dans les villes. Actuellem ent il s 'é lève  en Pologne  
de 260 à 300 m2 pour chaque m ille d 'habitants. D a n s  
la suite, l 'au teu r fait connaître  le principe  d 'étab lis
sem ent des p rogram m es de centres de com m erce  
de d ivers types et dim ensions, q u 'o n  peut d iv ise r  
— selon la d im ension  de la ville  — en centres de

colonies, d 'inter-colon ies, de quartiers, — et dans  
de p lu s g randes ville s —  en centres générau x  u r
bains. L 'a rt ic le  contient au ssi des inform ations su r  
la p lan ification  des ré seaux  de m agasin s du  co m 
m erce en gros.

Z B IG N IE W  T O M A S Z  C Z U B A  — O B J E C T IF S  D E  
C O M M E R C E  C O O P É R A T IF S .  U ne  grande partie du  
com m erce  po lonais est desservie  par le coopératis
me. L 'a u te u r  de l 'article  nou s fait connaître  les 
problèm es d 'o rgan isation  du  com m erce coopératif 
a insi que les prob lèm es des bâtim ents de com m er
ce, dans lesquels le genre de vente. L e s  exem ples 
présentés illustrent de m êm e les traits caractéris
tiques de l 'o rgan isa tion  du  com m erce et de la 
vente, que les solutions architectoniques, élaborées 
par des unitée du  coopératisme.
Le  prob lèm e du  com m erce  term ine une inform ation  
su r  u n  concou rs pou r une série de pavillons-types  
de com m erce de l 'U n io n  des Coopératives des In 
valides.

L E  P R O J E T  D U  M O N U M E N T  D E S  IN S U R G E S  
S IL Ê S IE N S .  D a n s  le num éro  8/9 de V„ A rch ite k tu ra ", 
une position  particulière occupe la publication  du  
projet du  M onum ent des In su rg é s  Silésiens. L e  m o
num ent est situé dans le nouveau  centre de K ato 
wice, au  croisem ent de d e u x  artères p rincipale s do 
com m unication, réalisées en form e de rond-point. 
Tout autour s 'é lèvent des constructions m odernes, 
dont la hauteur atteint ju sq u 'à  70 m.
Se lon  la conception, le m onum ent sera l'é lém ent 
le p lus actif de l 'in té rieur du  grand  espace autour 
du  rond-point, dont il organ isera  et ferm era lo 
côté sud-est. L e  m onum ent doit être v isib le  de tous 
les côtés et de rapprochem ents d ivers —  ce dont la 
conception d 'u n e  scu lpture  à direction multiple, 
„rotative ". T ro is  form es ailées, d 'e xp re ssion  sem bla
ble, m ais de façon diverse, introduisent dans l 'e s
pace de la place une quatrièm e d im ension  — „le  
m o u ve m e n t ".
L a  rubrique  des étudiants fin it le cah ier de „ V A r 
ch itek tu ra " sous un  titre global de „W ykusz” .

SUMMARY
B O G U M IŁ  Z A U F A Ł  —  T H E  C R E A T IV E  P R O B 
L E M S  IN  A R C H IT E C T U R E .  I s  arch itecture an  art? 
The author considers to w hat extend, the practice  
of arch itectural profession, in  present organizatio
nal situation, is relevant to the idea of creative  
w ork. To  precise the ideological princip le s and  the 
social and  scientific basis of creative w ork, is in 
the au th or 's  opinion, the first condition  for und er
standing the essence of architecture, follow ed by  
estab lishing favourab le  opin ion  and  conditions, 
necessary  for creative w ork. La rge  part of the 
au th or 's  considerations référés to the p sych o lo gy  
of the creative process and its characteristic fea
tures, resulting from  the particu lar difference of 
arch itectural art.
A N D R Z E J  B A S IS T A  — R E M A R K S  A B O U T  T H E  
P R A C T IC IN G  A R C H IT E C T .  The„ prob lem  of the 
arch itectural practice, in  respect of changes in  
the contem porary conditions, in fluencing  the scope  
of arch itect’s responsib ility. W ith in  the arch itec
tural profession, in  all countries of the world, there 
is a g row ing  need for a new  approach to a rch i
tectural education —  incorporating m ore aspects of 
the hu m an  activités in  respect of sociology, po li
tics, econom ics and  culture. In tu it ion  and experien
ce, should  be accom panied by know ledge  based on  
scientific investigations. ,

