
architektura 23
Miesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP *  Rocznik XXIII *  1969

f i





Wojciech Zabłocki -  The magie cirde of polish architecture -  Analysis of causes 
contributing to the unsettimg situation in Polish architecture. where successes are 
achieved by Polish architects m international competitions. but few good buildings 
are compied in the country. The author concludes that the fault lies in the
organisation o t e esign process, which does not favour struggle for the auality 
of the project.

. . . .  . 711.455.4 (438)
Jerzy Winnic i aszowiec, a holiday district — Description of a new hoiiday cen
trę, situate in a va!Iey of Silesian Beskid possessing particulary good microclimate. 
The centres was built according to the winning design in a limited entry compe- 
dtion. It includes 16 holiday homes of total capacity amounting to 2500 beds, shop- 
ping centre, sport grounds and administrative and maintainance facilities.
. . .  u i c ' . 712/719.071.1 (433)
Michał bzymanski -  Prof. dr Gerard Ciołek -  Characteristic of life and activity
of Polish landscape architect (1909-1966). He was the author of a monumental
work ,,The Gardens of Poland” was also active in landscape planning, protection 
of historie architecture and gardens and in the field of history of garden layout. 
The scope of his scientific and design achievements is illustrated by the bibliography 
of his publications and designs for gardens. The selected examples show the par- 
ticular stages of design work and differentiated approach to the problems of re- 
construction.

719.6 (433)
Wanda Pencakowska -  The Pieniny Region in the planning elaborations of Gerard
Ciołek — Comprehensive plan for the physical deveIopment of Pieniny National
Park, an area of uniąue natural and landscape character, particulary vulnerable, 
because of its smali scalę, to the destructive outeomes of the economic processeś 
and mass tourist movement. The elaboration is supplemented by a study for łan- 
dscaping of the surroundings of water reservoir at Niedzica.

712.2.025.3 (438)
Wanda Genga — Designs for reconstruction of historie gardens, according to Gerard 
Ciołek.

72.01:719.1
Zbigniew Gqdek -  Arrangement of buildings in the landscape -  The author presen- 
ts the means to reconcile the contradictions resulting between the postulate of 
landscape protection. and the erection of large building complexes in the land 
scape, contrasting strongly with the natural background. Analysis is presented „f 
the relations building -  landscape, resulting from the erection of the building ar 
rangement of background, form and coexistance. 9

b u S s S d o l a T e The thPa‘ i0 ' ł° rmS ° f aSriCU,,Ural bui,din9‘  -  The^agdcuilural 
mulaMon of orodi p * * *  S.trUC,ural arron9ement of rural settlements. The for- 
several fnrtn T,C 'Ve units into a characteristic spatial complex is influenced by
terdeoe H j . S aUth° r dlscusses the most important ones: specialization, in-

, . n a,nC '̂ lsPersal, amount of production, configuration of land and the 
nS o * e building with the spatial organization of the cultivated areas.

,  . . . „  728.4 (438) (079)
nicians House — Cracow. SARP competition No 414. There follows a short re- 

view of the entries, which received prizes and mentions, also the post-competition 
conc usions and remarks of the winning competitons and others.
K p 72.071.5 (438)

. rrocner -  Before the thesis design -  Discussion with the students from the five 
epartments of Architecture of the main University centres in Poland, on the su- 

bject of their notions about the futurę profession, their postition as architects wi- 
thin the society for whom they are going to work.
Jerxv rm,- • 061.4:73/75 (433)
saw F k,eW,CZ "  Warsaw FestivaI <>f Fine Arts -  Impressions from the 2nd War-
modernStlVaI- ° f Rne ArtS‘ According to the author the current trend in Polish 

art is characterized by inereasing need of expression.

"" The State Sch001 ° f Architecture in memory of Stanisław NoakoJ- 
technical asshta ^  th°  Sch° o1 educating women Jn the Profession of architectural 
cpnted to th* _ 0 j  “■ on the occasion of the first yearly award having been pre- 

9 ra uating student by the President of SARP.
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75 (438)
A. Markowski — Interview with Stefan Gierowski — The works of contemporary Po- 
lish painter are characterized by strong element of emotion, parallel with conse- 
ąuently applied principle of elimination and use of traditional means (oils).

711.551 (47)
Leszek Leśniak — Buiidings in the new centre of Tashkent — Description of depar- 
tmental storę, theatre-cinema and shopping centre — first completed buiidings in 
the new centre of Tashkent determined by the competition in 1964'.

72.00 (439):69 (581)
Mieczysław Wróbel — Reaiizations in Afghanistan — Buiidings designed by the 
author and completed by the Polish building construction specialists in the cir- 
cumstances of rapid evo!ution of Afghanistan building activity — from archaic 
materials and methods, to reinforced concrete, Steel and prefabrication.

72.036,9
Andrzej Basista -  The attempt of Van Doesburg for betterment of architecture -
The contribution of Dutch architect to the search for new pure form of architec
ture, provided together with Mondriani and „de StijT* group.

378.9.72
Wykusz -  The students’column
Adam Szymski -  The students’ scientific movement -  continuation of discussion
begun in 3/68 issue of „Architectura”
Ryszard Jurkowski -  The professor’s answer -  short description of new programme 
of tuition in the Department of Architecture at Cracow Technical University 
Emilian Zoga -  For the disappearing values of regional culture -  The author in- 
dicates to the pressing need for detail inventory survey and comprehensive conser- 
vattion and protection of regional historie architecture.
Piotr Saternus — Are we going to progress with time — Continuation of discussion 
on the subject of students’ apprenticeships.

Resume

72.00 (433)
Wojciech Zabłocki -  Le cercie magique de 1’architecture polonaise. Analyse des 
causes de 1’etat inquietant dans 1'architecture polonaise, presentant en meme temps 
des succees des architectes polonais aux concours etrangers, et un manque 
de bonnes realisations dans le pays. L’auteur en voit la cause dans 1’organisation 
du proces d ’elaboration des projets, qui ne favorise pas la lutte pour la qualite 
du projet.

711.455.4 (438)
Jerzy Winnicki -  Jaszowiec -  quartier de reereation. Description d ’un nouveau centre 
de reereation, locaiise dans la vallee du Beskide Siłesien, remarquable par un mic- 
roclimat exceptionnellement favorable. La realisation est basee sur un projet pri- 
me a un concours ferme. Le centre est compose de 16 maisons de reereation, com- 
prenant en total 2500 lits, un centre de commerce, des terrains de sport et un en
semble d’administration et de menage.

712/719.071.1 (433)
Michał Szymański — Prof. dr Gerard Ciołek. Caracteristique de la vie et de l’ac- 
tivite d ’un architecte de paysage polonais (1909-1966), L’auteur de l’oeuvre monu- 
mentale «Jardins polonais», travaillait aussi en tant que planiste-compositeur du 
paysage, conservateur de 1’architecture et des compositions de jardins, historien 
des jardins. La bibliographie des travaux scientifiques et des projets de jardins,
demontre I’enorme etendue de son oeuvre scientifique. Les exemples annexes mon-
trent les etapes particulieres des travaux de projets ainsi que les divers rapports
de 1’auteur envers le proces de la reconstruction.

719.6 (438)
W anda Pencakowska — La region des Pieniny dans les elaborations pfanistes de 
Gerard Ciołek. Plan d ’amenagement spatial du Parć National de Pieniny, d ’une 
naturę et d’un paysage a caractere unique, expose grace a sa petite dimension 
aux consequences destructives des proces economiques et du tourisme en masse.
L'oeuvre est completee par une etude de I entourage paysagesque du reservoir 
de Niedzica.

712.2.025.3 (433)
W anda Genga -  Projets de reconstruction des jardins hisoriques, selon Gerard 
Ciołek.

72.01:719.1
Zbigniew Gqdek — Formation des objectifs dans le paysage (I). L’auteur presente 
la possibilite de conciliation des divergences provenant de la necessite de conser- 
vation du paysage, en meme temps que de la construction dans ce paysage d ’objec- 
tifs de grandę dimension, presentant un grand contraste aw ec le fond paysagesque. 
Analyse de la relation entre 1’objectif et le paysage, provenant de la construction 
du batiment, de la composition du fond, de la formę et de la cooperation.

728.94:711.437
Andrzej Solecki — Les formes spatiales de la construction rurale. Les batiments de 
menage dominent dans 1’image structurale des colonies rurales. La formation des 
unites de production en des ensembles spatiaux caracteristiques, est influencee par 
toute une quantite de facteurs. L’auteur en discute les plus importants, a savolr: 
la specialisation, la co-dependance, la dispersion, 1’importance de la production, 
la sculpture du terrain et les liaisons de 1’objectif avec 1’organisation spatiale  
des terrains de culture.
Maison du technicien a Cracouie. Concours SARP no 414. Les projets no 16 (I prix) 
et no 1 (II prix) ont ete elabores par la meme equipe d'architectes. Les deux 
projets sont largement decrits dans les articles «Remarques des auteurs sur les 
projets no 16 et no I» et «Au sujet du re!evement du niveau»,

72.071.5 (433)
Krystyna Procner — Avant le diplóme. Conwersations avec les etudiants de cing facul- 
tes d ’architecture, tenues dans les centres pricipaux academiques en Pologne, sur 
le theme des idees concernant leur profession futurę, la place qu’i!s devront oc- 
cuper dans le milieu architectonique ainsi que dans la societe, pour laquelle ils 
devrónt travailler.

061.4:73/75 (438)
Jerzy Olkiewicz -  2eme Festival des Beaux-Arts. Impressions sur le 2eme festi- 
val varsovien des beaux-arts. Le trait caracteristique du courant de l’art polonais, 
c'est — selon l’auteur — un accroissement constant du besoin d'expression.
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378.9:72 (433)
Stefan Hołówko -  Ecole cTEtat d‘Architecture du nom de Stanisław Noakowski.
Historiąue de 1’EcoIe d'Etat d ’Architecture du nom de St. Noakowski, Instruisant 
les femmes dans la profession de techniciens d'architecture — a 1’occasion de 
l'attribution du prix annuei de la SARP a une des eleves terminant les etudes
a cette ecole.

75 (438)
Andrzej Markowski — Confrontations. Conversation avec Stefan Gierowski. La crea- 
tivite de ce peintre contemporain polonais se caracterise par un tres fort element 
emotionnel, ainsi que par le principe appliąue consequemment d'elimination et 
d'emploi des moyens traditionnels (peinture a 1’huile),

711.551 (47)
Leszek Leśniak -  Batiments dans le nouveau centre de Taszkient. Description d ’une 
maiśon de marchandises, d’un cinema et d’un centre de commerce — premieres 
realisations du nouveau centre de Taszkient, determine par un concours de 1964.

72.00(439) :69 (581)
Mieczysław Wróbel -  Realisations en Afghanistan. Objectifs projetes par 1’auteur 
et realises par les specialistes-constructeurs polonais dans les conditions d ’óvolution 
rapide de la construction afghane — en partant des materiaux et methodes ar- 
chaiques jusqu’au beton arme, 1’acier et la prefabrication.

72.036.9
Andrzej Basista — Essais de guerison de 1’architecture, par Van Doesburg. Apport
de 1’architecte hollandais dans les recherches d’une nouvelle et pure formę archi- 
tecturałe — entrepris avec le concours de Mondrian et du groupe «de Stijl».

378.9.72
Wykusz -  Colonne des etudiants
Adam Szymski -  Mouvement scientifique d’etudiants: continuation d’une discussion, 
commencee dans le numero 3/68 de l’«Architectura». Ryszard Jurkowski -  Reponse 
du professeur: Courte discussion sur la nouvelle conception des etudes a la Fa- 
culte d ’Architecture de i ’Universite Polytechnique de Cracovie. Emilian Zoga — 
Les valeurs perissantes des regions: 1'auteur demontre la necessite pressante d'une 
inventarisation detaillee et d'une conservation compIexe des monuments historiques 
de l’architecture regionale. Piotr Saternus -  Suivrons-nous 1’epoąue? Continuation 
d’une discussion sur le theme des stages d’etudiants.

Coflepacamie

72.00(438)
Boni^ex 3a6jio itK iiH  — 3 <ik o jir o b ć ih h łih  n p y r  h o jib c k o m  a p x jiT e K T yp u . A b -
t o p  cTaTŁM OTMenaeT, h to  b  nocjie^Hee b p s m h  noAbCKPie apxnT6KTopŁi 3a- 
BoeBajiM ce6e npn3H am ie 3a py6e2KaMH CTpaHbi; Ha KO H Kypcax, to  h  ae jio  
Harpa^bi nojiynaiOT nojibCKiie apxnTeKTopbi, MHorae M3 h m x  iio c to h h h o  
paSoTaioT 3a py6e2KOM, m 3aHMMaioT TaM BMflHoe MecTO. B  KanecTBe  
npHMepoB, aBTop yKa3biBaeT Ha Mai^en HOBMijKoro, TBopija 3 HaMeHMToro 
ToproBoro ijeHTpa b  P a jie ił  m  Ha HHa JIio6MHa-HMH, paGoTaiom ero HŁIHe 
b  B o cto h c  m yflM Bjiaiom ero Mnp cbommm  opMrMHajibHbiMM npoeKTaMH. 
H apn ^ y c s t h m , a s ro p  He b h a h t  BHyTpii CTpaHbi oco6bix, mam  x o t h  6bi 
paBHbIX no 3HaHMM0CTIl, ynOMHHyTbIM 3arpaHMHHbIM AOCTMHCeHMHM o 6 b ex-  
TOB, nOCTpoeHHbIX nOJIbCKHMPI apXMTeKTOpaMM. npHHMHbl pa3pbIBa Me^KAy 
AeMCTBMTeJIbllOCTbK) H nOTeHHIiajIbHblMM B03M05KH0CTHMH nOJIbCKOM apXM- 
TeKTypbi BHyTpn CTpaHbi, aBTop ycMaTpMBaeT b  to m , h to  b  I lo jib m e  ap- 
xHTeKTypa, K a x  MCKyc c tb o  3aHHJia noAHHHeHHoe nojionceHMe no cpaBHeHMio 
c TexHPiKOH CTpopiTejibCTBa. KpoM e Toro, MHoro 3HanaT TaKxce sk o h o m m - 
n ecK iie  orpaHMHeHMH, HaKJiaA^iBaiomiie y3A y Ha TBOpnecKpie ycTpeMjieHMH 
apxMTeKTopoB. H o ocHOBHan npHHHHa 3Toro pa3pbroa, no MHeHHio aBTopa 
KpoeTCH b  SiopoKpaTMHecKOH perAaMeHTaijMM npoeKTHpoBam iH, b  oGujimm 
BCHHeCKHX HOpMaTMBOB M OrpaHMHeHPlM BblMTM M3 KOTOpblX apXHTeKTOpy 
n e no3BOJieHO, Aa^ e  h  b  to m  cJiynae, e c jin  ero  npoeKT He b b ix o a h t  3a 
paMKM SKOHOMHHecKoii i;ejiecoo6pa3HOCTM.
MTaK, HanpuMep, u po ijeA yp a yTBep^KAemiH npoeKTa, Tp eSyio m aa  co rjiaco -  
BaHMfl ero  co MHOPKeCTBOM MHCTaHLI.TiM, KaJKflaH H3 KOTOpbIX CTpeMMTCH 
CKa3aTb cBoe c jio b o , Bbi3biBaeT m h o jk c c tb o  HapeKaHHM, T ax  x a x  jnoSaa  
CBejKaa pi opurHHajibHaH K^eH apxpiTeKTopa-npoeKTnpoBm nKa, o6H3aTejibHO 
BCTpenaeTCH C npOTHBOAeriCTBMeM XOTH 6bl CO CTOpOHbl OAHOH H3 HHCTaH- 
IIHH.
H a  KanecTBe apxM reKTypHoro npoeKTPipoBaHHH b  n o jib in e  OTpni^aTejibHO 
CKa3biBaeTcn h  c a n a  opraHMaaijMH npoeKTHbix k o h t o p . CnCTeMa 3 apnjiaTbi 
nocTpoeKa Tax, h to  Bce ynacTHHKM npoi*ecca  npoeKTHpoBam iH c t p c m h t c h  
k  CKopepmieił BbiAaTie  nepTeaseii, h to  j ie m e  Bcero  CABJiaTb n p n  maSAOHHOM 
npoeKTMpoBaHiiH c MexaHHHecKpiM npiiMeHeHneM HopMamBOB,

711.455.4(438)
E m u B pihhhhkhm 3oH a OTAbixa a n io s e i; .  B  o6m ew  nAaHupoBKe KypopT- 
HO“03AOpOBHTenbHOH 30Hbi BM cjia-ycTpoH b, AOJiHHa H m oBita npeAHa3Ha-
neHa noA opraHPiaaijHio 30Hbi OTAbixa. n po eK T  3acTpowKH s t o h  3 o h b i 
AOAJKeH AaTŁ» H anajio CTponTejibCTBy Bcero  KOM njieKca. YHHTbiBaa B a x -  
h o c t b  3Toro npoeKTa, KOTopbiii AOAx«:eH onpeAeAMTb OyAyn^HM xapaKTep  
KypopTa, 06nśecTBO nojibCK nx apxnTeKTopoB (C A P n )  oSb h b h j io  3 aKpbiTbin  
KOHKypc Ha cocTaBjieH iie npoeKTa njiaiiHpoBKM 30h b i h  Ha apxMTeKTypHbie 
npoeKTbi OTAejIbHŁIX oStsCk t o b . npnHHTb y n acT u e  b  KOHKypce Sb ia h  n p ii-  
rAaineHbi 3 rp y n n b i apxiTTeKTopoB, paooTaioim ie b  C nA e3iin .
KpoM e rpaAOCTpoMTeAbHbix pi apxiiTeKTypH bix p em eim ił, ynacTHUKU k o h -
K y p ca  AOJI3KHBI SblAPI AaTb OTBeTbl Ha HeCKOJlbKO BOnpOCOB, B HaCTHOCTH:
— KaKO Ba AOJi^KHa 6biTb nanSo jiee  npaBPuibHaa nponycK H an  cnocoSHOcTb, 
pijipi eMKOCTb 30Hbi OTAi>ixa AaHH0r0 TPina?
— K a K  jiy n m e  B cero  opraiiM30BaTb oOcjiyjKHBaHpie OTAbixaiomHX b  30He? 

KaKO Ba Han6oAee npaBMAbHan KOHiteni^MH (|)yHKi^HOHaAbHbix m npo-
CTPaHCTBeHKbix pemeHPiii, cpeAM xo iBonncH oro ropHoro nefł3axca, m Me- 
t °A ł i  CTpoMTejibCTBa Ha TpyAHOii ropnow TeppMTopMH?
B  MTore KOHKypca, nepBori npeMMM yAOCToeH npoeKT rp y n n b i apxwTeKTO- 
POb  b  cocTaBe: Hec.naB n  U p eu a  K o t c a b , E acm h  3wrMyHA BHHHHitKHe. 
nAon^aAb aoHbi oTAbixa cocTaBjm eT o k o a o  100 ra . B  c o o t b c t c t b u h  c  Bbi- 
6paHHbiM npoeKTOM, 3Aecb HaMenaeTCH nocTpoMTb 16 a o m o b  OTAbixa, 
BKAionan Bce Heo6xoAHMoe MH»ceHepHoe oSopyAOBaHPie. MaKCHMajibHan 
eMKOCTb soHbi ycTapioBAeua Ha 2500 KoeK, b  tom  h h c a c  280 KoeK a jih  JieT“ 
h h x  Aarepefi.

III



y^MTbiBaa y^aJieiiHOCTb 30Hbi v)T KypopTHbix MecTHOCTeii ycT p on e  m B ncjia , 
npoeKT upeflycMaTpKBaeT CTporrrejibCTBo pa3Bjrron ceTM o 6 c jiy 5KMBaK>iulMX 
npeAnpMHTMH. S^ ecb  GyAYT riocTpoeHbi: pecTopaH Ha 70 MecT, Kacpe — 
Ha 100 MeCT, npOAOBOJIbCTBeHHbIM M npOMTOBapHO-TypMCTMHeCKMH Mara3MHbI, 
kmock c npoxjiaAHTejibHbiMH HanwTKaMM, kmock c ra3eTaMii, napMKMaxepc- 
Kan, KOCMeTPiHecKMM Ka6 iiHeT, ca n o n m a a  MacTepcKaa, npoKaT cnopTMBHoro 
MHBeHTapa, OT^ejiemie cbh3m ; m3 HMCJia KyjibTypHO-6biTOBbix o 6b»eKTOB, 
npe^BMAHTCH CTpOMrejiBCTBO: KJiyGa co  3pnTejibHbiM 3ajiOM Ha 200 MecT, 
KOHD,epTHOM paKOBMHbl Ha 600 M.eCT C o 6opyAOBaHHeM RJIH JieTHHX KMHO- 
ceaHCOB. M3 cnopTMBHbix coopyHcemiM npeAycMOTpeHbi: 10 BOJien6 ojibHbix 
njiomaAOK, 4 ■ 6 acKeT6ojibHbix, l  — jierKoaTJieTPiTHecKaa m iom aAKa, 4 TeH- 
HMCHbix KopTa, 1 cpyTGojibiioe n ojie, KynajibHbiM KOMnjieKC, GaccenH c jih- 
rymaTHMKOM a -̂ b  A^Ten, astckmc caAKKM m nrpoBbie nnom aAKii, jicahhom 
eCTeCTBeHHblH KaTOK, yCTpOMCTBa A*11̂  3MMHMX BMAOB CnopTa. B  OSjiaCTH 
3ApaBOOxpaHeHMH n p eA nojiaraerca  nocTponTb nojiiiKjuiHMKy. I l3  o6TbeKT03 
KOMMyHajibHbix y c jiy r  npeAycMOTpeHO cTpoHTejibCTBo: M exaH naecK on n p a-  
aeaHOM, peMOHTHbie MacTepcKne, ra p a n o i Ha 16 aBTOMauiHH aAMMHMCTpan.MPi, 
cToaiiKH n a  30 aBToSycoB.
0 6 uimm CTpoHTejibHbiii oG'beM 16 aomob OTAHixa — 163 300 m3, — n p o a n x  
3ASHJ1M — 36 464 M3.

712/719.071.1(438)
M nxaji IllHMaHCKMH — n p oc|)eccop  repapA  U,HOJieK. B o  BpeMa jibihchok 
nporyjiKM, 15 <$>eBpaJia 1966 roAa ecxaiaHHO b K apnaTax yM ep. BbiAaio- 
HIMHCH nojibCKMM ,apxMTeKTop npocjjecoop aoktop repapA  IJnojieK. CTaTba 
n o cB a n ie iia  TBopneCTBy npotjpeccopa U>iojieKa, BMAnenmero nojibCKoro 
cnen.PiajincTa no  apxMTeKType n ensaa^ a m 3HaTOKa napKOBbix KOMnoanijnpi. 
l lo c j ie  KpaTKOM Gnorpacjpim npocjjeceopa aBTop AaeT n °APoGHyio xapaKTe- 
pMCTHKy ero  TBopaecTBa, c yaeTOM 3acjiyr A-11#  nojibCKoro napKOBoro 
x o 3HHCTBa. llp oc^ eccop  Il,HOJieK coGpan oGmnpHbin MaTeppiaji no  ncTopim  
n  HbmemHeMy coctohhmio nojibCKnx napKOB, Gbiji opraRnaaTOpoM My3eeB  
CTapMHHOII HapOAHOM apXHT6KTypbI, COBAaTeaeM HeCKOJIbKMX nOJIbCKHX 
Han,noHajibHbix napnoB . O BcecTopoHHOCTM n  oGhimphoctm 3HaHnn hokom- 
Horo n p o & eeco p a  cBMAeTeabCTByeT n e p e a e u b  ero  H ayaHbix tPYAOB, Hann- 
caHHbix Ha TeMy HapoAnoii apxiiTeKTypbi, npocTpaHCTBeHHOił njiaHnpoBKM, 
rpaAOCTpoHTejibCTBa, C T a p n H H b ix  nojibCKMX napKOB, oxpaH bi naMHTHMKOB 
CTapMHbi n  np .

719.6(438)
B an  Aa IleHiiaKOBCKaa — P a n o n  n e m iu b i — n o  pa3pa6oTKaM npocj). TepapAa 
U,iiojiKa. PaiioH  IleiiMH, h  b nacTHOCTii r p y n n a  T p e x  KopoH , neHMHKM, 
CoKOJiMiia m KaiibOH A yn an n a , no KOTopoMy ajih TypncTOB opraHH30BaH 
cnycK  Ha njioTax, ripiiKaAJiejKMT HecoMHeriHo k  nanG ojiee jKMBonncubiM 
n  oaapoBaTejibHbiM yrojiKaM riojin n in . r io  otom npMapme, a TaKnte pyKO- 
BOACTByacb CTpeMJieHMeM coxpaHMTb b  nenpnKOCHOBei-mocTM npnpoAY  
neHMH, 3Aecb b 1954 roAy Gbiji oprariMSOsaH tbk HasbrcaeMbin neHMHCKMM 
Hai^MOHajibHbiM n a PK, oahh H3 caMbix n,eHHbix nojibCKnx sanoBeAHMKOB. 
H a npoTHHceHMM 1958--1960 roAa np ocp eccop  IJnojieK c rp y n n o n  paSoTHMKOB 
KacpeAPbt npocTpaHCTBeHHon njiaHnpoBKM ApxMTeKTypHoro OTAeJieHMH 
KpaKOBCKoro nojiMTexHMHecKoro MHCTMTyTa pa3pa6oTaji npoeKT Gnaro- 
ycTpoMCTBa n ap n a . IIpoeKT ncTpeSoBaji KpynHOM HayHHO-nccjieAOBaTejib- 
ckom paSoTbi m npeAycMaTpMBaji p e n ie n n e  Bcero KOMnjieKca BonpocoB  
CBH3aHHbix c cymecTBOBaHneM na  TeppMTopnn n a p n a  HacejieHHbix nyHK- 
tob, TypncTMHecKHX h  A Pyrnx oo-beKTOB. IIpoeKT nojionceH b ocHOBy 
pemeHMM o tom, hjim hhom ncnojibsoBaHMM IlapK a.
B  1963—1964 roAax  MnHMCTepcTBO boahoto xo3HMCTBa npMHHjio pemeHMe 
o cTpoMTejibCTBe Ha KaHbone .H ynanna b neHMHax rMAPoy3Jia. 
CTpOMTejIbCTBO TMAPoysjia M BOAOXpaHMJIMina B otom MeCTe, BblSBajIO He- 
o6xoammoctb TinaTejibHoro M synerm a nocaeACTBMM BMemaTeabCTBa n ejio -  
BeKa b ycTaHOBHBiiiMeca BeKaMM npMpoAHbie ycjiOBMa IleHMH.
TaKoe M syaeHne Gbijio n o p y n en o  n p oc^ eccop y  I^MOJieny. CocTaBJieHHaa mm 
AOKyMeHTan;Ma 6biJia oci-iOBana rra coBepmeHHO HOBaTopcKnx MeTOAax. 
Ilpoc^ eccop  IJ(HOJieK c noMOLAbio c|DOTorpac|)MM pa3pa60Taji KOMnjieKC chm- 
mkob cynj;ecTByionj;MX ynacTKOB neM3axca, m naH ec Ha cpoTorpacpMM BOAaoe 
3epKaJio 6yA ym ero  BOAOxpaKHJiMmla, non asaB  TeM caMbiM M3MeHeHMa 
b neiisaJKe, KOTopbie npoM30MAyT n o cn e  oKOHaaHMa CTpoMTejibCTBa tm- 
A poysjia .

712.2.025.3(438)
B an Aa Tenra -  Bjunoerpam iM  k CTaTbe o TBopnecTBe npocp. TepapAa
ll,nojiKa. IIpmboamtca  n epeaeH b 10 MJunocTpaAMM c h oapoShbimm n oacH e- 
HHflMM.

72.01:719.1
35nrHeB Fohack — naan npoB K a oorbeKTOB u  n x  BnncbiBaHne b neM3aat.
n e p B a a  CTaTba M3 3aAyMaHH0M cepMM Ha oTy TeMy. B  CTaTbe npMBOAHTca 
ocHOBHbie nojioaceHHH w TepMMiiojiorMa, npMHaTaa aBTopoM n p n  M3yaeHMM 
B onpoca B3aMMHOM K0Mn03MAMM 06-beKTa M npMpOAHOrO MAM MCKyCCTBeHHO 
co3AaHHoro neMsanca.
B  ocH oey  M3yneHMa B onpoca aBTop nojioncMji ,,pejian,MM” mjim coothohi€ hmh 
MeacAy MCKyccTBeniibiM o 6rbeKTOM m ero  neM3axcHbiM <J)Ohom . 3 tm cootho- 
ineHHa ycTaHOBjienbi b nopaAKe M3yaeHMa npMMepoB yace nocTpoeHHbix 
coopyJKeHMM. AnajiM3 cooTiiomeuMM no3BOJiMJi ycTanoBMTb paA npMHn;MnoB, 
AaK>ru;MX B03M0xcH0c.Tb c03HaTejibH0 npiiAaBaTb oSneKTy cpopMbi b tom mjim 
mhom cTeneHM cooTBeTCTByK)in,Me <J>opMaM neM3a5Ka.
A btop pa3JiMHaei’ tpm rp ym ib i oShoktob 0Kpyxę;eHMM neM3axca: 1) npMpoA- 
Hbie oóHeKTbi, BX0AHin;Me b coct0b (|>OHa, a mmchho HeSo (cojiHn;e, oSJiana) 
m cKpyxcaKnij;aa TeppMTopna, 2) npMpoAHbie oSnenTbi, nepecjDopMMpoBaHHbie 
SaargAAPH A^HTenbiiocTM HejiOBena (APeBecHBie Hacan^A^HMa baojib A 0P°r» 
b ropoA ax m nocejiK ax m 3epK aaa boa — BOAOxpaHMJiMiu;a pi npyA^Pj 3) wc- 
KyccTBeiiHbie c o o p y ^ e m ia , <$>opMa kotopbix nejiMKOM 30bmcmt ot AeH" 
TeJIbHOCTM JHOASM, (AoporM, ceTb CBa3M Majioro TOKa m oHepreTMHecKMe 
ceTM, Tp^ SonpoBOAni, ncKyccTBeHHbie coopynceHMa n a  A oporax m BOAax, 
3AaHMa, i-jacejieHHbie nynKTbi pi np .)
CMCTeMaTM3MpoBaB TaKMM oGpa30M OKpynceHMe G yAYW ro oSneKTa, aBTop 
paccMaTpiiBaeT aaTeM „pejiaijPiM” mjim cooTHomeHMa Me^KAy otmm OKpyace- 
HiieM pi npoeKTMpyeMbiM oSTbeKTOM. M 3yaaa cooTHomeHMa oG neK T-nepisa^, 
aBTop ycTanaEJiMBaeT noHHTue ,,cTeneiib  noAHMHeHHOctm’ ’ oG^eKTa n e n -  
3a2Ky. H a cJ)OHe neMoansia o&beKT BcerAa AaeT onpeAejieHH^iwi KOHTpacT, 
CTeneHb KOTOporo MOHieT Gbitb pa3JiMHH0M. KpaMHMe tohkm K O H T p a c T a . 
oG^beKT nojiHOCTbio 3acaoH aeT neM3axc pijim AOMMHMP y eT B HeM — 3T0
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nojm biii KOHTpacT. IIpoTMBonojioxcHocTb 3Toro — cooTB&TCTBMe nojiynaeTCH  
ecjm  oSrbeKT GyAynn n p o 3paHHbiM, antypHbiM, hmskmm h  t . n . coBepmeHHO 
He MeHHei n p en a iero  n en saaca , to ecTb He BM^eH n a  ero  4)OHe.

728.94:711.437
AH^Hteii CojieijKim — O npocTpaHCTBeHHbix 4>opMax cejibCKoxo3HMCTBeH- 
Horo CTpoHTejibCTBa. H acejieH ne cejia , b  OTJiMHne ot ropoAOB npnHaAJiejKMT 
k  oahom npocpeccMOfiaJibHOM rp y n n e. 3 to onpeAejineT xapaKTep 3acTponKM 
cejia  m ero  OTJiMHne ot ropoACKon 3acTpoMKM. A btop hpmboamt npnM epbi 
KpeCTbHHCKHX Ab ° P OB (y CaAbG) np M TpaAMU,HOHHOM CMCTeMe BeAeHHH x o -  
3HMCTBa, M npM ClieillIiaJIH3MpOBaHHOM CriOCOGe. MCXOAHOii TOHKOM AJIH 
npoeKTMpoBaHMH KpecTBHHCKOJi ycaAbGbi BO B cex  c j iy n a a x  HBJineTeH A^a- 
rpaM iia opraHM3au[HM TpyAa. t ła  ocHOBe otom AnarpaMMbi onpeAejineTCH He 
tojibko xapaKTep OTAejibHbix CTpoeHMM, ho m B3anMHoe mx pacnojiojK em ie. 
BTOpbIM (paKTOpOM 01ipeAeJlHK)H^MM XapaKTep 3aCTpOMKM cejia  HBJIHeTCH 
pejibetp MecTHOCTii. B an tn oe  3HaneHne npnAaeT aBTop TaKnce MecTHon 
TpaAHI^MM CTpOMTejIbCTBa, HTO AO^^HO npMHMMaTbCH BO BHMM3HMe npM 
3acTpoMKe ceji. OAHOBpeMenHo cjieA yei' ynnTbiBaTB BecbMa BancHbin (p ax-  
Top, a  MMeHHo cbhsb ycaAbGbi c nojiHMM.
B  n o j ib in e  cym;ecTByeT ripaBMJibHaa TeHAeHijMH 3acTponKM cen  rpynnaMH  
ABopoB. TaKMe rp yn n b i hjim K.OHu.eHTpaijnn coBepmeHHO 3aKOHHBi p,Jia 
M HorooTpacaeBbix m MejiKOTOBapHbix KpecTbaHCKnx xo3hmctb. npM cneijMa- 
JM3Mp obaHHbix xo3aiiCTBax caeAyeT CTpeMMTbca k  TanoMy pacriojio^Kennio 
crp oerm ii hto&bt cyMMa aarpaT TpyAa n a  OTAejibHbix npoM3BOACTBenHbix
JIHHMHX GblJia MMHMMajIbHOM.
A om TexnpiKa b  KpaKOEe. KoHKypc C A PII J\r° 414. — P em eH n e x o o p n .  
Ilep B aa  HarpoAa npMCBoeHa aBTopaM npoeicTa JV° 16, BTopaa — TeM 2Ke aB- 
TopaM n o  npoeKTy JNTa 1. OGa npoeKTa nmpoKO oScy^KAenbi b CTaTbax 
,,ABTopcKMe 3aMenaHHH o npoeKTax JVe 16 m JV» 1 m , ,0  noB bim eram  
ypoBH a” .

72.071.5(438)
KpHCTMHa I lp o iin ep  — n ep eA  AMimoMOM. B eceA a aBTopa c mojioabimm 
jhoahmm, 3aKaHHMBaiomnMH n y p c  oGyneHMH Ha apxnTeKTypHOM OTAejieHMM 
HecKOJibKMx Bbicinwx TexnMHecKMx yHe6Hbix 3aBeAeHMM nojibniH . K a x  
BbiTenaeT H3 GeceAHi, MOJiOAbie apxnTeKTOpbi CHMTaioT, hto TeopeTnaecK aa  
noAroTOBKa, KOTopyio ohh nojiyHMjni He AOCTaTOHHa ajih Bnojm e caMocTo- 
HTeJibHOii AeHTejIŁ,HOCTI1> Hto HyiKHa a -̂ h t bjibHan npaKTMKa. K p oM e Toru, 
no h x  MHeHMio Heo5xOAHMa pecpopMa caM oro n p o n e c c a  npoeKTMpoBaHMa, 
Tax Kax paGoTa b npoeKTHbix KOHTopax He MosceT a stb  apxMTeKTopy Ha- 
croam ero  yAOBJieTBopenMH.

061.4:73/75(438)
E5KH OJIbKeBMH — BapiHaBCKMM (JłeCTJlBajlB H30Gpa3HTejIbHbIX HCKyCCTB.
B  B apm aB e coctohjich II OecTMBajib M3oGpa3MTejibHbix Menycctb. 3 kciio- 
HMpOBaJIMCb npOM3BeAeHMH B OCHOBHOM BapiHaBCKMX XyA05KHHKOB. B  CTa- 
Tbe AaeTCH KpaTKirii othct o c|>ecTMBajie n  noAnepKMBaeTCH poct CTpeM- 
JieHMfl XyA02KHMKOB K 3KCIipeCCMBH0CTM, Bbipa3MTejIbH0CTM MX npOM3Be' 
AeHMił. HecMOTpa Ha to, hto HaiiiMM xyA05KHMKaM iinorA a GpocaiOT oGbm- 
HeHne b noAPaxcaTe.nbHOCTH, — nnm eT aBTop, — cjieAyeT CKa3aTb, hto 
TOJIbKO HeMHOrOHHCJieHHbie SKCnOHaTbl BbICTaBKM nOKa3bIBaiOT Ha CTpeM- 
jieHMe aBTopoB cjieAOBaTb nporpaMMaM Teicym iix TeHAeKi^Mił MHocTpaHHbix 
lieHTpOB MCKyCCTBa.

378.9:72(438)
CTe4>aH I ojiobko  — roeyAapcTBeHHoe apxMTeKxypHoe yH ium m e iim . CTa- 
HMCJiaBa HoaKOBCKoro, B  TenymeM  roAy H cnojinaeTca copoK  aeT co ah b  
opraHH3aiiHM b B apm aB e HCeHCKoro apxHxeKTypHoro y n iu in m a  (Tnna 
cpeAHen mKOAbi) a -JIH nOAroTOBKii tcxhmkob, pncoBajibm,MKOB n  HepTeni- 
hhkob ajih paGoTbi b apxHTeKxypHbix MacTepcKMx. A btop js^aer KpaTKyio 
cnpaBKy o cyAHGax mKOAbi b TeneHMe 3tmx eo p o n a  JieT, hpmboamt <$»a- 
mmjimh BHAHbix apxHTeKTopoB, KOTopbie b pa3H oe BpeMH npenoAaBajm  
b  3Toii HiKOJie. Oahhm  H3 npenoAaBaTejiew mKOjibi Gbiji ao bomhbi h bi- 
HemHMH npeAceABTeJib rocyAapcTseHH oro CoBeTa IIH P  M apmaji n o jib im i 
M apnaH CnbixajibCKMM.

75(438)
A. MapKOBCKHH — KOH4)pOHTaHMH. B  peAaKIlMOIIHOM pa3AeJie ,,KOHC|)pOH- 
Tau,MH” npHBeAeHa GeceAa co CTec^anoM TepoBCKMM, EbZAaioniMMca nojib- 
ckmm xyAOH^HiiKOM n a  TeMy oG ero  TBopnecTBe.

711.551(47)
Jlem eK JlecHHK — OGT.eKTBi HOBoro n,enTpa TamKeHTa. BneHaTJiemiH ot 
noe3AKH b TamKeHT. A btop xenjio  oi'3biBaeTCH o ropoAe n  o 3acTpoiiKe 
iieHTpa. OcoGoe BHUMamie aBTop oGpam;aeT Ha npeK pacH oe n o  ero  MHeHMio 
3AaHMe HOBoro kmiio Ha yji. A jin m ep a  HaBOM.

72.00(439:69)581
M enucjiaB B pySejib  CTponxejiBCTBo b At^raHMCTane. A btop CTaTbM nojib- 
ckmm apxMTeKxop M chmcarb BpyGejiB, A-^HTG^BHoe BpeMH paGoTaeT b A43’ 
raHMCTaHe. B  cTaTbe oh npiiBOAMT KpaTKMe AaHHbie o nocTpoeHHbix n o  ero  
npoeKTy o6 ,beKTax.

72.036.9
A ha^ 6 1̂ BaTMCTa IIonbiTKa 03AopoBJieHMH apxnTeKTypbi B aH -^ecG ypra.
npoAOJi5KeHMe cepMM OTaTeM n o  mctopmm pa3BMTMH apxMTeKTypbi noA  
oGiumm 3ar:iaBMeM ,,ApxMBOJibxa” . B  peu,eH3MpyeMOM CTaTbe, rbtop AaeT 
xapaKTepiiCTMKy HanpaBJieiiMH b  rojuiaHACKon apxMTeKType nojiyHMBmero 
Ha3Bam ie „Heo-njiacTMnM3M” , npeACTaBMTejiM KOToporo Gbijim oG-beAHHeHbi 
BOKpyr ncypHaAa „A e CTinib,;. ^eHTejin stoto HanpaBJieHMH paGoTajin 
b TojuiaKAHM BO BpeMH nepBOii mmpobom bomhbi m HenocpeACTBemio n ocjie  
Hee.