S. K O Z IŃ S K I  — P L A N IN G  F O R  S H O P P IN G .  
Com m ercia l facilities are one of the m ost im portant  
urban ization  factors. In  organ izing the netw ork of 
retail shops, it is attempted to form  concentrations 
of shops and system  of shopp ing centres, accord ing  
to a com prehensive  tow n p lanning, arch itectural 
and  com m ercial conception, ment to fu lfill all 
needs of inhabitants in  this respect. The author 
presents the princip le s of shopp ing centres c la ssifi
cation, into ne ighbourhood, local, district and cen
tral ones, specify ing  the p rogram m ing  and functio 
nal data. H e  also g ives the relevant indices and  
standards, determ in ing sizes of centres, and d ia
gram s indicating m eans of the d istribution  and  
rad iu s of service.
J E R Z Y  H R Y N IE W IE C K I  —  P R O B L E M S  O F  S H O P 
P IN G  O N  T H E  „ E A S T  S ID E "  O F  M A R S Z A Ł K O W S 
K A  S T R E E T .  The  com p lex  of com m ercial and  re
sidential build ings, presently under construction  on  
the „East S id e "  of M arsza łkow ska  Street, is the 
realization of the focal point of central area, in  
com bination  w ith cultural and  recreational facili
ties of the ad jo in ing Palace  of Culture. The pro 
gram m e of service  bu ild ing should  fu lfill a ll the 
present needs of the C ity  Centre in  this respect 
and  prov ide  fram ew ork  for future development. 
The m ost im portant element of the new  com plex, 
is the pedestrian shopp ing precinct along M arsza ł
k ow ska  Street. It s  success shall depend on correct 
finishes, detail design  and  m aintenance. E sp ecia lly  
im portant shall be the floor finishes, g lazing of 
shop w indow s, proper lighting and  m aintenance  
of ideal cleanliess. The  precinct shou ld  in corpo
rate elem ents of scu lpture  and graph ic  art —  so 
that it could  represent coord ination  of plastic art 
an d  arch itecturef w ith  the function  of shopp ing

and  recreation. The  construction  of „East S id e "  
m ark s  the com pletion of a subsequent stage of 
W arsaw  reconstruction. The  new, fo llow ing  stage 
shou ld  be one of developm ent and  new  arch itec
tural m ethods, em ploying  new  m aterials, a im ed  
not at elim inating existing déficiences, but fu lfil
ling new, grow ing  needs.
S H O P P IN G  A N D  S E R V IC E  P R O G R A M M E  F O R  
T H E  „ E A S T  S I D E "  O F  M A R S Z A Ł K O W S K A .  
Detail account of the program m e, specify ing  types 
of trade and services, usable  floor areas and  vo 
lumes. The total accom m odation  is about 1 m illion  
cu.m., out of w h ich  500.C00 cu.m, of office space. 
The accom m odation  presently  under construction, 
am outns to 620.000 cu. m., out of w h ich  about 200.000 
cu.m, of residential development, rem ain ing  is com 
posed of shopp ing and  service  program m e.

Z Y G M U N T  S T Ę P IŃ S K I  — C E P E L IA  P A V I L L IO N  
I N  W A R S A W .  The desinger g ive s technica l in 
form ations and description of functions of the new  
pavilion  for exposition and  sale of fo lklore  art 
articles. Total accom m odation  4,900 cu.m., exh ib i
tion spaces and sale floors  — 1,200 sq.m.

D E P A R T  A M E N T  A L  S T O R E  IN  O L S Z T Y N .  Tho  de
singers of the project, professors from  the W arsaw  
A ca d em y  of P lastic  Arts, d iscuss the desing p ro 
cess, g iv in g  the princip les of spatial com position  
in  the g iven  situation ,and the plastic expression  of 
the build ing, fo llow ed by  the d iscription  of func
tions, interior arrangem ent and basic constructiona l 
elements. Characteristic data: shopp ing floors —  
1950 sq.m.; storage —  500 sq.m.; da ily  capacity —  
8000 shoppers; self-service bar seating 100 and  cafe 
seating 85; office space —  1250 sq. m.; total accom 
m odation  17,000 cu.m.
O T H E R  C O M M E R C IA L  B U IL D IN G S .  —  „ U n ive rsa l"  
departbm ental store and  self-service bar „R a ry ta s  
in  Ł ó d ź  —  total accom m odation  60,000 cu.m .
— Q u ick  service bar „K q s "  in  Ł ó d ź  — accom m oda

tion 5,382 cu.m.
—  Q u ick  service bar „ Ba la ton "  in  Łódź.
—  „ H ousew ife 's  S h o p "  in  Ł ó d ź  —  accom m odation  

1990 cu.m.
— Sop p ing  pavilion  in  Cracow.
A ll  these projects have been designed in  the spe
cialized office for the S tu d y  and  D e sign  for Retail 
Trade in  W arsaw .
—  A nother project is the und erground  shopp ing  
centre in  Katow ice, first of such  type in  Poland. 
It  uses the pedestrian underpasses connected w ith  
traffic junction. O n  the total area of 1400 sq. m. 
the fo llow ing  shops are provided: confectioner 's, 
perfum ery, cosmetics, florist 's, stationery, togeth
er w ith café, telephone k io sk s  and  public  con
veniences. There  is a h igh  standard of finishes, 
using  m arb le and allum in ium , good lighting and  
advertising.
J E R Z Y  D O M A G A L S K I  —  P R O G R A M M IN G  A N D  
R E A L Z A T IO N  O F  S H O P S  A N D  R E S T A U R A N T S .  
Th is  article d iscusses the m ain  directions and con
cepts in  the post-w ar realization of shops and  
restaurants in  towns, and  the p revo iling  develop
m ent tendencies, The  first typical p lan s for shops  
for va riou s branches of trade were elaborated in