378.9.72
„B Ł in ym ” (CryAeiiHecKaH CTpaHiiHKa) — AAaM IIIbiMCKMM — CTyAeHnecKoe 
HaynHoe ABM^Keroie — npOAOJT2KeHMe AHCKyccmm HanaTOM b HOMepe 3/68 
„ApKMTeKTypBi” . Pj^mapA lOpKOBCKMii — O tbct  np oc|)eccop a: — KpaTKoe 
oGcyncAeHMe hobom KOHiieniiMM 33hhtmm n a  ApxMTeKxypHOM OTAejieHMii 
KpaKOBCKoro nojiMTexHMHecKoro MHCTMTyTa. S mmjimrh 3 o ra  — O mGHyiii;Mx 
KyABTypHbix i^eHuocthx p ern on a: — rbtop noAnepKMBaeT Heo6xoAHMocTb 
npoBeAeHMH AeTanbuon MHBeTapM3au,MM m KOMnjieKCHOM KOHcepBau,MM n a -  
mhthhkob penioH ajibH oro cTpOMTeAbCTBa. n eT p  CaTepHyc — noMAeM jim 
b Hory co  BpeMeHen? — npoAOJUKeHMe AI/ICKyccMM Ha TeMy o CTyAeHHec= 
kmx npaKTMKax.
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Przegląd problemów krajowych

BIULETYN INSTYTUTU URBANISTYKI I ARCHITEKTURY, NR 26
Na uwagę zasługuje interesujący artykuł Wojciecha Kalinowskiego pt. „Rola ośrod
ków historycznych w miastach współczesnych” . Na wstępie autor zwraca uwagę, 
że miasto, a właściwie każdy funkcjonujący dziś układ osadniczy, jest organizmem, 
który nieustannie przechodzi przekształcenia społeczne, gospodarcze i przesirzen-^ 
ne. Każdy z nich przechodził swoje okresy prospenty lub zastoju czy nawet „cho
roby” lub upadku. Przeważająca większość miast europejskich powstała wiele wie
ków wstecz; każde z nich przechodziło kolejne przekształcenia będące wynikiem 
postępujących przemian społecznych, gospodarczych, politycznych militarnych i in. 
Na obszarze Polski istnieje ponad 1400 miejscowości, które pełnią dziś lub niegdyś 
pełniły funkcje organizmów miejskich, w tym ponad 700 reprezentuje pewne war
tości zabytkowe z punktu widzenia sztuki czy historii kultury materialnej. Wartości 
te są oczywiście zupełnie różne w odniesieniu do poszczególnych miast i wśród 
wspomnianych 700 miast są zarówno takie perły urbanistyki i architektury jak Za
mość czy Toruń, jak i dziesiątki miast, w których zachowały się jedynie poszcze
gólne obiekty zabytkowe, czy nawet tylko ślady dawnego rozplanowania. Podobne 
lub nawet nieraz większe zagęszczenie miast historycznych występuje na terenie 
całej Europy.
Wielokrotnie podnoszone było zagadnienie sprzeczności pomiędzy postulatami pla
nistycznymi, wynikającymi z potrzeb rozwijającego się miasta, a postulatami kon
serwatorskimi, dążącymi do zachowania wszystkich historycznych wartości dawnego 
ośrodka. Sprzeczności te są pozorne i niesłusznie wyolbrzymiane. Niemal w każdym 
przypadku istnieje możliwość zaspokojenia potrzeb współczesnego miasta przy za
chowaniu wszystkich walorów historycznych I plastycznych jego dawnego układu. 
Nieliczne są wypadki, które wymagają obustronnego kompromisu (np. przesunięcia 
obiektu zabytkowego, przebicia arterii komunikacyjnej itp.). W wielu wypadkach 
przez odpowiednią korektę założeń programowych, czy projektowanych rozwiązań 
przestrzenno-architektonicznych można uzyskać alternatywę zgodną z postulatami 
zarówno konserwatorów, jak i planistów. W wielu wypadkach poprawne rozwiąza
nie przestrzenne nie tylko nie zniweczy historycznych walorów dawnego ośrodka, ale  
przeciwnie podkreśli je i wydobędzie nowe efekty estetyczne zabytkowej zabudowy. 
Autor podkreśla, że wielkie zniszczenia ostatniej wojny spowodowały, że w Polsce 
otoczono sprawy ochrony zabytków szczególną pieczą ze strony państwa. Ustawa 
o ochronie dóbr kultury z 1962 r. oraz szereg zarządzeń dotyczących metod postę
powania przy przebudowie ośrodków historycznych w dużym stopniu zabezpieczają 
dzielnice zabytkowe naszych miast przed zniszczeniem, lecz oczywiście nie mogą 
określić ich funkcji w organizmie miejskim. To już jest rola współczesnego urba
nisty. W spontanicznym odruchu uratowania dla przyszłych pokoleń zniszczonych 
przez wojnę ośrodków historycznych podjęto w pierwszych już latach powojennych 
odbudowę dzielnic zabytkowych Warszawy, Gdańska, Poznania, Wrocławia i wielu 
innych miast.
Przeważała wówczas spontaniczna chęć rekonstrukcji dawnej zabudowy nieraz 
w sprzeczności z ustalonymi metodami konserwatorskimi, która nie pozostawiła cza
su na przemyślenie roli tych dzielnic w przyszłych organizmach miejskich. Tenden
cje te zbiegły się jednocześnie z olbrzymimi potrzebami mieszkaniowymi w zniszczo
nych miastach, gdzie trzeba było jak najszybciej zapewnić powracającej ludności 
dach nad głową. Skutkiem tego największą część odbudowanej kubatury w ośrod
kach historycznych przeznaczono dla budownictwa mieszkaniowego, z pominięciem 
przyszłych potrzeb miasta. W wyniku przeprowadzonej sanacji zabudowy (likwida
cja oficyn, skrócenie traktów zabudowy itd.) dzielnice te zapewniają należyte wa
runki ludności wraz z zapewnieniem koniecznych usług (szkoły, sklepy itd).
W ten sposób powstały wielkie dzielnice mieszkaniowe w ośrodkach historycznych 
wielu zniszczonych niemal totalnie miast, odbudowywanych w pierwszym dziesięcio
leciu powojennym. Dziś powstają inne problemy: przebudowa ośrodków historycz
nych w dużych miastach, które nie uległy większym zniszczeniom wojennym (Kra
ków, Toruń) oraz adaptacja małych miast zabytkowych zgodnie z ich rolą w sieci 
osadniczej kraju. W tych wypadkach musi być przede wszystkim określona ich fun
kcja zgodnie z potrzebami współczesnego życia.
W dalszym ciągu W. Kalinowski omawia zagadnienie zagrożenia dzielnic historycz
nych w wielkich miastach na rzecz rozbudowujących się dzielnic centralnych.
Sprawa ta szczególnie ostro występuje w wielkich ośrodkach miejskich Europy Za
chodniej, które na skutek intensywniejszego rozwoju gospodarczego przebudowały 
niemal całkowicie dawne centrum miasta, lokalizując w nim jeszcze dziś wielkie 
gmachy nowych biurowców. Zagrożenie dzielnic historycznych w tych miastach ist
nieje nadal i dziś. Dzielnice centralne przedstawiają z punktu widzenia miasta te
reny najcenniejsze, które należy wykorzystać w maksymalnym stopniu. Tu koncentru
ją  się siedziby władz administracyjnych, budynki firm handlowych oraz ogólno- 
miejskie usługi handlowe, kulturalne i in. Tu ma miejsce największa koncentracja 
ruchu kołowego i pieszego, zmuszająca do szukania nowych rozwiązań technicz
nych. Nic więc dziwnego, że wokół tych dzielnic toczą się najostrzejsze dyskusje
i że na tych terenach konieczne są rozwiązania kompromisowe. W pewnym stopniu 
takim kompromisem jest budowa nowego centrum w Krakowie, która była tematem 
konkursu i ożywionej dyskusji. Nowa dzielnica centralna ma powstać na terenach
wokół istniejącego dziś dworca kolejowego na północny wschód od ośrodka histo
rycznego. Dwa równocześnie funkcjonujące centra -  miasto historyczne i nowy ośro
dek wokół dworca — będą tworzyć współczesne śródmieście Krakowa, przy czym za
rysowuje się pewne ich zróżnicowanie funkcjonalne: ośrodek historyczny będzie kon
centrował większość urządzeń kulturalnych i turystycznych, obliczonych nie tylko na
obsługę mieszkańców miasta, ale również licznych wycieczek, natomiast centrum wo
kół dworca będzie miało raczej charakter ośrodka administracyjno-handlowego. 
Inaczej przedstawia się omawiane zagadnienie w miastach, które początkowo nie 
były wielkimi ośrodkami miejskimi i dopiero w późniejszych latach rozrosły się 
w duże miasta. Obszar tych ośrodków jest zależny od faz rozwoju miasta. I tak, na 
przykład, w stołecznej Warszawie niewielkie miasto średniowieczne o obszarze za
ledwie ok. 8 ha rozrosło się już w w. XVII-XVII1 w dzielnicę obejmującą tereny za
kreślone fortyfikacjami z pocz. XVII i końca XVIII w. Wobec szczupłości miasta 
średniowiecznego istniały tu od początku tendencje przesuwania się centrum miasta 
w kierunku południowym, początkowo na Krakowskie Przedmieście i plac Teatralny, 
później dalej w kierunku skrzyżowania głównych ciągów komunikacyjnych: Alei Je
rozolimskich i ul. Marszałkowskiej. W tej sytuacji najstarsza część miasta pozostała 
na uboczu w stosunku do współczesnego śródmieścia. Zrekonstruowane po wojnie 
Stare Miasto, otoczone osłoniętymi reliktami murów obronnych, pełni we wspołczes-



nym mieście rolę dzielnicy mieszkaniowej, która jest równocześnie ożywionym pun
ktem ruchu turystycznego. Partery odbudowanych domów przeznaczono na usługi 
zwiqzane z potrzebami dzielnicy mieszkaniowej i z ruchem turystycznym (lokale ga
stronomiczne, sklepy z pamiątkami). Część cenniejszych obiektów architektonicznych 
wykorzystano bqdź na cele muzealne, bqdź też na siedziby placówek badawczych 
lub stowarzyszeń naukowych. Z 720 000 m3 kubatury odbudowanych kamienic sta
romiejskich 512 000 m3 przeznaczono na cele mieszkaniowe i około 200 000 m3 na 
usługi i użyteczność publiczną. Dziś, z perspektywy kilkunastu lat, które minęły od 
odbudowy Starego Miasta, wydaje się, że nie doceniono rozwoju turystyki i przezna
czono zbyt małą część kubatury na cele związanych z niq usług.
Odmiennie przedstawia się zagadnienie małych miast, których rozwój przestrzenny 
ograniczył się do niewielkich dzielnic przedmiejskch wokół ośrodka historycznego. 
Tu musi on pełnić nadal funkcje śródmiejskie, koncentrując wszystkie usługi ogólno- 
miejskie. Wymagać to będzie adaptacji szeregu budynków na cele usługowe oraz 
uzupełnienia zabudowy nowymi budynkami na cele administracji i handlu, które mu
szą jednak harmonizować swą skalą z zachowaną zabudową zabytkową. Będzie to 
związane nieraz z odstępstwami od ogólnie stosowanych wskaźników ekonomicz
nych, lecz jest to niezbędne, jeżeli chce się utrzymać ogólny charakter ośrodka za
bytkowego. Znane sq niestety wypadki wprowadzenia do ośrodków historycznych 
wielokondygnacyjnej zabudowy typowej (np. w Wieluniu), która całkowicie prze
kreśla nie tylko sylwetkę ośrodka historycznego, ale wprowadza również zasadnicze 
zmiany w jego strukturze przestrzennej. Dotyczy to zresztą głównie nowych budyn
ków mieszkaniowych, które bez szkody mogłyby być zlokalizowane poza ośrodkiem 
historycznym.
Pełnienie funkcji śródmiejskich przez ośrodek historyczny jest związane z nasileniem  
ruchu kołowego, co z zasady wymaga wprowadzenia obwodnicy wokół dzielnicy za
bytkowej i ograniczenia ruchu na niektórych ulicach, wprowadzenia ruchu jednokie
runkowego i wytyczenia ciągów pieszych. Zabiegi te nie sq trudne, gdyż wymiary 
ośrodków historycznych sq stosunkowo niewielkie i odległości od arterii ruchu ko
łowego do środka dzielnicy zabytkowej nie przekraczają dopuszczalnych izochron dla  
ruchu pieszego. W ośrodkach historycznych, w których spodziewać się należy du
żego ożywienia ruchu turystycznego, konieczne jest wyznaczenie potrzebnych tere
nów na parkingi, które powinny być usytuowane na obrzeżu dzielnicy zabytkowej, 
w zasięgu dojścia pieszego do jej centrum. Należy podkreślić, że niemal we wszyst
kich zrealizowanych projektach wytyczone miejsca parkingowe sq zbyt szczupłe 
w stosunku do stale wzrastających potrzeb w tym zakresie. Dotychczasowe hipotezy 
rozwoju motorowego ruchu turystycznego (zbiorowego i indywidualnego) są stale 
zbyt minimalistyczne i konieczne jest przeprowadzenie rewizji przyjętych wskaźników. 
Zagadnienie ośrodków historycznych w miastach małych i średnich, które mają gos
podarcze podstawy rozwoju i przejawiają tendencję wzrostu, może sprawiać trud
ności przy poszukiwaniu właściwego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego, nie 
naruszającego zabytkowego charakteru dzielnicy staromiejskiej. Nie budzi ono nato
miast obaw, jeśli chodzi o rolę tej dzielnicy w organizmie miejskim i gospodarcze 
uzasadnienie jej istnienia. Znacznie trudniej przedstawia się zagadnienie dziesiątek 
miast, które utraciły swą pierwotną rolę w krajowej sieci osadniczej i których rola 
spadła do rzędu ośrodków centralnych niewielkich regionów rolniczych. Od schyłku 
XViil wieku zarysowuje się stała tendencja do rozrzedzenia miejskiej sieci osadni
czej w całej niemal Europie. Jest to nieuchronne następstwo postępu gospodarcze
go i społecznego, a zwłaszcza rozwoju komunikacji masowej, która wielokrotnie 
zwiększyła zasięg oddziaływania większych ośrodków miejskich. Małe miasta utraciły 
swą rolę regionalnych ośrodków handlowo-administracyjnych i w następstwie tego 
utraciły podstawy egzystencji. W planowaniu krajowej sieci osadniczej nadano im 
rolę tzw. ośiodków wiejskich trzeciego rzędu, a więc jakby centralnych wsi dla pew
nych regionów rolniczych.
Istnieje jednak bardzo dużo małych osiedli miejskich, które posiadają wielkie war
tości ze względu na ich układ przestrzenny i zachowaną zabudowę, lecz nie mają 
w zasadzie gospodarczych podstaw dalszego rozwoju. Wystarczy wymienić tu przy
kładowo takie miasteczka, jak np. Szydłów, Szydłowiec, Ciężkowice, Przeworsk, Ra
koniewice, Radzyń Podlaski, Rydzynę, Paczków, Lubomierz, Ładów i dziesiątki in
nych. Wszystkie one posiadają wielkie wartości zabytkowe, które należy w prawi
dłowy sposób wykorzystać dla dobra gospodarki narodowej.
Doświadczenia wielu krajów wskazują, że małe miasta o dużych wartościach za
bytkowych mogą się stać wielką atrakcją turystyczni, co stałoby się bodźcem eko
nomicznym dla ich rozwoju. W Polsce przykładem takiego miasta może być Kazi
mierz Dolny, który zrobił karierę jako ośrodek masowego ruchu turystycznego.
Na zakończenie autor zaznacza, że istnieje wiele spraw związanych z adaptacją  
i wykorzystaniem ośrodków historycznych i ich rozwiązanie i realizacja będzie zale
żeć od harmonijnej współpracy terenowych placówek planowania przestrzennego 
i władz konserwatorskich. Każde niemal miasto ma cechy indywidualne, które muszą 
byc wzięte pod uwagę. Dlatego każdy projekt musi być oparty zarówno o dokładną 
ana izę wartości zabytkowych każdej miejscowości, jak i o studia kierunków jej 
rozwoju i un cji w sieci osadniczej kraju. Podstawowym zadaniem będzie jednak 

az orazowo ustalenie właściwej funkcji ośrodka zabytkowego we współczesnym or
ganizmie miejskim i opracowanie szczegółwego programu jego zagospodarwania 
przestrzeni, eg®.

PROBLEMY ROZWOJU BUDOW NICTWA, NR 5/1968 r.

Na temat kierunków rozwojowych konstrukcji przekryć przemysłowych pisze Duszan 
Poniż.
Artykuł jest próbą usystematyzowania i porównania kształtów technicznych przekryć 
z punktu widzenia formy konstrukcji i rodzaju materiału oraz metod realizacji.
Celem autora jest opracowanie prognozy rozwoju techniki w oparciu o tendencje 
światowe. Punktem wyjścia są porównania rozwiązań technicznych, które wskazują 
niewątpliwie konsekwencje związane z produkcją materiałów i środków produkcji 
budowlanej. Odwrotny kierunek rozumowania, polegający na wyprowadzeniu kształ
tów technicznych z naszych możliwości produkcyjnych, doprowadził do bardzo ubo
giego wachlarza rozwiązań technicznych.
Postulat lekkości, który dominuje np. w przemyśle lotniczym, staje się ogólnym tren
dem również i w innych dziedzinach (budowa maszyn, wszelkiego rodzaju karoserie 
itp.), a ostatnio przejawia się w budownictwie (szczególnie metalowym). Związane 
jest to przykładowo ze zmniejszeniem się wskaźnika ciężaru materiału na jednostkę 
powierzchni przekrycia. Postulat lekkości jest więc równoznaczny z przesunięciem się 
punktu ciężkości w wymiarowaniu na warunki stateczności i odkształcalności kon
strukcji.
Stosowanie lekkich konstrukcji dyktuje także konieczność oparcia ich produkcji 
o wielkoseryjne metody przemysłowe nie tylko ze względów ekonomicznych, wyni-
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kojących z powtarzalności i masowości ich stosowania, ale również ze względów 
technicznych, które zwiększają wymagania dotyczące tolerancji wymiarowych. Ma to 
szczególne znaczenie przy konstrukcjach przestrzennych.
Łącząc ogólne wymagania funkcjonalne z technicznymi i biorąc ponadto pod uwagę 
warunki eksploatacyjne, można przyjąć następujące ogólne tendencje kształtowania 
hal:
-  Wyraźne rozdzielenie funkcji konstrukcji od wypełnienia, co prowadzi do racjonal
nego wykorzystania żelbetu przy pozostawieniu go jako podstawowego materiału 
nośnego oraz wprowadzenia do budownictwa szerokiego asortymentu różnych ma
teriałów wypełniających.
-  Konstrukcja budynku powinna ograniczać się do niezbędnego minimum i dać 
w efekcie wnętrze z możliwie najmniejszą ilością podziałów wewnętrznych o nie
zmiennym charakterze. Ze względu na łatwość przebudowy tak pomyślanego budyn
ku droga ta prowadzi do rozwiązania sprzeczności pomiędzy długowiecznością kon
strukcji budynku a zmieniającymi się wymaganiami użytkowymi. Umożliwia ona rów
nież wielokrotną modernizację obiektów i utrzymanie w określonych granicach 
przestarzałych zasobów budowlanych o dużej trwałości.
-  Wypełnienie budynku przegrodami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz elementa
mi wyposażenia i wykończenia powinno mieć miejsce na etapie montażu fabrycznie 
wytwarzanych części. Takie wypełnienie budynków prowadzi do pełnego uprzemysło
wienia robót wykończeniowych, sprowadzając je do czynności montażowych, jak rów
nież jest drogą wyraźnego zmniejszenia kosztu remontów.
Autor podaje ogólny pogląd na temat aktualnego stanu techniki przekryć halowych 
w Polsce.
Z podstawowej analizy wynika konieczność konsekwentnego ograniczania liczby m a
sowo produkowanych typów konstrukcji i masowo produkowanych elementów budo
wlanych, szczególnie dla konstrukcji żelbetowych.
Zasadnicze zastrzeżenie budzi nieuwzględnienie w planach inwestycyjnych budowy 
fabryki konstrukcji stalowych, a szczególnie lekkich konstrukcji (lekkie prefabryko
wane przekrycia tarczowe nie stanowią rewelacji, jeżeli idzie o zużycie stali).
Polskie rozwiązania masowe przekryć halowych można porównywać z zagranicznymi 
jedynie na płaszczyźnie konstrukcji żelbetowych. Konstrukcje stalowe są stosowane 
u nas w bardzo ograniczonym zakresie i to w rozwiązaniach z reguły tradycyjnych 
(płaskie więzary dachowe). Konstrukcje aluminiowe zupełnie nie wchodzą w rachu
bę, podobnie zresztą jak nowoczesne konstrukcje drewniane. Za kryteria determi
nujące zagraniczne rozwiązania techniczne przyjmuje się między innymi: ekonomicz- 
ność, jakość wykonania i krótki cykl budowy. Ze względu na odmienny od naszego 
stosunek kosztów materiałów do robocizny, szczególny nacisk zostaje położony na 
rozwiązania proste w montażu i nadające się do produkcji wielkoseryjnej. Z dru
giej strony -  kryterium nadrzędne, możliwie największe skrócenie cyklu budowy, pro
wadzi często do rozwiązań materiałochłonnych, podczas gdy u nas problem oszczęd
ności materiału jest stale problemem wiodącym.
Większość polskiego budownictwa halowego realizowana jest z betonu ,z którego 
budujemy obiekty masywne i kapitalne, nie zawsze uzasadnione względami użytko
wymi oraz techniczno-ekonomicznymi.
W krajach zachodnich konstrukcyjne rozwiązania stalowe przekryć halowych dominują 
ilościowo nad innymi rozwiązaniami materiałowymi. Różnica w poziomie technicznym 
przekryć stalowych w kraju i za granicą jest ogromna; wynika ona z zaniedbań ma
jących miejsce w przemyśle konstrukcji stalowych w Polsce. Należy zwrócić uwagę, 
że również kraje socjalistyczne, szczególnie CSRS, jak również ZSRR (wszędzie tam, 
gdzie idzie o krótki cykl budowy), preferują rozwiązania stalowe. Jednakże brak ma
sowej produkcji płyt lekkiego pokrycia i stosowanie z zasady ciężkich płyt panwio- 
wych niweczy w dużym stopniu korzyści ekonomiczne.
Stosowanie konstrukcji przestrzennych, złożonych z powtarzalnych prefabrykowanych 
komórek, pozwala na spełnienie podstawowych postulatów kształtowania, jakimi są :
-  zmniejszenie ciężaru konstrukcji, uzyskiwane głównie przez uwzględnienie prze

strzennej pracy konstrukcji,
-  szybkość i bezpieczeństwo montażu, uzyskiwane dzięki stosowaniu elementów sa- 
mostatecznych; z polskich unikalnych przykładów o charakterze prototypów można wy
mienić pryzmatyczne dźwigary przestrzenne (hale Łódzkich Zakładów Włókien Sztucz
nych, zunifikowane przekrycia tarczowe, siatkę przestrzenną o dużej rozpiętości jako 
pokrycie hal imprezowych lub też kopułę siatkową w Katowicach). Cechą charaktery
styczną tych konstrukcji jest przede wszystkim montaż elementami przestrzennymi 
samostatecznymi. Charakteryzują się one również korzystnymi wskaźnikami zużycia 
stali (w konstrukcjach o lekkim pokryciu praktycznie równe jest lub mniejsze od 
wskaźników zużycia stali zbrojeniowej w konstrukcjach żelbetowych -  nawet sprę
żonych — o tych samych rozpiętościach), jak również pełną typizacją elementów 
i połączeń przestrzennych, umożliwiającą zastosowanie oprzyrządowania właściwego 
wielkoseryjnej produkcji oraz stosowaniem lekkich płyt (wielowarstwowe płyty paź
dzierzowe, płyty warstwowe siatkowo-cementowo-styropianowe lub też płyty pianobe- 
tonowe współpracujące z konstrukcją stalową).
Dalszym krokiem naprzód jest wykorzystanie współpracy pokrycia blaszanego z kon
strukcją prętową, co ilustrują przykłady tzw. arkuszowo-rusztowych konstrukcji (Ma
kowski) lub fullerowskich patentów kopuł geodezyjnych.
Konstrukcje linowe i linowo-prętowe
Stosowanie tych konstrukcji umożliwia wykorzystanie parametrów technicznych stali 
używanej jako cięgna oraz najpełniejszą realizację kształtowania na stałą siłę. 
Biorąc pod uwagę korzyści, jakie uzyskuje się na przekrojach cięgien i elementów 
oporowych przez zastosowanie lekkich pokryć, istotne staje się zapewnienie statecz
ności przekrycia — szczególnie przy obciążeniu wiatrem — przez wprowadzenie na
ciągów wstępnych. Prowadzi to do tzw. układów sprzężonych, których klasycznym 
już dziś przykładem w zakresie konstrukcji pracujących jednokierunkowo są paten
ty jawerthowskie, a dla układów tworzących pokrycie złożone z powierzchni prosto- 
kreślnych -  układ lin nie leżących w płaszczyźnie pionowej lub układ lina-łuk, zas
tosowany w supersamie warszawskim.
Dla konstrukcji przestrzennych otrzymuje się jednopowłokowe siatki linowe sprzężo
ne, których prototypem jest ogólnie znane „paroboleum” w Raleigh, zaprojektowa
ne przez M. Nowickiego. Przykładem takiej konstrukcji jest również przekrycie hali 
sportowej w Bratysławie. Innym rodzajem siatki sprzężonej jest dwupowłokowy układ 
prętowolinowy o równomiernej wytrzymałości, zaprojektowany jako przekrycie sztucz
nego lodowiska w Poznaniu (D. Poniż). Główną cechą charakterystyczną tych kon
strukcji są wyjątkowo niskie wskaźniki zużycia materiałów; dają one korzyści szcze
gólnie przy znacznych rozpiętościach oraz wymagają stosowania bardzo lekkich po
kryć.
Słuszna wydaje się również uwaga D. Poniża na temat stosowania drewnianych 
przekryć dachowych.

Opr. R. S.
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Gdybyśmy wyobrazili sobie obraz naszej archi
tektury zamknięty obwodem jakiegoś koła, wów
czas można podzielić to jakieś koło linią pros
tą, dzielącą je na dwa półkola, które, choć bę
dą do siebie przystawały, wewnętrznie znacznie 
się pomiędzy sobą różnią.
Taki obraz naszej architektury podzielić można 
generalnie na piękne myśli i mniej piękne rea
lizacje, na świetną teorię i przeciętną praktykę. 
Polscy architekci zdobyli sobie ostatnio uznanie 
za granicą w sposób zgoła oryginalny: nie-przez 
piękne realizacje, tylko przez sukcesy w między
narodowych konkursach.
Sukcesy w międzynarodowych konkursach, nie 
poparte dobrymi realizacjami krajowymi, są przy
kładami osiągnięć jednostek, a nie społeczeń
stwa: można wprawdzie wysoko ocenić , ,polską 
myśl architektoniczną” , ale nie podobna chwa
lić „polskiej architektury” ; myśl architektoniczna 
ma to do siebie, że nie może się zmaterializo
wać bez pomocy sił wytwórczych społeczeństwa. 
Cóż z tego, że hala targowa w Raleigh, projek
tu Macieja Nowickiego, porównywana jest do 
odkrycia na miarę kopuły rzymskiej, a on sam 
cytowany w szeregach największych twórców no
wej formy architektonicznej1? Cóż z tego, że Jan 
Lubicz-Nycz, działający obecnie w Bostonie, za
dziwia cały świat swymi oryginalnymi projekta
mi? Ich sukcesy nie mogą być przez nas dyskon
towane. .
Charakterystyczną cechą rozbieżności między po
stępową myślą architektoniczną i nieudaną re
alizacją w kraju jest niskie uznanie społeczne 
dla architektów, których wpływ na proces pro
jektowania (sic!) i realizacji jest coraz mniej
szy. Wynika to częściowo z niedoceniania pięk
na zawartego w dziełach architektonicznych, co 
jest rezultatem często jeszcze niskiej kultury pla
stycznej społeczeństwa. Przeciętne ambicje este
tycznego organizowania przestrzeni nie wykra
czają jeszcze poza własne mieszkanie -  wynika 
to prawdopodobnie z braku poczucia wspólnej 
własności w stosunku do wszystkiego, co wykra
cza poza tradycyjne ramy własności osobistej. 
Czy można mieć pretensje do polskich architek
tów, że potrafią projektować piękne utopie, któ
re wprawdzie zdobywają uznanie na międzynaro
dowych konkursach, nie nadają się jednak do 
realizacji? Czy ich fikcyjne projekty nie są po 
prostu próbą ucieczki od szablonowej, niecie
kawej rzeczywistości budowlanej w kraju? Czy 
oni w ogóle się nadają do opracowywania rea- 
zacyjnych projektów i prowadzenia budowy?
Duży popyt na polskich architektów za granicą 
do tzw. „murzynowania” * czyli technicznego o- 
pracowania koncepcji szefów zagranicznych pra-
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cowni architektonicznych oraz nadzorowania rea
lizacji, dowodzi, że także w „produkcyjnym” pro
cesie budownictwa nie ustępują oni zagranicz
nym kolegom.
Przyczyną exodusu polskich architektów jest nie 
tyle względnie lepsza sytuacja materialna w za
granicznych pracowniach architektonicznych, co 
zniechęcenie do pracy, której ostateczny wynik 
przynosi rozczarowanie, choć istnieją wszelkie 
przesłanki, żeby było inaczej.
My sami zbyt często prowadzimy politykę sa~ 
mouspdkojenia, która polega na wykazywaniu 
postępu tzw. względnego (i tak jest lepiej, niż 
było), podczas gdy nasz postęp, tzw. bezwzglę
dny, jest zbyt wolny w stosunku do możliwości. 
Wynika to przede wszystkim z błędów organi
zacyjnych (organizacja nigdy nie była naszą 
mocną stroną) i niedoceniania elementu 
współzawodnictwa, który jest najpotężniejszym 
motorem działania człowieka 2.
Charakterystycznym sposobem obrony przed za
rzutami jest zamykanie problemów naszej archi
tektury w tzw. magiczne koło. Nasze niepowo
dzenia, które możemy sobie wyobrazić jako og
niwa na obwodzie tego koła, złączone są moc
no z sąsiednimi ogniwami, które reprezentują 
tzw. przyczyny obiektywne -  i tak ten zamknię
ty łańcuch niepowodzeń i przyczyn obiektywnych 
zamyka się szczelnie na obwodzie magicznego 
koła, nie dozwalając na zmianę jakiegokolwiek 
ogniwa bez wprawiania w ruch całego koła. 
Nasza architektura rodzi się, jak wiadomo, w 
państwowych biurach projektów. Organizacja 
projektowania podlega prawom produkcji. Spe
cjaliści z dziedziny konstrukcji, instalacji, dróg 
itp. współpracują z architektem na zasadzie 
równouprawnienia. „Główny projektant” , koordy
nujący całość projektowania3, ma w rzeczywistoś
ci ograniczone prerogatywy i sankcje. W tej sy
tuacji architekt, który chce zaprojektować twór
czy obiekt architektoniczny wymagający więcej 
pracy i ryzyka niż stereotyp stosowanego pow
szechnie budownictwa, napotyka opór niemal 
wszystkich komórek produkcyjnych, które nie są 
zainteresowane4, ażeby przestawić się na inny 
rodzaj pracy, a przez to zmniejszyć wydajność, 
a co za tym idzie -  zarobki. Architekt taki na- 
ootyka także barykadę zarządzeń, z których każ
de jest, być może, pożyteczne5, ale wszystkie ra
zem skutecznie hamują inwencję i wynalazczość 
projektantów. Charakterystyczna jest dążność do 
podniesienia jakości projektów nie przez popra
wę warunków projektowania, a przez wzmocnie
nie kontroli technicznej, która w rzeczywistości 
to projektowanie utrudnia. Ponieważ skuteczna 
kontrola projektu może mieć miejsce tylko po 
jego zakończeniu, kiedy na dokumentację czeka 
już przygotowany do rozpoczęcia budowy wyko
nawca, trudno jest sobie wyobrazić, ażeby kon
trola skutecznie poprawiła projekt — kontrola 
może najwyżej projekt odrzucić, co jednak w 
praktyce zdarza się dość rzadko.
Równolegle działa aparat zatwierdzający, który 
przybiera charakter zbiorowych debat nad przed
stawionymi projektami (KOPI, ZOPI, koreferaty, 
recenzje, uzgodnienia, zatwierdzenia itp.). Po
nieważ zadaniem architekta jest, między innymi, 
pogodzenie względnie wymiernych elementów 
technicznych z elementami niewymiernymi, jak 
funkcja, estetyka itp., jasne jest, że każdy ra
chunek optymalizacji musi nam podać wiele roz
ważań, które mogą być uznane za dobre. Autor 
projektu może być zwolennikiem jednego dobre
go rozwiązania, a jednostka opiniująca lub zat
wierdzająca drugiego, być może równie dobre
go. Natomiast próba pogodzenia dwóch dobrych 
rozwiązań, do czego prowadzi „procedura zat
wierdzania” 6, kończy się zazwyczaj rozwiązaniem 
złym.
Mnogość i uciążliwość tej kontroli należy tłuma
czyć jako dążność do „rozmycia” odpowiedzial
ności za wyniki projektowania i programowania, 
co z kolei można tłumaczyć niemożliwością przy
jęcia rzeczywistej odpowiedzialności w zagma
twanym procesie inwestycyjnym.
Procedura opinii, uzgodnień i zatwierdzeń po
woduje właściwe sobie prawa, do których część 
architektów stara się przystosować, projektując 
zgodnie z przepisami i upodobaniami kolegów- 
zatwierdzaczy, czyli najczęściej źle. Jest pow
szechnie wiadomo, że dobre projekty spotykają 
na swej drodze moc utrudnień, podczas gdy pro
jekty mierne „przechodzą” bez większych kłopo
tów.
Sytuacje na rynku projektowania można przed
stawić za pomocą paradoksalnego równania: in

westycja czeka na projekt -  biuro nie przyjmuje 
zleceń -  projektanci są „bezrobotni” .
Z praktyki wiadomo, że autor projektu jest częs
to osamotniony w walce o jakość realizacji. Wy
nika to z tego, że inwestor, tzw. powierniczy, 
którym jest zazwyczaj Dyrekcja Inwestycji Miej
skich, nie może mieć do inwestycji stosunku przy
szłego użytkownika, ponieważ nigdy nim nie bę
dzie. Przejawia się to, między innymi, w kwestio
nowaniu jedynie uchybień natury technicznej, 
przy jednoczesnym lekceważeniu „optycznej” ja 
kości wykonawstwa. Przy różnicy zdań projektant 
— wykonawca, inspektor nadzoru z różnych 
względów często wypowiada się po stronie wy
konawcy.
Dyrektywne nastawienie całego wykonawstwa na 
metody uprzemysłowione, przy niedostatecznym 
rozwoju sił wytwórczych, wpłynąć może hamują
co na ogólny bilans budownictwa. Jak wiadomo, 
metody przemysłowe w budownictwie rozwinęły 
się po wojnie przede wszystkim w krajach o wy
sokim poziomie techniki i stosunkowo drogiej ro- 
bociźnie* Kraje o średnim poziomie uprzemys
łowienia i kraje o stosunkowo taniej robociźnie 
(np. Japonia) przyjęły politykę nadrobienia strat 
wojennych w oparciu o wykonawstwo tradycyjne 
(nie mylić z tradycyjnym budownictwem!). 
Dopiero niedawno kraje takie, jak Włochy i Fin
landia, które charakteryzowały się wysokim przy
rostem nowo wybudowanej powierzchni i świet
nym rzemiosłem budowlanym, zaczęły stosowa
nie prefabrykacji i wynikającej z niej typizacji 
elementów na szerszą skalę.
Charakterystyczną cechą naszego budownictwa 
prefabrykowanego jest dążność do stosowania 
coraz większych elementów (co jest niewątpliwym 
postępem technicznym), przy jednoczesnym nie
docenianiu lub braku możliwości rozwiązania 
elementów drobnych, lecz istotnych, jak na przy
kład uszczelnianie połączeń itp., co może często 
przekreślić zysk wynikający z idei montażu go
towych elementów. Często cały wysiłek produk
cyjny marnowany jest przez jakieś drobne, mało 
ważne ogniwo, które nie jest przystosowane do 
całości produkcji.
Obserwujemy często charakterystyczne „oszczę
dzanie pięciu złotych w pocie czoła, żeby bez
myślnie wyrzucić za okno całe złotych pięćdzie
siąt” .
Nie nadążające za potrzebami możliwości na
szego wykonawstwa, wynikające chyba częścio
wo z braku konkurencji, sprawiają, że artykuł 
pierwszej potrzeby, jakim jest mieszkanie, trak
towane jest ciągle jako własność społeczna, po
dobnie jak bogactwo naturalne. Jednakże wsku
tek nacisku sił wytwórczych na istniejące stosun
ki produkcji istnieje tendencja do przechodzenia 
na koncepcję mieszkania — towaru ze wszyst
kimi tego konsekwencjami, przede wszystkim z 
koniecznym jego dostosowaniem do potrzeb ryn
kowych, przy zachowaniu oczywiście zasady cen
tralnego planowania, polityki cen itp.
Wydaje się, że największe uznanie społeczne ma 
w Polsce planowanie przestrzenne, tzw. polska 
szkoła urbanistyczna.
Planowanie ma to siebie, że jego wyniki dają 
się sprawdzić po stosunkowo długim czasie. 
Obawiam się, że zapowiedziane sukcesy naszej 
myśli urbanistycznej sprawdzają się w większoś
ci wypadków na makietach i kolorowych pla
nach, zamiast w naturze. Mówiąc prosto z mos
tu, większość opracowań urbanistycznych ponio
sła fiasko, spowodowane bądź brakiem wyobraź
ni, bądź uleganiom naciskom. Typowy przykład 
naszej urbanistyki -  układy „grzebieniowe” o 
gęstości 480 mieszkańców na hektar, szatkujące 
geometrycznie teren — są nie do przyjęcia. Nie
udane realizacje warszawskie, fatalne decyzje 
Zakopanego, koncepcja narożnikowej zabudowy 
nowego centrum Katowic — są tego najlepszym 
przykładem.
Zagraniczni architekci, którzy odwiedzają nasz 
kraj i chcą nam powiedzieć komplement „urba
nistyczny” — chwalą nas... za odbudowę zabyt
ków.
Obserwuje się tęsknotę do objęcia całej Polski 
planami przestrzenno-perspektywicznymi, jako 
drogę ujarzmienia ostatecznego procesów eko
nomicznych i związanych z tym trudności prze
strzennych decyzji. Jednakże metody takich roz
budowanych planów nie nadążają na ogół za 
postępującymi zmianami rozwojowymi. Nie mó
wiąc już o fakcie, że planowanie opiera się na 
ogół na niekompletnych przesłankach, lub że 
przesłanki te są niezweryfikowane.
Dodatkowymi ogniwami magicznego koła pol
skiej architektury są liczne instytuty, placówki

badawcze, metody optymalizacyjne itp. Nie ne
gując potrzeby badań naukowych należy stwier
dzić, że w architekturze decydującym wynikiem 
jest zrealizowany obiekt, a fabryka dobrej papy 
na pokrycia dachowe więcej może nam przynieść 
pożytku na obecnym etapie niż najnowszy park 
maszyn obliczeniowych.

1 Michel Ragon: Ou vivrons nous demain
2 Nie mylić z współzawodnictwem pracy.
3 Architekt lub technolog w niektórych projektach prze
mysłowych.

4 Praktycznie, oprócz architektów w „pięknie” budowli 
zainteresowani ambicjonalnie są tylko wysokiej klasy 
konstruktorzy,

5 W każdym razie zostały wydane w dobrej wierze.
6 Każdy organ chce się przecież czymś wykazać.

Jaszowiec—
dzielnica
wczasowa

Jerzy Winnicki
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Nagrody Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych:

1962 r. -  nagroda II stopnia za wybitne osiąg
nięcia w dziedzinie zagospodarowania przest
rzennego,

1968 r. -  nagroda I stopnia za wybitne osiąg
nięcia twórcze w projektowaniu w dziedzinie 
architektury



Dolina Jaszowca, wytypowana planem ogólnym 
na ośrodek wczasowy, obejmowała teren na ogół 
niezainwestowany -  kilka gospodarstw wiejskich 
oraz 2 domy wczasowe, zlokalizowane wzdłuż tu
rystycznej drogi biegnącej dnem doliny w kierun
ku Równicy, stanowiły jedyną jej zabudowę. 
Szeroko otwarta dolina od strony ujęcia potoku 
Jaszowiec stopniowo wznosi się w górę w kie
runku wschodnim, aż do stoku Równicy. Połud
niowy stok doliny tworzą polany, poprzecinane 
płytkimi ciekami fizjograficznymi. Górne partie 
stoków okala wspaniały masyw zieleni leśnej, 
o dość różnorodnych gatunkach drzew, tworząc 
w zależności od pór roku krajobraz o specjalnych
walorach.
W sumie dolina posiada wyjątkowo korzystny 
mikroklimat, który cechuje stosunkowo mała ilość 
opadów, duże nasłonecznienie, niewielka ilość 
wiatrów i łagodne temperatury.

zagospodarowania przestrzennego Wi- 
sły-Ustroń dzielnica wczasowa Jaszowiec jest je 
dnym z wielu ogniw łańcucha projektowanego 
zespołu wczasowo-uzdrowiskowego. Wytypowana 
w pierwszej kolejności do zabudowy, daje po
czątek kompleksowej realizacji. Koncepcja takiej 
realizacji znalazła duże zrozumienie wśród in
westorów — już w pierwszym okresie 16 zjedno
czeń, dyrekcji i przedsiębiorstw przemysłowych 
wyraziło chęć uczestniczenia w budowie. 
Procentowy udział resortów przedstawia się na
stępująco:
Przemysł węglowy 38 %
Przemysł chemiczny 19 °/o
Inni 43 %
Wyznaczony przez Prezydium Wojewódzkiej Ra
dy Narodowej inwestor zastępczy -  Dyrekcja 
Budowy Osiedli Robotniczych w Tychach — ob
jęła koordynację zadań inwestycyjnych i zleciła 
w 1960 r. Stowarzyszeniu Architektów Polskich 
rozpisanie konkursu na plan zagospodarowania 
° [ c?z Proiekty architektoniczne poszczególnych 
obiektów. Do konkursu zamkniętego zaproszone 
zostały 3 zespoły projektowe ze Śląska.
Konkurs, oprócz rozwiązań urbanistycznych i ar
chitektonicznych, miał dać odpowiedź na kilka 
pytań między innymi:
1. Jaka będzie najsłuszniejsza chłonność terenu 

dla tego typu ośrodka?
2. W jakiej formie można będzie najlepiej za

pewnić wyposażenie dzielnicy w usługi?
3. Jaka będzie najsłuszniejsza koncepcja rozwią

zań funkcjonalnych i przestrzennych w kraj
obrazie o tak dużych walorach oraz metoda 
realizacji w górskim trudnym terenie?

Sqd konkursowy przyznał I nagrodę pracy wyko
nanej przez zespół architektów:

Czesław Kotela 
Irena Kotela 
Jerzy Winnicki 
Zygmunt Winnicki

lonoiZ(hSa<rinien,u przyznania * nagrody podkreś- krn: k z? d°bre wkomponowanie zabudowy 
rłu kom r0Mie oraz Prawidłowe rozwiązanie układu komun,kacji drogowej i pieszej.

no us7tuowani62eiStw a |neJ ?ZCj f ? ÓIT  wYrP ni°- walory funkcjonalne ośrodkaSr~3n°ó łw es* r ^1 ructa ,ur,,■
bejmował zagospodarowaniem " !  T ^ in o  
ha na którym zlokalizowano 16 domów wczaso 
wych wraz z wszystk.mi ureqdzeniam? u s l ^ -
Docelowa wielkość dzielnicy zostaln ,,„ .„1________
2500 łóżek, w tym 280 łóżek dla ko lo n f letnich 
Ze względu na satelitarne położenie w stosunku 
do Ustronia i Wisły, dzielnica miała bvć samo 
wystarcza Ina pod względem obiektów i urządzeń 
socjalno-usługowych o charakterze podstawo
wym. Przyjęto więc następujący program usług: 
Handel
restauracja na 70 osób, kawiarnia na 100 osób 
sklep ogólnospożywczy, sklep wielobranżowy 
z art. turystycznymi, kiosk z napojami chłodzą
cymi, kiosk Ruchu, fryzjer, gabinet kosmetyczny, 
warsztat szewski, wypożyczalnia sprzętu sportowego, poczta;
Kultura
klub z salą świetlicowo-widowiskową na 200 
osob z możliwością wyświetlania filmów, muszla 
koncertowa na 600 miejsc z możliwością wy
świetlania w Jecie filmów na wolnym powietrzu 
(realizacja jej nastąpi w późniejszym terminie);
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10 boisk do siatkówki, 4 boiska do koszykówki, 
1 boisko do ćwiczeń gimnastycznych, 4 korty te
nisowe, 1 boisko do piłki nożnej, zespół kąpie
lowy: basen z brodzikiem dla dzieci, ogródki 
jordanowskie i place zabaw dla dzieci, lodo
wisko zimowe, tereny sportów zimowych;
Zdrowie
ośrodek zdrowia;
Usługi komunalne
pralnia mechaniczna, warsztat remontowo-konser- 
wacyjny, garaże dla 16 samochodów administra
cji, parkingi na 30 autobusów, 100 samochodów 
osobowych i 100 motocykli.
Łączna kubatura 16 domów wczasowych

168 300 m3
Łączna kubatura budynków usługowych

36 464 m3
Liczba miejsc w domach wczasowych 2500 
W oparciu o wyniki badań fizjograficznych prze
prowadzono podział terenu i zlokalizowano:
a) 3 grupy domów w najkorzystniejszych warun

kach mikroklimatycznych i krajobrazowych, tj. 
w górnych partiach doliny Jaszowca, gdzie 
również zlokalizowano ośrodek usługowo-han
dlowy,

b) na dnie doliny -  tereny sportowe, jak bois
ka gier małych oraz kąpielisko,^

c) przy wjeździe do doliny — zespół administra
cyjno-gospodarczy, obiekty komunalne i za
plecza komunikacji.

Nieco dalej, w kierunku południowym, zaprojek
towano niewielki zespół domów mieszkalnych dla 
personelu.
Trzy różniące się przestrzennie, architektonicznie 
i programowo zespoły domów wczasowych łą
czy ośrodek usługowo-handlowy, położony cen
tralnie w stosunku do całej dzielnicy.
Pierwszą grupę budynków wczasowych, usytuowa
nych przy ujściu potoku Jaszowiec do rzeki W i
sły, tworzy zespół domów o najmniejszych ku
baturach, w których mieści się po 100-160 łó
żek.
Każdy dom składa się z budynku głównego oraz 
z 5 pawilonów hotelowych, połączonych z nim 
przeszklonym korytarzem. W budynku górnym 
mieści się hall, jadalnia oraz czytelnia, w każ
dym zaś z pawilonów -  8 pokojów, tj. ok. 20 łó
żek.

2
Makieta zagospodarowania dzielnicy 
wczasowej
3
Przekrój doliny
4
Panorama doliny
5
Rzut typowej kondygnacji domu wczasowego 
o układzie gronowym (I grupaJ.
Objaśnienia: 1 — świetlica, 2 — jadalnia,
3 -  hall, 4 -  kuchnia, 5 -  pawilony 
mieszkalne
6
Elewacja południowa
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Zabudowa 2-kondygnacyjna stwarza wyjątkowo 
atrakcyjną formę intymnego wypoczynku- przy 
równoczesnym zapewnieniu kontaktu z przyrodą. 
Nieco dalej w kierunku wschodnim zrealizowana 
została druga grupa domów wczasowych o wię
kszej kubaturze (170—250 łóżek w każdym bu
dynku). Ukształtowane są one w formie dwóch 
budynków pasmowych. 2-kondygnacyjnych powią
zanych ze sobą przeszklonym korytarzem. 
„Pasma" zabudowy posadowione są na różnych 
wysokościach zależnie od ukształtowania tere
nu.
Budynek górny posiada hall główny z recepcją 
oraz w jednej połowie skrzydła jadalnię wraz 
z kuchnią i zapleczem, w drugiej zaś pokoje ho
telowe.
W budynku dolnym zaprojektowano centralnie 
świetlicę, kawiarnię i czytelnię, w skrzydłach -  
pokoje hotelowe.
Wydłużona forma budynków dobrze harmonizuje 
z podłużną formą doliny, tworząc architekturę 
wieloplanową.
Trzecią grupę budynków, o największej kubatu
rze, zaprojektowano na rzucie kwadratu o wyso
kości 5-kondygnacji. Są to cztery kondygnacje 
hotelowe, piąta mieści świetlicę, czytelnię, ja 
dalnię wraz z zapleczem, które łączą się z du
żym tarasem. Zamierzeniem autora było, aby bu
dynki swoją zwartą bryłą oraz najwyższym po
łożeniem tworzyły widokowe zamknięcie doliny. 
We wszystkich trzech grupach budynków uzyska
no wyłącznie południowe naświetlenie pokoi ho
telowych, zapewniając równocześnie kontakt 
z otaczającą przyrodą i atrakcyjne widoki 
z każdego okna.
Intymność wypoczynku zapewniona jest swobod
nym sytuowaniem budynków w terenie i zasto
sowaniem przegród zielonych.
W architekturze dążono, aby jej wyraz odpowia
dał prostej funkcji i przez właściwą skalę zabu
dowy optymistycznie harmonizował z krajobra
zem.
Ośrodek handlowy spinający te trzy grupy bu
dynków położony jest najwyżej w stosunku do 
całego osiedla. Składa się on z 7 pawilonów 
ukształtowanych tarasowo: najwyżej zlokalizowa
na została kawiarnia-bar, najniżej klub. Całość 
połączona jest schodami i tarasami.
Przy schodzeniu w dół oglądamy panoramę do
liny potoku Jaszowca i rzeki Wisły oraz masyw 
Czantorii. Z tarasów kawiarni i klubu można rów
nież obserwować ośrodek sportów zimowych 
(tor saneczkowy i małą skocznię narciarską znaj
dującą się naprzeciw stoku).
Z ważniejszych elementów koncepcji funkcjonal
no-przestrzennej wymienić należy główny ciąg 
komunikacji pieszej, stanowiący powiązanie do
liny z zespołem wczasowym i plażą nad Wisłą 
oraz z terenami sportowymi i rekreacyjnymi. 
Wzdłuż tego ciągu zorganizowane są place za
bawowe i wypoczynkowe. W koncepcji układu 
zieleni zwrócono szczególną uwagę na stosowa
nie pasów zieleni zabezpieczających pośrednio 
statyczność zbocza, jako ochrony przed panują
cymi wiatrami i izolacji pomiędzy domami.
Z urządzeń inżynierii przewidziano własną ka
nalizację sanitarną i deszczową, przy czym ście
ki miały być grawitacyjnie odprowadzane do 
oczyszczalni dwustopniowej: biologicznej i me
chanicznej.
Niezbyt sprzyjające warunki geologiczne (prze
ważnie rumosz przewarstwiany zwietrzałym łup
kiem miękkoplastycznym) wymagały starannego 
pod względem technicznym rozwiązania kanali
zacji deszczowej i drenażu. Wody powierzchnio
we oraz drenaż ujęto systemem kanałów krytych 
lub odkrytych i odprowadzono do naturalnych 
cieków fizjograficznych.
Pobór wody przewidywano ze studzien odwierco
nych w żwirownikach Wisły.
W trosce o zachowanie możliwie najlepszych wa
runków klimatycznych dla całej dzielnicy wczaso
wej zaprojektowano po raz pierwszy w tej for
mie budownictwa opalanie kotłów centralnego 
ogrzewania gazem ziemnym.
W 1961 r. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budow
nictwa Miejskiego w Bielsku-Białej, jako gene
ralny wykonawca, podjęło realizację dzielnicy. 
W czasie realizacji, pomimo dokładnych przy
gotowań i właściwego wyboru metod wykonaw
stwa, natrafiono na szereg trudności.
Do najistotniejszych należałoby zaliczyć: 
słabą statyczność zbocza (wykazującego tenden
cje do obsuwania się) o niejednorodnej budo
wie geologicznej, którą charakteryzowała gruba 
miąższość rumosza przewarstwiana łupkiem pla-
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stycznym bqdi też gruba warstwa spękanej skały 
o niekorzystnym spadku uwarstwienia.
Silne nawodnienie wodami gruntowymi, zwłasz
cza w okresie wiosennym i jesiennym. Należy do
dać, że okresy zimy sq tutaj znacznie dłuższe 
aniżeli w innych częściach kraju, opady śniegu 
rżało to stałe niebezpieczeństwo obsuwania się 
obfitsze, a deszczu -  bardziej gwałtowne. Stwa- 
stoku, co zobowiqzywało wykonawcę do przyję
cia takiego sposobu realizacji, który w minimal
nym stopniu naruszyłby warunki geologiczne sta
nu istniejqcego.
Zastosowano więc tradycyjnq metodę realizacji 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na roboty zie
mne i fundamentowe. Realizację przeprowadzo
no w sposób szybki i w najkorzystniejszej dla tych 
robót porze roku, stosujqc przy tym dla niemal 
wszystkich obiektów opaskowy drenaż.
Wszystkie podkreślone momenty stwarzały nie
przeciętnie trudne warunki pracy tak dla czło
wieka, jak i dla sprzętu mechanicznego.

7
Fragment I grupy domów wczasowych
8
Dom wczasowy „ Sasanka”
9
Rzut typowej kondygnacji domu wczasowego 
o układzie pasmowym (II grupa). 
Objaśnienia: 1 -  pokoje mieszkalne, 2 -  
biblioteka, 3 -  czytelnia, 4 -  pokój 
telewizyjny, 5 -  magazyny, 6 -  kotłownia,
7 -  wypożyczalnia sprzętu
10
Fragment II grupy domów wczasowych
11
Dom wczasowy III grupy
12
Rzut kondygnacji III domu wczasowego (III 
grupa). Objaśnienia: 1 — zaplecze technicz
ne, 2 -  część mieszkalna 
13
Elewacja zachodnia
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14
Plan zagospodarowania centrum 
handlowo-usługowego dzielnicy
15
Projekt centrum. Rzut I kondygnacji. 
Objaśnienia: 1 — garaż, 2 — warsztat,
3 — wypożyczalnia leżaków, 4 — magazyn 
sprzętu, 5 — rozdzielnia, 6 — wentylatornia 
pawilonu I, 7 — szatnia, 8 — hall kawiarni 
i klubu, 9 — taras do leżakowania, 10 — WC, 
11 — pokój palacza, 12 — WC+prysznice,
13 — kotłownia, 14 — zakład szewski,
15 — warsztat, 16 — zakład fotograficzny,
17 — ciemnia, 18 — fryzjer męski,
19 — fryzjer damski, 20 — hal! pawilonów,
21 — opakowania, 22 — chłodnia,
23 — magazyn towarów, 24 — pakownia,
25 -  pokój kierownika i personelu,
26 -  sala sprzedaży, 27 -  kiosk Ruchu,
28 -  akumulatornia, 29 -  centrala 
automatyczna, 30 — pomieszczenie ogólno 
operacyjne, 31 -  pokój doręczycieli,
32 -  suszarnia odzieży, 33 -  sala usługowa,
34 -  przechowalnia sprzętu sportowego,
35 — wypożyczalnia sprzętu sportowego,
36 -  kiosk ze słodyczami, owocami,
37 — wentylatornia pawilonu VII,
38 -  podłączenie sieci miejskiej, 39 -  kasa, 
40 -  portiernia, 41 -  garderoby, 42 -  
magazyn rekwizytów, 43 — sala 
widowiskowa, 44 — estrada, 45 — kabina 
projekcyjna, 46 — przewijalnia filmu



17

Projekt centrum. Przekrój 
17
Projekt centrum. Rzut II kondygnacji. 
Objaśnienia: 1 -  sala konsumpcyjna 
kawiarni, 2 -  sala konsumpcyjna baru,
3 -  bufet, 4 -  hall, 5 -  taras, 6 -  pokój 
orkiestry, 7 — pokój personelu, 8 — szatnie 
personelu, 9 -  WC personelu, 10 — 
magazyn zasobów, 11 — magazyn napoi, 12 — 
zmywalnia naczyń, 13 -  magazyn bufetu,
14 -  kuchnia, 15 -  magazyn produktów 
suchych, 16 -  magazyn nabiału, 17 -  
magazyn mięsa, 18 -  magazyn ryb, 19 -  
magazyn ziemniaków, 20 — pokój 
administracji, 21 -  pokój kierownika, 22 -  
przygotowalnia, 23 -  magazyn kiszonek, 24 -  
spiżarnia, 25 -  parkiet, 26 -  magazyn 
sprzętu, 27 -  magazyn książek, 28 -  
biblioteka-czytelnia, 29 -  pokój ping-pongo- 
wy, 30 -  pokój do gier cichych











Profesor dr
Gerard Ciołek

Michał Szymański

Wiadomość o śmierci Gerarda Ciołka w dniu 
15.11.1966 r., w czasie, gdy samotnie powracał z 
krótkiego wypadu narciarskiego w umiłowane 
przez siebie góry, była dla wszystkich, którzy się 
z nim stykali, ogromnym ciosem — uświadomiła 
nieodwracalną stratę człowieka wielkiej prawoś
ci, życzliwości dla ludzi i naukowca o wyjątko
wych kwalifikacjach, specjalisty o wielostronnych 
zainteresowaniach, a jednocześnie wybitnego 
praktyka.
Gerard Ciołek urodził się 24.IX.1909 f. w Wyż- 
nicy na Bukowinie (Podkarpacie). Maturę uzyskał 
w Gimnazjum Humanistycznym im. Staszica w 
Lublinie. W 1929 r. rozpoczął studia na Wydziale 
Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie w 
1936 r. otrzymał dyplom na podstawie pracy z 
zakresu architektury ogrodowej, wykonanej pod 
kierunkiem prof. Franciszka Krzywda-Polkowskie- 
go. Od 1934 r. jest związany z Zakładem Archi
tektury Polskiej Politechniki Warszawskiej, opie
kując się Studium Polskiej Architektury Ogrodo
wej jako starszy asystent (1937 r.)- W tym cza
sie został stypendystą Funduszu Kultury Narodo
wej i odbył podróże naukowe do Danii, Szwe
cji, Norwegii, Finlandii, Czechosłowacji, Austrii 
i Niemiec, Ich owocem było pogłębienie wiedzy 
i zamiłowań G. Ciołka w zakresie architektury 
ludowej, której poświęcił w różnych okresach 
życia bardzo wiele zainteresowania naukowego. 
Publikacje z tej dziedziny rozpoczął już w okresie 
międzywojennym, m.in. w „Biuletynie Historii 
Sztuki i Kultury", wydawanym przez Politechnikę 
Warszawską.
Już ówczesne publikacje G. Ciołka świadczą nie 
tylko o wnikliwym zestawianiu materiału doku
mentacyjnego, precyzyjnym analizowaniu nauko
wym złożonych problemów, jasnym, lapidarnym

formułowaniu przedstawianej problematyki, ale 
i o osobistej kulturze i odczuwaniu piękna w pa
sjonującej go treści technicznej i kompozycyj- 
no-plastycznej, których bogactwo dostrzegał za
równo w typach architektonicznych chałupy 
polskiej, np. we Wdzydzach (woj. bydgoskie), 
jak w pałacu w Baranowie- Tym tematom po
święca młody jeszcze badacz swe prace publi
kowane w wydawnictwie Zakładu Historii Archi
tektury Polskiej Politechniki Warszawskiejh7.
Gerard Ciołek wcześnie rozpoczął działalność 
naukową; było to wynikiem jego wyjątkowych 
i wszechstronnych zamiłowań, pedantycznej pra
cowitości i zdolności, które rozwijał pod kierun
kiem wybitnych profesorów, a przede wszystkim 
Oskara Sosnowskiego. Dzięki temu już w 1937 r. 
uzyskuje za jedną ze swych prac projektowych 
dyplom honorowy na wystawie w Paryżu. Na
stępnie wykonuje inne prace i publikacje, jak 
np. dokumentacja dotycząca wzmiankowanych 
już podróży naukowych do krajów skandynaw
skich7. W okresie międzywojennym prof. Oskar 
Sosnowski zainicjował stworzenie centralnego 
parku etnograficznego. W oparciu o badania 
Zakładu Architektury Politechniki Warszawskiej, 
Gerard Ciołek opracował program takiego skan
senu nazwanego „Ogrodziec", lokalizując go w 
parku wypoczynkowym położonym w warszaw
skich Młocinach. Do pomysłu tego wracał G. 
Ciołek parokrotnie po 1945 r.
Prace naukowe tego okresu przerywa na krótko 
udział Gerarda Ciołka jako oficera w kampanii 
wrześniowej 1939 r- W latach 1940—44 jako st. 
asystent współpracuje w tajnej Politechnice War
szawskiej z prof. Janem Zachwatowiczem. Ponad
to jest wykładowcą w Szkole Architektury inż. 
Jastrzębskiego w Warszawie oraz w średniej 
Szkole Budownictwa i w Miejskiej Szkole Budow
lanej.
Jednocześnie stale pogłębia swą wiedzę i w 1944 
r. przedstawia prof. Tadeuszowi Tołwińskiemu 
pracę doktorską pt. „Regionalizm w budownic
twie wiejskim w Polsce."
Poza tym opracowuje jużv w okresie okupacji 
pierwsze wariantowe koncepcje rekonstrukcji za
łożeń ogrodowo-parkowych poświęcone przede 
wszystkim Wilanowie40*44.
W czasie Powstania Warszawskiego Gerard Cio
łek bierze czynny udział w akcji ochrony mienia 
kulturalnego, prowadząc poza tym, jako oficer 
sztabowy, dział kartograficzny.
W okresie 5.X.44 r. -  2.V.45 r. przebywa w obo
zach jenieckich w Niemczech. Od czerwca do 
grudnia 1945 r., będąc oficerem Polskiej Brygady 
Spadochronowej, jest wykładowcą w szkolnictwie 
zawodowym dla żołnierzy.
Z rokiem 1946 zaczyna się nowy okres intensyw
nego udziału Gerarda Ciołka w działalności pań
stwowej akcji ochrony historycznych ogrodów, 
parków i krajobrazu, która stanowiła część za
dań konserwatorskiej służby w Naczelnej Dyrekcji 
Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kul
tury i Sztuki. Gerard Ciołek zostaje wówczas na
czelnikiem Wydziału Ochrony Krajobrazu i Swoj
szczyzny. Jednocześnie jest stałym delegatem Mi
nisterstwa Kultury i Sztuki w pracach Państwowej 
Rady Ochrony Przyrody. W ramach tej współ
pracy bierze udział w 1947 r. w obradach Mię
dzynarodowego Kongresu Ochrony Przyrody w 
Bazylei. W 1951 r. zostaje powołany na stanowis
ko Radcy Ministra Kultury do Spraw Konserwacji 
Zabytków. Była to bardzo owocna działalność, 
oparta na wiedzy i przyjacielskich kontaktach 
z konserwatorami wojewódzkimi, a nie na hierar
chii służbowej, dzięki czemu G. Ciołek był w is
tocie merytorycznym oparciem dla Kierownictwa 
Ochrony Zabytków.
Dopiero stałe zajęcia dydaktyczne na wyższych 
uczelniach (Politechnika Warszawska, Szkoła 
Główna Gospodarstwa Wiejskiego następnie 
Wydział Architektury AGH, a potem Politechni
ka Krakowska) nie pozwoliły mu od 1954 r. na 
stałą pracę w resorcie Ministerstwa Kultury 
i Sztuki.
Gerard Ciołek włącza się jednak nadal nieprzer
wanie w prace związane z konserwatorstwem 
oraz ochroną parków i ogrodów zabytkowych.
Już w 1948 r. obejmuje kierownictwo Katedry 
Planowania Wstępnego na Wydziale Architek
tury przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako
wie. Jednocześnie na Wydziale Architektury Po
litechniki Warszawskiej i w Szkole Głównej Gos
podarstwa Wiejskiego w Warszawie prowadzi

wykłady zlecone z zakresu kształtowania i ochro
ny krajobrazu oraz historii sztuki ogrodowej. Po 
śmierci swego dawnego promotora — prof. Toł
wińskiego, obejmuje opiekę nad Katedrą Urba
nistyki na Wydziale Architektury AGH w Krako
wie, a w 1952 r. zostaje jej kierownikiem. Na
stępnie jako zastępca profesora, a od 1954 r. 
profesor nadzwyczajny jest kierownikiem Katedry 
Planowania Przestrzennego Politechniki Krakow
skiej. Przy reorganizacji katedr Wydziału Archi
tektury Politechniki Krakowskiej w 1963 r. obej
muje kierownictwo nowo powstałej Katedry Pla
nowania Krajobrazu i Terenów Zielonych. Dzięki 
prawdziwym zasługom, swej wszechstronnej wie
dzy i działalności dydaktycznej i twórczej uzysku
je w 1965 r. tytuł profesora zwyczajnego. Pod 
jego kierunkiem zostało wykonanych ponad dzie
sięć prac doktorskich i trzy habilitacyjne, prowa
dzi nadal wytężoną, własną działalność nauko
wą
Prof. Ciołek pozostaje nadal uczynnym i vyszech- 
stronnym konsultantem, poszukiwanym przez in
stytucje i instytuty rzeczoznawcą; jest m.in. czę
stym konsultantem komisji fachowych Minister
stwa Kultury i Sztuki, biorąc udział w posiedze
niach Głównej Komisji Konserwatorskiej-
Współdziała również z urzędu w prowadzonej 
przez konserwatorów wojewódzkich ochronie za
bytkowych parków, biorąc udział w wojewódzkich 
radach ochrony dóbr kultury oraz w opiniowaniu 
dokumentacji architektury historycznej Pracowni 
Konserwacji Zabytków. Okres powojenny dwu
dziestolecia jest dla Gerarda Ciołka, oprócz 
wspomnianych licznych zajęć, latami intensyw
nej pracy naukowej, zbierania dokumentacji do 
prac z dziedziny historii ogrodów, których pod
sumowaniem były wydane dotychczas monumen
talne prace poświęcone temu zagadnieniu * czy 
też wyczerpujące, niepublikowane elaboraty eks
perta w zakresie ochrony parków lub ochrony 
krajobrazu i przyrody, np. w związku z zamierzo
ną budową zapory wodnej na Dunajcu, czy też 
ochroną zasadniczych wartości Kazimierza n. 
Wisłą.
W oparciu o gruntownie przygotowane dokumen
tacje historyczne i 'inwentaryzacje stanu istnie
jącego — Gerard Ciołek wykonał ponad 100 pro
jektów rekonstrukcji ogrodów i parków zabytko
wych, jak również kilkadziesiąt projektów uzupeł
niających — twórczych. Pozostawił nie tylko wzo
rowe dokumentacje dotyczące np. parków w 
Otwocku, Królikarni, Kozłówce, Krasiczynie, ale 
zrealizował ich niemało: w Arkadii, Nieborowie, 
Jabłonnie, Lubartowie, Łańcucie, Wilanowie.
Podana na końcu, opracowana w marcu 1966 t. 
po raz pierwszy dla niniejszego studium, niemal 
pełna bibliografia, podzielona przez piszącego 
na działy ma dać wyraz wszechstronności zain
teresowań G. Ciołka i pokaźnej liczbie wykona
nych, bardzo poważnych, pionierskich prac, które 
mogłyby być z powodzeniem zaszczytnym dorob
kiem kilku ludzi.
Dorobek naukowy Gerarda Ciołka jest doniosły 
dla historii architektury i kultury również dzięki 
pomnożeniu dokumentacji naukowo-historycznej 
i zgromadzeniu bezcennego materiału graficzno- 
pomiarowego, który będzie źródłem inspiracji na 
długi okres dla wielu specjalistów zajmujących 
się dziejami i projektowaniem rekonstrukcji og
rodów zabytkowych oraz kształtowaniem zieleni 
i krajobrazu współczesnego. Gerard Ciołek opu
blikował ok. 60 prac naukowych, poświęcając je 
parkom i ogrodom zabytkowym, kształtowaniu 
i ochronie krajobrazu, lub polskiemu budownic
twu drewnianemu oraz architekturze monumen
talnej.
Zebrany przez siebie materia? dokumentacyjny 
do założeń ogrodowych w Polsce określił kiedyś 
Gerard Ciołek liczbą ok. 10 000 pozycji; osobne 
pozycje stanowią ponadto jego opracowania 
planów i ogrodów — ok- 2000 pozycji, zdjęcia 
fotograficzne — ok. 5000 szt. i wyciągi archiwal
ne — ok. 6000 pozycji.
Szczególnym zainteresowaniem twórczym obda
rzał G. Ciołek w ciągu wielu lat ogród wilanow
ski. Zaprojektował nie tylko pełne przywrócenie 
mu piękna historycznej architektury zieleni, uzu
pełnionej architektoniczną oprawą rzeźbiarską, 
fontannami i muszlami wodnymi; w bogactwie 
swego indywidualnego pomysłu przywracał ogro
dom Wilanowa i Morysinka autentyczne wartoś
ci kompozycji i uzupełniał je twórczo, łącząc no
we elementy w sposób zgodny z dawną treścią 
i historycznym klimatem.
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Prace projektowe były oparte o bardzo skrupu
latne, wieloletnie studia ikonograficzne obiektu 
oraz dokumentację archiwalną, umożliwiając G. 
Ciołkowi wykonanie znanych fachowcom licznych 
wariantów projektowych, zmierzających do uzys
kania w granicach możliwości najlepszego twór
czego wyniku.
Dotychczas zrealizowane prace ogrodowe w W i
lanowie uzyskały najlepszą ocenę znawców kra
jowych i obcych spośród specjalistów kultury za
łożeń ogrodowo-pałacowych wieku XVII — XVIII — 
XIX, z którymi Gerard Ciołek miał częste konta
kty zawodowe i towarzyskie. Należeli do nich prof. 
S. Lorentz, prof. Henschel z Drezna, dr H. E. Schol- 
ze **. Owocem dłuższego zaangażowania osobis
tego, podobnie jak Wilanów, były prace związa
ne z ogrodem w Nieborowie. Zagadnienia te 
znalazły odbicie w dokumentacji G. Ciołka i w 
omówieniach monograficznych Nieborowa doc. 
dr Jana Wegnera.
Zapoczątkowana w innych projektach rekonstruk
cji założeń ogrodowych działalność — np. aby w 
miejsce nieznanej w pełni formy historycznej 
skomponować nową -- znalazła również wyraz w 
zrealizowanych wg koncepcji G. Ciołka fragmen
tach parku w Jabłonnie, jak zbiornik wodny od 
podjazdu, tafla wodna — poza pałacem (w kie
runku Wisły) oraz liczne nowe kaskady i uformo
wane aleje i alejki. Nowe wnętrza w parku an
gielskim Jabłonny miały ożywić niektóre partie 
nową wzbogaconą treścią, wprowadzając indywi
dualne przeżycie projektanta wieku XX jako po
most wiążący kompozycje autentyczne, uszanowa
ne z pietyzmem w innych, zasadniczych częściach 
parku, w bezpośrednim rejonie pałacu.
Profesor Gerard Ciołek zgromadził, jak już wspo
mniano, poza projektową dokumentacją ogromny 
materiał naukowy opisowo-graficzny do dalszych 
nowych prac o ogrodach polskich. Niektóre, jak 
np. „Ogrody klasztorne” oraz nowe, rozszerzone i

np. „Założenia klasztorne w Polsce od X do 
XIX w.” , „Encyklopedia Sztuki Ogrodowej” (20 
tys. haseł) , część II „Ogrodów Polskich” czy 
nowe, rozszerzone i wzbogacone wydanie „O g
rodów polskich” , miały się ukazać w najbliż
szych latach.
Przygotował je przede wszystkim z myślą, aby 
przekazać olbrzymi dorobek swej wieloletniej 
pracy naukowca i architekta ogrodów i krajobra
zu ku pożytkowi nauki i społeczeństwa. Projekty 
opierał o dokładne inwentaryzacje. Na ich pod
stawie mógł realizować swe projektowe wizje w 
rekonstrukcjach, ożywiając w nich z wirtuozerią 
nie tylko autentyczne założenia, formy układu 
i elementy architektury przestrzennej, ale wydo
bywając wszystkie istotne uroki przemyślanych 
kiedyś zestawień dendrologicznych, które miały 
w realizacjach swój odrębny wyraz w kształcie 
i kolorze. W projektach G. Ciołka odczuwa się 
jednak nie tylko wytrawną i niezawodną myśl 
i rękę konserwatorską w przeprowadzanej rekon
strukcji, ale i wybitną świeżość kompozycji zieleni, 
która jest organicznie związana z prawdziwym 
zrozumieniem form architektonicznych przyrody.
W związku z realizacją zalewu czorsztyńskiego 
i budową zapory na Dunajcu powierzono G. 
Ciołkowi wykonanie projektów rozwiązania no
wych założeń krajobrazowych. I w tym trudnym 
zadaniu udaje się Ciołkowi w granicach możli
wości wybronić niewymierne wartości unikalnych 
zespołów krajobrazu i architektury od ich zde
precjonowania. Ratując wartości krajobrazowe 
i pomniki architektury ludowej, jak kościół drew
niany w Dębnie, murowany kościół we Frydmanie, 
stara się G. Ciołek skomponować i walory kraj
obrazowe dla nowego ukształtowania terenu i sy
tuacji, jaka powstanie w wyniku zaistnienia no
wych zasobów wodnych i układów przestrzen
nych. Opracował również wraz z W. Onitschem 
projekt zieleni przy stadionie „Start” w Kielcach

i przy Szkole Rolniczej w Kortowie koło Olszty
na.
Z myślą o przekazaniu przyszłym pokoleniom za
nikających form architektury ludowej, był Gerard 
Ciołek zwolennikiem zakładania muzeów na wol
nym powietrzu i tworzenia rezerwatów architek
tury ludowej. Jego trwałą myślą było dążenie do 
stworzenia muzeów m. in. w Zakopanem i w oko
licach Warszawy (np. Morysinek ewent. Młociny), 
dla których wykonał kilka wersji założeń projek
towych z opracowaniem graficznym.
Już w okresie współpracy z Centralnym Zarządem 
Muzeów i Ochrony Zabytków G. Ciołek zmierzał 
do zorganizowania centralnego parku etnografi
cznego w Morysinku k. Wilanowa. Miały być w 
nim reprezentowane najistotniejsze typy archi
tektury ludowej z różnych obszarów ‘Polski, uka
zane w sposób mówiący o działalności człowieka 
w powiązaniu z „działalnością" i rozwijaniem się 
naturalnym form przyrody. Temu samemu celowi 
miał służyć park etnograficzny lokalizowany w 
Zakopanem.
Projekt tego parku, który prof. Ciołek przedłożył 
w 1959 r., był jednym z pomysłów szczególnie mu 
bliskich. W realizacji parku upatrywał ważny ele
ment turystycznego uatrakcyjnienia terenu w po
bliżu Kuźnic; park etnograficzny miał spełniać w 
założeniu również rolę pewnej równowagi kultu
ralnej przez powiązanie muzeum architektury z 
wartościami wspaniałego naturalnego krajobrazu. 
Gerard Ciołek miał przekonanie, że teren Kuźnic 
posiada szczególnie prawidłowy, naturalny układ 
przestrzenny dla takiego muzeum kultury ludowej. 
Sądził, że atrakcyjność kolejki linowej będzie ró
wnocześnie zapewniać liczebność odwiedzin w 
muzeum, które będzie posiadało również znacze
nie propagowania nieprzeciętnych wartości twór
czych ludu podhalańskiego w jego architekturze, 
tak bardzo i szczególnie zespolonej z naturą 
Skalnego Podhala. „Park" w Kuźnicach miał za
danie propagowania wartości kultury ludowej w 
sposób dydaktyczny, w oparciu o współpracę prof. 
Juliusza Zborowskiego, dyrektora Muzeum Tatrzań 
skiego. Wzmiankowane muzeum na wolnym po
wietrzu w zamyśle profesora Ciołka w Zakopiań
skich Kuźnicach miało przychwycić wartości od
chodzącego świata w postaci ludowego budow
nictwa, którego okazy tak przemawiają powszech
nie swymi walorami nadal na Olczy, przy ul. Ko
ścieliskiej i na Skibówkach w Zakopanem, w ze
spole zabudowy Chochołowa, Dzianisza, we Wró- 
blówce k. Czarnego Dunajca; stanowią one same 
w sobie rodzaj rezerwatu, znajdując się pod życz
liwą opieką konserwatorską. W opisie do założeń 
projektowych dla Parku Etnograficznego w Zako
panem prof. Ciołek mówi: „Podhale należy do 
tych regionów w Polsce, w których może najwię
cej zachowało się pomników budownictwa wiejs
kiego w swej dawnej, mało skażonej formie, ale 
proces niwelacji przez nowoczesne budownictwo 
i anarchię osadniczą postępuje szybko, grożąc 
dawniejszym zespołom szybkim wyparciem... 
Powyższe motywy uzasadniają potrzebę stworze
nia podhalańskiego parku etnograficznego w Za
kopanem.”
Miały się w nim znaleźć nie tylko eksponaty -  ale 
również pomniki architektury w różnych typach i z 
różnych miejscowości oraz regionów Podhala i 
Gorców. Prof. Ciołek zakładał, że obiekty i zes
poły, oznaczające typy, byłyby zlokalizowane zgo
dnie z usytuowaniem pierwotnym oraz w po
dobnym stosunku do rzeźby terenu i drogi. Zes
pół budynków przemysłowych opartych o siłę wod
ną miał być dowiązany do wody z potoku Bys
trego. Budownictwo pasterskie zamierzano wkom
ponować na stokach Krokwi. Zaprojektowano poza 
tym sceny i widownię (ok. 500 miejsc) pod ot
wartym niebiem dla występów zespołów regio
nalnych pieśni i tańca. (Park w Kuźnicach o pow. 
15 ha miał się rozciągać po obu stronach drogi 
— ul. Daszyńskiego — w odległości ok. 900 m od 
Ronda).
Gerard Ciołek pozostał w pamięci ludzi nauki, 
służby konserwatorskiej, architektów, urbanistów, 
historyków sztuki i miłośników przyrody, wycho
wanków politechnicznych, kolegów i bardzo licz
nych przyjaciół, jako wybitna indywidualność, nie
zastąpiony specjalista w dziedzinie historii ogro
dów, ochrony architektury, kompozycji zieleni 
i kształtowania krajobrazu. Działalność jego buj
ną i rozległą nie łatwo podjąć w pełnym zakresie 
i z takim odczuciem, jakie posiadał G. Ciołek. 
Kontynuację form jego pracy ułatwi, być może, 
ogromna pozostawiona przez niego spuścizna. 
Gerard Ciołek dzielił się chętnie wiedzą i do-
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świadczeniem z każdym, kto jego pomocy potrze
bował. Był przy tym człowiekiem monolitycznym w 
zasadach naukowca, wyrozumiałym dla błędów, 
sprawiedliwym, poważnym, ale zachowującym po
godę ducha, a z równowagi mogła go wytrącić 
jedynie tępota, którą zwalczał na równi z pozer
stwem, gdy miało ono zastąpić prawdziwą wie
dzę.
W osobowości Gerarda Ciołka nagromadziło się 
wiele cech indywidualnych, emanujących na zew
nątrz, co stwarzało warunki komunikatywnego ob
cowania z nim oraz współpracy. Jego postawę 
cechowała zawsze naturalność, zgodność zasobu 
nagromadzonej wiedzy z zewnętrzną prostotą 
i szlachetnością ludzką oraz harmonia wewnętrz
na, która jest bliskim odpowiednikiem porzą,dku 
Panującego w dziełach przyrody, właściwa tylko 
obcującym z nią ludziom. Prof. Ciołek był czło
wiekiem zharmonizowanym z otoczeniem, umiał 
pdnajdywać jedność osobistych przeżyć z otacza
jącym go światem ludzi i z życiem przyrody, w 
której, jak w człowieku, dopatrywał się przede 
wszystkim celowości, ładu i harmonii. O zacho
wanie co najmniej istoty dawnej kultury projekto
wanych elementów kompozycji zieleni zabiegał 
profesor Ciołek nawet wówczas, gdy brał udział 
w pracach komisji fachowych jako konsultant. 
Szczerość opinii powiązanej z wiedzą była wypo
wiadana w sposób zdecydowany, a jednocześnie 
przekonujący w takiej mierze, że jednała opozy
cjonistów. Zdaniem G. Ciołka „bogate dziedzic
two przeszłości pozwala nam w oparciu o istnie
jące normy prawne i formy ustrojowe na konty
nuację i wzbogacenie tych pięknych tradycji, któ
rych celem jest ostateczny wyraz i rodzimy cha
rakter środowiska, w którym żyjemy” 45.
W kompozycjach ogrodów dostrzegał, oprócz lo
gicznej myśli technicznej, logikę rozwoju przyro
dy, twórczej i składającej się na piękno Polski w 
równy sposób z zabudowaniami wsi, osad, miast, 
z architekturą ludową -  chałupy, dworu, zajazdu 
lub pałacu i zamku. W artykule na ten temat32 
Gerard Ciotek pisze: „...W  Polsce istnieje około 
dziesięciu tysięcy zabytkowych ogrodów stano
wiących oprawę dawnych dworów i pałaców wiej
skich i miejskich. Należą one do tej grupy dzieł 
dawnej sztuki, w której walory architektoniczne 
i urbanistyczne wiążą się niepodzielnie z wartoś
ciami przyrodzonymi świata roślinnego w harmo
nijnej współzależności. Ogrody polskie reprezen
tują wszystkie odmiany stylowe, od geometrycz
nych ogrodow Odrodzenia i Baroku do malowni- 
czych i krajobrazowych układów Romantyzmu
L S r I ZmU XJ X Stu,ecia- ” Uspołecznienie za bytkowych ogrodow pociągnęło za sobą koniecz-
orihn Podję.Cia , przez społeczeństwo ich ochrony, 
°ów d° Wy ' adaptaci' dia nowych potrzeb i ce-

Gerard Ciołek współpracował z licznymi placów-
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1 (str. 55)
Jabłonna. Zieleń parkowa i pałac
2
Nieborów. Ogród pałacowy. Plan /przed 
rokonstrukcjaj, opracowany przez prof. Ciołka 
w 1947 r. przy współpracy S. M iłoszewskiego

Nieborów. Pałac z XVII-XVIłl w.
4
Otwock W ielki• Zespół krajobrazowo-parkowy 
1 pałacem  z końca XVII w. (wg drzeworytu E. 
Andriollego z 1879 r.)
5
Otwock Wielki. Zespół krajobrazowo-parkowy 
z pałacem (stan z 1946 r., przed robotami 
konserwatorskimi)



sji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w 
Krakowie, Komitetu Zagospodarowania Ziem Gór
skich PAN w Krakowie, Komisji Planowania Kraj
obrazu Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody; 
z ramienia tej instytucji bierze udział w Kongre
sach Unii w 1947 r. w Brunner, w 1960 r. w War
szawie, a w 1965 r. w New Castel. Nazwisko G. 
Ciołka jest powszechnie znane w świecie i stale 
wymieniane wśród fachowców w zakresie historii 
kultury i architektów konserwatorów. Był przez 
znawców uważany za wybitnego specjalistę w 
dziedzinie ochrony krajobrazu i przyrody nie tyl
ko w kraju, ale i w organizacjach międzynarodo
wych. Współpracował również w organizacjach 
społecznych jeszcze w okresie przedwojennym, jak 
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze i Polskie Towa
rzystwo Tatrzańskie***. Działalność koncepcyjna 
i naukowa prof. G. Ciołka jest fundamentalnym 
wkładem do nauki polskiej, a zwłaszcza historii 
architektury oraz kompozycji ogrodów, planowa
nia przestrzennego i urbanistyki, kompozycji zie
leni i krajobrazu, projektowania rekonstrukcji 
ogrodów i parków.
Ażeby zdać sobie sprawę z ogromu działalności 
twórczej i niezmordowanej, zachłannej niemal 
pracowitości prof. Ciołka, należałoby wydać w ca
łości wszystkie jego opracowania monograficzno- 
-historyczne dotyczące ogrodów, architekury ludo
wej, pomników architektury i odnoszące się do 
planowania przestrzennego, ochrony krajobrazu 
i przyrody.

Warto byłoby na pewno zebrać opinie G. Ciołka, 
które jako rzeczoznawca wykonywał dla różnych 
instytucji. Świadczą one o szczególnym zaangażo
waniu naukowym i osobistym i są odbiciem innej 
formy intymnego warsztatu uczonego i człowieka. 
Zawierają nie tylko treść naukową, ale i bardzo 
ciekawe, istotne wskazówki praktyczne, z których 
można by korzystać.
Z takiego zestawienia naukowej działalności pro
fesora ukaże się prawidłowy obraz człowieka i gi
gantyczny wysiłek Gerarda Ciołka w jego zbyt 
krótkim życiu. Trzeba postulować jak najszybsze 
zebranie jego pełnego dorobku twórczego i opu
blikowanie bez uzupełnień dodatkowych w formie 
skończonej tylko wówczas, kiedy nią ta praca by
ła, natomiast w formie autentycznej, choćby nie
pełnej, jeśli nie została zakończona.
W pierwszym z dwóch tomów „Ochrony Przyro
dy" umieszczono takie pozycje, których nie mo
żna pominąć, jeśli się chce zrozumieć i odczuć 
szerokie horyzonty myśli i działania Gerarda Cioł
ka; w trzech artykułach zawarta jest część wie
dzy ich autora. O treści artykułów mówią już sa
me nagłówki: „Obiekty i urządzenia techniczne", 
„Zabytki Kultury i Sztuki", „Planowanie przestrzen
ne a krajobraz” . „Rejestr ogrodów" w wydanych 
dotychczas 5 zeszytach zawiera ogromny materiał 
ilustracyjny, który został zaczerpnięty z dokumen
tacji naukowej i opracowań graficznych G. Cioł
ka oraz jego analiz projektowych. Istotny walor 
w niektórych wydanych zeszytach stanowi opraco
wanie przez Ciołka wstępu i omówienia dokumen
tacji z okazji publikowania prac naukowych in
nych autorów 47, 48. Wstęp od redakcji „Rejestru 
ogrodów polskich" (w zesz. 5/1966) podkreśla, że 
na 101 publikowanych dokumentów, do prof. Cioł
ka należy zdecydowana większość materiałów (60 
obiektów parkowych).
Prof. Gerard Ciołek był odznaczony za swą 
wszechstronną działalność naukową i zawodową 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
oraz nagrodą zespołową II Stopnia Komitetu d/s 
Urbanistyki i Architektury za projekt koncepcyjny 
schroniska w Dolinie Pięciu Stawów w Tatrach. 
Uzyskał także dyplom honorowy wydawnictwa 
„Arkady" za monumentalne swe dzieło „Ogrody 
polskie".
We wstępie do drukowanej w 1964 r. pracy „Za
rys ochrony kształtowania krajobrazu"71 Gerard 
Ciołek pisze: „współczesne planowanie przestrzen
ne nie może ograniczać się jedynie do organizo
wania czynności technicznych, lecz powinno prze
stawiać się na zagadnienia dotyczące człowieka 
i jego działalności, jego życia i środowiska, w 
którym żyje".