1952, and  in  1956 the first technica l standard  speci
fications w ere prepared. The  characteristic feature  
of this first period w as the tendency for distri
bution of re lative ly  sm all shops on grou nd  floors 
of residential build ings. N e w  conceptions allow ed  
for the creation of shopp ing centres, w ith self-ser
v ice  shops in  free-stand ing pavilions. The  present 
trend is to provide  large shopp ing un its of super
m arket or departam ental store type, w h ich  should  
be the m ain  elements of m odern  shopp ing centres. 
Th e ir characteristic feature shou ld  be the m in i
m um  num b er of floors, p referab ly  single-storey, 
and  increase of sales floor area in  relation to 
storage area. The new  technica l standard specifi
cations of 1962, do not determ ine specific sizes for 
different types of shops, g iv in g  on ly  the m in im um - 
-m ax im u m  limits. S im ila r  tendencies gove rn  the 
design  of restaurants. There  is a preference for 
self-service type of bars, w here  a larger num ber  
of clients can be served qu ick ly. W ith w aiter ser
v ice  establishm ents it is proposed to use m ore pre- 
-cooked  produce, reducing  the area of food pre
paration.

L E O N  K O Ź M IŃ S K I  — S O M E  P R O B L E M S  R E 
G A R D IN G  T H E  P R O G R A M M IN G  O F  S H O P P IN G  
N E T W O R K  IN  T O W N S .  The  author presents the 
m ethod of p lann ing  the shopp ing netw ork, being the 
basis of standard specification in  this respect. Th is  
am ounts presently in  Po land  to 260— 300 sq. m. of 
usable floor area of retail shops per 1000 inhs. The  
princip le s of p rogram m ing  different types of shop
p ing  centres are also given, c la ssify ing  the centres, 
re lative ly  to sizes of towns, into ne ighbourhood, 
local, district and  centra l ones. In fo rm ation  re
ga rd ing  p lann ing  of storage and w arehouses net
w ork  is also given.

Z B IG N IE W  T O M A S Z  C Z U B A  — C O O P E R A T IV E  
S H O P P IN G  F A C IL IT I E N S . M a in  part of retail trade  
in  P o land  is organized on cooperative basis. The  
author explaines the organizational prob lem s and  
their relation to the design  of shops and  stores. 
Exam p le s  illustrate the characteristic features of 
sales policy and organization also presents projects 
elaborated in  the specialized Cooperative, D e sign  
Offices.
The  above series of articles on shopp ing  prob lem s 
is concluded w ith inform ations regard ing  a com - 
petiton for typical shopp ing pavilions.

T H E  M O N U M E N T  O F  S I L E S IA N  IN S U R E C T IO N  
The presented scu lptural project is the continua
tion of the com petition design. The  m onum ent is 
situated in  the central area of Katow ice  by  a  
round-about on the crossing  of two m ain  streets. 
The  su rround ing  bu ild ings represent m odern  ar
chitecture, their hights rang ing  up to 70 m. The  
conception of the scu lpture prov ides for the o r 
ganization and  closure  of the su rround ing  space , 
and  besing v isib le  from  all sids and  va riou s distan
ces, has a m ultid irection  character. The three 
form s, s im ilar in  expression  but differentiated In  
shape, introduce  into the square  the fourth  expres
sion  of „m ovem ent".
T H E  S T U D IE N T S ' C O L U M N  „ W Y K U S Z "  fin ishes  
the „ A rch ite k tu ra " N o  8—9/1966.

W A R U N K I  P R E N U M E R A T Y :  Zamówienia i przedpłaty 
przyjm owane są w terminie do dnia 15 miesiąca poprzedzającego 
okres prenum eraty — przez urzędy pocztowe oraz oddziały i dele
gatury „Ruch". Można również zamówić prenum eratę dokonując 
wpłaty na konto PKO nr 122-6-21 1831 — Przedsiębiorstwo Upowszech
nienia Prasy i Książki „Ruch” — Poznań, ul. Zwierzyniecka 9. Cena 
egzemplarza — 20.— zł, prenum erata kw artalna — 60.— zł, półroczna 
— 120.— zł, roczna — 240.— zł.

C e n a  p r e n u m e r a t y  z a g r a n i c z n e j  jest o 40°/o wyższa. 
Przedpłaty na prenum eratę zagraniczną przyjm uje Biuro Kolportażu 
W ydawnictw  Zagranicznych „Ruch", W arszawa, ul. W ronia 23 za po
średnictwem PKO W arszawa, konto nr 1-6-100024.

Egzemplarze bieżące oraz za lata ubiegłe można nabyć w księgarni 
Dom Książki — „Arkady" — W arszawa, ul. Sienkiewicza 14.