Badaczom i przyjaciołom profesora znane są w 
całości najcelniejsze jego publikowane prace, ale 
bardzo niewielu znane są rozproszone prace i ar
tykuły, rozrzucone po pracach zbiorowych lub po 
periodykach. A przecież Gerard Ciołek należy do 
tych nielicznych badaczy, którzy część ogromnej 
swej wiedzy udostępnili powszechnie przez po
ważną liczbę publikacji różnego typu.



Postawa społeczna Gerarda Ciołka była codzien
nym motywem i rdzeniem w koncepcjach jego 
działania jako naukowca, badacza, eksperta, kon
serwatora, wychowawcy młodzieży, promotora prac 
naukowych. Był zdecydowany i ofiarny, gdy przy
chodziło mu bronić wiedzy, honoru człowieka lub 
historycznego dorobku Narodu.
Dziękuję Żonie prof. G. Ciołka — Pani Reginie 
Ciołek oraz inż. Stanisławowi Miłoszewskiemu 
za °kcrzoną mi życzliwość przy opracowaniu ni- 
niejszego studium.

..Ogrody polskie” , „Historia kompozycji ogrodów w
Polsce” , „Polscy architekci i planiści ogrodów’  ̂ artykuły, 
..Sztuka ogrodów” dla- „W ielkiej Encyklopedii Powszech- 
neJ , a wreszcie liczne artykuły m. in. w „Ochronie Za
bytków” , w „Ochronie Przyrody” .

Patrz Hans Eberhard Scholze „Pałac w W ilanowie” — 
ar 4/1959 s. 187—209. Kwart. UIA oraz w Wissenschaft- 
liche Zeitschrift der Technischen Hochschule Dresden. 
R- 1958/59, z. 1.

Patrz m.in. Wspomnienie red. Kopijowskiej w „Św ia
towidzie” (nr 3/66).
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ku czci ks. Józefa 
w parku /pocz. XIX w.j

Jabłonna. Zieleń parkovza i pałac

Paprotnia. Kuźnia z pocz. XIX

Radziejowice. Dworek w parku jpocz. XIX w.j

Jabłonna. Łuk 
Poniatowskiea, 7, 8



Bibliografia opracowań ogrodów i pro
jektów rekonstrukcji (niepełna)
Gerard Ciołek w swych monumentalnych pracach jak 
, .Ogrody Polskie” i „Zarys Historii Kompozycji Ogrodów 
w Polsce” zamieścił bardzo obfity plon, choć stanowią
cy zaledwie część zebranego materiału i wykonanych 
opracowań graficznych odnoszących się do założeń ogro
dowych niemal całej Polski. Swymi opracowaniami zna
cznie wzbogacił „Rejestr Ogrodów Polskich” (z. 1—5)
oraz m. in. monumentalne dzieło prof. T. Tołwińskiego 
„Urbanistyka” t. III (poświęcony zieleni w urbanistyce). 
Zestawienie nie stanowi pełnego obrazu, jest opracowane 
jako informacja w oparciu o dane własne i uzyskane od 
wojewódzkich konserwatorów, w większości zaś zaczer
pnięte z wydanych prac G. Ciołka oraz 5 tomów „R e
jestru Ogrodów Polskich” . Przede wszystkim należy wy
mienić projekty dla Arkadii, Lubartowa (projekt ada
ptacji na park ludowy), Nieborowa, Puław, Wilanowa, 
rekonstrukcje ogrodów w Choroszczy, Gołuchowie, Ja
błonnie, Klemensowie, Kozłówce, Krasiczynie, Królikarni, 
Kórniku, Łańcucie, Otwocku Wielkim, Radzyniu, Rogali- 
nie, Rydzynie, na Wawelu, w Warszawie (ogród Urzędu 
Rady Ministrów), Białymstoku, Baranowie. Listę opraco
wań graficznych dotyczącą ogrodów w Polsce trudno wy
mienić w jakimś określonym porządku; są wśród nich 
opracowania ogrodów klasztornych (w wirydarzach i te
renach przyległych), zamkowych, dworskich — i to od 
średniowiecza począwszy, a na XIX wieku kończąc. Przy
kładowo:

* * *

Ogrody klasztorne:
Abramowice, Czerna, Jędrzejów, Kalisz (Jezuitów), Kar- 
czówka k. Kielc, Kraków (ogrody przy kościele Bożego 
Ciała, misjonarzy, augustianów, i paulinów, kanoników 
regularnych), Lublin (karmelitów), Radziszów, Wieliczka 
(reformatów).

* * *

Ogrody zamkowe
Baranów, Bieżuń, Jaworów, Kórnik, Krzyżtopór, Łańcut, 
Łodygowice, Łowicz, Niepołomice, Olszyce, Podhorce, Prze
cław, Rzeszów, Szydłowiec, Tenczyn, Warszawa — zamek, 
Warszawa -  zamek Ujazdowski, Wiśnicz, Wawel, Za
mość, Zator, Żywiec.

* * *

Ogrody pałacowe:
Białystok, Choroszcz, Dukla, Gołuchów, Klemensów, Kró
likarnia, Krystynopol, Kościelniki, Lublin — przy pałacu 
Radziwiłłów, Lubartów, Łubnice, Łobzów, Mińsk Maz., 
Mokotów, Młociny, Narol, Nieborów Arkadia, Narożno, 
Opole p. Puławami, Oliwa, Osiek, Otwock Stary, Puławy, 
Prądnik Biały, Poręba, Żegoty, Powązki, Radzyń, Rogalin, 
Rydzyna, Siedlce, Sieniawa, W arszawa: Ogród Krasiń
skich, Saski, ogrody przy pałacach: Radziwiłłów, Błękit
nym, Bruhla, Lubomirskich — Potockich, Branickich, Mnisz
ków oraz w Wilanowie, Wolborzu, Wysocku i Dąbrowie 
Tarnowskiej.

* * *

Ogrody dworskie:
Abramowice, Baczów, Baiice, Biała Krakowska, Breń, 
Brzeźnia, Buczyna, Dojazdów, Droginia, Falkowice, Gdów, 
Graboszyce, Gruszów, Grybów, Grójec, Górka Narodowa, 
Inwałd, Izdebnik, Jankowski Folwark, Jaśkowice, Jaszczu
rowa, Kamesznica, Kamienica, Kasina Wielka, Kobier- 
nice, Kobylniki, Komorniki, Kozy, Lipens, Łosośna Górna, 
Mogilany, Mordaczka, Mstów, Mszana Dolna, Nagłowice, 
Niegoszów, Olszanica, Osieczany, Pawlikowice, Piaski 
Wielkie, Pisary, Pisarzowa, Polanka Wielka, Poręba W iel
ka, Prokocim, Raba Niżna, Radłów, Radziszów, Rajsko, 
Rakowice, R'oków, Rawa Maz., Ruszczą, Rzozów — Go- 
łuchowice, Rzozów — Jurczyce, Siedliszowice, Ryglice, Sie
raków, Siercza, Sławkowice, Sokółka, Strzelno, Szczaw
nica, Ściejowice, Świerzno, Tomaszewice, Zbyszyce.

11
Radziejowice. Dworek w parku /pocz. XIX w.j 
12
Górzno. Spichrz — dzieło architektury 
drewnianej w parku /pocz. XVIII w.j 
13
Stara Wieś k. Węgrowa. Pałac w parku 
/po/. XIX w.j

Zdjęcia wykonał autor niniejszej publikacji.



Bibliografia prac naukowych Gerarda 
Ciołka
Architektura ludowa
1. Chałupy podcieniowe na Pomorzu, BHSiK, nr 2/39 s. 

169-175, il. 119-127 — mapka.
2. Wpływ środowiska geograficznego na formy osadnic

twa i budownictwa wiejskiego w Polsce. „Lud” , t. 39, 
1948/1951, s. 228-252.

3. Zagadnienia ochrony budownictwa ludowego. Ochr. 
Zab., nr 4/52, s. 217-228.

4. Dach w polskim budownictwie wiejskim. Pol. Szt. Lud., 
nr 1-2/47, s. 45-49.

5. Urządzenia ogniowe i ich wpływ na rozwój planu cha
łupy wiejskiej. BHSiK, nr 3-4/47, s 369-378

6. Ciesielstwo Polskie F. Kopkowicz’ - '  przy współudzia
le i pod redakcją G. Ciołka zwłaszcza rozdz. I -  
Zarys historii i przegląd zabytków ciesielstwa pol-
S T ;  S' rozdz- VIII — Typy j formy dachów
w budownictwie drewnianym,s. 209-276; rozdz. XIII 
-  Zdobnictwo ciesielskie, s. 341-355; rozdz. XIV -  
Zagadnienia konserwatorskie, s. 357-375. 
Skandynawskie muzea pod otwartym niebem (Fin
landia, Szwecja, Norwegia, Dania), BHSiK, nr 1/38, 
s. 44-56.

Planowanie przestrzenne
8. Podstawy regionalnego planowania wiejskiego. Ar

chitektura nr 2/47, s. 45—51.
9. Budowa zapory wodnej w Czorsztynie. Ochr. Zab., 

nr 3-4/48, s. 104-110.
10. Piękno przyrody i piękno sztuki w planowaniu prze

strzennym w Polsce. Ochr. Przyr., R'. 18/1948. Kraków.
11. Planowanie przestrzenne a krajobraz, w wydawnictwie 

Ochrona Przyrody i jej zasobów, Kraków 1959, s. 
599-614, cz. XI część rozdziału: 1 -  dawne normy 
zwyczajowe i prawne; 2 -  zmiany na przełomie wie
ków XVIII i XIX; 3 — działalność Królestwa Kongre
sowego; 4 -  planowanie przestrzenne w niepodle
głej Polsce; 5 -  elastyczność planów i czynniki ko
rygujące; 6 -  ekstensywna i intensywna gospodarka 
w syntetycznym planie; 7 -  trudności pełnej reali
zacji planu.

12. Przyroda, Osadnictwo i Wczesne Miasta. Hist. Szt. 
Pol., Kraków 1965, wyd. II, t. I, s. 11—17.

Urbanistyka
13. Problemy urbanistyczne odbudowy zespołów zabytko

wych. „M iasto” nr 7/53, s. 8-16, il. (z A. Ciborow
skim) .

14. Konserwacja zespołów urbanistycznych i krajobrazo
wych (z K. Wejchertem). Architektura, nr 9—10/49, 
s. 247-58.

15* Tom III Urbanistyki prof. T. Tołwińskiego, Warszawa 
1963. W oparciu częściowo o materiały G. Ciołka; 
H ŝunki i plany ogrodów opracowane przez G. Cioł- 
ka na podstawie materiałów źródłowych w AGAD, 
w Gab. Ryc. UW.

 ̂ Prac Zakładu Planowania Terenów Zielonych Po
litechniki Krakowskiej za lata 1953-1956. Kwart. Arch. 
Urb-, z. 2/57, s. 168-172.

17. Zarys ochrony i kształtowania krajobrazu. Kom. Bud. 
Urb. i Arch. Arkady, Warszawa 1964, s. 55 (kraj
obraz i jego składniki, człowiek i krajobraz, ochro
na krajobrazu, kształtowanie krajobrazu), rys. 32, li
teratura.

•8. Zagadnienia ochrony krajobrazu w budownictwie 
drogowym (wspólnie z J. Chmielewskim). Pamiętnik 
X*l Zjazdu Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Kra
ków 1948.
Urbanistyka i kształty wsi (z T. Dobrowolskim). Hist. 
^2t* Xrak° w 1965, wyd. II, t. I, s. 52-59.

■ Urbanistyka (1240-1520), uzupełnienia G. Ciołka do 
Qrtykułu T. Tołwińskiego. Hist. Szt. Pol., Kraków 1965, 
Wyd- U. t. I; cz. 4, rozdz. 2, s. 200-209; cz. 5 rozdz. 

2- s. 22-31 (1500-1630) ; cz. 6 rozdz. 2, s. 290-295 
(1600-1830); t. III: cz. 7, rozdz. 2, s. 23-30; cz. 8, 
rozdz. 2, s . 168-170 (1830-1890); cz. 9, rozdz. 2, s. 
280—286 (1890-1910).

Ggrody zabytkowe 21 
ê studiów nad założeniami ogrodowymi Wołynia (z 

22 W Źe,echowskq) • BHSiK, R. VII, 1939, s. 19-46.
ystawa ogrodnictwa w Essen (Reichsgartenschau 

^  1938). Arkady, nr 5/39.
rtykuły z zakresu sztuki ogrodowej; Słownik termi

nologiczny sztuk plastycznych; wyd. PIS, Warszawa 
1951 (zeszyt dyskusyjny).

24. Teatry ogrodowe XVII i XVIII w. (Nieborów, Puławy, 
Otwock W ielk i); prace IUA, R. IV, seria 3, z. 2/54, 
s. 9.

25. Uwagi o potrzebie i metodzie odbudowy zabytkowych 
ogrodów (z K. Chrabelskim). Ochr. Zab., nr 1/49, 
s. 15-19.

26. Ogrody polskie w okresie klasycyzmu. Sprawozdanie 
z posiedzeń. Wyd. II, Tow. Nauk. Warszawa, 1949.

27. Sztuka ogrodowa. Sztuka polska czasów średniowie
cza. PWN, 1953. Sztuka ogrodowa. Sztuka polska cza
sów nowożytnych (lata 1450—1650), cz. I, 1952 i 1955.

28. Sztuka ogrodowa (966-1240). Hist. Szt. Pol., Kraków 
1965, wyd. II, t. I, s. 60-63; s. 210 (1240-1520); t. 
II. s. 32-40 (1500-1630); s. 296-312 (1630-1760); s. 
287 (1890-1910).

29. Polscy architekci i planiści ogrodów (z S. Lożą i W. 
Plapisem ). Prace IUA, z. 3,51, s. 15-45; z. 4/52-53 s. 
21-35; z. 2/53, s. 37-52.

30. Ogrody polskie. Przemiany treści i formy. BA. W ar
szawa 1954, s. 312, planów 4' (autor przygotował no
we, rozszerzone wydanie, w rękopisie).

31. Zarys historii kompozycji ogrodowej w Polsce. PWN, 
Warszawa 1955. s. 204, planów 4, rys. 185. IUA (pra
ca wykonana w ramach Zakładu Przestrzeni Zielo
nych PK oraz Zakł. Arch. Krajobrazu PW ).

32. Ogrody zabytkowe. Ziemia nr 5—6/50, s. 92—95.
33. Polskie ogrody renesansowe XVI wieku. BHS, nr 

3-4/53, s. 56-67.
34. Staropolskie ogrody XVI i XVII wieku. Sprawozd. 

Tow. Nauk. Warsz. Wydz. II, 4/47, s. 58—60.
35. Polskie Ogrody XVII wieku. Warszawa 1944.
36. Ogrody Lublina w XIX wieku. Ochr. Zab. nr 4.54, 

s. 263-70.
37. Ogród w Nieborowie. Kwart. Arch. i Urb. z. 2.57, 

s. 103-126.
38. Ogród w Rogalinie. Ochr. Zab. nr 2-3/50, s. 147-152,
39. Ogród Prezydium Rady Ministrów w Warszawie. Ar

chitektura nr 9/51, s. 302-303, il.
40. Ogród w Wilanowie. Badania i zagadnienia kon

serwatorskie. BHS nr 1-2/47, s. 86-128.
41. Ogród Łazienkowski. Skarpa Warsz. R. 24/46, s. 3, il.
42. Ogród Łazienkowski. Rzeczpospolita, nr 171/46.
43. Ze studiów nad założeniami ogrodowymi Wołynia. 

Sprawozd. z badań (z K. Żelechowską). BHSiK nr 
1, s. 19-46.

44. Wilanów. Ochr. Zab. nr 3/62, s. 86-106.
45. Zagadnienia ogrodów zabytkowych. Miasto, nr 6 54. 

Z zagadnień estetyki krajobrazu w Polsce PAN, Kwart. 
Urb. i Arch. nr 2/62 oraz 4/62.

46. Plany historii ogrodów z archiwów polskich opraco
wane przez G. Ciołka i publikowane w Rej. Ogr. 
Pol., z. 2. PWN, Warszawa 1964.

47. Z dziejów kartografii ogrodów (z 10 planami ogro
dów, opr. G. Ciołka). Rej. Ogr. Pol., z. 3/65; tekst 
s. 5—11 (z doborem licznych ilustracji).

48. „Przedmowa” do pracy L. Majdeckiego o ogrodzie 
Gucin-Gaj. Rej. Ogr. Pol. z. 4/65, s. 5—6.

49. 76 haseł z zakresu historii i terminologii sztuki ogro
dowej. Wielka Encyklopedia Powszechna, PWN, t.
1—7, Warszawa 1962—66.

50. Walory krajobrazowe Polski, rozdz. w „Urządzenia
turystyczne” , Arkady, Warszawa 1963, s. 43-64.

Zabytki architektury i ich ochrona
51. Zamek w Baranowie. System krużganków. BHSiK, nr 

2/38 s. 221.
52. Budownictwo drewniane w latach 1500—1650. Hist. 

Szt. Pol., t. I, wyd. I z. 1962 r., t. II, s. 105—110. 
Budownictwo drewniane (przegl. arch. lud. typy; lata 
1600-1760 i pó in.), t. II, s. 330-340.
Budownictwo drewniane lata 1760—1830 (z T. Dobro
wolskim), t. III, s. 68—69 lata 1830-1960, s. 195—197. 
Historia sztuki polskiej w zarysie, wyd. II, Kraków 
1965; Budownictwo drewniane t. 1; cz. 2, rozdz. 5
(z T. Dobrowolskim) s. 97—99; cz. 4, rozdz. 5, s. 
283-290; t. 2: cz. 5, rozdz. 5, s. 152-157; cz. 6, 
rozdz. 5, s. 378—389; t. 3: cz. 7, rozdz. 5, s. 78—80; 
cz. 8, rozdz. 5, s. 186-188 cz. 9, rozdz. 5, s. 319- 
-321.

53. Piękno przyrody i piękno sztuki w planowaniu prze
strzennym w Polsce, Ochr. Przyr. R. 18, Kraków 1948.

54. Ochrona przyrody i jej zasobów (wyd. zbiorowe). 
Kraków 1965. t. I, cz. IX, s. 568-589.
Obiekty i urządzenia techniczne (1 — przemiany kraj
obrazu pod wpływem rozwoju techniki; 2 — krajobraz 
stref zurbanizowanych; 3 — szlaki komunikacyjne
1 urządzenia telekomunikacji w krajobrazie; 4 — za
gadnienie zagospodarowania brzegów rzek i zbior
ników wodnych).

55. Jw., t. I, cz. X, s. 590—598; Zabytki kultury i sztuki
(1 — ochrona wartości historycznych i regionalnych,
2 — ochrona ogrodów zabytkowych i kompozycji kraj
obrazowych, układu gatunkowego, swojskiego i ob
cego) .

Region Pienin 
w opracowaniach 
planistycznych 
Gerarda Ciołka
Wanda Pencakowska

W układzie Karpat Pieniny reprezentują, mimo 
swej niewielkiej skali, wartości unikalne. Pasmo 
gór wapiennych o ostrych turniach i iglicach, 
wyłaniających się z falistych kop i łagodnych 
dolinek, wzbogacone pierwotną przyrodą lasów 
i łąk -  stanowi wyjątkowy zespół krajobrazowy. 
Do najbardziej malowniczych fragmentów należą 
grupy Trzech Koron, Pieninki z Sokolicą, a przede 
wszystkim powszechnie znany przełom Dunajca 
przez Pieniny, udostępniony turystom przez spływ 
flisacki. Skala całego, tak bardzo wyróżniające
go się zespołu, jest drobna, co powoduje stałe 
zagrożenie możliwością zbytniej ingerencji ele
mentów współczesnej cywilizacji, zwłaszcza przy 
bogactwie atrakcji turystycznych.
Ze względu na konieczność podjęcia skutecznej 
ochrony tych wartości, jekie reprezentują Pieniny, 
w dniu 3Q.X.1954 r. * został zatwierdzony status 
Pienińskiego Parku Narodowego, obejmującego 
najbardziej cenne obszary górskie o powierzchni 
2708 ha. W najbliższym otoczeniu znajduje się 
ponadto kilka rezerwatów przyrody. Akt prawny, 
określający Pieniny jako park narodowy, stanowił 
pierwszy zasadniczej wagi krok na drodze do 
prawidłowego użytkowania i urządzenia terenu, 
co przy skomplikowanej problematyce parku wy
magało interwencji planistycznej doświadczone
go i wytrawnego specjalisty- 
Zwrócono się z tym do prof. dr Gerarda Ciołka, 
który w latach 1958-1960 podjął z zespołem 
Katedry Planowania Przestrzennego Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej pracę nad 
planem zagospodarowania przestrzennego Pie
nińskiego Parku Narodowego.
Wychodząc z zasady kompleksowości ujęcia wszy
stkich problemów występujących na terenie PPN, 
szczególny akcent położono na trzy wiodące 
dziedziny studiów:
— zestaw badań z zakresu warunków środowis

ka przyrodniczego,
— ustalenie stanu własnościowo-prawnego tere

nów parku, ze szczególnym uwzględnieniem 
aktualnych do chwili obecnej serwitutów,

— określenie tych elementów rozwojowych szer
szego regionu, które rzutowałyby na sposób 
urządzenia parku.

Z uwagi na dominującą funkcję PPN -  ochronę 
unikalnych wartości przyrodniczych całego zes
połu -  podjęto szereg prac badawczych w za
kresie dokładnego poznania warunków, w ja 
kich kształtuje się środowisko przyrodnicze Pie
nin- Zestaw- studiów, zwłaszcza dotyczących po
dłoża oraz topografii i morfologii terenu, odbie
gał znacznie od ogólnie przyjętych w owym cza
sie norm działania planistycznego. Należy tu 
zwrócić uwagę na wprowadzoną przez prof. Cioł
ka skuteczną metodę wnikliwego odczytania 
i geometrycznego przeanalizowania mapy, co 
stanowiło podstawę do takich opracowań, jak 
wyznaczanie spadków terenu, hipsometria, wykres 
ekspozycji stoków, przedstawienie sieci hydrogra
ficznej. Badania te, niezależnie od przydatnoś
ci dla celów planu zagospodarowania przestrze
nnego PPN, były też wykorzystane przez Zakład 
Ochrony Przyrody PAN do studiów naukowych 
z zakresu warunków wegetacji roślin w rejonie 
Pienin. Stała współpraca ze specjalistami różnych 
dziedzin wiedzy przyrodniczej — doprowadziła 
do wszechstronnego naświetlenia problematyki, 
co z kolei znalazło swój wyraz w syntetycznym 
zbiorczym opracowaniu warunków środowiska 
przyrodniczego.
Powodzenie realizacji zagospodarowania prze
strzennego parku zależało w dużej mierze od 
uporządkowania spraw własnościowych i praw
nych, temu więc zagadnieniu poświęcił prof. Cio
łek osobne opracowanie. Sporządzenie elabora
tu, określającego aktualny stan posiadania, wy
znaczenia powierzchni i lokalizacji działek pry-
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watnych w obrębie PPN oraz ustalenie obowiąz
kowych serwitutów, zwłaszcza w zakresie wypasu 
bydła, stanowiły podstawę dla propozycji etapo
wej wymiany lub wykupu przez państwo terenów 
prywatnych.
Wzajemne współzależności między opracowaniem 
prawno-własnościowym a koncepcją sposobu 
użytkowania ziemi i kształtowania krajobrazu 
parku, decydowały w wysokim stopniu o realnoś
ci zamierzeń planistycznych.
Dążenie' do stworzenia jak najbardziej korzyst
nych warunków realizacji było zawsze charakte
rystyczne dla twórczości prof. Ciołka czego przy
kładem może być wprowadzenie przez Niego do 
zestawu opracowań planu zagospodarowania 
przestrzennego PPN żmudnych i właściwie mało 
efektownych badań stanu prawno-własnościowe- 
go terenu.
Na podstawie wszechstronnych i różnorodnych 
studiów i badań specjalistycznych, z których 
przedstawiono tu jedynie pozycje uwzględniają
ce specyficzny charakter Pienin, został opracowa
ny projekt zagospodarowania przestrzennego 
PPN wraz z terenem otuliny. Szczególne znacze
nie przy konstruowaniu planu przypisywał prof. 
Ciołek tym elementom zagospodarowania prze
strzennego najbliższego otoczenia obszarów 
chronionych, które ze względu na swoją dyna
mikę rozwoju rzutowały na sposób urządzenia, 
a następnie użytkowania PPN. Należałoby tu 
wymienić problemy mieszkańców stałych, ich 
sposób zasiedlenia oraz zatrudnienia- Zróżnico
wana etnicznie ludność (Podhale, Spisz^ o bo
gatych tradycjach własnej kultury ludowej — gę
stą siecią swych wsi otacza Pieniny, a jednocześ
nie region ten jest odwiedzany przez licznych 
turystów, wczasowiczów i kuracjuszy pobliskich 
zdrojowisk. Zjawiska demograficzne nie mogły 
być i nie były obojętne dla twórcy planu zagos
podarowania przestrzennego parku. W celu nie
dopuszczenia do wzmożonej penetracji na teren 
parku, jako obszaru ściśle chronionego, projekt 
przewidywał podział funkcjonalny, wyrażający 
się przeznaczeniem terenu na konkretne cele 
związane z ich późniejszym użytkowaniem.
W wyniku takiego podziału, specjalna rola przy
padła miejscowości Krościenko nad Dunajcem, 
które według projektu powinno stanowić ośrodek 
dyspozycyjny dla całego regionu Pienin, ze 
szczególnym uwzględnieniem funkcji turystycz
nej. Inne wsie czy osiedla przyjęły — zależnie od 
swego położenia, wielkości i możliwości rozwo
jowych — funkcje obsługi terenów rolnych, oś
rodków zaplecza gospodarczego, miejscowości 
letniskowych czy stacji turystycznych.
Specjalne miejsce w dyspozycji funkcjonalnej 
przypisano organizacji spływu flisackiego w prze
łomie Dunajca, której program opierał się na 
określeniu optymalnej przepustowości tego tak 
atrakcyjnego fragmentu rzeki.
Wszystkie procesy gospodarcze, zachodzące w 
regionie Pienin obecnie bądź planowane na 
przyszłość, dotyczą zespołów przyrodniczych o u- 
nikalnych walorach krajobrazowych. Projekt prof. 
Ciołka charateryzował się wyjątkowo umiejętnym 
i trafnym kształtowaniem tych zespołów; wyni
kało to ze swobodnego posługiwania się przez 
Niego tak wdzięcznym a zarazem trudnym two
rzywem plastycznym, jakim są elementy przyro
dy: drzewa, krzewy, skały, przestrzenie rozległych 
łąk czy zmienne powierzchnie wód płynących. 
Niezależnie od kontynuowania stałych i systema
tycznie pogłębianych, własnych studiów planisty
cznych, które dotyczyły parku li jego najbliższego 
otoczenia, prof. Ciołek uważał za celowe wpro
wadzenie w problematykę szeroko pojętego re
gionu Pienin również swoich uczniów. Stąd wiele 
prac dyplomowych i semestralnych na Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej z zakresu 
planów ogólnych i szczegółowych całych zespo
łów, jak też konkretnych miejscowości doliny Du
najca, Spiszą, doliny Grajcarka czy samego pa
sma pienińskiego. Prace te odzwierciedlające 
autentyczne przeżycia pełne świeżości, wzboga
cone przez wakacyjne praktyki studenckie w te
renie, stanowiły znakomity sprawdzian wartości 
realizacyjnej i kompozycyjnej najbardziej ekspo
nowanych fragmentów ogólnej koncepcji.
W latach 1963-1964 została podjęta przez resort 
Gospodarki Wodnej i jego branżowe biuro pro
jektów kolejna wersja budowy stopnia wodnego 
na Dunajcu w rejonie Niedzicy. Zasięg i charak
ter przestrzennych i gospodarczych przekształ
ceń, spowodowanych pojawieniem się w sąsiedz
twie Pienin dużego akwenu wodnego, wymagały 
wielokierunkowych badań specjalistycznych, wśród

których szczególną pozycję wyznaczono studium 
krajobrazowemu otoczenia zbiornika.
Jako wybitnemu znawcy przedmiotu — studium 
takie zostało powierzone prof. Ciołkowi, który 
wraz z grupą pracowników Katedry Planowania 
Krajobrazu i Terenów Zielonych Politechniki Kra
kowskiej opracował je w 1965 r.
W rozdziale wstępnym tego opracowania czyta
my:
„Realizacja koncepcji zamknięcia doliny Dunaj
ca zaporami w rejonie Niedzicy i Sromowiec Wy
żnych, celem utworzenia dwóch zbiorników reten
cyjnych i energetycznych, wprowadza w obszar 
zachodniego przedpola oraz samego obrzeża 
Pienin nowe elementy krajobrazowe, zmieniające 
w sposób zasadniczy dotychczasowy charakter 
środowiska. Elementami tymi są nie tylko sztucz

ne jeziora, pulsujące zmiennymi poziomami wo
dy w okresach rocznych (zbiornik czorsztyński), 
ale też szereg towarzyszących tym dwom pod
stawowym inwestycjom zmian w zakresie użytko
wania terenu, komunikacji, osadnictwa stałego 
i sezonowego.
Na obszarze zainwestowania powstaną nowe 
urządzenia i budowle, linie wysokiego napięcia 
i inne obiekty techniczne. Przeniesione zostaną 
pasma i punkty obserwacji krajobrazu na inne 
miejsca, ponad poziom piętrzeń zbiorników, skąd 
otwierać się będą nowe, nieznane dotąd widoki 
i panoramy” .
W przewidywaniu tak doniosłych zmian, wiedząc 
z licznych przykładów jak dominującą rolę od
grywają w realizacji inwestycji inżynierskich ele
menty techniczne i ekonomiczne, starał się Pro-



fesor7 aby studium krajobrazowe charakteryzowa
no się humanistycznym, kompleksowym ujęciem 
problemów całości przedsięwzięć. Mówił o tym 
tak w swoim elaboracie:
'•Celem opracowania niniejszego studium jest 
Próba określenia zasięgu i jakości zmian, ocena 
'ch dodatnich i ujemnych cech oraz ustalenie 
wytycznych dla ochrony i kształtowania krajobra- 
zu pod kątem widzenia potrzeb gospodarczych, 
rekreacyjnych i estetycznych, jak również ochro- 
nY przyrody, szczególnie istotnej na obrzeżu Pie- 
nir>skiego Parku Narodowego i sąsiadujących 
z nim rezerwatów w Czorsztynie i na Zielonych
Skałkach” . .

osiągnięcia wyznaczonego celu przyjęto do
stosowaną do potrzeb, nowatorską metodę opra
cowania. Po przeprowadzeniu badań terenowych, 
uzupełnionych szczegółową dokumentacją foto
graficzną, dokonano klasyfikacji terenu pod 
względem krajobrazu, uwzględniając parametry 
ochniczne przewidywanego stopnia wodnego. 
? Y obszar został podzielony na poszczególne 
weny, nawiązujące do kształtu powierzchni wo- 

Przyszłego jeziora oraz do charakteru jego 
yorzeża. Szczegółowy opis hipotetycznego pej- 

z° zu, który ukształtuje się po realizacji zbiorni- 
h?^ uv̂ yPuklał nowe wartości, przestrzegał przed 

odami i negatywnymi skutkami, przedstawił 
onkretne środki działania realizacyjnego w za- 
resie planowania i ochrony krajobrazu.

Elaborat zadziwia nadzwyczaj wnikliwą i skrupu- 
°tnq analizą stanu użytkowania terenu, dogłęb- 
nc* znajomością realiów, uzyskaną przez bezpoś
rednie studia terenowe, oraz pełną wyobraźni 
wizją otoczenia zapory i jeziora, 
doskonałym uzupełnieniem pracy było porówna
wcze zestawienie fotogramów istniejącego kraj

obrazu z fotomontażami graficznymi, na których 
wprowadzono już taflę wody z efektami odbicia 
w niej elementów kształtujących wybrzeże zbior
nika.
Działalność profesora Ciołka na rzecz realizacji 
zbiornika w Czorsztynie nie ograniczała się je
dynie do opracowania studium krajobrazowego 
i wytycznych w tym zakresie. .
Z wielkim zaangażowaniem osobistym, jakie nie
wątpliwie musiało towarzyczyć realizacji o tak 
kontrowersyjnym charakterze, i z pełnym poczu
ciem odpowiedzialności uczestniczył prof. Ciołek 
w licznych zebraniach i konferencjach, służąc 
swoim autorytetem dobrej sprawie ochrony przy
rody i prawidłowego kształtowania krajobrazu. 
Szczególnie utkwił w pamięci wszystkich zainte
resowanych czynny udział Profesora w zespoło
wych pracach koordynacyjnych, dotyczących pro
pozycji przeprowadzenia linii energetycznych wy
sokiego napięcia w rejonie Pienin, dla których 
dzięki Niemu znaleziono optymalne, w zaistnia
łych warunkach, rozwiązanie przestrzenne.
W zakończeniu swego opracowania profesor 
Ciołek napisał:
„Stosunkowo krótki termin, w jakim niniejsze o- 
pracowanie musiało być dokonane, nie pozwolił 
na pełne wyczerpanie problematyki związanej z 
ochroną przyrody i kształtowania krajobrazu na 
obrzeżu projektowanych zbiorników w Czorszty
nie i Sromowcach Wyżnych, dlatego też auto
rzy tego opracowania zastrzegają sobie prawo 
wniesienia uzupełnień i zmian, jakie uznane zos- 
staną za niezbędne w wyniku dalszego pogłębia
nia studiów i badań nad tym obszarem . .
Nie było Mu dane podjęcie tych zamierzeń -  
zarysowane myśli, wstępne koncepcje i szerokie 
propozycje nie doczekały pełnego skrystalizowa
nia. W chwili, gdy w Pieninach zaczynają się 
dziać sprawy nowe, odczuwamy wszyscy brak 
głosu profesora Gerarda Ciołka, który przema
wiał zawsze jasną argumentacją wiedzy, doś
wiadczenia i serca.
* Dz.U. z 1955 r., nr 4, poz. 24.

Fot. W. Strojny





Z dostępnych materiałów, dotyczących twórczoś
ci prof. Gerarda Ciołka w dziedzinie rekonstrukcji 
ogrodów zabytkowych, wybrano przykłady ilustru
jące zarówno poszczególne etapy jego pracy, 
począwszy od fazy studialnej do projektu reali
zacyjnego, jak i różne podejście autora do za
gadnienia rekonstrukcji, uzależnione od wyników 
badań studialnych i stanu zachowania obiektu. 
Reprodukowany zestaw ilustracji obejmuje:
1. Rekonstrukcje historyczne opracowane w opar
ciu o archiwalne materiały planistyczne i opiso
we (rys. 8, 10).
2. Projekty rekonstrukcji będące interpretacją 
stanów istniejących z punktu widzenia układów 
historycznych, w nawiązaniu do współczesnej fun
kcji założenia. Rysunki 7, 8, 9 dotyczące ogrodu 
zamkowego w Przecławiu ilustrują projekt rekon
strukcji, który jako swobodna interpretacja sta
nu istniejącego nawiązuje do układu historycz
nego. Przykładem odmiennego podejścia, w któ
rym stan zachowania obiektu, pokrywający się 
z wartościową pod względem kompozycyjnym for- 
mą, decyduje o wyborze koncepcji, jest projekt 
rekonstrukcji ogrodu dworskiego w Romanowie 
(rys. 6).
3. Projekty realizacyjne opracowane graficznie w 
formie syntetycznej na podstawie projektów tech- 
niczno-roboczych. Są to: alternatywny nie zrea
lizowany projekt rekonstrukcji parku w Jabłon
nie (rys. 1-4) oraz zrealizowany projekt rekon
strukcji ogrodu pałacowego w Wilanowie (rys. 5).
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ternatywny nie zrealizowany projekt 
iQęc>I iStru ĉJi Parku w Jabłonnie wykonany w 
' I . r' Kolorem oznaczono usytuowanie na 
P crn/e reprodukowanych obok elementów 
architektury ogrodowej /rys. 2, 3, 4/
Park w Jabłonnie -  projekt kaskady

Park w Jabłonnie — projekt amfiteatru

Park w Jabłonnie — projekt tarasu przed
Pałacem
5
Plan °gr°du pałacowego w Wilanowie. 
Zrealizowany projekt rekonstrukcji 
opracowany w 1961 r.
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Projekt rekonstrukcji ogrodu dworskiego 
Kraszewskich w Romanowie, pow. Włodawa, 
opracowany w 1961 r. Oznaczenia: kreska 
gruba -  sfcrn istniejący, kreska przerywana -  
budynki projektowane, kreska cienka — 
zieleń projektowana, płaszczyzny kreskowane 
poziomo — projektowany układ wodny
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Projekt rekonstrukcji ogrodu 
zamkowego w Przecławiu, pow. Mielec 
apracowany w 1963 r. Oznaczenia: 
kreska gruba — stan istniejący, kreska 
cienka -  elementy projektowane, 
płaszczyzny kreskowane poziomo — 
projektowany układ wodny



8
Plan ogrodu zamkowego w Przecławiu. 
Rekonstrukcja opracowana w 1947 r. na 
podstawie planu Tylmana z Gameren z 2 p o i 
XVII w.
9
Plan sytuacyjno-wysokościowy ogrodu 
zamkowego w Przecławiu -  stan istniejący. 
Pomiar wykonany w 1962 r. przez Towarzystwo 
Naukowe Ekspertów Budownictwa w 
Warszawie
10
Plan ogrodu dworskiego w Pisarzowej, pow. 
Limanowa. Rekonstrukcja stanu z 1946 r., 
opracowana w 1956 r. na podstawie planu 
katastralnego w skali 1:2880

Zestaw ilustracyjny oparty na fotografiach dr 
arch. M. Szymańskiego, materiałach archiwal
nych Zakładu Planowania Terenów Zielonych 
Pol. Krak. oraz materiałach publikowanych w 
„Rejestrze Ogrodów Polskich” .
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Założenia
Sprzeczności, jakie wynikają z postulatu ochro
ny krajobrazu i budowy w krajobrazie obiektów 
o dużych wymiarach, powodują konieczność po
szukiwań prawidłowej metody postępowania przy 
formowaniu zarówno samego obiektu, jak i jego 
otoczenia 1. W zakresie formowania obiektów w 
krajobrazie i to przecie wszystkim dużych, istnie
ją  kontrowersyjne opinie2. Obiekt o dużych wy
miarach stanowi na tle krajobrazu silny kontrast, 
który w przypadku podporządkowania się tym 
postulatom powinien być jak najbardziej zmniej
szony. Postępowanie takie jest z reguły trudne, 
istnieje bowiem bardzo wiele ograniczeń. 
Przedmiotem niniejszych rozważań jest przedsta
wienie sposobu, w jaki można pogodzić te dwa 
kolidujące czynniki. Bardziej prostą czynnością 
jest dostosowanie obiektu do form krajobrazu 
niż odwrotnie. Aczkolwiek zmiany w otoczeniu są 
możliwe i muszą być stosowane, mają one w 
większości charakter adaptacyjny. Formowanie 
obiektu pod kątem zgodności z krajobrazem po
lega na wytworzeniu nowego elementu o spe
cjalnych cechach, wchodzącego do tła, przy czym 
jego formowanie nie podlega takim ogranicze
niom jak formowanie samego otoczenia. Oma
wiane zagadnienie można przedstawić w niżej 
podany sposób:
a. Na podstawie przykładów z natury i studiów 

przeprowadzono analizę różnego rodzaju re
lacji (zależności), jakie wytwarzają się między 
formami tła krajobrazu i obiektu,

b. Analiza relacji pozwala ustalić pewne zasa
dy, w myśl których można dążyć do dowolnie 
zamierzonego uformowania obiektu, bardziej 
bra mniej z9oc n̂e9° z uformowaniem krajo-

c- Relacje są oceniane pod kątem zgodności 
1 ontrastu uformowania. Określono to stop
niem podporządkowania, który przyjęto jako
™'krajobraĈ ZÛ za*<res Powicłzcmia obiektu

d. Analizę Przeprowadzono na obiektach ukształ- 
owanyci w myśl zasad celowości3. Jedynie 

taKie obiekty gwarantują prawidłowe relacje.
e. Relacje analizowano z jednego, statycznego 

punktu patrzenia na układ; obiekt i tło kraj
obrazowe. _ Relacje, jakie wynikają w trakcie 
ruchu, można oceniać właśnie za pomocą re- 
lacj! statycznych, gdyż stanowią ich założenie. 
Każdy obiekt powinien być oceniony z kilku 
charakterystycznych punktów, aby mieć moż
ność stwierdzenia w sposób całościowy jego
stopnia podporządkowania w stosunku do tła.

f. Rozważany problem nie obejmuje wszystkich 
zagadnień na ten temat, dotyczy jedynie za
leżności formalnych między przedmiotem 
a tłem krajobrazu.

Obiekty i tło krajobrazowe

Dzieląc obiekty w otoczeniu krajobrazowym, uję
to je w 3 grupach:
1. Obiekty naturalne wchodzące przede wszyst

kim w skład tła krajobrazowego, a mianowi
cie niebo (słońce, chmury, nieboskłon) oraz 
teren z konfiguracją i pokryciem.

2. Obiekty naturalne przeformowane, wytworzo
ne przez przyrodę, którymi człowiek operuje 
w krajobrazie oraz które może przeformować.

to zadrzewienia przy drogach, osiedlach 
i miastach oraz wody (np. sztuczne zbiorniki). 
Obiekty wytworzone przez człowieka, których 
kształt jest całkowicie od niego zależny. Są 
to drogi komunikacyjne, energetyczne, ruro-

Formowanie obiektów 
w krajobrazie (I)

Zbigniew Gądek

ciągowe, urządzenia komunikacyjne, urządze
nia wodne, budynki, osiedla, miasta.

Widziane przez nas „tło” krajobrazowe4 stano
wi przestrzeń utworzoną z obiektów otoczenia, 
którą cechują specyficzne właściwości, charakte
rystyczne tylko dla tej przestrzeni. Jest to prze
strzeń zorganizowana na pewnych zasadach. 
Właściwości tła wynikają:
1) z jego budowy fizycznej, na którą się składa 
niebo oraz teren, których forma jest zależna od 
ich form składowych; 2) z budowy przestrzen
nej określonej układem elementów w planach od 
pierwszego do dalekiego planu, głębią perspe
ktywiczną wynikającą z właściwości perspektywy 
(elementy maleją w kierunku głębokości) oraz 
panoramicznością w sensie szeregu następują
cych obrazów jako fragmentów tła w kierunku 
szerokości. Nie analizując szerzej tła krajobra
zowego zauważymy jedynie, że zdanie sobie 
sprawy z tych właściwości jest potrzebne do pra
widłowego określenia relacji obiekt -  krajo
braz i stanowi dla samej relacji zasadniczy czyn
nik odniesienia.

Relacja obiekt-krajobraz

Tylko celowo uformowany obiekt, tzn. dostoso
wany do warunków przyrodniczych, może stano
wić dla nas element, który wprowadzony do tła 
krajobrazowego wytworzy pozytywne związki, nie 
spowoduje jego dewastacji. Będzie on elemen
tem o najwłaściwszych kwalifikacjach do anali
zy związków formalnych. Jedynie pozytywne rela
cje pozwalają ustalić zasady prawidłowego for
mowania obiektu na tle krajobrazu, co nie jest 
możliwe w przypadku dewastacji uformowania 
otoczenia, wywołanej przez obiekt uformowany 
niecelowo.
Wskutek wprowadzenia obiektów do tła wytwa
rzają się pewne zależności, inaczej relacje, mię
dzy obiektami i tłem. Relacje, jakie zachodzą 
między obiektami a tłem krajobrazowym, można 
określić jako wzajemne oddziaływanie, uwarun
kowane czynnikami wynikającymi^ z cech obiek
tów i tła. Określenie tych czynników jest zarazem 
określeniem typu relacji. Nie będziemy się za j
mować wszystkimi zależnościami, jakie są możli
we, interesować nas będą tylko te, które są cha
rakterystyczne dla form obiektów w krajobrazie 
i które występują tylko w krajobrazie.
Podział relacji na typy umożliwi jaśniejsze przed
stawienie ich czynników składowych, które w rze
czywistości występują jako całość. Relacje są 
rozważane w odniesieniu do wspólnych cech 
wszystkich obiektów. Starano się je ujednolicić 
i dostosować do parametrów obiektów i krajo
brazu. Mając to na względzie, rozróżniono re
lacje, jakie wynikają z cech:
1) budowy obiektu (rodzaj struktury, materiał, ko

lor),
2) budowy tła (konfiguracja, pokrycie),
3) samej formy (rodzaj formy, wielkość, ilość),
4) współdziałania (podobieństwo, wiązanie obie

któw, układ przestrzenny).
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Rożne stopnie ażurowości struktury obiektu.
J °  nWnika"  w obiekt 4
Struktura masywna, obiekt przesłania tło 

Struktura wnękowana, obiekt przesłania tło 
Diogram wartości skali
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10 Powierzchniowa

,sw°im ogromem deprecjonuje 
otoczeme, wartość stosunku K/P mniejsza od 
jedności, Autor: A. Niemayer

Stopień podporządkowania

Ocena relacji zostanie przeprowadzona pod ką
tem zgodności i kontrastu uformowania obu wy
stępujących w nich czynników: obiektu i tła 
krajobrazu.
Obiekt na tle krajobrazu stanowi zawsze pewien 
kontrast, który może ujawniać się w różnym stop
niu, zależnym w stosunku wprost proporcjonal
nym od ilości przeciwstawnych elementów ufor
mowania 5. Odwrotnością kontrastu jest właśnie 
zgodność. Będziemy ją rozumieli jako uformo
wanie obiektu nieprzeciwstawne formom tła. Zgo
dność i kontrast stanowią dwie granice. Grada
cję przeciwstawności (lub zgodności) uformować 
w ramach tych dwóch granic nazwiemy stopniem 
podporządkowania uformowania obiektu w sto
sunku do uformowania tła krajobrazu. Obiekty 
idealnie zgodne lub idealnie kontrastowe nie wy
stępują w praktyce, mogą jedynie wykazywać 
tendencje w kierunku którejś granicy w większym 
lub̂  mniejszym stopniu, co będziemy stale pod
kreślać w ocenie relacji. Uformowany obiekt do
prowadzony do tych granic w pierwszym przy
padku stałby się krajobrazem, w drugim zaś tyl
ko obiektem, ilość bowiem ząodnych elementów 
uformowania obiektu pokryłaby się z elementa
mi krajobrazu lub byłaby tak przeciwstawna, że 
zdeprecjonowałyby całkowicie uformowanie kraj
obrazu 6.
W dalszej fazie rozważań poszukano modelu 
obiektu szczególnie interesującego dla przyję
tych założeń -  zgodnego z postulatem ochrony 
krajobrazu. Uformowanie jego będzie zdążało 
w kierunku granicy zgodności i może będzie 
zbliżone do idealnego obiektu, który jest przed
stawiony na końcu analizy relacji. Tworzenie 
obiektu o stopniu podporządkowania w kierun
ku kontrastu będzie oczywiście oparte na od
miennych założeniach, aniżeli wynikających z 
ochrony krajobrazu. Jest ono również możliwe, 
jedynie ce! takiego uformowania jest inny7.

Ocena relacji obiekt-krajobraz
Ocenę relacji obiekt-krajobraz przeprowadzono 
w drodze systematycznego omówienia rodzajów 
relacji, jakie zachodzą między obiektem a tłem 
krajobrazu8, w ujęciu ich właściwości, cech

i przypadków w zakresie każdego rodzaju, a każ
dy przypadek oceniono pod kątem stopnia pod
porządkowania uformowania obiektu w stosun
ku do tła krajobrazu.

Relacja wynikająca z rodzaju struktury obiektu

Przy określeniu tej relacji przyjęto założenie, że 
obiekt swoją masą przesłania tło. Niemniej jed
nak istnieje pewna grupa obiektów, które są 
ażurowe i tło przez nie przenika bądź wnika. 
Ażurowość może być różna, co wynika z pro
porcji elementów struktury do przestrzeni wolnych 
(rys. 1, 2, 3). Czynnik „przenikania” tła przez 
strukturę obiektu jest zasadniczy w ocenie tej 
relacji i będzie służył za miarę stopnia podpo
rządkowania. Musimy się zastrzec, że mimo wy
tworzenia się większego kontrastu, spowodowa
nego specyficznym układem elementów struktu
ry ażurowej obiektu w odniesieniu do tła krajo
brazu, sam fakt przenikania czy też wnikania 
tła w obiekt powoduje oscylowanie w kierunku 
odwrotnym. Obiekt, do którego ażuru wniknęło 
tło, zaczyna się z nim scalać. Rozbieżności, któ
re z tego powodu powstają, zmuszają nas do 
oceny bądź ze stanowiska formy na t le 9, bądź 
też ingerencji tła w obiekt. To drugie stanowisko 
jest dla nas ważniejsze i uwzględniono je w 
ocenie.
Rozróżniamy struktury: ażurowe, masywne i wnę
kowane. Struktury ażurowe w bardzo małym sto
pniu przesłaniają tło, gdyż jest ono przez ich 
ażur widoczne. Struktury masywne, ograniczone 
gładkimi płaszczyznami, przesłaniając swoją ma
są tło powodują, że jest ono niewidoczne na 
całej przestrzeni obiektu (rys. 4). Struktury wnę
kowane o płaszczyznach rozbitych wnękami wy
tworzonymi przez loggie, filary (przy drogach ko
lejowych progi), podobnie jak struktury masyw
ne przesłaniają tło (rys. 5).
Stopień podporządkowania tłu w przypadku ażu
rowej struktury znajduje się blisko granicy zgod
ności właśnie ze względu na największe ingero
wanie przez nie tła, które w nie wnika i może 
się przesuwać w kierunku granicy kontrastu 
w miarę zmniejszania się ażurowości. Zatem 
stopień podporządkowania przy strukturach ma
sywnych i wnękowych, ze względu na przesłania
nie tła, leży przy granicy kontrastu.
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We wszystkich typach struktur — w przypadku 
bardziej jednorodnego tła lub obiektu — stopień 
podporządkowania przesunie się bliżej granicy 
kontrastu. Wyodrębnienie struktur wnękowych -  
jest to w praktyce grupa najliczniejsza -  które 
w zasadzie maja ten sam sposób działania z 
tłem jak struktury masywne, ma na celu odno
towanie zjawiska, że sprawiają one wrażenie 
struktury ażurowej, a przesłaniają tło.

Relacja wynikająca z materiału użytego do bu
dowy obiektu

Określenie relacji ze względu na użyty materiał 
będzie zależeć od rodzaju faktury powierzchni 
oraz układu i budowy całości oraz elementów 
struktury obiektu.
Wyodrębnimy 2 grupy obiektów. 1. Obiekty wyko
nane z tego samego materiału, jaki znajduje 
się w tle, czyli z materiału naturalnego (rys. 2). 
W tym przypadku stopień podporządkowania tłu 
będzie przy granicy zgodności przy użyciu ma
teriału w stanie surowym, a przesunie się w kie
runku kontrastu przy użyciu materiału natural
nie obrabianego. 2. Obiekty wykonane z mate
riałów sztucznych, z reguły przeciwstawnych fak
turowo i strukturalnie materiałom tła krajobrazo
wego, wytworzą stopień podporządkowania przy 
granicy kontrastu.

Relacja wynikająca z koloru obiektu

Relacja z materiału bardzo ściśle wiąże się z re
lacją wynikającą z koloru obiektu. Kolor pocho
dzi od rodzaju materiału użytego do budowy 
obiektu. Zasadą, która określi stopień podpo
rządkowania, będzie po prostu zgodność lub 
przeciwstawność barwy obiektu w stosunku do 
barwy tła. Jednorodnie kolorystyczne tło nie jest 
przypadkiem częstym, z reguły występuje w kraj
obrazach naturalnych. Tło krajobrazu kulturowe
go cechuje niejednorodność uformowań i barwy. 
W tej relacji zaobserwujemy, że tło, wskutek 
swojej właściwości polegającej na okresowej 
zmienności barw, może w zestawieniu z tymi sa
mymi przedmiotami, których barwa nie ulega 
zmianie, wytwarzać zupełnie nowe zestawienia 
barwne. W obu relacjach interesującym mate
riałem — nie tradycyjnym — który może odgrywać 
dużą rolę w uzyskaniu stopnia podporządkowa
nia blisko granicy zgodności, jest szkło. Wynika 
to z jego swoistych właściwości fakturalnych i ko
loru. Wiele obiektów zrealizowanych, których 
ściany wykonano w całości lub chociażby we 
fragmentach ze szkła (np. w Akademii Lotniczej 
w Colorado Spring) potwierdza ten fakt. Zwra
camy na to szczególną uwagę, materiał ten bo
wiem jest bardzo chętnie stosowany w rozwiąza
niach architektonicznych i powinien znaleźć sze
rokie zastosowanie w budowlach na tle krajo
brazu, na równi z wypróbowanymi tradycyjnymi 
materiałami, jak kamień, drewno czy beton.

Relacja wynikająca z rodzaju formy obiektu 
w stosunku do tła krajobrazu

Obiekty, z których zbudowane jest tło, oraz obie
kty wytworzone przez człowieka i wprowadzone 
do tła krajobrazowego możemy ująć w pewne 
grupy form o cechach charakterystycznych, wspól
nych tylko dla obiektów występujących na tle 
krajobrazu. Można również zastosować inne gru
powanie. Przyjęty podział wydaje się najodpo
wiedniejszy z uwagi na uzyskane wartości re
lacji. Rozróżniamy cztery cechy w 2 grupach: 
1) formy powierzchniowe albo bryłowe, 2) formy 
liniowe albo płaszczyznowe. Obie grupy uzupeł
niają się wzajemnie, gdyż nie ma obiektów okre
ślonych tylko jedną cechą. Obiekty powierzchnio
we są uformowane płasko, dwuwymiarowo -  le
żą na terenie, obiekty bryłowe zaś, w przeciwień
stwie do poprzednich — są uformowane trój
wymiarowo i są rozbudowane na wysokość w sto- 
stunku do powierzchni terenu. Obiekty liniowe 
charakteryzują bardzo wydłużone ciągłe formy 
w postaci linii o małej szerokości. Obiekty płasz
czyznowe zajmują pewne ograniczone partie

terenu i, w przeciwieństwie do poprzednich, są 
rozbudowane w kierunku szerokości i długości 
jako skomasowany układ. Dla lepszego zobra
zowania podajemy przykładowo, że droga jest 
formą powierzchniową i liniową, linia wysokie
go napięcia formą bryłową i płaszczyznową, 
miasto formą bryłową i płaszczyznową, most lub 
zapora formą bryłową, sztuczny zbiornik wodny 
formą powierzchniową i płaszczyznową. Formy 
powierzchniowe wykazują stopień podporządko
wania przy granicy zgodności, gdyż z natury swo
jego uformowania łączą się z terenem, są nie
jako powtórzeniem jego uformowania. Formy bry
łowe wyodrębniają się z tła, w przeciwieństwie 
do powierzchniowych wykazują stopień podpo
rządkowania przy granicy kontrastu. Formy li
niowe występują wyraźnie na tle, ich uformowa
nie jest odrębne od uformowania tła, które 
przeważnie charakteryzuje układ elementów 
w granicach pewnej powierzchni lub bryły (wy
jątek stanowią tu rzeki). Formy powierzchniowe 
cechuje układ zajmujący ograniczoną partię te
renu, która pod względem zasady uformowania 
jest właśnie zbliżona do uformowań terenowych. 
Stopień podporządkowania odnoszący się do 
form liniowych występuje przy granicy kontrastu, 
przy czym w miarę jak liniowość formy będzie 
mniej regularna i o zmiennych szerokościach, bę
dzie się on przesuwał w kierunku granicy zgod
ności. Uformowania powierzchniowe mają ten
dencje w kierunku granicy zgodności.

Relacja wynikająca z wielkości obiektu w sto
sunku do tła krajobrazu

Do określenia tej relacji potrzebna jest znajo
mość wielkości tła i wielkości obiektu, a następ
nie wartości skali. Wielkości obiektu wynikają 
z jego programu. Rozróżnimy tła, które cechu
je rozległość i ogrom uformowań terenowych, 
oraz tła małe o zacieśnionym układzie, drobnych 
formach. Wielkość obiektu występuje w bardzo 
dużej rozpiętości wymiarowej, począwszy od ma
łej, jak szałasy, domy jednorodzinne, mostki, 
ścieżki, a skończywszy na autostradach, wiaduk
tach czy miastach.
Porównanie tła i obiektu pod względem wiel
kości może dopiero wykazać wnioski wynikające 
z tej relacji. W wyniku zestawienia dwóch wiel
kości, tła jako całości i obiektu, otrzymamy war
tość skali, która określa stopień podporządko
wania obiektu w stosunku do tła krajobrazu. 
I tak z diagramu (rys. 6) wynika, że wartość 
stosunku K (krajobraz) do P (obiekt), wyraża
jąca się liczbą większą od jedności, występuje 
w przypadku, gdy tło dominuje nad obiektem, 
czyli obiekt jest mu podporządkowany, natomiast 
mniejszą od jedności, gdy obiekt dominuje nad 
otoczeniem. Diagram opracowano dla dwóch 
przypadków, gdy K albo P jest stałe, ze wzale- 
du na możliwość dowolnego sytuowania obiek
tu w stosunku do tła krajobrazu. Przyjęto, że do
minowanie tła będzie uważane za granicę zgo
dności stopnia podporządkowania. Z tego wy
nika wniosek, że zarówno wielkość obiektu, jak 
I wielkość tła decydują o stopniu podporządko
wania, a wyraża ją wartość skali, oraz że pod
porządkowanie obiektu wystąpi zawsze, gdy tło 
będzie większe od obiektu czyli dominujące 
(przypadek A, F). Obiekty o dużych wymiarach 
dominują nad otoczeniem (rys. 10), a małe są 
mu podporządkowane. Te pierwsze z racji swoich 
dużych wymiarów, wielkościowo przeciwstawnych, 
będą wyrażały stopień podporządkowania w kie
runku granicy kontrastu, drugie — w kierunku 
zgodności.

Relacja wynikająca z ilości obiektów w stosunku 
do tła krajobrazu

Obiekty występujące na tle krajobrazu stanowią 
pewną ilość, na którą może składać się element 
samodzielny, grupa elementów stanowiące nie
wielką, czytelną liczbę (rys. 8) oraz zespół o nie
policzalnej ilość elementów. Obiekt pojedynczy 
występuje wyraźnie na tle, wytwarzając układ 
kontrastowy. Stopień podporządkowania znajdu
je się przy granicy kontrastu. Grupa obiektów 
występuje mniej wyraziście. Działanie pojedyn
czych elementów grupy jest osłabione działa
niem elementów sąsiednich, które łączą się po

nadto w układ, wytwarzając nową całościową for
mę. Stopień podporządkowania przesuwa się 
w kierunku granicy zgodności wskutek słabszego 
oddziaływania na tło. Obiekty w układzie zes
połowym stanowią również formę złożoną z bar
dzo wielu części, która jako całość oddziałuje 
jeszcze mniej wyraziście na tło. Stopień ich pod
porządkowania jeszcze bardziej przesuwa się ku 
granicy zgodności.
Ogólnie, można zauważyć, że im większa liczba 
obiektów, tym mniejszy kontrast w stosunku do 
tła. Należy też zauważyć, że odlegołość między 
elementami ma również znaczenie. Przy zbytnim 
rozluźnieniu może powstać wiele pojedynczych 
elementów, a w przypadku skupienia — jeden 
złożony element.

1 G. Ciołek („Zorys ochrony kształtowania krojobrazu” ,
Warszawa 1964) ujmuje to następująco: „Wskazania
ochrony powinny być przestrzegane również przy wszyst
kich budowlach inżynierskich, przy lokalizowaniu i wzno
szeniu osiedli mieszkaniowych, zakładów przemysłowych, 
dróg, kolei itp,, przy których występuje nie tylko zagad
nienie bezpośredniego zniekształcenia naturalnej rzeźby 
terenu, lecz także problem stosunków przestrzennych, pro
porcji i względów kompozycyjnych między elementami 
sztucznymi i naturalnymi” .
2 S. Giedion („Architektur und Gemeinschaft” , Ham
burg 1956, s. 104) określa dwie różne możliwości ustosun
kowania obiektu do przyrody. Pierwsza polega na moż
liwie nojściślejszym stopieniu się obiektu z przyrodą, 
druga na świadomym podkreśleniu przeciwstawności. Obie 
możliwości mają swoje uzasadnienie, a wszystko polega 
na sposobie ich realizacji. J. Żórawski („O  budowie for
my architektonicznej” , Warszawa 1962) wyraża następują
cą opinię: ,,...im  krajobraz jest mniej dotknięty ręką lu
dzką i składa się z wartości bardziej nieregularnych, 
fantazyjnych i rozmaitych, tym słabszy jest formalnie. 
Architektura zjawiająca się na jego tle musi mieć ten
dencję do form słabych, jeśli intencją jej jest ochrona 
charakteru tego krajobrazu. Ochrona każdego krajobra
zu polega więc na chronieniu jego swobody i słabości 
formalnej. Wydaje się jednak prawie pewne, że taka 
ochrona wartości formalnych przyrody da się również 
uzyskać drogą kształtowania powstającej na jej tle ar
chitektury, mającej skierowanie formalne kontrastowo 
przeciwne, a więc tendencje do geometryzacji, do siły 
i spoistości formalnej oraz do kontrastowej odmienności 
charakteru” .
3 S. Ossowski („U  podstaw estetyki” , Warszawa 1958)
twierdzi: „Celowość przedmiotu pozwala nam traktować
go jako zorganizowaną całość... celowość jakiegoś ukła
du daje nam również zasadę porządkowania, zasadę 
zupełnie swoistego rodzaju. Gdybyśmy taką zasadę uchwy
cili, pozornie przypadkowy zespół elementów przekształ
ca się w całość, w której elementy powiązane są ze 
sobą całym splotem wewnętrznych stosunków” .
4 Powszechnie używane określenie ,,tło krajobrazowe” , 
którym my również się posługujemy, nie jest odpowied
nikiem pojęcia tła używanego w geometrii wykreślnej.
5 A t Luręat („Formes, composition et lois d’harmonie” , 
IV, „Le contraste” ) tak określa kontrast: „Przede wszyst
kim kontrast polega na przeciwstawieniu materiału, prze
ciwstawieniu koloru, linii form, jak również charakteru 
i wreszcie oświetlenia...”
6 Prof. W. Gruszczyński na wykładach seminaryjnych r.a 
WA PK wprowadził pojęcie obiektu „w strukturze kraj
obrazu” . Pojęcie to w zasadzie określa obiekt, który po
winien mieć wszystkie cechy najściślejszego związania 
z krajobrazem. W zrozumieniu naszych rozważań powi
nien on być formowany w kierunku granicy zgodności.
7 Żórawski (o.c.) twierdzi: „Im większy jest kontrast mię
dzy formą i tłem, tym forma i tło są lepiej wyjaśnio
ne formalnie. Spoista forma na swobodnym tle będzie 
mieć przez swe promieniowanie formalne tym większe 
pole działania, im swobodniejsze będzie tło” .
8 Całokształt relacji i celowego formowania samych obiek
tów autor omówił w pracy doktorskiej „Elementy archi
tektury krajobrazu otwartego” Kraków 1963, mps. oraz 
w: „Formowanie obiektów inżynierskich i architektonicz
nych na tle krajobrazu” . Teka Komisji Urbanistyki i Ar
chitektury PAN, 1968.
9 Żórawski (o.c.) tak określa zagadnienie formy na tle: 
„Jeżeli uformowanie ma być tłem, to musi być od tej 
formy swobodniejsze i lżejsze, ale jednoznaczne. Jest 
dobrze, gdy bogata forma dzieje się na ubogim tle, spo
ista na swobodnym tle i uboga na tle bogatym. Fakt, 
że widzimy zawsze tylko formy na Tle, nasuwa myśl, że 
jako zjawisko forma jest czymś innym, Tak nie jest, zes
poły form i tła tworzą dla nas zawsze realne całości. 
Forma będzie więc zależeć od jakości formalnej i ro
dzaju tła, jak części w łonie matki, które zależą od 
siebie i są zależne od całości. Można by więc powie
dzieć, że tło zachowuje się tak, jak by było częścią 
formy, która na nim leży” .
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O formach 
przestrzennych 
budownictwa 
rolniczego g f e -

Andrzej Solecki

W osiedlach wiejskich, w przeciwieństwie do 
miast, skupia się ludność o jednolitym na ogół 
profilu zawodowym. Ze względu na specyfikę 
produkcji w obrazie strukturalnym tych osiedii 
dominują obiekty gospodarcze. Mają one prze
wagę nad budynkami typu mieszkalnego, prze
twórczego i usługowego pod względem pojem
ności i formy, określającej dość jednoznacznie 
ich funkcję nawet w wypadku zastosowania 
wadliwych rozwiązań technicznych. Innymi słowy, 
architektura obiektów gospodarczych na wsi jest 
niezmiernie specyficzna, a jej wyraz formalny 
łatwo tłumaczy przeznaczenie budynków. Na 
uformowanie jednostek produkcyjnych w charak
terystyczny zespół przestrzenny wywarło wpływ 
wiele czynników, z których najważniejszymi są : 
specjalizacja, współzależność, rozproszenie, 
wielkość produkcji, rzeźba terenu, czynnik kom
pozycji urbanistycznej, wreszcie związki jed
nostki produkcyjnej z organizacją przestrzenną 
areału upraw.
Specjalizacja gospodarstwa, to znaczy wybór 
głównego lub kilku głównych kierunków produk
cji, zależy od wnikliwej analizy warunków środo
wiskowych, czyli możliwości naturalnych, od wy
posażenia technicznego i organizacji pracy, 
a dalej od podstaw ekonomicznych działa
nia i wreszcie od siły roboczej, jej poziomu 
i kwalifikacji. Z reguły jednak zdecydowane ukie
runkowanie produkcji wiąże się wprost propor
cjonalnie z intensywnością użytkowania ziemi, to 
znaczy z wydajnością i jakością, ochroną gleb 
i wysoką mechanizacją pracy. Słabe wytwórczo, 
a nastawione na szeroki wachlarz użytkowania 
gospodarstwa reprezentujące pewien typ, który 
określić by można „śmietnikiem produkcyjnym", 
nastawione są raczej na zapewnienie rolnikowi 
[ jego rodzinie podstawowych środków żywno
ściowych, niż na zbyt tych środków. Takie gos
podarstwa, które dość często spotyka się jesz
cze w naszym kraju, przedstawiają formalnie 
zbiorowisko budynków, pomiędzy którymi związki 
funkcjonalne są raczej słabe. Dlatego też nie
które z tych budynków mają wielorakie przezna
czenie. Nie są one właściwie wykorzystywane 
przez cały okres cyklu produkcyjnego, a często 
zmieniają swoją funkcję w zależności od doraź
nej potrzeby. Ta elastyczność miałaby swoje do
bre strony, gdyby nie fakt, że nakłady inwesty
cyjne są niewspółmiernie wysokie w stosunku do 
intensywności wykorzystania. Dla przykładu po
dam, że udział procentowy wartości budynków 
i urządzeń trwałych w wartości całego gospodar
stwa, to jest ziemi, płodów rolnych, budowli oraz 
inwentarza, jest w Polsce niewspółmiernie wy
soki i waha się od ok. 85 %  dla gospodarstw 
karłowatych (do 5 ha), ok. 50 %  dla gospodarstw 
średnich (od 5 do 10 ha) i ok. 30-37 %  w pań
stwowych gospodarstwach rolnych, pomimo że 
Mechanizacja tych obiektów, zwłaszcza w rol
nictwie indywidualnym, jest jeszcze bardzo mała. 
i Europie zachodniej, zwłaszcza w Danii, Ho- 
cndii, Belgii, Szwajcarii udział ten jest także 
Qrdzo wysoki, przede wszystkim dzięki no

woczesnemu wyposażeniu i ogromnej mechani-
zacJi obiektów, natomiast w Stanach Zjednoczonych Jwynosi on przeciętnie od 15 do 18 °/o, Ry-
o  ̂ Przedstawia takie typowe gospodarstwo 

^edycyjnym profilu, nastawione na produkcję 
dn,Z° Wu' ro^‘n paszowych, przemysłowych, ogro- 
Za f ^ , , oraz na wielogatunkowy chów zwierząt. 
śrnH n°>S<T Pr°dukcji z optymalnymi warunkami 
chov̂ WlS . Przyrodniczego nie jest zwykle za- 
zki Wan? ’ H  jakość i poziom niewielkie, a zwią- 
nn Z ° f10rn'cznymi prawami podaży i popytu 

• . bardzo luźne. To wszystko wpływa na
ib ą dochodowość gospodarstwa. W obrazie 

przes rzennym rzuca się w oczy rozbicie funkcjo- 
na ne układu i wielka liczba reprezentantów fun-

1
Typowe wielokierunkowe małe gospodarstwo 
jest przykładem chaosu formalnego 
2
Małe gospodarstwo, nastawione na jeden 
kierunek produkcji — chów bydła. Forma 
wyjaśnia funkcję 
3
Wielka spółdzielnia produkcji zbożowej. 
Legendarny już dziś, niezrealizowany projekt 
Le Corbusiera, „farmę radieuse"  z lat 
1934—1938. Na rysunku zespół obiektów 
produkcyjnych spółdzielni
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kcjonalnych. W gospodarstwach, w których spe
cjalizacja oparta jest na racjonalnej podstawie 
wyboru optymalnego modelu produkcji, widać już 
wyraźnie duże przystosowanie obiektów do tego 
modelu. Liczba reprezentantów formalnych ulega 
tu ograniczeniu zgodnie ze stopniem ujednoli
cenia kierunku produkcji. Oczywiście, gospodar
stwa nastawione np. na chów bydła, odznacza
ją się większym zróżnicowaniem funkcji budyn
ków, wśród których muszą znaleźć się zarówno 
obory, jak i magazyny pasz objętościowych, tre
ściwych, okopowych i kiszonek, jak wreszcie wie
le ważnych obiektów pomocniczych (rys. 2). 
Najbardziej jednolite będą gospodarstwa zbo
żowe lub sadownicze (rys. 3).
Diagram organizacji pracy, wykreślony na pla
nie zabudowanej działki gospodarstwa, wyzna
cza w sposób przejrzysty wzajemną współzależ
ność obiektów budowlanych zespołu. Rysunek 4 
przedstawia plan typowego gospodarstwa hodo
wlanego z zaznaczeniem ruchu obsługi, drogi 
potoków produkcyjnych oraz związków funkcjo
nalnych pomiędzy poszczególnymi obiektami. Dla 
sprawnej organizacji pracy niezmiernie ważny 
jest nie tylko właściwy układ przestrzenny, ale 
i odległości pomiędzy poszczególnymi, związany
mi ze sobą budynkami, czyli ich rozproszenie 
na działce. Czynnik rozproszenia wpływa bowiem 
często w sposób decydujący na zagadnienie na
kładu pracy przy obsłudze, jeśli inne elementy 
zostały właściwie i umiejętnie zaprojektowane. 
Optimum rozproszenia zależeć będzie również 
od stopnia i rodzaju zastosowania mechaniza
cji pracy. Dlatego też tak bardzo ważnym pro
blemem staje się każdorazowo modernizacja ist
niejącego gospodarstwa, w którym rozproszenie 
budynków było związane z pewnym typem obsłu
gi, często opartym jeszcze na pracy ręcznej.
Na obraz formalny jednostki produkcyjnej duży 
wpływ wywiera wielkość produkcji. Od niej za
leży skala budynków i skala cołego układu, a ta
kże struktura przestrzenna areału upraw i orga
nizacja funkcji obsługi tego areału, a więc wiel
kość poszczególnych pól oraz sieć dróg gospo
darczych. Na ogół na podstawie skali i struktu-
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ry układu gospodarstwa można łatwo określić 
poziom produkcji. Rysunek 5 przedstawia takie 
gospodarstwo wielkotowarowe o łatwo czytelnej 
funkcji.
Jednym z ważnych czynników uformowania prze
strzennego jednostki produkcji rolniczej jest 
rzeźba terenu. W Polsce Południowej a zwłasz
cza w Karpatach, Sudetach, na Podgórzu i w nie
których częściach Wyżyny Małopolskiej występu
ją takie skomplikowane warunki topograficzne i 
zauważyć tam można tendencje do stosowa
nia form swobodnych w układzie budynków zes
połu, bez wyraźnych osi symetrii. Rysuje się to 
najsilniej w zagrodzie podhalańskiej. Ściśle do
stosowana do rzeźby terenu zabudowa osiedla 
wywołuje tam wręcz wrażenie bezładu. Bardziej 
spoiste, a czasem niezwykle regularne formy 
spotyka się głównie w pasie Wielkich Nizin, przy 
czym osiowe rozplanowania, zwłaszcza gospo
darstw wielkotowarowych dawnych dworów, były 
w Polsce powszechne.
Oprócz warunków przyrodzonych na schemat 
układu w planie wywarł ogromny wpływ obyczaj 
regionalny, czyli czynnik świadomej kompozycji 
urbanistycznej zagrody czy folwarku. Sposób za
budowy był odrębny nawet w sąsiadujących re
gionach, na przykład na Kurpiach i Mazowszu 
Polnym, czy na Orawie, Podhalu i Spiszu. Fun
kcjonalnie z reguły występują w Polsce dwa sy
stemy zabudowy działki: wolny, gdy budynki sto
ją oddzielnie, oraz dostawiony, gdy budynki wią
żą się w zwarty kompleks. W obydwu wypadkach 
obsługa obiektów odbywa się głównie z podwó
rza gospodarczego, które ma w tym wypadku 
specjalnie ważne znaczenie funkcjonalne. Trzeci 
system, związany, charakteryzuje się również 
zwartością kompleksu, z tym jednak, że obsługa 
z podwórza jest ograniczona, a komunikacja 
przenosi się do wnętrza budynków. Ten układ 
oraz zwarta czy bliźniacza zabudowa działek za
grodowych na ogół bardzo rzadko występuje w 
naszym kraju. Niemniej warto zwrócić uwagę na 
zalety systemu związanego oraz zabudowy zwar
tej, zwłaszcza ze względu na aspekty małych 
strat ciepła, małych różnic temperatur i łatwości

Wykres natężenia funkcji obsługi i związków 
funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi 
obiektami w małym gospodarstwie typu 
hodowlanego 
5 m .
Wielkie gospodarstwo hodowlane w 
północnym Cheshire, Anglia. Forma budynków 
określa funkcję i poziom produkcji

dozoru. Nieobojętny będzie tu także wzgląd na 
oszczędność miejsca I kosztów realizacji. Ogól
nie rzecz biorąc, należy się spodziewać, że 
wprowadzenie właściwej organizacji i wysokiej 
mechanizacji pracy działać będzie w kierunku 
zatarcia dawnych różnic regionalnych w obrazie 
formalnym zagród rolniczych.
Ostatnim wreszcie ważniejszym czynnikiem, wa
runkującym budowę formy zespołu tworzącego 
jednostkę produkcyjną, jest związek tego zespo
łu z organizacją przestrzenną areału upraw, 
a przede wszystkim lokalizacja jednostki w sto
sunku do rozłogu. Przy utrzymującej się w Pol
sce naturalnej tendencji do skupiania zabudo
wy oraz przy świadomym, a chyba słusznym ze 
względów technicznych oraz społecznych dążeniu 
do tej koncentracji w planach jednostek osie
dleńczych dla wsi, dla gospodarstw drobnoto- 
warowych tworzących osiedla rolnicze o niewiel
kim obszarze (do 3000 ha) wybór lokalizacji nie 
ma znaczenia z punktu widzenia organizacji 
pracy. Natomiast w gospodarstwach wielkotowa
rowych należy dążyć do takiego wyboru lokali
zacji, która reprezentować będzie układ medial
ny, to znaczy, że suma nakładów pracy na wy
branych drogach będzie najmniejsza. Łatwo za
uważyć, że w takich warunkach jednostki pro
dukcyjne wcale nie muszą znaleźć się pośrodku 
układu, gdyż potoki produkcyjne będą zależeć 
od sposobu użytkowania poszczególnych części 
areału, to jest głównie od struktury roślin upraw
nych. Ta struktura z kolei związana będzie głów
nie z warunkami naturalnymi, a także z możli
wościami technicznymi i poziomem sił wytwór
czych, o czym już była mowa na wstępie.
Na zakończenie chciałbym podkreślić, że podo
bnie jak właściwy wybór rolniczego profilu pro
dukcyjnego zasadniczo pozostaje w zgodzie 
z walorami estetycznymi powstałego w efekcie 
krajobrazu kulturowego, tak i adekwatne do te
go profilu uformowanie struktury przestrzennej 
jednostki produkcyjnej wpływa bardzo korzystnie 
na te walory. Jednym słowem, forma architekto
niczna, której funkcja jest bardzo czytelna, 
przedstawia specjalną wartość także ze względu 
na ukształtowanie krajobrazu osiedleńczego.
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Konkurs

Krakowski 
Dom Technika 
Konkurs SARP nr 414

Oddział Krakowski SARP zorganizował konkurs 
otwarty-ograniczony na projekt siedziby stowarzy
szeń technicznych zrzeszonych w NOT. Konkurs 
był pomyślany jako realizacyjny, dwuetapowy, w 
którym uczestniczyć mogli tylko mieszkańcy wo
jewództwa krakowskiego.
Lokalizacja
Teren projektowanego Domu Technika położony 
jest we wschodniej części miasta, w rejonie Ron
da Mogilskiego, w narożniku ul. Modrzewskiego 
i al. Marchlewskiego.
W planie ogólnym perspektywicznego zagospo
darowania przestrzennego miasta proponowana 
lokalizacja znajduje się na terenie ogólnomiej- 
skiego centrum usługowego.
Powierzchnia terenu wyznaczona podanymi gra
nicami lokalizacji wynosi 1,9 ha.
Wytyczne urbanistyczne
Ze względu na wysoką wartość społeczną tere
nów centrum, przewiduje się w tym rejonie zabu
dowę wysoką bez ograniczeń wysokości względa
mi urbanistycznymi. W opracowaniu konkursowym 
powinien był być uzyskany maksymalny wskaźnik 
wykorzystania terenu. Na terenie objętym loka
lizacją należało przewidzieć^ 150-200 stanowisk 
parkingowych dla samochodów osobowych. 
Projektowany Dom Technika powinien nie tylko 
nawiązywać do znanych już elementów zabudo
wy, wchodzących w skład nowego centrum mia
sta, ale także stanowić element wytyczający za
sady późniejszej zabudowy w rejonie Ronda Mo
gilskiego.
Ze względu na rangę społeczną i techniczną pro
jektowanego budynku oraz zakres jego oddzia
ływania — projekt powinien reprezentować roz
wiązania awangardowe pod względem nowoczes
ności ujęć architektonicznych i technicznych.
Program
W krakowskim Domu Technika będą się mieścić 
zarządy oraz biura wszystkich stowarzyszeń na
ukowo-technicznych i Naczelnej Organizacji Te
chnicznej -  mających siedzibę w Krakowie. 
Program przewiduje:

część administracyjną NOT i stowarzyszeń na
ukowo-technicznych wraz z salkami konferen
cyjnymi -  880 m2

— wojewódzki ośrodek dokształcania (sala kon
ferencyjna dla 500 osób, hall-poczekalnia, bar 
kawowy, szatnie, zaplecze techniczne sali, sa
le wykładowe, sale ćwiczeń, administracja, po
koje pomocy dydaktycznych) — 1600 m2

"" zespół gastronomiczny (restauracja na 120 
miejsc, kawiarnia na 80 miejsc, zaplecze zes
połu) -  780 m2

— pomieszczenia kulturalno-rozrywkowe — 110 m2
— pomieszczenia mieszkalne — bursa 120 miejsc 

noclegowych, w tym pokoi 1-osob. -  10, 2- 
osob. — 15, 4-osob. -  20 oraz zespoły sanitar
ne. mieszkanie służbowe — 1040 m2

~~ Pomieszczenia gospodarczo-techniczne (pral- 
nje, magazyny, warsztaty naprawcze, kotłow- 

___ ni,a» garaże) -  700 m2
— ośrodek informacji naukowo-technicznej i eko

nomicznej (biblioteka, czytelnia, zbiory, porad-
— o'CT '  admin'stracJa) ~ 640 m2
~~ jCQrode^ wynalazczości pracowniczej (biuro 

nstrukcyjne, pracownia modelarska, pracow- 
we) ma26oka,2 P °radn'a prawna, pokoje biuro-

Popularyzacji postępu technicznego 
nr.iJ ?  ayy. (SQle wystaw, zaplecze, magazyny, 
p° * ° Je biurowe) -  700 m2

On°ódfoHta powi<rrzchnia wystaw -  ok. 1 000 m2 
u  Przewidywana powierzchnia użytkowa

n/ onnu ~l °k* 8500 m2 Kubatura obiektu -  ok.36 300 m2
(c. d. na str. 77)

Praca nr 16 
I nagroda
Autorzy: architekci Zdzisław Arct, SARP Kraków 

Ewa Dworzak
Krzysztof Leśnodorski, SARP

Kraków
Współpraca: arch. Ludwik Konior 
Model: Janusz Gorczyński — Stud. WA PK 

Tadeusz Kapryś -  stud. WA PK

Projekt reprezentuje właściwie rozwiązanie w za
kresie ukształtowania urbanistycznego, funkcjo
nalno-przestrzennego i konstrukcyjno-wykonaw- 
czego.
Obiekt, który w przyszłości ma stanowić jeden 
z pierwszych elementów przyszłego Centrum Kra
kowa, jest słusznie rozwiązany w formie wyso
kiego budynku, umiejętnie skonstrastowanego z 
niskim, grupującym pomieszczenia o masowym 
użytkowaniu.
Projekt posiada duże wartości rozwiązań funkcjo
nalnych, użytkowych oraz umiejętnego łączenia 
i eksponowania poszczególnych wnętrz jak i se
gregacji ruchu.
Zastosowana metoda wykonawcza oraz przyjęty 
system konstrukcyjny zapewniają właściwe roz
wiązanie problemów wykonawczych.
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Praca nr I 
II nagroda

Autorzy: architekci Zdzisław Arct SARP Kraków 
Ludwik Konior 
Krzysztof Leśnodorski SARP

Kraków
Współpraca: arch. Ewa Dworzak

Projekt w zakresie rozwiązania urbanistycznego 
podejmuje słuszne decyzje eksponując główną 
bryłę budynku w formie wysokiego akcentu. 
Zespoły niskie zawierające pomieszczenia maso
wego użytkowania rozwiązano dobrze wprowa
dzając rozczłonkowanie brył i wnętrz- Konstruk
cję pod względem statycznym przyjęto popraw
nie, jednak możliwości wykonawcze w ślizgu z 
uwzględnieniem licznych otworów oraz wsporni
ków budzą zastrzeżenia.
Pomimo niedociągnięć funkcjonalnych i konstruk- 
cyjno-wykonawczych projekt dzięki interesujące
mu podejściu do kształtowania formy obiektu 
oraz dzięki słusznym generalnym decyzjom prze
strzennym posiada wyróżniające go walory.
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(c. d. ze str. 75)

W terminie przewidzianym konkursem wpłynęło 
16 prac. W wyniku przewodu Sądu Konkursowe
go pierwszą nagrodę przyznano pracy nr 16, 
a drugą -  pracy nr 1. Ponadto przyznano wyróż
nienia I stopnia pracom nr 2, 5, 8, 10 oraz wy
różnienie II stopnia pracy nr 12. Rozstrzygnięcie 
konkursu było jednoznaczne, a nagrodzona pra
ca przedstawia tyle pozytywnych walorów, że Sąd 
Konkursowy uznał za wskazane zrezygnować z 
przewidzianego w warunkach drugiego etapu 
konkursu.
Wytyczne pokonkursowe
Lokalizacja i przewidywany okres realizacji stwa
rzają sytuację, w której obiekt ten stanie się je
dnym z pierwszych elementów nowego śródmieś
cia Krakowa.
Oddziaływanie obiektu na otoczenie musi 
uwzględniać powiązania przestrzenne zarówno 
z obiektami centrum, jak i z obiektami wcho
dzącymi w skład uformowania przestrzennego 
Ronda Mogilskiego. W ukierunkowaniu sytuacyj- 
no-bryłowym projektowany obiekt powinien być 
przede wszystkim związany z przyjętym dla cen
trum układem współrzędnych. Ponieważ jednak 
nie został on jeszcze ostatecznie ustalony, Sąd 
w swoich rozważaniach nie brał pod uwagę te
go czynnika (kierunku usytuowania brył zespołu 
Krakowskiego Domu Technika w stosunku do sia
tki ulic), tym bardziej, że większość rozwiązań 
jest podatna na zmiany kąta usytuowania.
W dalszej fazie opracowania projekt Krakowskie
go Domu Technika zostanie dostosowany do siat
ki współrzędnych obiektów centrum.
Drugim poważnym problemem, który należy roz
ważyć w dalszym toku opracowania, jest problem 
bardziej intensywnego wykorzystania terenu -  
odnosi się to zwłaszcza do ewentualnego zało
żenia parkingu-garażu pod niską częścią obiek
tu.
Następną sprawą do przeanalizowania w fazie 
projektu wstępnego jest skorygowanie siatki słu
pów przy wejściu do głównego hallu w celu wy
eliminowania niekoniecznych konstrukcyjnie pod
pór oraz ograniczenia konstrukcji stalowej tylko 
do kondygnacji ponad stropem technicznym.

Skład Sądu Konkursowego
Przewodniczący Sądu -  arch. Aleksander Franta 
Sędzia referent -  arch. Władysław Wichman 
Przedstawiciel Ministerstwa Budownictwa i PMB 
-  arch. Zdzisław Kuśnierkiewicz 
Przedstawiciel NOT i PZITB -  inż- Bronisław Ko
py ci ńs ki
Przedstawiciel NOT i PZITB -  inż. Michał Fuksa 
Przedstawiciel NOT i PZITB — inż- Mieczysław 
Dziadkowiec
Sędzia SARP -  arch. Jerzy Dajewski 
Sędzia SARP -  arch. Stanisław Hager 
Sędzia SARP -  arch. Jerzy Petelenz 
Sędzia SARP -  arch. Andrzej Skoczek 
Sekretarz organizacyjny — arch. Tadeusz Gaw
łowski
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Praca nr 2
wyróżnienie I

Autorzy: architekci Krystyna Krajewska 
Olgierd Krajewski

Praca we właściwy sposób odpowiada na wy
tyczne urbanistyczne stosując rozwiązanie wyso
kościowe.
Rozwiązanie części niskiej pod względem kom
pozycyjnym i funkcjonalnym nie jest w pełni za
dowalające.
Wewnętrzny układ funkcjonalny jest prawidłowy, 
budzi jednak zastrzeżenie układ hallu główne- 
go.
Konstrukcja rozwiązana prawidłowo i ekonomicz-

Praca nr 5 
wyróżnienie I

Autorzy: architekci Gerard Durschke 
Dariusz Kozłowski 

Współpraca Marek Radomski

Rozwiązanie bryłowe w zadowalający sposób or
ganizuje przestrzeń. Na uwagę zasługuje fakt 
poszukiwań nowatorskich rozwiązań kompozycji 
przestrzenno-bryłowych, natomiast zastrzeżenia 
budzą decyzje urbanistyczne (komunikacja). 
Ogólna dyspozycja funkcjonalna właściwa. Układ 
hallu wejściowego czytelny, natomiast wątpliwość 
budzą jego walory wnętrzowe.
Konstrukcja skomplikowana — układ modularny 
zakłócony i nieekonomiczny.
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Praca nr 8
wyróżnienie I

Autorzy: architekci Andrzej Wojda
Kazimierz Bloniarz 
Krzysztof Bieda

Rozwiązanie bryłowe w zadawalający sposób or
ganizuje przestrzeń stwarzając zdecydowany ele
ment wysokościowy.
Na uwagę zasługuje stosunkowo mała powierz
chnia zabudowy. Praca ma czytelny układ dojść 
pieszych i dojazdów, właściwe rozwiązanie miejsc 
parkingowych (w podziemiu).
Układ rozwiązania funkcjonalnego -  prawidłowy. 
Hall główny zaprojektowano czytelnie i intere
sująco wnętrzowo, przecięto go jednakże pionem 
komunikacyjnym.
Konstrukcja poprawna.



Praca nr 10
wyróżnienie I

Autorzy: architekci Wiesław Kempka 
Jerzy Gardulski 

model — Marek Gardulski

Praca nie odpowiada w pełni wytycznym urba
nistycznym operując układem brył zbyt rozcią
gniętych w terenie, nie stanowiącym przez to 
zdecydowanego akcentu w przestrzeni.
Układ funkcjonalny czytelny i prawidłowy w kon
sekwencji daje ciekawe efekty kształtowania brył 
i wnętrz o charakterze kameralnym.
Konstrukcja prawidłowa, jednakże wskutek roz
ciągnięcia układu nieregularna i nieekonomicz
na.



Praca nr 12
wyróżnienie II

Autorzy: architekci Jerzy Kowal
Leszek Leśniak 
Andrzej Wyżykowski 
Stanisław Deńko

W pracy, niezgodnie z wytycznymi urbanistycz
nymi, przyjęto koncepcję niskiego ukształtowa
nia brył, nie eksponując właściwie obiektu w oto
czeniu.
Poszczególne grupy programu rozdysponowane 
właściwie, natomiast główny węzeł wejściowy nie
korzystnie zacieśniony jest pionami komunikacyj
nymi. Nie została sprecyzowana lokalizacja re
cepcji dla bursy. W pracy podjęto próbę zna
lezienia syntetycznego wyrazu przestrzennego 
i architektonicznego Domu Technika w oparciu 
o jednorodną zasadę formowania konstrukcyjne
go. Próbę tę należy uznać za nieudaną, ze 
względu na niewłaściwe zastosowanie przestrzen
nej struktury prętowej w obiekcie typu admini- 
stracyjno-socjalnego.

B.CH.
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Uwagi autorskie 
do prac nr 16 i nr I

Zdzisław Arct

Lokalizacja budynku Domu Technika przy Ron
dzie Mogilskim na przecięciu osi widokowych od 
strony wjazdu z Nowej Huty do nowego centrum 
Krakowa (ul. Mogilska) ii od strony drugiej ob
wodnicy (al. Powstańców Warszawy i al. Mar
chlewskiego) przesądziła o przyjęciu przez nas 
koncepcji budynku wysokiego. Również z progra
mu konkursu wynikało wyraźnie, że Dom Tech
nika, który będzie pierwszą realizacją na terenie 
nowego centrum Krakowa, musi być dostosowa
ny do charakteru zabudowy tego centrum okreś
lonej jednoznacznie w zatwierdzonym planie 
ogólnym miasta, jak również w nagrodzonych 
pracach konkursowych na nowe centrum. Poszu
kując najbardziej racjonalnego pod względem 
funkcjonalnym i technicznym rozwiązania zło
żonego i zróżnicowanego programu użytkowe
go określonego warunkami konkursu, zespół 
autorski już na początku projektowania uznał 
celowość podziału budynku na dwie części: nis
ką -  mieszczącą salę kongresowo-kinową, wy
stawy, zespół gastronomiczno-klubowy, zespół 
hallu z szatnią oraz pomieszczenia usługowe 
i gospodarcze, oraz wysoką -  przeznaczoną na 
pomieszczenia organizacyjno-administracyjne i 
szkoleniowe NOT i na bursę. Pomieszczenia 
zróżnicowane w zakresie funkcji i wysokości, któ
re wymagały bezpośredniego dostępu z poziomu 
terenu, zgrupowano w części niskiej. Stworzyła 
ona elastyczny w eksploatacji, wielofunkcyjny 
zespół kulturalno-usługowy z patiem wewnę
trznym, wyposażonym w zieleń i wodę, a łączą
cym w integralną całość pomieszczenia gastro- 
nomiczno-klubowe z salą wystaw i hallem głów
nym. Nad hallem tym piętrzy się część wysokoś
ciowa o powtarzalnym schemacie funkcjonalnym 
i konstrukcyjnym pięter. Jest ona rozcięta ponad 
kondygnacjami przeznaczonymi na pomieszcze
nia biurowo-szkoleniowe poziomym prześwitem 
widokowym. Ponad nim znajduje się bursa, o in
nej elewacji (brak łamaczy światła), która jest 
wydzielona ze względu na odmienność funkcji 
i zróżnicowanie wysokości pomieszczeń oraz w 
celu uzyskania atrakcyjnego wieczorem oświetle
nia sztucznego najwyższych kondygnacji wyso
kiego budynku.
Budynek został usytuowany w nawiązaniu do 
głównych osi zabudowy Wyższej Szkoły Ekono
micznej położonej na północny zachód od Domu 
Technika. Mieliśmy wątpliwości co do słuszności 
tej decyzji w trakcie opracowywania konkursu; 
była ona w pewnej mierze wynikiem zbyt luźne
go określenia w warunkach i dostarczonych pod
kładach powiązania terenu objętego konkursem 
z bezpośrednim otoczeniem i przyszłymi rozwią
zaniami przestrzennymi nowego centrum Krako
wa. Otrzymane z Miejskiej Pracowni Urbanistycz
nej, po rozstrzygnięciu konkursu, szczegółowe wy
tyczne urbanistyczne spowodowały w momencie 
przystąpienia do projektu realizacyjnego Domu 
Technika jednoznaczne ustawienie głównych osi 
budynku w kierunkach północ-południe. Dzięki 
temu uzyskaliśmy właściwe dowiązanie usytuo
wania Domu Technika do układu zabudowy 
i przebiegu głównych ciągów komunikacyjnych 
nowego centrum oraz prawidłowe ustawienie do 
stron świata przede wszystkim części wysokiej bu
dynku o programie biurowym.
Kiedy w trakcie projektowania wykrystalizowała 
się koncepcja pracy nr 16 o daleko posuniętym 
zdyscyplinowaniu układów rzutów i przekroi obu 
części budynku, ułatwiających czytelność funkcji, 
powtarzalność elementów, skonstruowanie i mon
taż budynku -  zespół pokusił się o zaprojekto
wanie drugiej wersji (praca nr 1), swobodniei- 
szej w układzie funkcji, bardziej rzeźbiarskiej 
1 ekspresyjnej w zestawieniu brył oraz rozwiązań 
przestrzeń ncj-kcnstrukcyjnych i plastycznych. W 
obu Jednak projektach zachowano zasadniczy

kierunek przemyśleń zespołu przedstawiony na 
wstępie uwag. Nie ulega wątpliwości, że nagro
dzenie obu wersji było dla nas najmilszym zas
koczeniem, jakiego można oczekiwać po wyni
kach konkursu.
W trakcie projektowania krytyczne uwagi wywo
łało zróżnicowanie wysokości pomieszczeń sal 
wystawowych (4,50) i hallu-poczekalni wraz z 
szatniami (2,70), które powinny tworzyć zespół 
jednoprzestrzenny. Prowadziło to do nieuniknio
nych przerostów w stosunku do założonej warun
kami kubatury budynku, ponad przewidzianą to
lerancją.
Należy podkreślić, jako wyjątkowo pozytywną 
stronę przygotowania konkursu, bardzo wyczer
pujące opracowanie programu użytkowego z po
daniem wytycznych funkcjonalno-technologicznych 
i powiązań poszczególnych pomieszczeń w ra
mach grup funkcjonalnych i pomiędzy tymi gru
pami. Przy właściwej interpretacji programu ten 
stopień szczegółowości jego opracowania nie 
tylko nie ograniczył tak często podkreślanej swo
body projektowania w ramach konkursów, ale 
zasadniczo ułatwiał pracę koncepcyjną nad ra
cjonalnym rozwiązaniem przestrzennym złożone
go programu Domu Technika.

stanowiąc najczęściej ozdobnik, który dodaje 
splendoru naszej działalności, zaś jeżeli jest tak 
naprawdę, to do czego służy instytucja konkur
sów architektonicznych? Czy istotnie nie możemy 
sobie pozwolić na taki projekt Domu Technika, 
w którym architekci i technicy wszystkich branż 
daliby świadectwo swych realnych możliwości? 
Czy projekt nagrodzony reprezentuje właściwy 
poziom naszej twórczości?
W konkursie nagrodzono projekt budynku, który 
zewnętrznie przypomina kilkunastopiętrowy biu
rowiec o typowej kompozycji elementu wysokie
go przenikającego w parterze poziomy plaster 
hallów wejściowych, dużych sal i pomieszczeń 
usługowych (rys. 1). Za jednolitą elewacją biu
rowca kryje się jedno piętro pomieszczeń dzia
łu administracyjnego i zarazem biblioteka roz
mieszczona na trzech kondygnacjach, w związ
ku z czym niepotrzebnie powtarza się w trzech 
rzutach hall, klatka schodowa, windy i sanitaria. 
Prócz tego znajdują się tam pomieszczenia sto
warzyszeń i sale wykładowe ośrodka szkolenio
wego, pracownie wynalazczości i pokoje bursy 
W dwu wypadkach funkcje rozdzielone są po
ziomymi prześwitami (rys. 2)̂  dodającymi, co 
prawda, wysokości budowli, które jednak należy 
traktować jako stratę kubatury. W nagrodzonym 
projekcie, w celu uzyskania maksymalnej wyso
kości budynku, przyjęto nieekonomiczną mini
malną powierzchnię rzutu jednej kondygnacji 
12X30 m, stwarzającą nieprawidłowe warunki 
dla rozwiązania wielofunkcyjnego.
W trakcie dyskusji pokonkursowej padło zdanie: 
„teraz dopiero okazało się, że zasadniczym pro
blemem stojącym przed konkurującymi było 
zmieścić daną funkcję w jak najwyższym budyn
ku” .

O podnoszeniu 
poziomu

Jerzy Kowal

Utarło się już u nas przekonanie, że wysokość 
najlepiej świadczy o rozwoju, o postępie, o no
woczesności, o wzroście, że wyżej budować, to 
lepiej budować. Należy zatem stawiać budynki 
Wysokie, bo to często oszczędniej, a przy tym 
pozostaje więcej otwartej przestrzeni. Takie 
kształtowanie obiektów obowiązuje zwłaszcza w 
centrum dużych miast. Dążąc za wszelką cenę 
do tego wymarzonego centrum można „drapacze 
chmur” markować osiedlem mieszkaniowym 
(Ściana Wschodnia) lub po prostu starać się 
wyciągać wszystko w górę, może nawet nie tyle 
dla rzeczywistych korzyści, ile dla efektu. Zasta
nawiające jest, że niektóre kraje, jak np. Ho
landia (trzy razy gęściej zaludniona niż Polska), 
bynajmniej nie hołdują tej zasadzie bezwzglę
dnie, choć posiadają wiele osiągnięć architek
tonicznych i urbanistycznych największej miary. 
Inny jest jednak pejżaż Holandii, inny Polski, 
różne przyzwyczajenia, tradycje; Polak lubi się 
„pokazać” . Projektując centrum trudno jest for
mować pewne funkcje w wysokościowcach. Han
del, gastronomia, usługi, teatr, kino, sport itd. — 
są to przeważnie pawilony, hale, poziome plas
try, bryły zwarte, akcentujące raczej horyzont, 
przyjmujące charakter osnowy dla elementów 
wysokich przeważnie hoteli i biurowców.
Celem Konkursu SARP na krakowski Dom Tech
nika, jak wynikałoby z warunków, było między 
innymi „podnoszenie ogólnego poziomu twór
czości architektonicznej” , zaś podstawowa 
wytyczna warunków konkursu brzmiała „ze wzglę
du na rangę społeczną i techniczną projektowa
nego budynku oraz zakres jego oddziaływania, 
projekt winien reprezentować rozwiązanie awan
gardowe pod względem nowoczesności ujęć ar
chitektonicznych i technicznych” . Słowa te, zda
je się, nie znajdują zastosowania w praktyce,
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Sylw eta now ego centrum  Krakow a wg pracy  nr 
3 w yróżnionej w konkursie z 1966 r. i p o  praw ej 
sylwetka K D T wg pro jektu  na g rod zoneg o  w kon
kursie nr 414

Co przemawiało za usytuowaniem wysokościo
wego akcentu, za budynkiem 16-piętrowym? 
Usytuowanie na skraju przyszłego centrum i lo
kalizacja w pobliżu Ronda Mogilskiego? (Na 
wspomnianym zebraniu rozważono ewentualność 
zlokalizowania obiektun elewacją krótszą lub 
frontem do Ronda). Ale wysokie budynki w 
centrum projektuje się w celu maksymalnego 
wykorzystania drogiogo terenu. Jak ten postulat 
spełnia praca nagrodzona? Szczelnie wypełnia 
zadany teren lokalizacji, ponieważ rzut parteru 
wynosi 60X69 m, podczas gdy w 6-kondygnacyj- 
nych rozwiązaniach -  54X54 m. Komponowanie 
zaś „do Ronda” obniża wartość użytkową obie
ktu względem ciągów pieszych przyszłego cen
trum. W momencie, gdy nie ma przestrzennych 
ustaleń dla tego fragmentu centrum, najlepiej 
proponować formę neutralną — co nie znaczy 
ubogą architektonicznie. Nie upierałbym się przy 
tym i chwaliłbym budynek wysoki, gdyby w tej 
formie stanowił najlepsze funkcjonalnie i naj
bardziej awangardowe rozwiązanie. Nie można 
bowiem bezkompromisowo przesądzać o formie 
budynku (niski, wysoki) bez ustalenia optimum 
funkcjonalnego dla zadanego programu, bez us
talenia wielkości i liczby modułów funkcjonalnych 
(Mf) i dobrania dla nich właściwego modułu 
konstrukcyjnego. Oto schematyczne zestawienie 
funkcji:

Rodzaj pomieszczeń Średnia pow. 
Mf

Administracja pokój biurowy 15
Ośrodek sala obrad 450
szkoleniowy sala wykładowa 120
Gastronomia 200
Kluby 30
Bursa pokój 12
Informacja biblioteka 200
Pracownie 30
Wystawa 400
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Jak wynika z zestawienia, jest to obiekt specjal
ny, wielofunkcyjny, wymagający rozwiązania od
miennego niż w wypadku budynku biurowego czy 
mieszkalnego.
Ekonomia eksploatacji budynku, w którym koszty 
wyposażenia i urządzeń są większe od kosztów 
realizacji obiektu i w którym chodzi o zapew
nienie optymalnego rozwiązania zróżnicowanej 
i zmiennej w czasie funkcji, jest najwłaściwsza

przy rozwiązaniu awangardowym, uwzględnia
jącym jednoprzestrzenność i elastyczność. Są dwa 
czynniki wymagane w większości pomieszczeń 
Domu Technika i konstrukcja zastosowania w na
grodzonym projekcie jest z nimi w sprzeczności. 
Powinna to być konstrukcja nowoczesna, która: 
— zapewnia rozwiązanie zgodne z funkcjonalny

mi wymaganiami,

-  eliminuje zbędne przestrzenie konstrukcyjne 
przy systemie słup-rygiel,

-  najcelniej reprezentuje ten obiekt pod wzglę
dem plastycznym.

Wydaje się, że na kryteriach Jury oceniającego 
projekty i na założeniach projektantów pracy na
grodzonej zbytnio ciążył czynnik kompozycji, co 
nie wychodzi na dobre pozostałym elementom 
tworzącym architekturę.
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Uwagi
Sekretarza Konkursu

J. Tadeusz Gawłowski

Koncepcja konkursu nr 414, zarówno pod wzglę
dem merytorycznym, jak ii organizacyjnym, mia
ła na celu przyczynienie się do przełamania od 
lat ^ugruntowanej tradycji swoistego „celebrowa
nia" konkursów jako szczególnych wydarzeń w 
twórczości architektonicznej.
Wiadomo bowiem powszechnie, jakie korzyści 
dają konkursy. Organizując je można uzyskać 
optymalne rozwiązania architektoniczne i wyło
nić kadrę najlepszych projektantów dla przepro
wadzenia określonych opracowań.
Atmosfera szlachetnej rywalizacji — współzawod
nictwa — jest szczególnie cennym instrumentem 
w rozwoju architektury.
W warunkach konkursu znalazły się więc takie 
Punkty, jak :

Konkurs pomyślany jest jako realizacyjny dwu- 
etapowy, ograniczony...
Pierwszy etap jest konkursem otwartym kon
centrującym opracowanie na KONCEPCJI G E
NERALNEJ obiektu. Pierwszy etap winien być 
opracowany w problematyce projektu koncep
cyjnego. Ograniczenie zakresu opracowania 
do niezbędnego minimum, a zatem ogranicze
nie pracochłonności i stopnia ryzyka ma za
chęcić do szerokiego udziału w konkursie — 
szczególnie młodej kadry.
Drugi etap konkursu jest uwarunkowany sta
nowiskiem Sądu Konkursowego. W wypadku 
jeżeli już na podstawie pierwszego etapu bę
dzie można wybrać jedną pracę, zdecydowa
nie przewyższającą pozostałe, Sąd Konkurso
wy może przeznaczyć taką pracę do realizacji, 
pomijając drugi etap.
Drugi etao konkursu przewidziany jest jako 
podstawa wyboru między kilkoma równorzęd
nie wyróżniającymi się pracami w pierwszym 
etapie.
Dla drugiego etapu przyjmuje się problematy
kę projektu wstępnego, pozwalającą na do
kładniejsze rozeznanie i ocenę walorów posz
czególnych prac. Jako najwłaściwszą formę 
drugiego etapu przyjąć należy formę konkursu 
zamkniętego".

Przytoczone punkty oraz ogólna konstrukcja wa
runków miały na celu wyeksponowanie znacze
nia tego co najważniejsze i najcenniejsze, to 
znaczy POMYSŁU rozwiązania i koncentrację 
wysiłków twórczych nad POMYSŁEM i jego 
przedstawieniem — a nie na rozwiązaniu pod
rzędnych funkcjonał no-prog ramowo-kubaturo- 
wych, podchwytliwych kruczko-zagadek, bardzo 
często występujących w konkursach.
,a Kie zawiłości i zagmatwania przysłaniają cel 
Podstawowy i nie tylko odstraszają architektów 
°l~ Przystępowania do konkursów, ale nawet 
skłaniają ich niekiedy do odstąpienia od rozpo
czętych już opracowań.

Tak bywa, jeżeli się zbyt wiele żąda od konkursu 
badając opracowaniu charakter urzędowej do
kumentacji technicznej. Koncepcję można i na
leży przedstawić w sposób syntetyczny, w pełni 
adekwatny do koncepcyjnej fazy projektu — bez 
ograniczeń wynikających z „.dokumentacyjności” 
opracowań — właściwych dla dalszych faz.
W uzasadnionych wypadkach wydaje się nawet 
celowe korygowanie zadanego programu w roz
wiązaniach koncepcyjnych.
Ponieważ do celów konkursów należy podnosze
nie ogólnego poziomu twórczości architektonicz
nej, znalazł się w programie następujący waru
nek: „...projekt konkursowy winien reprezentować 
rozwiązanie awangardowe pod względem nowo
czesności ujęć architektonicznych i technicz
nych".
Rezultatem konkursu jest materiał, który pozwa
la przeprowadzić próbę oceny, czy i w jakim 
stopniu konkurs spełnił pokładane w nim na
dzieje.
Dla rozpowszechnienia konkursów i wprowadze
nia ich jako n o r m a l n e j  m e t o d y  p r a c y  
istotne znaczenie ma przekonanie inwestorów, że 
drogą konkursu można uzyskać możliwie s z y b 
ko,  możliwie n a j l e p s z e  rozwiązanie, miesz
czące się w umiarkowanych kosztach.
Terminarz prowadzenia konkursu ilustrują nie
które daty:
20. II.68 — dostarczenie przez inwestora takich 

dokumentów, jak np. promesa lokali
zacyjna itp.;

28. II.68 — plenarne zebranie Sądu Konkursowe
go /zatwierdzenie pierwszej redakcji 
warunków/;

4. III.68 — zatwierdzenie danych wyjściowych do 
projektowania na KOPI — MKPG /Ze
spół Koordynacji Terenowej/;

11. III.68 -  złożenie do zatwierdzenia przez inwes
tora ostatecznej redakcji warunków 
konkursu;

8. IV.68 — zatwierdzenie warunków przez inwesto
ra i Sąd Konkursowy;

18. IV.68 — rozpoczęcie wydawania warunków;
1.VII.68 -  termin składania prac;

18.V|I,68 — rozstrzygnięcie konkursu;
30.VII.68 — dyskusja publiczna.
Zestawienie to dowodzi możliwości szybkiego 
przeprowadzania konkursów — co leży w intere
sie każdego inwestora.
Pomimo że obiektywne czynniki zmusiły organi
zatorów do przyjęcia jako terminu składanie prac 
dn. 1.VII.68 /termin przedwakacyjny i koniec 
kwartału w Biurach Projektowych/, oraz mimo 
faktu, że konkurs był ograniczony do wojewódz
twa krakowskiego — złożono 16 prac na dobrym 
poziomie, dzięki czemu można było wybrać pra
cę przeznaczoną do realizacji już w pierwszym 
etapie i zrezygnować z drugiego etapu. 
Zaniechanie drugiego etapu znacznie obniżyło 
koszty konkursu, które w porównaniu z innymi 
uznać należy za bardzo niskie, niewątpliwie za
chęcające do organizowania następnych konkur
sów.
Należy podkreślić, że około 65 °/« kosztów konkur
su przypadło na nagrody i wyróżnienia.
Na pytanie czy konkurs dał oczekiwany rezultat 
pod względem merytorycznym? — również moż
na odpowiedzieć w pełni pozytywnie.
Świadczą o tym m. in. jednogłośne decyzje Są
du Konkursowego oraz stenografowane wypo
wiedzi na publicznej dyskusji. W nagrodzonej 
pracy nr 16 zaznaczyły się także, poruszane w 
warunkach konkursu, elementy awangardowości 
rozwiązania architektonicznego. Wyraża się to m. 
in. w nadaniu wysokiemu budynkowi cech wielo- 
funkcyjności (elastyczności użytkowej), która 
umożliwiła z jednej strony dostosowanie się do 
urbanistycznych postulatów zabudowy centrum 
budynkami wysokimi, a z drugiej zapewniła pra
widłowe rozwiązanie różnych grup funkcjonal
nych (działów), składających się na program 
części wysokiej projektu przeznaczonego do re
alizacji.
Na pytanie — może najistotniejsze w świetle za
łożeń wyjściowych konkursu — czy inwestor jest 
zadowolony z przebiegu i rezultatów konkursu? 
— odpowiedzieć można cytatem ze stenografo
wanej wypowiedzi wiceprezesa Krakowskiego 
Oddziału NOT, inż. J. Orskiego:
„W  imieniu inwestora chciałbym bardzo serdecz
nie podziękować SARP-owi za zorganizowanie 
i przeprowadzenie konkursu, całemu zespołowi 
sędziowskiemu i jego przewodniczącemu, jak 
również jeszcze raz serdecznie pogratulować 
i podziękować zespołowi, który wziął pierwszą 
nagrodę.

Konfrontacje

Dyskusja

Zamieszczając poniżej skrót dyskusji z dn. 30.7.68, 
jaka została przeprowadzona na marginesie kon
kursu, pragniemy dać Czytelnikom możliwość 
skonfrontowania wielu poglądów, często kontro
wersyjnych.

Władysław Wichman:

...Konkurs na siedzibę NOT został zorganizowany 
przez SARP przy udziale NOT. Tematem było 
opracowanie obiektu, w którym znalazłyby się 
zarówno pomieszczenia organizacyjne stowarzy
szeń naukowo-technicznych zrzeszonych w NOT, 
jak i klubowe, sala obrad i część hotelowa. Pro
gram jest skomplikowany, złożony, a warunki te
renowe postawione autorom, stwarzały dodatko
we trudności, ponieważ siedzibę NOT zaprojek
towano na skraju przyszłego centrum Krakowa, 
które w tej chwili dopiero się rozwija. Siedziba 
NOT ma być jedną z pierwszych realizacji na 
obrzeżu tego centrum. Budynek ma być więc 
eksponowany ze względu na swe centralne po
łożenie w stosunku do kilku arterii. W warunkach 
ustalonej lokalizacji pracownia urbanistyczna 
sugerowała zabudowę wysokościową, chociaż 
program w pewnym stopniu narzucał rozwiąza
nie typu bardziej rozczłonkowanego i niższego. 
Stąd wynikała pewna sprzeczność w rozwiąza
niach konkursowych; zgodnie z wytycznymi pra
cowni urbanistycznej, w oparciu o dalszą dysku- 

już w czasie przewodu sądowego, przyjęliś
my że ze względu na sąsiedztwo centrum Kra
kowa jedynym słusznym rozwiązaniem jest budy
nek wysoki. Natomiast jeśli chodzi o to, czy za
budowę skierować w stronę al. Powstańców War
szawy, czy też ul. Modrzewskiego (dwa typy roz
wiązań dominujące w konkursie) — sad pozosta
wił sprawę otwartą do czasu ostatecznego za
twierdzenia koncepcji tej części miasta. Ustalo
no, że w trakcie opracowywania projektu wstęp
nego autorzy nagrodzonej pracy otrzymają wy
tyczne urbanistyczne zgodne już z najnowszym 
rozwiązaniem centrum i do tych wytycznych będą 
musieli się dostosować.

Stanisław Załuski:

Zdaniem moim konkurs udowodnił, iż nawet przy 
tak skomplikowanym zadaniu istnieje możliwość 
prawidłowego rozwiązania funkcjonalnego. Lo
kalizacja obiektu na obrzeżu centrum wymagała 
takiego rozwiązania, które by dawało wielką 
intensywność zabudowy. Tereny śródemiejskie 
i tereny centrum jako społecznie najdroższe po
winny być intensywnie zabudowywane, co po
twierdzają prace tutaj pokazane i wynik konkur
su. Jeżeli realizacja pójdzie sprawnie, będzie to



istotnie najwyższy budynek w Krakowie. Ale 
chyba nie na długo. Zresztą nie o to chodzi. 
Wydaje mi się, że najistotniejsza jest kwestia 
zorganizowania przestrzeni w rejonie od odcinka 
drugiej obwodnicy, od Ronda Mogilskiego do 
Ronda Grzegórzeckiego, kilku akcentów wyso
kościowych, jak zespół Domu T echnika NOT, 
biurowce przy al. Powstańców Warszawy, po 
drugiej 'zaś stronie Ronda projektowany hotel 
i wreszcie przy Rondzie Grzegórzeckim -  pałac 
prasy i zespół drukarni, który będzie stanowić 
zamknięcie tego ciągu komunikacyjnego na ob
rzeżu wschodnim nowego centrum miasta. Z dru
giej strony element Domu Technika, jako oprawa 
Ronda Mogilskiego, które w przyszłości ze wzglę
dów komunikacyjnych trzeba będzie przebudo
wywać, stanie się wysuniętym na wschód elemen
tem zabudowy centrum ogólnomiejskiego; jego 
dominanta plastyczna, dominanta wysokościowa 
znajdzie się na obrzeżu w centrum wschodnim, 
czyli w pobliżu ul. Rakowieckiej. Po prostu we
dług nas ta kulminacja wysokościowa i przest
rzenna centrum ogólnomiejskiego powinna się 
tam znaleźć.

Adam Smykla (NOT):

...Z radością powitaliśmy wypowiedzi potwierdza
jące słuszność decyzji „pójścia w górę" z zabu
dową. Pamiętam boje o te wysokościowce, to
czone na komisjach architektury i budownictwa. 
Napawa nas otuchą, że wreszcie z czterech czy 
pięciu kondygnacji przejdziemy na zabudowę wy
sokościową, która powinna cechować rozwój 
bądź co bądź wielkiego miasta. Drugą sprawą 
jest sam konkurs. O tę parcelę i o tę lokaliza
cje toczymy boje już chyba od dwóch czy czte
rech lat. Wracając jeszcze do tych wysokościow
ców -  dlaczego o tym mówią. Bo przypomnijmy 
sobie sprawę budowy pierwszego wieżowca — Bi- 
prostalu- Biprostal otrzymał swą pierwszą lokali
zację na Rondzie z warunkiem, że wybuduje wie
żowiec nawiązujący do biurowca kolejowego, 
który wybudowano dopiero w 1/3 części. Nieste
ty, nie mogliśmy się tam pomieścić i zaprojekto
waliśmy wieżowiec, który na terenie Krakowa zo
stał przyjęty przychylnie i zatwierdzony przez wła
dze miejskie. Jednak wyższe, odgórne rejony uni
cestwiły nasze zamierzenia. Boje toczyły się tu 
i ówdzie i w końcu uzyskaliśmy zgodę. Dlatego 
cieszy mnie, że wreszcie przechodzimy na wie
żowce.

Aleksander Franta:

Publiczna dyskusja nad pracami nadesłanymi na 
konkurs powinna być okazją do konfrontacji wie
lu poglądów.
...Wydaje mi się, że konkurs dał materiał inte
resujący i na dobrym poziomie. Być może, że 
pominęliśmy jakieś prace, które również zasłu
giwały na wyróżnienie. Z pracami wyróżnionymi 
jest niestety tak, że ocenia się je mniej wnikli
wie niż pozostałe. Zdajemy sobie z tego sprawę. 
Wyróżniane są te prace, które dają dobre roz
wiązanie całości, ale nie reprezentujące kierun
ku, który sądowi wydaje się najwłaściwszy, albo 
te prace, które ciekawie rozstrzygają jakiś frag
ment obiektu. Jedno z wyróżnień II stopnia zosta
ło przyznane pracy, w której interesująco wyko
rzystano elementy konstrukcyjne dla uzyskania 
efektu plastycznego. Koledzy z sądu konkursowego 
po przeprowadzeniu dokładnej analizy doszli do 
wniosku, że elementy konstrukcyjne w tej pracy

zostały wybrane w sposób niewłaściwy. Jednak, 
mimo że praca ta nie przedstawia wartości pra
ktycznej, sąd wyróżnił ją chcąc podkreślić waż
ność poszukiwań zindywidualizowanych rozwią
zań.

Janusz Ingarden:

...Wydaje mi się, że nie należy dyskutować o po-̂  
łożeniu tego budynku w stosunku do otaczają
cych go elementów, a tylko o jego relacji w sto
sunku do całego zespołu o tak wielkiej skali. 
Obecnie istnieje tendencja, aby odejść od ukła
du kierunku współrzędnych starego Krakowa 
i przyjąć układ współrzędnych północ -  połud
nie. Wydaje mi się, że budynek NOT musi być 
przystosowany do takiej kompozycji tego wielko- 
przestrzennego układu i uważam, że pewnego ro
dzaju błędem jest, że przyjęto kierunek w sto 
sunku do istniejącej, małej skali zabudowy ota
czającej.

Sławomir Podolak:

...Aczkolwiek doceniam zalety budynków wyso
kich, nie mogę oprzeć się smutnej refleksji wi
dząc, że większość z nich wygląda jak zwykłe 
biurowce. Jest to odbiciem stanu naszych sto
warzyszeń z SARP-em włącznie. Są to tylko biu
ra, w których urzędują sekretarki -  po prostu 
usługowe przedsiębiorstewka. Natomiast nie są 
miejscem dyskusji, zebrań, spotkań towarzyskich 
czy też seminariów twórczych, tak potrzebnych 
i pożytecznych. W większości konkursowe pro
jekty budynku NOT przedstawiają standartowe 
biurowce. Nie tracę nadziei, że ta sytuacja uleg
nie zmianie, zanim budynek zostanie wybudowa
ny. Bo nie jestem optymistą i nie sądzę, aby je
go realizacja nastąpiła szybko; w miarę upływu 
czasu rola stowarzyszeń naukowo-technicznych 
zbliży się do ich podstawowych zadań, a coraz 
mniej tam będzie biurokracji. Wskazuje na to 
tendencja do ograniczania czasu pracy. Przyj
mując w pełni to, co mówił kol. Franta na te
mat mankamentów projektu nr 12, chciałbym 
podkreślić, że forma zaprojektowanego budynku 
jest dla mnie bardzo przekonująca, zbliżona do 
jakiegoś budynku społecznego, do jakiegoś fo
rum. To jest chyba najbardziej przystępne dla 
ludzi, podczas gdy budynki wysokie, generalnie 
rzecz biorąc, są trochę onieśmielające -  są to 
prestiżowce. Może to być cenne dla takiego Bi- 
prostalu, który prowadzi rozmowy z zagranicz
nymi gośćmi, ale dla stowarzyszenia, dla orga
nizacji społecznej nie jest chyba konieczne. Tym 
niemniej wydaje mi się, że to nie jest tylko spra
wa poszczególnych autorów, czy też odczucia au
torów, ale raczej programu i sytuacji -  rozwią
zanie tych problemów w tym wypadku. Jeśli cho
dzi o prace nagrodzone, jestem zdania kolegów, 
że istotnie prześwit jest chyba podstawową za
letą plastyczną tego obiektu. Gdybyśmy prześwit 
usunęli, pozbawilibyśmy budynek wdzięku. Cały 
wdzięk, cała plastyka tej kompozycji zawarta 
jest chyba w tym jakimś przesunięciu.

Tadeusz Gawłowski:

...W dyskusji poruszano już sprawę aspektów ur
banistycznych. W moim przekonaniu dając wy
tyczne, pracownia urbanistyczna nie sugerowała

budynku wysokiego — jak kolega powiedział — 
prestiżowca. Na pewno nie. Przytoczę znany chy
ba powszechnie przykład z jednej z książek Le 
Corbusiera o nowej architekturze; zestawienie 
obrazków: wycinek starego miasta, zabudowa
nego mniej więcej wyrównanymi obiektami kil- 
kukondygnacyjnymi. I kontrastująca z tym kon
cepcja uzasadniająca blok marsylski, pójścia w 
górę po to, żeby uwolnić maksimum terenu dla 
innych funkcji. To właśnie jest rzeczą chara
kterystyczną i niezbędną w zabudowie typu śród
miejskiego. Piętrzenie jest wynikiem konieczności 
uwolnienia terenu dla tych funkcji, które 
na dużych wysokościach odbywać się nie mogą. 
W nagrodzonej pracy ta selekcja została prze
prowadzona konsekwentnie. Drugi aspekt spra
wy. Czy to jest biurowiec, czy to nie jest biuro
wiec? To się wiąże również z pewnym aspektem 
□wangardowości rozwiązania. Mieliśmy dotąd 
do czynienia z budynkami monofunkcyjnymi. By
ły to budynki wznoszone wyłącznie dla jednej 
funkcji. I to było kolosalną przeszkodą w nowo
czesnym kształtowaniu urbanistyki w dysponowa
niu terenami. Na przykład, maleńkie przedsię- 
biorstewko budowało sobie malutki biurowczyk, 
większe — większy biurowczyk, a jeszcze większe 
-  efektowny prestiżowiec, który by onieśmielał, 
i tak dalej. Rzeczywiście takie tendencje istnia
ły. Do tendencji awangardowych właśnie zaliczyć 
można Przeciwstawienie się monofunkcyjności 
takim rozwiązaniem, w którym struktura kon
strukcyjna pozwala na dysponowanie powierz
chnią użytkową według potrzeb. Są funkcje, któ
re można gromadzić w takich właśnie strukturach 
dzięki nowej metodzie myślenia, która w wielu 
pracach została zademonstrowana. Tego rodzaju 
koncepcje można realizować. Struktura konstruk
cyjna zaprojektowana w pracy umożliwia nam 
dowolne rozwiązanie funkcjonalne, co jest pod
stawowym walorem tej koncepcji. A zatem nie 
budujemy biurowca monofunkcyjnego o czysto 
biurowej funkcji, tylko obiekt, w którym znalazły 
się różne grupy funkcjonalne. W tym zestawie
niu nowocześnie pojętych wytycznych urbanis
tycznych, w których dąży się do maksymalnego 
uwolnienia terenu dla tych funkcji, które nie 
mogą być piętrzone, jak również pod względem 
plastycznym wydają mi się najzupełniej uzasad
nione.

Inż. Jan Orski wiceprezes Krakowskiego Oddziału 
NOT:

...Jeśli chodzi o założenia, a w konsekwencji o 
rozwiązanie konkursu i funkcjonalność budynku, 
to sądzę, że właśnie tego rodzaju usytuowanie 
i rozwiązanie jest jak najbardziej prawidłowe. 
Sale zebrań, sale wystawowe, gastronomia itp. 
znajdują się na dole w warunkach bardzo dla 
nas organizacyjnie wygodnych. Poza tym w przy- 
szłości daje to możność przestawiania i przebu
dowy czy odbudowy. Natomiast jeśli chodzi o 
część wysoką budynku, to tam ma przede wszys
tkim koncentrować się wewnętrzne życie stowarzy
szeń, nie polegające jednak wyłącznie na urzę
dowaniu administracji. Nasz dom już przy obec
nej naszej działalności niemal przez cały dzień 
jest wykorzystywany i odczuwamy kolosalne bra
ki, jeśli chodzi o pomieszczenie i o warunki pra
cy. Zasadnicze zagadnienia to właśnie szkolenie, 
informacje i postęp techniczny. Jeżeli będziemy 
chcieli te zagadnienia prawidłowo postawić, to 
właśnie sprawa bursy czy hoteliku i prowadze
nie szkoleń jest dla nas zasadniczym problemem. 
Nie chodzi nam o same zebrania, ale właś-



nie o działalność szkoleniową, informacyjną, o 
działalność w zupełnie innym sensie pomyślaną 
i szeroko zakrojoną. Dlatego chcielibyśmy te za
gadnienia odpowiednio rozwiązać. Już dzisiaj za-\ 
stanawiamy się, w jaki sposób wykorzystamy ten 
dom. Zdajemy sobie sprawę, że samo wybudo
wanie domu, jeżeli nie będziemy odpowiednio 
przygotowani do jego wykorzystania nie spełni 
zadania. Dlatego nam jako inwestorom to roz
wiązanie zupełnie odpowiada.

Wiesław Kempka:

...Tego typu budynek wysoki nie zabezpiecza 
prawidłowego działania założonego programu 
funkcjonalnego. Część biurowa, która w pracach 
nagrodzonych została w pewien sposób wyek
sponowana, jest wciśnięta — że się tak wyrażę — 
na siłę. Pewne funkcje, które powinny znaleźć 
się na niższych kondygnacjach, a nawet w par
terach -  aby wyciągnąć całą bryłę budynku do 
góry -  zostały upchnięte w poszczególne kon
dygnacje. Pracownia urbanistyczna i zespół sę
dziowski, nagradzając te prace, biorą na sie
bie wielką odpowiedzialność, bowiem decyzja 
powzięta w sprawie budynku NOT już teraz do
tyczy jednego z elementów kształtujących przy
szłe centrum miasta, co może być sprawą ucią
żliwą przy rozdysponowywaniu całości terenu. Z 
tego też względu dyskusje, które się toczyły nad 
takim czy innym przekrzywieniem bryły budynku, 
uważam za niesłuszne, bo problem postawiony 
jest jednoznacznie. Nie można go więc później 
zmieniać i naginać do jakiegoś przyszłego ukła
du. Obiekt będzie realizowany. Teraz nasuwa się 
pytanie, w jakim sensie, jeżeli nie ma sprecyzo
wanego układu całego centrum, ten obiekt mo
że rzutować później na całość? Nasz zespół po 
przeanalizowaniu aspektów urbanistycznych i as
pektów funkcjonalnych, które wyniknęły z progra
mu tego typu budynku, przyjął koncepcję budyn
ku niskiego, rozczłonkowanego, gdyż zdawało 
nam się, że funkcja budynku NOT predestynuje 
90 do pewnej kameralności, do związania z te- 
renem ze względu na dużą ilość wystaw, ze 
Wz9 ędu na wypoczynkową w pewnym sensie, 

me tylko naukową działalność stowarzyszeń. 
Członkowie stowarzyszenia przychodząc tam na 
Pewno będą chcieli również i wypocząć. Wycią- 
9nięcie biurowca na wysokie kondygnacje nie
b rTrUJ e Qtrakcyin°ści całego zespołu. Nie jako 

u yn u, który tutaj przez kogoś został nazwany
soełnNr?^^^ b°  t0n aspekt Prace nagrodzone spełniają. Ale „życic" tego budynku w później- 
szyrn stadium. I j eszcze jeden do„  waźny pro_
m  °Dbsierwowany Przy budynkach tego typu. 
Mamy Pałac Kultury i Nauld w Warszawie, któ
ry jest w asciwie centralnym akcentem Warszawy, 
i który w godzinach popołudniowych jest olbrzy
mim blokiem, olbrzymią bryłą, która świeci pust
kami. To jest ciemna, pusta plama. A więc czy 
tego typu obiekt, gdy część biurowa będzie w 
godzinach popołudniowych nieczynna, będzie tu
taj atrakcyjny? To będzie biurowiec, w którym 
nie będzie życia. Cała jego górna część będzie 
martwa.

Władysław Wichman:

...Rozumiem wypowiedź kol. Kempki, gdyż praca, 
której on był współautorem, bardzo mi się po
dobała i uważam, że przy teoretycznym zało

żeniu, danym programie i sytuacji spełnia ona 
zadanie we właściwy sposób. Na pewno tak roz
wiązany program daje najlepsze warunki zarów
no funkcjonalne, jak i eksploatacji oraz kameral
ności poszczególnych elementów tego zespołu. 
Natomiast w konkretnej sytuacji obrzeżnej za
budowy tego zaczynającego się nowego centrum, 
kierunek ten, naszym zdaniem, nie był zgodny 
z wytycznymi urbanistycznymi i dlatego ta praca 
nie mogła być wyżej oceniona. W sprawie cen
trum trzeba wreszcie podjąć decyzję i zacząć 
jego zabudowę. Jeśli będziemy czekać, to nigdy 
z miejsca nie ruszymy. Inny inwestor, rozpoczy
nając budowę innego budynku, też mógłby mieć 
te same obawy, że może lepiej poczekać. I w 
końcu nie doczekaliśmy się żadnej realizacji. W 
innej sytuacji — jakiegoś otoczenia parkowego -  
rozwiązanie kolegów byłoby rozwiązaniem bar
dzo cennym, bardzo celowym, dającym wiele ko
rzystnych efektów. Ale nie w tych konkretnych 
warunkach sytuacyjnych, z którymi jako projek
tujący architekci, niestety, musimy się liczyć; 
pracujemy na zamówienie, nie tworzymy w ab
strakcyjnych warunkach, tylko w konkretnej sytu
acji, mając konkretne wytyczne urbanistyczne, za
tem i cele jednostkowe związane z poszczegól
nymi obiektami musimy podporządkować całoś
ci uformowania takiego zespołu śródmiejskiego 
jak centrum Krakowa, miasta dla 750 tysięcy 
mieszkańców.

Aleksander Franta:

...Chciałbym wystąpić polemicznie w stosunku do 
niektórych problemów. Przede wszystkim wracam 
do problemu prestiżowości, do przyjęcia koncep
cji budynku wysokiego dlatego, aby zadziałać 
imponująco względnie onieśmielająco na oto
czenie. Jeżeli w jakimś zespole miejskim poja
wia się jeden czy drugi budynek wysoki, to pro
blem prestiżu istnieje i może odgrywać pewną 
rolę. Natomiast kiedy to staje się formą pow
szechną, wynikającą zresztą z przyczyn obiek
tywnych, ponieważ trzeba spiętrzyć pewne fun
kcje, to problemu prestiżu nie ma. Oswojenie się 
z budynkami wysokimi następuje szybko, zatem 
argument prestiżu odnosi się do bardzo krótkie
go okresu czasu. Chciałem jeszcze raz podkreś
lić, że gdyby nie lokalizacja, którą NOT dostał, 
można by całą sprawę rozpatrywać inaczej. Sie
dziba NOT to zespół klubów, nieznacznej ilości 
biur, zespół sal rekreacyjnych, wystaw, sal ze
brań -  tego wszystkiego, co jest bardzo łatwe 
do formowania. To jest plastelina, jeśli chodzi
0 gatunek tworzywa architektonicznego. Lokali
zacja natomiast podyktowała wybór budynku wy
sokiego. I to nie tylko dlatego, że to jest akcent 
wysokościowy. W przyszłości bowiem umożliwia 
to również dokonywanie wszelkich przekształceń
1 ewentualnych dobudówek.

...Wydaje mi się, że sytuacja jest dosyć klarow
na i nie widzę niebezpieczeństwa popełnienia 
dużego i zasadniczego błędu. Budowa budynku 
wysokiego wynika po prostu z potrzeby inten
sywnego wykorzystania terenu i stworzenia możli
wości rozbudowy czy przebudowy, jeżeli zajdzie 
tego potrzeba. Możemy się trochę zżymać, że 
forma obiektu jest taka biurowa, może niecie
kawa, niewymyślna, nierzeźbiarska. Ale na roz
wiązanie bardzo rzeźbiarskie i swobodne można 
sobie pozwolić w sytuacjach, które są zdefinio
wane, natomiast w tym przypadku bezpieczniej
sza jest taka bryła. Zresztą istnieje możliwość bo
gatego rozmodelowania jeszcze tego wszystkie
go w detalu. Bardzo przyjemne są przy salach

zebrań, modelarniach czy pokojach stowarzy
szeń szerokie balkony, tarasy i tym podobne. Da
je to wielką możliwość plastycznego kształtowa
nia ścian bez względu na układ ścian osłono
wych. Wydaje mi się, że im bardziej będziemy 
zabudowywać miasto, to tym bardziej prestiżo
we staną się budynki niskie.

Ludwik Konior:

...Przerzuciłem wiele projektów tego typu, aby 
prześledzić rozwiązania biurowców. Stwierdziłem 
jednak, że na ogół nie robi się biurowców usy
tuowanych w kierunku północ-południe, ponie
waż światło zarówno wschodnie, jak i zachod
nie jest uciążliwe dla pracujących. Najlepsze jest 
światło południowe, które daje stromy kąt pa
dania promieni słonecznych.

W dalszym ciągu mówca podkreślił, iż z pewnym 
zdziwieniem zauważył, że nagrodzona praca była 
bardzo prosta. Wydaje mi się, powiedział, że 
przy tak niesprecyzowanym centrum Krakowa, o 
którym jeszcze nie wiadomo, jaką formę przy
bierze, trudno było sugerować obiekt bardzo 
agresywny, który sam w sobie stanowił by jakiś 
wybijający się element. Było wiadomo, że to bę
dzie Dom Technika, a zatem powinna to być bu
dowla symbolizująca postęp techniczny i odzwie
rciedlająca jakąś istotną wartość techniczną. 
Wydaje mi się, ze nie jest to związane z formą 
i nawet jakiś bardzo konwencjonalny układ może 
być bardzo dobrym rozwiązaniem i symbolem 
Postępu technicznego.

Zdzisław Arct:

...Jeśli chodzi o koncepcję, to dla naszego zes
połu nie ulegało wątpliwości, że musi istnieć 
podział na część wysoką i część niską skupia- 
jącą funkcje usługowe. I to przyjęliśmy zarówno 
w pierwszej, jak i drugiej wersji. W projektach 
konkursowych budynek usytuowaliśmy w nawią
zaniu do głównych osi zabudowy Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej. Bezpośrednia insolacja wschód- 
zachód pomieszczeń biurowych w ogóle wyklucza 
je z użytkowania. Krótka insolacja od strony po
łudniowej jest najmniej szkodliwa. Dlatego też 
po rozstrzygnięciu konkursu w projekcie realiza
cyjnym przyjęto jedyną możliwą orientację.

Stanisław Załubski:

...Bardzo mnie ucieszyło, że padło tyle uwag na 
temat konieczności połączenia tego obiektu z 
koncepcją funkcjonalno-przestrzenną centrum. 
Wydaje mi się, że zagadnienia tutaj poruszone 
powinny być jeszcze przedyskutowane.

Centrum Krakowa na pewno będzie się realizo
wać długo przy przyjęciu zasady, że należy two
rzyć zespoły, które będą w pełni realizowane 
i zamknięte w pewnych okresach czasu. Tworze
nie rezerw terenowych i zasada tworzenia wielo
funkcyjnych zespołów, ten właściwy walor roz
wiązania i narastania w czasie, zostanie siłą rze
czy zapewniony przez wiefookresowy i długofa
lowy rozwój centrum. I dlatego wydaje mi się, 
źe dalsze dyskusje są potrzebne i serdecznie na 
nie zapraszam.

(mrs)



’ Konfrontacje .

Przed dyplomem

Krystyna Procner

Szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że w pew
ne niedzielne popołudnie zgromadzili się przy 
kawie przedstawiciele pięciu wydziałów architek
tury z głównych ośrodków akademickich w Pol
sce. Wszyscy oni za rok, dwa, zdobędą dyplomy. 
Tylko przedstawiciel Politechniki Warszawskiej, 
Michał Hagmajer, jest świeżo upieczonym absol
wentem.
Zwróciłam się do tych młodych ludzi z zapyta
niem — jak wyobrażają sobie swój przyszły za
wód? Czy widzą dla siebie miejsce w środowisku 
architektonicznym, w społeczeństwie, dla które
go mają pracować, w ogóle co myślą o zawodzie 
architekta?
... — Dla mnie zawód architekta łączył się zaw
sze z jakąś dużą odpowiedzialnością, samodzie
lnością myślenia, samodzielnością pracy. W tym, 
z czym się spotkałem w biurach projektów i w 
ogóle w pracach związanych z wykonawstwem — 
nie zauważyłem w ogóle wymarzonych przez sie
bie cech.
— A czy pan się z tym zetknął jakoś bezpośred
nio?
— Tak, dosyć bezpośrednio, bo pracowałem w 
ekipie budowlanej i w biurze projektów.
— Czy długo pan pracował?
— Miałem dwuletnią przerwę w studiach, którą 
całkowicie poświęciłem pracy.
— I jak panu się wydaje z czego to wynika?
— To wynika na pewno z jakiegoś braku zaufa
nia do pewnych ludzi, którzy piastując pewne 
stanowiska, mają ograniczoną swobodę decyzji 
przez z góry narzucone zarządzenia, które nie są 
po to, żeby im pomagać, a tylko po to, żeby 
ustawiać ich w jakiś sposób wobec rzeczywistoś
ci, często wbrew nakazowi zdrowego rozsądku. 
W konkretnym, moim wypadku — właśnie koń
czę VI rok, dyplomowy, a jest to rok, w którym 
się bardzo dużo o tym myśli, rozmawia z przy
jaciółmi — ma pewne, może jeszcze nie dość 
szerokie wyobrażenia o pracy architekta. Pod
czas studiów natomiast wyrobiłem sobie jakiś 
świat marzeń, w którym chciałbym się znaleźć 
pracując w zawodzie architekta.
— A czy można wiedzieć, jaki jest ten świat ma
rzeń?
— No właśnie, może podczas studiów wyrobiłem 
sobie za bardzo wyraźne zdanie o pracy archi
tekta, o twórczej pracy w tej dziedzinie sztuki, 
która się nazywa architekturą; konfrontując to 
z rzeczywistością, na pewno już w tej chwili jes
tem rozczarowany myśląc o swojej przyszłości. 
Konkretnie — co sobie wyobrażam w zawodzie 
architekta? No, na pewno wierzę, że przez pier
wszy rok czy dwa należy odbyć wszystkie staże, 
zdobyć uprawnienia, to jest konieczne i tak się 
dzieje na całym świecie. U nas też to musi tak 
wyglądać, natomiast nie widzę u nas możliwości 
szybkiego startu twórczego dla młodych ludzi, 
którzy kończą.
... — Wyobrażam sobie rolę architekta tylko jako 
twórcy i wydaje mi się, że to powinno mieć miej
sce w biurach projektów, ale nie w takich, 
jakie powiedzmy, są teraz, tylko w takich, w któ
rych młody człowiek przyszedłszy po studiach 
miałby coś więcej do powiedzenia w tej dzie
dzinie twórczości. Wiadomo, że okresem najbar
dziej intensywnego działania twórczego człowie
ka są właśnie lata po studiach, gdzieś do lat 
czterdziestu. Tego nie widzi się u nas, w naszym 
zawodzie, nie ma jakichś konkretnych, większych, 
twórczych realizacji i twórczych poczynań. Per
spektywa, jaka się teraz przed nami zarysowuje, 
jest raczej mizerna.
... — Gdybym się nie stykał z ludźmi, którzy są 
już architektami, którzy mają praktykę kilku-czy 
wieloletnią, sądziłbym nadal, że zawód archi

88

tekta to zawód bezsprzecznie piękny, bardzo 
wdzięczny. Rozmawiałem z wieloma architektami, 
chociażby z tej okazji, że właśnie robię dyplom
— i przekonałem się, że jest to praca bardzo cię
żka. Architekt jest niejednokrotnie bardzo osa
motniony wśród ludzi, którzy sądzą, wyobrażają 
sobie, że w zasadzie architekt jest niepotrzebny, 
a w każdym razie nie jest tak bardzo potrzebny, 
jak on sam sobie to wyobraża. A właśnie tak 
nie jest i znam człowieka, który musiał walczyć 
przez trzy, cztery lata z grupą ludzi, którzy nie 
chcieli go dopuścić do głosu, którzy go zawsze 
pomijali, a on walczył i swoją energią dopro
wadził do tego, że teraz się z nim liczą. Chciał
bym kiedyś zająć podobną postawę. Uważam, 
że architekt powinien walczyć o swoje prawa, 
powinien być twardy i bezkompromisowy, powi
nien realizować swój plan. oczywiście, jeżeli to 
jest plan właściwy, słuszny. No cóż, chciałbym 
być zaangażowany twórczo w architekturę, nie 
chciałbym pozostać w administracji, bo to jest 
kwestia moich osobistych ambicji. Chciałbym 
jednocześnie -  w tej samej chwili jeszcze nie 
wyobrażam sobie siebie jako architekta pracu
jącego w wykonawstwie, to znaczy projektujące
go — chciałbym jeszcze troszeczkę postudiować, 
jeszcze nabyć trochę wiadomości i dopiero po
tem rozpocząć tę pracę, stać się architektem 
takim, który by mógł walczyć o cokolwiek. Nie 
widzę, naprawdę nie widzę możliwości praco
wania w swoim zawodzie w ten sposób, w jaki 
marzyłem o tym na studiach — że otrzymam za
danie, nad którym usiądę przy rajzbrecie, wyko
nam je jak tylko potrafię najlepiej, będę się 
konsultował z ludźmi, którzy mi na ten temat 
najwięcej będą mogli powiedzieć, zrobię to 
i to zostanie w jakiś sposób przyjęte, moje uwa
gi zostaną wysłuchane i w większości zaaprobo
wane. Okazuje się, że uwagi architektów w wię
kszości nie są aprobowane, w większości lekce
ważone i nawet -  w pewnym sensie — uwagi te 
nie mają racji bytu, ponieważ istnieją czynniki 
ekonomiczne normatywów budowlanych w ten 
sposób pomyślanych, że architekt naprawdę 
staje się tylko maszyną do projektowania, któ
ra otrzymuje konkretne dane, zostaje zaprogra
mowana w jednym kierunku i w tym jednym kie
runku działa.
... — Starać się będę, żeby uciec od tej codzien
nej architektury, od codziennej pracy architekta, 
co najmniej do *jakichś prac naukowych, prac 
politechniki. Stąd też moje rozmyślania nad 
tym, aby uciec od pracy w biurze projektów czy, 
konkretnie, w wykonawstwie, aby pracować na 
uczelni albo jeszcze dalej studiować.
— Z tego wszystkiego, co panowie tutaj mówią, od
noszę jednak wrażenie: że za wszelką cenę chce
cie uciec od zawodu, to znaczy od praktyczne
go wykonywania go. Praca naukowa, pozosta
nie na uczelniach — to są jakieś wasze plany, 
No dobrze, ale wszyscy, którzy kończą architek
turę, nie mogą zostać naukowcami. Przecież rok 
rocznie opuszcza wydział ładnych parę dziesią
tków absolwentów, przecież oni będą musieli pójść 
w tak zwaną „Polskę” , w Polskę powiatową, 
gdzieś do biur projektowych.
... — Pani ma przekonanie, że my wszyscy stara
my się zostać na uczelniach, staramy się nie 
pójść do biur projektowych, a tak nie jest. Ja 
sądzę, że architekt bezpośrednio po ukończeniu 
studiów nie może zostać pracownikiem nauko
wym, bo do tego potrzebne jest doświadczenie, 
pewna suma doświadczeń, człowiek ten musi 
przecież poznać trochę tę pracę, musi pobyć 
w biurze projektowym, przekonać się, jakie są 
braki, przekonać się o tym, co wolno,  ̂ a czego 
nie wolno i dopiero po pięcio-, sześcioletniej 
praktyce taki człowiek, jak sądzę, może przejść 
do pracy dydaktycznej. Bez tego student, który 
wychodzi po piątym roku z uczelni w zasadzie 
wie niewiele, bardzo mało — posiadł trochę wie
dzy akademickiej i nic więcej. I tę skromną 
wiedzę przekazuje potem swoim podopiecznym 
i z biegiem czasu następuje pewne zawężenie, 
tak jak droga, która jest w pewnym miejscu bar
dzo szeroka, a potem coraz węższa, coraz węż
sza aż wreszcie musi to doprowadzić do pewne
go punktu zerowego. Toteż na uczelniach muszą 
być ludzie, którzy już projektowali, którzy mają 
pewien zasób praktyki.
... — I wydaje mi się, że po studiach trzeba jed
nak pracować w jakimś większym ośrodku, gdzie 
można nabyć praktycznej wiedzy, jakoś rozwinąć 
się jeszcze i dopiero wtedy przejść na samodziel
ne stanowisko, do któregoś z naszych mniejszych 
powiatowych miast.

... -  Moim zdaniem, w tym układzie, jaki jest, 
najtragiczniejsza rzecz w naszym zawodzie to 
brak założonego postępu zawodowego. Zarówno 
sprawy etyczne, sprawy praktyki, jak i sprawy 
całego działania architekta, są traktowane w 
sposób statystyczny, stabilny, ustalony przez po
rządek państwowy w jakichś konkretnych ukła
dach i architekt nie tylko nie czuje się powo
łany, ale w ogóle nie jest zobowiązany do tego, 
żeby cokolwiek zmieniać, wprowadzać coś nowe
go. Przepisy są ustalone tak sztywno, że wszelka 
działalność w kierunku postępu, w kierunku 
tworzenia rzeczy nowych jest w zasadzie nie
możliwa. To jest może z naszej strony trochę 
megalomania, że chcemy zmieniać świat, że pol
ska architektura ma jakieś znaczenie w ogól
noeuropejskim układzie, ale na pewno archi
tekt jest człowiekiem, na którym ciąży wielka 
odpowiedzialność wobec społeczeństwa dlatego, 
że to społeczeństwo z jego dziełami spotyka się 
nieustannie, na co dzień. Pracuje, w zakładzie 
pracy zaprojektowanym przez architekta, prze
chodzi ulicami, które są jego projektu i mieszka 
w mieszkaniu, które też on projektował — i kie
dy nie będzie postępu tego otoczenia, nie bę- 1
dzie postępu i wśród ludzi przebywających w 
tym otoczeniu. I tragedią jest właśnie brak tego 
postępu, a brak postępu w projektowaniu twór
czym jest chyba najbardziej hamujący i wiąże 
nam ręce. To nas przerażali dlatego chcemy dłu
żej studiować, chcemy poznawać inne dziedziny 
życia, żeby móc udowodnić ludziom, którzy nie 
zastanawiali się nad tym tak kompleksowo jak 
my, że ich polityka jest polityką krótkowzroczną, 
polityką, za którą zapłacą przyszłe pokolenia.
— Nie mogę powiedzieć, żeby wasze wypowiedzi 
cechował optymizm, ale to wiąże się z jakąś nas
tępną sprawą, która wydaje mi się, niestety 
główną przyczyną waszego pesymizmu. Cały czas 
odnoszę wrażenie, że wy wszyscy — jak jest was 
tutaj pięciu kończących studia — macie jakiś 
niedosyt, że nie czujecie się silnymi, że boicie 
się waszego zawodu.
... — Wydaje mi się, że kończąc pięć lat archi
tektury, wychodzimy niedouczeni, jesteśmy nie
douczonymi architektami. Dużo umiemy, ale to, 
co umiemy, jest — po pierwsze — zupełnie wy
obcowane od otaczającej nas rzeczywistości 
i późniejszej pracy, czyli że nie mamy przygoto
wania praktycznego. Chodzi mi o to, że nasze 
studia trwają chyba za krótko. Studia architekta... 
przecież architekt łączy w swoim zawodzie tyle 
ważnych dziedzin, które są związane z człowie
kiem, i tworzy przede wszystkim dla człowieka.
I wydaje mi się, że pięć lat to jest, niestety, za 
mało. Student wydziału architektury powinien być 
stawiany przed problemem socjologii i wszyst
kimi sprawami związanymi z prostyim codzien
nymi przejawami życia, z którymi człowiek nieus
tannie się spotyka.
A niestety — program studiów, wydaje mi się, 
jest ułożony nazbyt pod kątem wykształcenia in
żyniera; może wydział cierpi przez to, że jest 
przy politechnice, nie wiem, i tu chyba też tkwi 
jakiś wielki błąd w założeniu, bo my — ja na 
przykład — zdałem sobie z tego sprawę dopiero 
gdzieś na piątym roku, że nagle mam niedosyt 
tych wiadomości socjologicznych, jakichś praw
niczych, czy nawet medycznych. Chyba w przy
szłości, jeżeli kiedykolwiek reorganizacja studiów 
na wydziale architektury będzie przeprowadzo
na, powinna .pójść pod tym kątem. Taka sprawa 
najprostsza — czy otwierać drzwi do wewnątrz, 
czy na zewnątrz — to też z punktu widzenia soc
jologicznego jest bardzo ważne, a my, no nie
stety, my się tego nie uczymy, nie uczą nas przy
najmniej, a to powinni chyba uwzględnić ci, 
którzy układają i zatwierdzają program na wy
dziale architektury.
... -  Poza tym jest jeszcze kwestia przygotowa
nia nas do późniejszego zawodu. Wiadomo, że 
teraz większość architektów kończących idzie do 
administracji i to, co nam aplikują na uczel
niach, to właściwie w biurze zaczyna się od 
podstaw. Studia sobie, a później praca zawo
dowa sobie. To, co się projektuje u nas na uczel
niach, jest całkiem, powiedzmy, odmienne od te
go, co się później projektuje i jak się projektu
je w biurach projektowych. Na co trzeba by 
zwrócić uwagę, jak mi się wydaje, to na większą 
ilość praktyk właśnie w biurach projektów, w 
których się będzie pracować, nie jakieś tam 
pseudopraktyki budowlane, które właściwie nie 
bardzo mają sens. Mają go zato bardzo wiele 
praktyki w biurach projektowych. •
... -  Tak też właśnie postulowałbym -  po pier
wsze o przedłużenie studiów, a po drugie o da-



/. -i

nie nam większych możliwości twórczych w na
szym zawodzie.
— W wypowiedziach tych mfodych ludzi było wie
le rozgoryczenia, żalu, nie brakowało też za- 
dziorności, odrobiny megalomanii — no cóż — 
jest to prawo młodości. Ale wydaje mi się, że 
w sumie mieli rację, że domagają się słusznych 
rzeczy, myślą rozsądnie i rzeczowo. Zdają sobie 
sprawę z odpowiedzalności, jaką na nich spo
czywa, bo przecież nikt inny, tylko oni, ci młodzi, 
będą w przyszłości kształtować nasze otoczenie. 
Ale trzeba ich do tego przygotować, dać prawo 
równego startu i możliwości twórczych.
Z autorką rozmawiali:
— Janusz Nekanda-Trepka — Politechnika Gdań

ska, rok V.
— Michał Hagmajer — absolwent Wydziału Ar

chitektury Politechniki Warszawskiej.
— Edward Lach — Wydział Architektury Politech

niki Wrocławskiej, rok VI.
— Andrzej Klimczyk — Wydział Architektury Poli

techniki Gliwickiej, rok VI.
— Zenon Remi — Wydział Architektury Politechni

ki Krakowskiej, rok V.

Drugi Festiwal 
Sztuk Pięknych

Wystawy o zasięgu ogólnopolskim, nie mające 
konkretnego programu czy z góry określonego 
profilu, przeradzają się w festyny-kiermasze, sa
lony, które wprawdzie coś uświetniają, ale nie 
ukazują nic więcej poza chaosem przypadkowo 
zebranych dzieł. Kolejnym tego dowodem był II 
Warszawski Festiwal Sztuk Pięknych zorga
nizowany jako jedna z głównych imprez warszaw
skiego września 1968 r.
Spośród kilkuset wystawionych prac z dziedziny 
malarstwa, rzeźby, grafiki i tkaniny, każdy właś
ciwie mógł natrafić na coś, co mu specjalnie 
odpowiadało. Żywa ekspozycja, opracowana 
przez Andrzeja Strumiłłę, wprowadzała wpraw
dzie element porządku przez umiejętne grupo
wanie, zestawienie i kontrastowania eksponatów. 
Po obejrzeniu wystawy pozostało jednak wraże
nie dowolności w wyborze, wrażenie niepewności: 
jak tę wystawę nazwać — ogólnopolską? — skoro 
jest sporo słabych prac z rejonu Warszawy, a 
„prowincja” reprezentowana jest tak skromnie. 
Najstaranniej wyselekcjonowano eksponaty w 
dziale malarstwa. Wyeliminowano na ogół 
z ekspozycji prace na niskim poziomie — czego 
niestety nile można powiedzieć o dziale rzeźby. 
Powstał dość interesujący kalejdoskop, który 
w recenzjach prasowych uznano za charakterys
tyczny dla obecnego rozwoju sztuki, jako że 
trudno określić jakiś bieżący nurt prowadzący. 
Wydaje się, że odnośnie do naszej plastyki bar
dzo łatwo ten nurt wyodrębnić: jest nim ciągle 
wzrastająca potrzeba ekspresji. Tęsknoty ekspre
syjne pojawiają się zarówno w pół-przedstawia- 
jącym malarstwie młodych, którzy niedawno uzy
skali dyplomy, jak i w sztuce nieprzedstawiającej, 
która rzadko kiedy w Polsce bywała „zimna” . 
W malarstwie pół-przedstawiającym, aluzyjnym, 
tęsknoty przejawiają się m. in. wzmożonymi ten
dencjami do chlapaniny i nonszalancko trakto
wanego warsztatu. Mamy wielu zdolnych mala
rzy, ale za dużo wśród nich geniuszy.
Mimo że zbyt często zarzuca się naszej plasty
ce wtórność, bardzo nieliczna grupa stara się 
jako tako dowiązać albo dorównać programowi 
bieżących tendencji najbardziej żywotnych ośro
dków sztuki zagranicą (przedstawiciele tej grupy 
raczej rzadko biorą udział w wystawach ogól
nopolskich). Na przeszkodzie stoi staroświecki 
warsztat, brak nowych materiałów i trudności wy
nikające z tego, że plastyki nie można bezpoś
rednio transplantować z obcego gruntu na nasz, 
odmienny pod każdym względem teren. To, op-
(c. d. na str. 92)

Jerzy Olkiewicz
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(C. d. ze str. 89)

rócz zmiany warsztatu, wymaga przemyśleń i tyl
ko na bazie tych przemyśleń — a nie modnych 
gestów — można stworzyć coś, co będziemy mogli 
nazwać aktualna sztuką drugiej połowy XX wie
ku.

1
Owal —  Krystian Jarnuszkiewicz (brązowy 
medal w dziale rzeźby)
2
Epitafium  -  Ryszard Gieryszewski (srebrny 
medal w dziale malarstwa)
3
Ze skakanką —  Ryszard Wojciechowski 
(złoty medal w dziale rzeźby)
4
Martwa natura z listem -  Kiejstut 
Bereźnicki (złoty medal w dziale malarstwa)
5
W przestrzeni IV —  Zbigniew Lutomski 
(brązowy medal w dziale grafiki)
6
Tańczące krzesło —  Anna Hebdzyńska
7
Skrzydlaki -  Anna Kamieńska-Łapińska
8
Bryła I —  Maria Gralewska



Państwowa Szkoła 
Architektury 
im. Stanisława 
Noakowskiego
Stefan Hołówko

Przyznanie  ̂pierwszej Dorocznej Nagrody Archi- 
tektonicznej SARP dla absolwentki Państwowej 
Szkoły Architektury im. St. Noakowskiego — za
najlepszą pracę dyplomową, stało się miłym wy
darzeniem w życiu Szkoły, a dla „Architektury" 
okazją do przypomnienia o istnieniu tej sympa
tycznej uczelni, z której od szeregu lat napływa
ją do pracowni wielu biur projektowych techni
cy architektury — młode koleżanki, dobrze przy
gotowane do swej roli „asystentek” inżynie
rów projektujących, zwłaszcza inżynierów archi
tektów. W czasie spotkania przy kawie — absol
wentek, wykładowców i gości zaproszonych na 
uroczystość wręczenia dyplomów — gęsto sypały 
się toasty pobrzmiewające wzruszeniem: obok 
życzeń, pochwał i gratulacji pojawiały się ciągle 
wspomnienia -  gdyż z historią tej Szkoły związali 
swe nazwiska znani wszystkim architekci już kil
ku generacji.
Szkoła powstała w 1927 r. jako szkoła prywatna. 
W ciągu swego istnienia nosiła różne oficjalne 
nazwy, ale powszechnie przyjęła się ta, która naj
trafniej określała jej istotę i charakter: Żeńska 
Szkoła Architektury. Inicjatorem, założycielem
i oddanym całą duszą dyrektorem był Władysław 
Jastrzębską -  architekt i artysta. Od chwili utwo
rzenia poświęcił jej wszystkie lata swego życia, 
budując dzień po dniu z największym pietyzmem 
system nauczania architektonicznego na pozio- 
m'e szkoły średniej, który jednak byłby w tym 
samym stopniu co na wyższej uczelni przepojony 
kultem dla architektury — pierwszej spośród sztuk 
"7 * nacechowany umiłowaniem i dumą z zawo
du podyktowanego przez serce. Ten charakterys
tyczny dla Szkoły uczuciowy stosunek do wyko
nywanej pracy stał się fundamentem jej czter
dziestoletniej już dzisiaj tradycji. .
W latach 1927—1928 wykładał tu Stanisław No- 
akowski — po śmierci wielkiego twórcy i peda- 
A?9i?  sz^ a przyjęła jego imię. Uczyli w niej: 

eksander Kapuściński i Mieczysław Popiel -  
owarzys^ Jastrzębskiego i współzałożyciele 

A n f°y' nv ta ẑe Zygmunt Balicki, Teodor Bursze, 
■ np ^ysat, Alfons Grawier, Hieronim Karpo- 

nnn’ ^ 00!* 01! Pisarkiewicz, Tadeusz Pluciński, Ma- 
lontvnA ^ a Sn ’ Kazimierz Tołłoczko, Marian Wa- 
świptrwm'02 * ** Zborowski — długa, lśniąca

fnaZ\*/Skam‘ która z biegiem lat
™  Ws,*ys°y oni’ CZY czas dłuższy,
tu/fnkrii yń ,UC2y i tam wyłpcznie dla własnej sa- 
nn n tJ ws?v POW: ad,al im klimat N  niepozornej 
rWrfhhi rłnł ° ka Placówki i chcieli do jej 
d n v  _  w ? yc SWOjq wiedz<?. zaP °ł’ doświad. ?ie ? 'e . .  w^tym, przede wszystkim, tkwiła atra
kcyjność Szkoły. Dzięki nim stała się szkołą no
watorską i eksperymentalną; nieskrępowani szty
wnym, ramami mogl wypracowywać własne me
tody nauczania i konfrontując swoje poczyna
nia z wynikami -  stale korygować elastycznie
pomyślany program Toteż, niezależnie od róż
nych „koniunktur lat międzywojennych, drzwi
wszystkich pracowni architektonicznych stały ot- 
worem dla absolwentek Ż.S.A., a w 1937 roku 
Władysław Jastrzębski mógł z dumą zakomuni
kować słuchaczkom, że Żeńska Szkoła Architek
tury otrzymała z rąk Międzynarodowego Jury na 
Światowej Wystawie Paryskiej 1937 r. „Diplóme 
d’Honneur” w dziedzinie szkolnictwa techniczne
go — z prawem umieszczania tego tytułu w peł
nym brzmieniu na wszystkich wydawanych doku
mentach.
W latach okupacji, wciąż kierowana przez Jas
trzębskiego, Szkoła stara się przetrwać jako jed
na ze szkół zawodowych II st. tolerowanych przez 

lemcow. Zmienia się wciąż adres Szkoły: naj
pierw ulica Górskiego, później Chmielna i Jasna -  
zmieniają się też nazwy: Szkoła Architektury II 
st., szkoła Budowlana, Prywatna Żeńska Szkoła 
dla Kreślarek. Są to jednak tylko szyldy masku-
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jqce istotny sens egzystencji Szkoły — w dniach 
klęski i grozy jest dla wielu młodych umysłów 
ostoją, przystanią nadziei, dla niektórych nawet 
— ocaleniem. W tym czasie staje się ukrytym 
przed oczami okupantów, dynamicznym ośrod
kiem polskiej kultury i warsztatem niemal fana
tycznej, wolnej i niepohamowanej pracy twór
czej, z której biło jedyne wówczas źródło sił po
trzebnych do wytrwania. Wśród wykładowców od
najdujemy: Stanisława Albrechta, Gerarda Cioł
ka, Czesława Duchnowskiego, Macieja Nowickie
go, Kazimierza Wejcherta, Tadeusza Zielińskiego, 
a na liście słuchaczek nazwiska wybitnych dzłś 
architektek i artystek. W latach 1941—1944 do 
Szkoły zapisało się 236 dziewcząt, a 100 ją 
ukończyło. W okresie 1927—1944 r. studiowało 
636 uczennic, a 263 uzyskało dyplom. Wiele z 
nich uzupełniło studia na Wydziale Architektury 
lub w Akademii Sztuk Pięknych, wiele zdobywało 
wyższe kwalifikacje w pracowniach pod kierun
kiem wytrawnych architektów. Miarą uznania 
może być decyzja powzięta w 1957 r. przez De
partament Studiów Technicznych Ministerstwa 
Szkolnictwa Wyższego przyznająca 33 absolwen
tkom dawnej Ż,S.A. tytuł inżyniera architekta I 
stopnia.
Po wyzwoleniu kraju minie szereg lat zanim w 
zburzonej Warszawie powstaną warunki, by W ła
dysław Jastrzębski mógł Szkołę ponownie przy
wołać do życia. Stanie się to w 1957 r. na rok 
przed Jego śmiercią. Zwołuje ludzi do siebie po
dobnych — przelewa w nich swoją pasję: Kon
stanty Kokozow, Zygmunt Polatyński, Krystyna 
Kozłowska (absolwentka szkoły), Leszek Kułakow
ski będą tymi spośród nowych wykładowców, 
którzy zwiążą się ze Szkołą całą duszą. Później 
dołączać będą inni: Borys Zinserling, Jan Knot- 
he, Wilhelm Henneberg, Leon Hermanowicz, Leon 
Marek Suzin, Eugeniusz Szparkowski, Jan Bień
kowski, Jerzy Brandysiewicz, Zenon Buczkowski, 
Krystyna Onitzchowa, Stanisław Rychłowski, Ta
deusz Listkiewicz, Kazimierz Muszyński, Jerzy 
Brabander — nie sposób wymienić tu wszystkich, 
choć Szkoła każdemu z nich w równej mierze 
zawdzięcza swoją obecną renomę i wysoki po
ziom.
W 1958 r., po śmierci Władysława Jastrzębskie
go, Rada Pedagogiczna wysuwa na jego miej
sce Konstantego Kokozowa, który niebawem 
otrzymuje nominację na dyrektora Ż.S.A. Koko
zow nie uchybił pięknym tradycjom Szkoły ani 
pamięci swego poprzednika -  z niesłabnącą 
energią, wespół z całym gronem profesorów wy
pracowywał nadal architektoniczny profil naucza
nia, kształtując go tak, aby dawał najlepsze Wy
niki, najbardziej przydatne w nowym systemie 
wykonywania zawodu w ramach państwowych 
biur projektowych. Ze skromnych, improwizowa
nych warunków, z gościnnie udzielonych pomie
szczeń Zasadniczej Szkoły Rzemiosł przy ul. Mły 
narskiej, a później z podobnych warunków przy 
ul. Śniadeckich przeniósł szkołę do własnego, 
wspaniale wyposażonego budynku. Był to drugi 
piękny cel, który sobie wytknął. Realizował go 
uparcie, niestrudzenie. Pomagał mu Kazimierz 
Muszyński i najbardziej czynni spośród wykła
dowców, pomagał przewodniczący SFOS, Jerzy 
Grabowski, i wielu sympatyków Szkoły docenia
jących ambitne zamierzenia dyrektora. W 1961 r. 
Ministerstwo Oświaty zatwierdza założenia pro
jektowe, Szkoła otrzymuje lokalizację na Nowym 
Mieście — K. Kokozow wykonuje projekt, SFOS 
przyznaje kredyty. Protektorat nad akcją budowy 
obejmuje Marszałek Polski, architekt Marian 
Spychalski — w którego obecności, w cztery lata
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później, 1 września 1965 r. budynek zostaje 
przekazany do użytkowania jako stała siedziba 
Państwowej Szkoły Architektury im. Stanisława 
Noakowskiego. * * *
Na wniosek Dyrekcji Państwowej Szkoły Archi
tektury i szkolnego Koła SARP — Zarząd Głów
ny ufundował Doroczna Nagrodę dla absolwen
tki P.S.A. za najlepszy projekt dyplomowy. Na
grodą jest dwutygodniowy pobyt w Domu Ar
chitekta w Kazimierzu nad Wisłą. Regulamin na
grody wyjaśnia, iż przyznając ją SARP chce „za
akcentować więź zawodową, która łączy projek- 
tantów-architektów i asystentów-techników oraz 
ich przynależność do środowiska o wspólnych 
zainteresowaniach i ambicjach". Jako podsta
wowe kryteria oceny prac przedstawionych do 
nagrody przyjęto: prawidłowe rozwiązanie fun
kcji, przekonujące operowanie formą architekto
niczną, dobrą znajomość budownictwa i wyso
ki poziom opracowania dokumentacji projektu, 
a więc ogólną przejrzystość i czytelność rysun
ków, staranne i estetyczne podanie graficzne, wy
czerpujące i wnikliwe zwymiarowanie i opisanie 
rysunków.
Słuchaczki P.S.A. otrzymują tytuł „technika ar
chitektury" po trzech latach studiów i wykona
niu pracy dyplomowej, tzn. projektu samodziel
nie sporządzonego w czasie 10 dni w szkole, i po 

i iego „obronie" przed komisją egzaminacyjną. W

roku 1968 do pracy dyplomowej przystąpiła wy
jątkowo liczna grupa słuchaczek z czterech rów
noległych kursów. Dyplomantki miały do wyloso
wania jeden z sześciu tematów: na zadanej sy
tuacji, w małym mieście liczącym ok. 5 tys, mie
szkańców , zaprojektować: 1) Powszechny Dom 
Towarowy, 2) szkołę podstawową o trzech izbach 
lekcyjnych, 3) przedszkole, 4) budynek poczty, 
5) bibliotekę publiczną, 6) schronisko turystycz
ne dla 60 osób nad jeziorem. Projekt musiał 
być wykonany według podanego programu 
i obejmował: sytuację w skali 1:500; rzuty, dwa 
przekroje i elewacje 1:100; przekrój poprzeczny 
1:50; detal konstrukcyjny 1:20 i opis techniczny. 
Wszystkie rysunki wykonane na kalce w tuszu, 
zwymiarowane i opisane zgodnie z wymagania
mi dokumentacji architektoniczno-budowlanej.
Z ogólnej liczby 104 projektów dyplomowych Ko
misja Egzaminacyjna wyłoniła do nagrody SARP 
17 prac. Jury pod przewodnictwem Prezesa Od
działu Warszawskiego SARP, Zbigniewa Wacław
ka, przyznało Doroczną Nagrodę Elżbiecie Ty- 
rakowskiej, uznając jej projekt budynku bibliote
ki publicznej za najbardziej dojrzały i w pełni 
odpowiadający wymogom stawianym w regula
minie.
Ponadto Jury przyznało dwa honorowe wyróżnie
nia: Bożenie Orzeszkowskiej za projekt schro
niska turystycznego i Marcie Zarakowskiej za 
projekt szkoły podstawowej.

1, 2, 3, 4
Nagrodzony projekt biblioteki publicznej,
autorstwa Elżbiety Tyrakowskiej
5,6
Wyróżniony projekt szkoły podstawowej,
autorstwa Marty Zarakowskiej
7,8
Wyróżniony projekt schroniska turystycznego, 
autorstwa Bożeny Orzeszkowskiej

Fot. J. Piasecki
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Rozmowa 
ze Stefanem 
Gierowskim

Andrzej Markowski

Pańskie obrazy utrzymane były początkowo w na
stroju kameralnym. Stopniowo pozbawiał je Pan 
owej intymności, rezygnując z rzadko spotykaną 
odwagą z wypróbowanych metod jednania sym
patii widza. Pańskie prace stają się monumen
talne, bardziej ascetyczne, zdają się sugerować 
istnienie przestrzeni pozamalarskiej, później po
jawiają się nowe rozwiązania z pogranicza opty
ki i kinetyki, pojawia się ruch, przestrzeń obrazu 
zostaje zdynamizowana.
W latach 1956/57 uprawiałem podobnie jak wie
lu moich kolegów malarstwo afiguratywne; było 
ono gestem sprzeciwu wobec panujących kon
wencji; stanowiło punkt wyjścia dla nowych prób 
i doświadczeń. Chodziło mi zawsze o to, by w 
najprostszy sposób powiedzieć najwięcej; stara
łem się za wszelką cenę uniknąć gadulstwa. Kon
sekwencją takich założeń było dążenie do upro
szczenia plastycznego języka: zwrócenie się ku 
monumentalnym płaszczyznom, które pozwalały 
mi wyzbyć się resztek „przedmiotowości", osią- 
gnąć syntetyczną zwięzłość. Owa próba zderze
nia wielkich płaszczyzn stała się dla mnie źród
łem nowych, niespodziewanych emocji.
Użył Pan słowa „emocja". Wydaje mi się, że 
Pańska twórczość w każdej swojej fazie była z tym 
pojęciem ściśle związana.
W pierwszych pracach nawiązywałem do pewne
go typu ekspresjonizmu, to zaś co maluję dzisiaj 
leży na przeciwległym krańcu tamtych doświad
czeń; łącznikiem pomiędzy tymi różnymi progra
mami jest to, co Parf słusznie zauważył: element 
emocji, którym zawsze staram się nasycić moje 
malarstwo. Jeżeli w latach pięćdziesiątych stara
łem się zachować resztki „przedmiotowości” , sto
sowałem dekoracyjne układy plam barwnych, bo
gatą fakturę, jeżeli zaś dziś monumentalizuję po
wierzchnię obrazu szukając wartości przestrzen
nych, to w obu wypadkach postępuję tak nie dla
tego, by epatować takim czy innym rozwiązaniem 
formalnym, lecz w celu osiągnięcia maksymal
nej emocji.
Ostatnie Pańskie prace — stosując przyjętą no
menklaturę — mieszczą się w pojęciu abstrakcji 
geometrycznej.
Tak to się zwykło określać. Nie chodzi mi jednak
0 „grę” geometrycznych form. Posługuję się geo
metrią, bo uczy ona najprostszych rozwiązań, jest 
czynnikiem, który pozwala osiągnąć najbardziej 
klarowną, syntetyczną formę.
Zasada eliminacji obowiązuje w każdej dziedzi
nie sztuki. Również w malarstwie. Nie wszyscy 
zdają się jednak o tym pamiętać. Pan uczynił 
z tej zasady podstawowy punkt swojego progra
mu artystycznego.
Staram się nie zapomnieć nauk Cezanne'a. Jes
tem człowiekiem, który łatwo się emocjonuje; to 
zmusza do nieustannej kontroli rozumu nad uczu
ciem. Podporządkowywania świadomemu działa
niu wszystkich elementów przypadkowych, które 
pojawiają się w procesie formowania dzieła. Ra
cjonalna analiza wrażeń płynących z zewnętrzne
go świata jest niezbędnym zabiegiem porządku
jącym. Nie może jednak stać się czynnikiem eli
minującym uczucie, emocje. Najciekawsze bo
wiem w sztuce jest to co intuicyjne, spontanicz
ne, nieoczekiwane, co niesie w sobie element 
niespodzianki, przygody.
Jak doszedł Pan cło koncepcji owych obrazów o 
monumentalnej powierzchni, pełnych przestrzeni
1 ruchu?
Jest ona wynikiem dyskusji toczonych w ostatnich 
latach na temat szans malarstwa we współczes
nym świecie. Chciałem sprawdzić działanie moich 
koncepcji malarskich w większej przestrzeni, zo
baczyć jak one funkcjonują w sytuacji, kiedy ze
stawia się obok siebie wiele obrazów. Stąd moja 
wystawa w „Zachęcie” .

Fot. L. Sempoliński





Eustachy KossakowskiFot

Jakie wyciągnął Pan z niej wnioski?
Utwierdziła mnie w przekonaniu, że należy trzy
mać się tradycyjnych środków. Wydaje mi się, że 
pewne emocjonalne treści można przekazać tylko 
za pomocą malarstwa olejnego; że stale kryje 
ono w sobie nowe, zaskakujące możliwości. Oczy
wiście cywilizacja współczesna kusi malarzy. Pod
suwa nowe pomysły, rozwiązania, technologie, 
materiały. Rozwój techniki niesie nowe propozy
cje, stwarza zaskakujące możliwości, dogodne 
warunki dla eksperymentu. To wszystko zmusza 
do zanotowania pewnych faktów plastycznych, 
stwarza nowe napięcia, wywołuje niespodziewane 
emocje. Ale w moim odczuciu nie przekreśla ma
larstwa. Malarstwo jest czymś niepowtarzalnym; 
może dlatego, że jest tak bezpośrednie, zmysło
we, że ma coś w swoim klimacie, czego się nie 
da niczym zastąpić.
A jednak patrząc na pańskie obrazy zgromadzo
ne na wystawie odniosłem wrażenie, że uwalniają 
się one od powierzchni blejtramu, rozrastają się, 
zaczynają żyć w otaczającej je przestrzeni. Suge
rują możliwość nawiązania dialogu z innymi dys
cyplinami, może z architekturą.
Gdyby to nie były obrazy, tylko dekoracje płasz
czyzny wtopione w architekturę, utraciłyby zapew
ne swoją samodzielność, swoje napięcie, które 
może wytworzyć tylko obraz, stałyby się jednym 
z elementów takiego czy innego zespołu form.
I jeszcze jedno: wydaje mi się, że moje obrazy 
są pomimo wszystko dalekie od dekoracyjności. 
Skłonność do poszerzania powierzchni obrazu 
wynika m.in. chyba stąd, że malując w ciasnym, 
wąskim pomieszczeniu marzę o wielkich, pełnych 
powietrza przestrzeniach; wyobrażam je sobie w 
zupełnie odmiennej sytuacji, w nowocześnie za
projektowanym wnętrzu na tle rozległych płasz
czyzn, w świetle. Sądzę, że moje obrazy w takim 
specjalnie zaaranżowanym wnętrzu nabrałyby mo
cniejszego wyrazu, stworzyłyby sugestywniejszy, 
bardziej emocjonalny klimat, a otaczająca je 
przestrzeń nabrałaby znaczenia. Moje prace nie 
zdołałyby wytworzyć odpowiednio silnego napię
cia, gdyby stanowiły jedynie elementy ogólnej 
kompozycji, nie zaś suwerenne dzieła tworzące 
własny, zamknięty świat.
Jedną z jego dominujących cech jest kolor. 
Rozwój techniki i w tej dziedzinie stwarza nowe 
możliwości. Nic jednak nie jest w stanie zastąpić 
działania farby olejnej. W modnych dziś kierun
kach malarskich stosowana jest barwa w oparciu 
o prawa fizyki: kolor jest zakodowany, stosunki 
barw są znane, wszystko staje się konkretne, wy
ważone, dosłowne. W tej sytuacji można podykto
wać wykonawcy obraz przez telefon. Tak pojmowa
ne malarstwo nabiera cech dziedziny przemysłowej"- 
niewątpliwie bardzo na czasie, wprowadza do 
technik element estetyki, przestaje być jednak 
malarstwem; traci wszystkie jego uroki, zaś wra
żenie iluzyjności, która pobudza wyobraźnię wi
dza, pozwala mu być nie tylko obserwatorem, lecz 
również w jakimś sensie współtwórcą dzieła sztu
ki.





Książki o architekturze

Dobry początek

Andrzej Wojda

Przedstawiony w książce Izabelli Wisłockiej o 
awangardowej architekturze polskiej okresu mię
dzywojennego *) odcinek czasu bez cienia prze
sady nazwać można „okresem bohaterskim’' ar
chitektury polskiej.
W okresie międzywojennym krystalizuje się w 
Polsce grupa (ilu ich mogło być? — paruset) wy
chowanków wydziałów architektury -  głównie zre
sztą Wydziału Architektury Politechniki Warszaw
skiej. Czas, który mieli do dyspozycji, był krótki. 
W ciągu kilkunastu lat działalnością swoją, 
wyrażoną budowaniem i pisaniem o architektu
rze, nadali oni kształt rzeczywisty zjawisku tak 
bardzo niedocenianemu: polskiej awangardzie
architektonicznej.
Dzieje tej awangardy związane są w zasadzie z 
generacjami architektów, które opuściły mury bu
dynku przy ulicy Koszykowej w latach dwudzies
tych i trzydziestych, a także ze stosunkowo nie
licznymi architektami, którzy mieli za sobą inne 
uczelnie, i niektórymi przedstawicielami starsze
go pokolenia. Z tego właśnie pokolenia rekruto
wał się ów szereg wspaniałych profesorów, którzy 
aczkolwiek nie zawsze we własnej twórczości kie
rowali się nowymi hasłami — kierowani szlachet
nym duchem tolerancji, entuzjazmu i oddania 
młodzieży, w sposób tak bardzo istotny wpłynęli 
na kształtowanie się podstaw ówczesnych studen
tów wydziałów architektury.

*

Dojrzewanie i konsolidacja, próby znalezienia 
indywidualnego wyrazu i późniejszy rozwój twór
czy awangardy czasów międzywojennych — to 
motywy przewodnie książki Izabelli Wisłockiej.
W strukturze tej pracy, przejrzystej i czytelnej, 
wyodrębnić można zasadnicze elementy składo
we.
Przede wszystkim wprowadzenie w zagadnienia 
architektury europejskiej tego okresu. Jest nim 
część pierwsza: „Geneza nowoczesnej myśli ar
chitektonicznej w Europie". Uwzględniając skład
niki dziejów światowej awangardy, które miały 
wpływ na to, co w interesującej nas dziedzinie 
działo się w Polsce, przedstawiono syntezę roz
woju architektury nowoczesnej. Więcej — całej 
z nią związanej formacji kulturalnej. Zjawiska 
dotyczące tego rozwoju: budowa nowej świado
mości urbanistycznej, nowej estetyki i nowego 
języka wypowiedzi twórczej, wyprowadzenie 
wniosków wynikających ze zdobyczy wiedzy — 
znalazły pełne odzwierciedlenie na kartach ksią
żki, uzupełniającej w ten sposób — choć częścio
wo — tak liczne luki w krajowym pisarstwie na
ukowym.
Jest to chyba pierwsza tego rodzaju pozycja, 
która się u nas ukazała w masowym, a nie ogra
niczonym, nakładzie.
Problemem tytułowym drugiej części książki jest 
rozwój awangardowej myśli architektonicznej w 
Polsce. Na szeroko nakreślonym tle warunków 
powstawania nowej architektury (przed i po od
zyskaniu niepodległości) przedstawiono proces 
kształtowania się, trudności rozwojowych, uzyski
wania coraz szerszego rezonansu społecznego 
ograniczonego warunkami i możliwościami zasię
gu polskiej myśli architektonicznej.
Często słyszy się zdanie o nikłych wartościach 
i nieznacznym oddziaływaniu przykładów pol
skiego ruchu architektury nowoczesnej tych lat. 
Nie ulega wątpliwości, że osąd ten — powszech
ny nawet w środowisku architektonicznym — musi 
ulec zmianie w konfrontacji z zawartymi w pra
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cy, często bezcennymi, a mało dotąd znanymi 
informacjami.
Tymczasem w ogólnym dorobku kultury narodo
wej tego okresu architektura zajmuje pozycję 
pierwszoplanową, choć świadomość takiego 
stanu rzeczy nie jest bynajmniej powszechna. 
Dowodem — rezonans światowy jej osiągnięć, 
działalność — na miarę możliwości — niezwykle 
ciekawa, wzbogacona o charakterystyczne dla 
naszej architektury awangardowej zaangażowa
nie społeczne (wspomnijmy choćby pracę „Dom, 
Osiedle, Mieszkanie", działalność „Bloku", 
„Praesensu", WSMu).
Refleksja, jaka się na tle tej książki nasuwa, to 
rozdżwięk pomiędzy panującą opinią na temat 
wartości osiągnięć przedwojennej awangardy 
a trwałością wytworzonych przez nią pojęć, po
staw i wzorców; więcej — światopoglądów dla 
współczesnej twórczości architektonicznej w Pol
sce.

Wszystkie te pojęcia:
-  architektura racjonalistyczna,
-  karta ateńska,
-  modulor,
-  jednostka sąsiedzka,

przytoczone tu wyrywkowo, pochodzą z lat trzy
dziestych. Ich rozpowszechnienie w Polsce to do
robek polskiej sekcji CIAMu i w ogóle całej przed
wojennej awangardy.
Bez większej przesady twierdzić można, że dla 
naszej współczesnej praktyki architektonicznej 
hasła te w większości stanowią niezłomne credo. 
Przykładem — chociażby mająca lat około czter
dziestu idea jednostki sąsiedzkiej, będąca ka
mieniem węgielnym polskiej urbanistyki naszego 
czasu. Wniosek: o ile utorowanie drogi tym po
jęciom było trudne i napotykało wiele przeszkód,
0 tyle obecnie stały się one (a także wiele in
nych, które są im bliskie) trwałym elementem 
składowym naszego poglądu na architekturę.
Trudno wdawać się w ocenę takiego stanu rzeczy 
w krótkim i fragmentarycznym artykule.
Można stwierdzić jedno — że naszą postawę wo- 
bez głównego nurtu myśli architektonicznej cha
rakteryzuje statyczność i bierna percepcja, przyj
mowanie z pewnym naturalnym opóźnieniem za
sadniczych sformułowań, a potem ich ewolucji 
(niestety — w ramach przyjętych na początku
1 najczęściej bez wykraczania poza nie). Na pe
wno opinia taka może być krzywdząca -  nieste
ty, dla jakże niewielu!
Przyczyny obiektywne tego stanu rzeczy są bez 
dogłębnej analizy trudne do określenia w spo
sób precyzyjny.
Na pewno są nimi znane przeszkody w prawi
dłowym rozwoju architektury — jak socrealizm, 
który próbował cofnąć i przekreślić to, czego 
dotąd dokonano.
Teraz przeszkodą taką, o nie mniejszym znacze
niu, jest bez wątpienia dramatyczny poziom wy
konawstwa, często zupełnie przekreślający jakie
kolwiek poszukiwania.
Przeszkodą w rozwoju jest także przyjęcie kry
terium ekonomii bezpośrednich kosztów w bu
downictwie, powodujące powszechnie znane efe
kty negatywne — nie tylko w zakresie samej es
tetyki. Poza tym — brak literatury: nie wydano 
dotąd po polsku żadnej pracy Le Corbusiera, 
wydano tylko jedną książkę S. Giediona! Być 
może, dlatego tak bardzo świeżo i odkrywczo 
brzmią niektóre pochodzące sprzed tylu lat sfor
mułowania cytowane w książce Izabelli Wisłoc
kiej. Tymczasem, od podróży jachtu „Patris” ży
cie znowu wyprzedziło najśmielsze prognozy 
i najbardziej obrazobórcze idee.
W chwili obecnej nieskuteczność teorii jednost
ki sąsiedzkiej i Karty Ateńskiej stała się szcze
gólnie jaskrawa w zetknięciu z problemami pą
czkujących w nieskończoność aglomeracji miej
skich, z problemem kształtu i struktury centrum 
miast.
Na tym tle, skrojone przecież ponad miarę epo
ki, w której powstały, niektóre tezy CIAMu za
czyniają być coraz powszechniej rewidowane i 
analizowane.
Niestety, dzień dzisiejszy architektury współczes
nej nie dysponuje już takim zorganizowanym 
zespołem, jakim był CIAM, który rozwiązał się

nie zdążywszy swych zasad na nowo przemyśleć. 
A przyczyny powstania potrzeby takich przemyś
leń tkwiły już w samych momentach ich sformu
łowania, chociażby w braku precyzyjnej podbu
dowy socjologicznej.
Miejmy nadzieję, że książka Wisłockiej stanie 
się zaczątkiem serii książek o architekturze no
woczesnej: przekładów**) i nowych opracowań. 
Opracowań krytycznych i analitycznych, nawet 
kontrowersyjnych, takich, które mogłyby rozbudzić 
ożywczą dyskusję. Niezwykle nikła ilość pozycji 
wydawniczych z tej dziedziny budzi zdumienie -  
usprawiedliwione i przykre. Pojawienie się pra
cy Wisłockiej pozwala przypuszczać, że ten stan 
rzeczy ulegnie zmianie.
„Awangardowa architektura polska 1918-1939" 
stanowi na pewno dobry początek tej oczekiwa
nej serii. Klarowny styl, erudycja i bogactwo ilu
stracji czynią z tej książki pozycję bardzo cen
ną i potrzebną. Początek został więc zrobiony. 
Czekamy na ciąg dalszy.
•) IZABELLA W ISŁOCKA „AW ANGARDOW A ARCHITEK

TURA POLSKA 1918-1939” . Wyd. Arkady, Warszawa 
1968, s. 289.

**) Byle tylko pisanych bardziej po polsku niż np. „Tech
nika i cywilizacja” Mumforda.



Obiekty
nowego centrum 
Taszkientu
(Korespondencja własna)

Leszek Leśniak

Szybki rozwój Uzbekistanu to wynik uprzemysła
wiania tego kraju, a zwłaszcza rozwoju na sze
roką skalę produkcji rolniczej i hodowlanej na 
nizinnych terenach nawodnionych przez Amur- 
Darię. Do 1964 r. stolica tej republiki, 1,5-milio- 
nowe miasto położone w otoczeniu fantastyczne
go krajobrazu pustyni Krizył-Kum, rzeki Syr-Daria 
oraz gór Tien-Szan, nie miała projektu centrum. 
Miasto było podzielone na szereg rejonów od
dzielnie zabudowywanych i przekształcanych. Du
że znaczenie bilstoryczne w tej części kraju, 
która za największego panowania Tatarów sta
nowiła centrum ówczesnego świata, ma spuściz
na architektoniczna — dwa wspaniałe miasta 
Samarkanda i Buchara, zwane złotymi stolicami 
Tatarii. Niewątpliwie bogata kultura jak również 
charakterystyczne cechy klimatu tego regionu -  
olbrzymie pustynie i stepy, potwornie palące 
słońce, burze piaskowe i trzęsienia ziemi — mia
ły niemały wpływ na życie i mentalność jego 
mieszkańców jak również i na architekturę. Da
je się zauważyć z jednej strony pielęgnowanie 
obyczajów i poszanowanie tradycji, a z drugiej 
— twórcze działanie we współczesnej sztuce, in
spirowane charakterystycznymi zjawiskami go
rącego południa.
Taszkient przechodzi obecnie burzliwy okres 
przebudowy stając się współczesnym i nowoczes
nym miastem Dalekiego Wschodu. Ze starej częś
ci miasta pozostają tylko najcenniejsze założenia 
ogrodów „chińskich", połączonych systemem ka
nałów, porośniętych drzewostanem o egzotycz
nych formach. Kanały łączą się tworząc natural
ne baseny wodne o nieregularnej linii brzegów. 
Swobodnie poprowadzone ciągi piesze w częś
ciach rekreacyjnych miasta powiązane są z posz- 
szczególnymi tarasami, altankami i placami, wyt
warzając nastrój typowy dla Dalekiego Wschodu. 
W zupełnym kontraście do tego charakteru mias
ta powstają jego nowe rejony mieszkaniowe, 
przede wszystkim nowe centrum administracyjno- 
-usługowe. Jako zasadę przyjęto wytworzenie na 
olbrzymim terenie, obejmującym połowę starego 
miasta, grupy indywidualnych obiektów nie po
wiązanych ze sobą, w kompozycji wyraźnie roz
ciągniętej i nie występującej jako zdecydowany 
zwarty pionowy akcent sylwety miasta. Zorganizo
wany w 1964 r. zamknięty konkurs na centrum 
przyniósł sukces zespołowi architektów z miejskie
go biura projektów w Taszkiencie, w składzie: 
L. Adamów, J. Chałdiejew, P. Mamiedow i inni. 
Projekt centrum został podzielony na dwie częś
ci, z których jedna to grupa obiektów takich, jak 
teatr im. Nawoi, hotel „Taszkient", kinoteatr, cen
tralny dom towarowy, stadion „Pachtakor", zupeł
nie luźno powiązanych z centralnym placem im. 
Lenina, który z kolei posiada założenie osiowe, 
chociaż pojedyncze obiekty są usytuowane asy
metrycznie. Wokół tego placu znajdują się, 
oprócz jednego zrekonstruowanego dwa budyn
ki administracyjne, jeden 8-kondygnacyjny, prze
znaczony da KPZR i drugi, 20-kondygnacyjny, 
którego przeznaczenie nie j est jeszcze okreś
lone. Centralny dom towarowy na placu Teatral
nym, według projektu architektów L. Komissara, 
L. Błota i A. Freitaga, wybudowany już w latach 
1964-65, jest jedną z pierwszych realizacji wcho
dzących w skład nowego centrum. Należałoby 
szerzej opisać bardzo ciekawy obiekt -  kinoteatr, 
którego projekt opracowali architekci: W. Be- 
rezin, S. Sutiagin, D. Szuwajew i J. Chałdiejew. 
Obiekt ten został usytuowany przy głównej ulicy 
Nawoi w otoczeniu zieleni łączącej się z tere
nami sportowymi. Kontrast dużej kubatury wie
lofunkcyjnej sali z 2-kondygnacyjnym horyzon
talnym pawilonem, mieszczącym westybule i fo
yer, jest zasadniczym rozwiązaniem kompozycyj
nym, wynikłym z rozdzielenia przestrzennego

dwóch powyższych funkcji. Pozwoli to na swobo
dne rozwiązanie części wejściowej i bezkolizyjny 
ruch oglądających. W części pawilonowej mie
ści się na parterze hall kasowy, garderoba, ad
ministracja; w głębi — reprezentacyjne schody 
prowadzą na pierwsze piętro do cocktail-baru na 
120 miejsc, palarni oraz foyer, które jest połą
czone szerokim przejściem z salą widowiskową.

1
Schemat nowego centrum zlokalizowanego 
pomiędzy starą i nową częścią Taszkientu. 
Objaśnienia: 1 — najstarsza część miasta 
zabudowana przez parterowe lub 
2-kondygnacyjne domki, II -  nowa część 
miasta zabudowywana zespołami 
mieszkaniowymi, III -  plac im. Lenina, 
najważniejsza część przyszłego centrum
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Książki o architekturze

Dobry początek

Andrzej Wojda

Przedstawiony w książce Izabelli Wisłockiej o 
awangardowej architekturze polskiej okresu mię
dzywojennego *) odcinek czasu bez cienia prze
sady nazwać można „okresem bohaterskim” ar
chitektury polskiej.
W okresie międzywojennym krystalizuje się w 
Polsce grupa (ilu ich mogło być? -  paruset) wy
chowanków wydziałów architektury — głównie zre
sztą Wydziału Architektury Politechniki Warszaw
skiej. Czas, który mieli do dyspozycji, był krótki. 
W ciągu kilkunastu lat działalnością swoją, 
wyrażoną budowaniem i pisaniem o architektu
rze, nadali oni kształt rzeczywisty zjawisku tak 
bardzo niedocenianemu: polskiej awangardzie
architektonicznej.
Dzieje tej awangardy związane są w zasadzie z 
generacjami architektów, które opuściły mury bu
dynku przy ulicy Koszykowej w latach dwudzies
tych i trzydziestych, a także ze stosunkowo nie
licznymi architektami, którzy mieli za sobą inne 
uczelnie, i niektórymi przedstawicielami starsze
go pokolenia. Z tego właśnie pokolenia rekruto
wał się ów szereg wspaniałych profesorów, którzy 
aczkolwiek nie zawsze we własnej twórczości kie
rowali się nowymi hasłami -  kierowani szlachet
nym duchem tolerancji, entuzjazmu i oddania 
młodzieży, w sposób tak bardzo istotny wpłynęli 
na kształtowanie się podstaw ówczesnych studen
tów wydziałów architektury.

*
s r . *

Dojrzewanie i konsolidacja, próby znalezienia 
indywidualnego wyrazu i późniejszy rozwój twór
czy awangardy czasów międzywojennych — to 
motywy przewodnie książki Izabelli Wisłockiej.
W strukturze tej pracy, przejrzystej i czytelnej, 
wyodrębnić można zasadnicze elementy składo
we.
Przede wszystkim wprowadzenie w zagadnienia 
architektury europejskiej tego okresu. Jest nim 
część pierwsza: „Geneza nowoczesnej myśli ar
chitektonicznej w Europie” . Uwzględniając skład
niki dziejów światowej awangardy, które miały 
wpływ na to, co w interesującej nas dziedzinie 
działo się w Polsce, przedstawiono syntezę roz
woju architektury nowoczesnej. Więcej — całej 
z nią związanej formacji kulturalnej. Zjawiska 
dotyczące tego rozwoju: budowa nowej świado
mości urbanistycznej, nowej estetyki i nowego 
języka wypowiedzi twórczej, wyprowadzenie 
wniosków wynikających ze zdobyczy wiedzy — 
znalazły pełne odzwierciedlenie na kartach ksią
żki, uzupełniającej w ten sposób — choć częścio
wo -  tak liczne luki w krajowym pisarstwie na
ukowym.
Jest to chyba pierwsza tego rodzaju pozycja, 
która się u nas ukazała w masowym, a nie ogra
niczonym, nakładzie.
Problemem tytułowym drugiej części książki jest 
rozwój awangardowej myśli architektonicznej w 
Polsce. Na szeroko nakreślonym tle warunków 
powstawania nowej architektury (przed i po od
zyskaniu niepodległości) przedstawiono proces 
kształtowania się, trudności rozwojowych, uzyski
wania coraz szerszego rezonansu społecznego 
ograniczonego warunkami i możliwościami zasię
gu polskiej myśli architektonicznej.
Często słyszy się zdanie o nikłych wartościach 
i nieznacznym oddziaływaniu przykładów pol
skiego ruchu architektury nowoczesnej tych lat. 
Nie ulega wątpliwości, że osąd ten — powszech
ny nawet w środowisku architektonicznym — musi 
ulec zmianie w konfrontacji z zawartymi w pra
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cy, często bezcennymi, a mało dotąd znanymi 
informacjami.
Tymczasem w ogólnym dorobku kultury narodo
wej tego okresu architektura zajmuje pozycję 
pierwszoplanową, choć świadomość takiego 
stanu rzeczy nie jest bynajmniej powszechna. 
Dowodem — rezonans światowy jej osiągnięć, 
działalność — na miarę możliwości — niezwykle 
ciekawa, wzbogacona o charakterystyczne dla 
naszej architektury awangardowej zaangażowa
nie społeczne (wspomnijmy choćby pracę „Dom, 
Osiedle, Mieszkanie” , działalność „Bloku” , 
„Praesensu” , WSMu).
Refleksja, jaka się na tle tej książki nasuwa, to 
rozdżwięk pomiędzy panującą opinią na temat 
wartości osiągnięć przedwojennej awangardy 
a trwałością wytworzonych przez nią pojęć, po
staw i wzorców; więcej — światopoglądów dla 
współczesnej twórczości architektonicznej w Pol
sce.

Wszystkie te pojęcia:
-  architektura racjonalistyczna,
-  karta ateńska,
-  modulor,
-  jednostka sąsiedzka,

przytoczone tu wyrywkowo, pochodzą z lat trzy
dziestych. Ich rozpowszechnienie w Polsce to do
robek polskiej sekcji CIAMu i w ogóle całej przed
wojennej awangardy.
Bez większej przesady twierdzić można, że dla 
naszej współczesnej praktyki architektonicznej 
hasła te w większości stanowią niezłomne credo. 
Przykładem — chociażby mająca lat około czter
dziestu idea jednostki sąsiedzkiej, będąca ka
mieniem węgielnym polskiej urbanistyki naszego 
czasu. Wniosek: o ile utorowanie drogi tym po
jęciom było trudne i napotykało wiele przeszkód,
0 tyle obecnie stały się one (a także wiele in
nych, które są im bliskie) trwałym elementem 
składowym naszego poglądu na architekturę.
Trudno wdawać się w ocenę takiego stanu rzeczy 
w krótkim i fragmentarycznym artykule.
Można stwierdzić jedno -  że naszą postawę wo- 
bez głównego nurtu myśli architektonicznej cha
rakteryzuje statyczność i bierna percepcja, przyj
mowanie z pewnym naturalnym opóźnieniem za
sadniczych sformułowań, a potem ich ewolucji 
(niestety — w ramach przyjętych na początku
1 najczęściej bez wykraczania poza nie). Na pe
wno opinia taka może być krzywdząca — nieste
ty, dla jakże niewielu!
Przyczyny obiektywne tego stanu rzeczy są bez 
dogłębnej analizy trudne do określenia w spo
sób precyzyjny.
Na pewno są nimi znane przeszkody w prawi
dłowym rozwoju architektury — jak socrealizm, 
który próbował cofnąć i przekreślić to, czego 
dotąd dokonano.
Teraz przeszkodą taką, o nie mniejszym znacze
niu, jest bez wątpienia dramatyczny poziom wy
konawstwa, często zupełnie przekreślający jakie
kolwiek poszukiwania.
Przeszkodą w rozwoju jest także przyjęcie kry
terium ekonomii bezpośrednich kosztów w bu
downictwie, powodujące powszechnie znane efe
kty negatywne — nie tylko w zakresie samej es
tetyki. Poza tym — brak literatury: nie wydano 
dotąd po polsku żadnej pracy Le Corbusiera, 
wydano tylko jedną książkę S. Giediona! Być 
może, dlatego tak bardzo świeżo i odkrywczo 
brzmią niektóre pochodzące sprzed tylu lat sfor
mułowania cytowane w książce Izabelli Wisłoc
kiej. Tymczasem, od podróży jachtu „Patris” ży
cie znowu wyprzedziło najśmielsze prognozy 
i najbardziej obrazobórcze idee.
W chwili obecnej nieskuteczność teorii jednost
ki sąsiedzkiej i Karty Ateńskiej stała się szcze
gólnie jaskrawa w zetknięciu z problemami pą
czkujących w nieskończoność aglomeracji miej
skich, z problemem kształtu i struktury centrum 
miast.
Na tym tle, skrojone przecież ponad miarę epo
ki, w której powstały, niektóre tezy CIAMu za
czyniają być coraz powszechniej rewidowane i 
analizowane.
Niestety, dzień dzisiejszy architektury współczes
nej nie dysponuje już takim zorganizowanym 
zespołem, jakim był CIAM, który rozwiązał się

nie zdążywszy swych zasad na nowo przemyśleć. 
A przyczyny powstania potrzeby takich przemyś
leń tkwiły już w samych momentach ich sformu
łowania, chociażby w braku precyzyjnej podbu
dowy socjologicznej.
Miejmy nadzieję, że książka Wisłockiej stanie 
się zaczątkiem serii książek o architekturze no
woczesnej: przekładów**) i nowych opracowań. 
Opracowań krytycznych i analitycznych, nawet 
kontrowersyjnych, takich, które mogłyby rozbudzić 
ożywczą dyskusję. Niezwykle nikła ilość pozycji 
wydawniczych z tej dziedziny budzi zdumienie -  
usprawiedliwione i przykre. Pojawienie się pra
cy Wisłockiej pozwala przypuszczać, że ten stan 
rzeczy ulegnie zmianie.
„Awangardowa architektura polska 1918-1939” 
stanowi na pewno dobry początek tej oczekiwa
nej serii. Klarowny styl, erudycja i bogactwo ilu
stracji czynią z tej książki pozycję bardzo cen
ną i potrzebną. Początek został więc zrobiony. 
Czekamy na ciąg dalszy.
•) IZABELLA W ISŁOCKA „AW ANGARDOW A ARCHITEK

TURA POLSKA 1918-1939” . Wyd. Arkady, Warszawa 
1968, s. 289.

**) Byle tylko pisanych bardziej po polsku niż np. „Tech
nika i cywilizacja” Mumforda.
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Leszek Leśniak

Szybki rozwój Uzbekistanu to wynik uprzemysła
wiania tego kraju, a zwłaszcza rozwoju na sze
roką skalę produkcji rolniczej i hodowlanej na 
nizinnych terenach nawodnionych przez Amur- 
Darię. Do 1964 r. stolica tej republiki, 1,5-milio- 
nowe miasto położone w otoczeniu fantastyczne
go krajobrazu pustyni Krizył-Kum, rzeki Syr-Daria 
oraz gór Tien-Szan, nie miała projektu centrum. 
Miasto było podzielone na szereg rejonów od
dzielnie zabudowywanych i przekształcanych. Du
że znaczenie Historyczne w tej części kraju, 
która za największego panowania Tatarów sta
nowiła centrum ówczesnego świata, ma spuściz
na architektoniczna — dwa wspaniałe miasta 
Samarkanda i Buchara, zwane złotymi stolicami 
Tatarii. Niewątpliwie bogata kultura jak również 
charakterystyczne cechy klimatu tego regionu -  
olbrzymie pustynie i stepy, potwornie palące 
słońce, burze piaskowe i trzęsienia ziemi -  mia
ły niemały wpływ na życie i mentalność jego 
mieszkańców jak również i na architekturę. Da
je się zauważyć z jednej strony pielęgnowanie 
obyczajów i poszanowanie tradycji, a z drugiej 
— twórcze działanie we współczesnej sztuce, in
spirowane charakterystycznymi zjawiskami go
rącego południa.
Taszkient przechodzi obecnie burzliwy okres 
przebudowy stając się współczesnym i nowoczes
nym miastem Dalekiego Wschodu. Ze starej częś
ci miasta pozostają tylko najcenniejsze założenia 
ogrodów „chińskich", połączonych systemem ka
nałów, porośniętych drzewostanem o egzotycz
nych formach. Kanały łączą się tworząc natural
ne baseny wodne o nieregularnej linii brzegów. 
Swobodnie poprowadzone ciągi piesze w częś
ciach rekreacyjnych miasta powiązane są z posz- 
szczególnymi tarasami, altankami i placami, wyt
warzając nastrój typowy dla Dalekiego Wschodu. 
W zupełnym kontraście do tego charakteru mias
ta powstają jego nowe rejony mieszkaniowe, 
przede wszystkim nowe centrum administracyjno- 
-usługowe. Jako zasadę przyjęto wytworzenie na 
olbrzymim terenie, obejmującym połowę starego 
miasta, grupy indywidualnych obiektów nie po
wiązanych ze sobą, w kompozycji wyraźnie roz- 
ciągniętej i nie występującej jako zdecydowany 
zwarty pionowy akcent sylwety miasta. Zorganizo
wany w 1964 r. zamknięty konkurs na centrum 
przyniósł sukces zespołowi architektów z miejskie
go biura projektów w Taszkiencie, w składzie: 
L. Adamów, J. Chałdiejew, P. Mamiedow i inni. 
Projekt centrum został podzielony na dwie częś
ci, z których jedna to grupa obiektów takich, jak 
teatr im. Nawoi, hotel „Taszkient", kinoteatr, cen
tralny dom towarowy, stadion „Pachtakor” , zupeł
nie luźno powiązanych z centralnym placem im. 
Lenina, który z kolei posiada założenie osiowe, 
chociaż pojedyncze obiekty są usytuowane asy
metrycznie. Wokół tego placu znajdują się, 
oprócz jednego zrekonstruowanego dwa budyn
ki administracyjne, jeden 8-kondygnacyjny, prze
znaczony da KPZR i drugi, 20-kondygnacyjny, 
którego przeznaczenie nie j est jeszcze okreś
lone. Centralny dom towarowy na placu Teatral
nym, według projektu architektów L. Komissara, 
L. Błota i A. Freitaga, wybudowany już w latach 
1964—65, jest jedną z pierwszych realizacji wcho
dzących w skład nowego centrum. Należałoby 
szerzej opisać bardzo ciekawy obiekt — kinoteatr, 
którego projekt opracowali architekci: W. Be- 
rezin, S. Sutiagin, D. Szuwajew i J. Chałdiejew. 
Obiekt ten został usytuowany przy głównej ulicy 
Nawoi w otoczeniu zieleni łączącej się z tere
nami sportowymi. Kontrast dużej kubatury wie
lofunkcyjnej sali z 2-kondygnacyjnym horyzon
talnym pawilonem, mieszczącym westybule i fo
yer, jest zasadniczym rozwiązaniem kompozycyj
nym, wynikłym z rozdzielenia przestrzennego

dwóch powyższych funkcji. Pozwoli to na swobo
dne rozwiązanie części wejściowej i bezkolizyjny 
ruch oglądających. W części pawilonowej mie
ści się na parterze hall kasowy, garderoba, ad
ministracja; w głębi — reprezentacyjne schody 
prowadzą na pierwsze piętro do cocktail-baru na 
120 miejsc, palarni oraz foyer, które jest połą
czone szerokim przejściem z salą widowiskową.

1
Schemat nowego centrum zlokalizowanego 
pomiędzy starą i nową częścią Taszkientu. 
Objaśnienia: 1 — najstarsza część miasta 
zabudowana przez parterowe lub 
2-kondygnacyjne domki, II -  nowa część 
miasta zabudowywana zespołami 
mieszkaniowymi, III -  plac im. Lenina, 
najważniejsza część przyszłego centrum
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Perspektywo centrum z jego najważniejszymi 
obiektami. Objaśnienia: a — teatr im. Nawoi, 
b -  hotel „ Taszkient", c -  kinoteatr, d -  
centralny dom towarowy, e — stadion 
,,Pachtakor” , f — plac im. Lenina, g -  
zrekonstruowany obiekt administracyjny, h -  
8-kondygnacyjny obiekt administracyjny dla 
KPZR i — 20-kondygnacyjny obiekt 
administracyjny
3
Rzut poziomu widowni w sali kinoteatru i II 
kondygnacja pawilonu
4
Przekrój przez zespół sali kinoteatru 
i pawilonu
5
Wnętrze sali kino-teatru
6
Fragment łączący salę z pawilonem 
7
Ogólny widok ośrodka handlowego zespołu 
,,Cziłanzar”
8, 11
Charakterystyczne elementy z aluminium 
i bogata okładzina z marmuru na konstrukcji 
szkieletu
9
Czytelne rozdzielenie kompozycyjne funkcji 
sali kinoteatru i pawilonu mieszczącego 
wejście, westybule i cocktail-bar
10
Widok pawilonu i fragmentu sali z ulicy 
Nawoi
Fotografie i rysunki wykonał autor
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W foyer znajduje się estrada, bufet, miejsce od
poczynku — całość rozwiązana jako jednoprze- 
strzenne elastyczne wnętrze. Foyer i cocktail-bar 
zostały zaopatrzone w urządzenia stereofoniczne. 
Sala mieści 2300 miejsc ułożonych amfiteatralnie 
na płaszczyźnie koła, co zapewnia doskonałą wi
doczność z każdego punktu sali. Sala nie posia- 
do balkonów. Ze względu na wielofunkcyjność 
(film, estrada, widowisko, wystawy, kongresy) — 
zaistniały specjalne wymagania akustyczne roz
wiązane za pomocą nowoczesnej aparatury — 
dźwięk z sali przechodzi przez mikrofon, magne
tofon, wzmacniacz i komnatę ,,Echo” . Obsługa 
całej aparatury akustyki odbywa się za pomocą 
elektronicznego pulpitu reżysera dźwięku- Dla uni
knięcia pogłosu i zaniku głosu opracowano spe
cjalny model sali w skali 1 :40, który przebadano 
metodami elektromodulacji. W wykończeniu sali 
wyróżniają się perforowane płytki aluminiowe na 
suficie; ściany pokryte zostały bukowymi listwa
mi i płytami z wełny drzewnej. Zawieszony ekran, 
jeden z największych na świecie (34X14 m), 
umożliwia oglądanie panoramicznych filmów. 
Pomiędzy sceną i widownią znajduje się wielo
poziomowe pomieszczenie dla orkiestry symfoni
cznej, a pod sceną i widownią — pomieszczenia 
do obsługi sceny. Mikroklimat sali utrzymują au
tomatycznie działające konwektory, zapewniając 
nawiew powietrza od sufitu, a wywiew pod krze
słami widowni. Pomieszczenia aparatury kinowej, 
komentatorów i telekomunikacji umieszczono w 
specjalnych lożach. Konstrukcja pawilonu to 
szkielet żelbetowy w postaci ram 2-kondygna- 
cyjnych. Elewacja jest niemal całkowicie przesz
klona, zwłaszcza na II kondygnacji. Podwójne 
warstwy szkła oprawione są w ślusarce alumi
niowej. Ściany nośne sali wykonano z elementów 
z betonu keramzytowego, zbrojonego, o grubości 
25 cm i wysokości 22 m. Dzięki wykształceniu 
tych elementów w formę łupin, można było za
wiesić konstrukcję przekrycia wykonanego z dźwi
garów stalowych — mimośrodowo na wierzchoł
kach, a nie na brzegach łupin. W architekturze 
— mimo że można dopatrzyć się pewnych remini
scencji historycznej formy (kolumna z kanelura- 
mi?), to jednak wydaje się, że jest ona daleka 
od naśladownictwa tych czasów. Bardziej pra
wdopodobny byłby tu zamierzony cel wydobycia 
monumentalności obiektu przez rzeźbiarskie wy
kształcenie formy, spotęgowanej mocnym działa
niem przez długie okresy, oświetleniem słonecz
nym, dającym głębokie cienie charakterysfyczne 
dla południowych rejonów- Przy tym ukształtowa
nie to w zupełności odpowiada optymalnie roz
wiązanej funkcji i pomysłowi konstrukcyjnemu. 
Trzecim obiektem zrealizowanym i łączącym się 
z nowym centrum jest ośrodek handlowy, który 
obsługuje obecnie nie tylko mieszkańców nowe
go zespołu mieszkaniowego „Cziłanzar” , ale rów
nież klientów z całego miasta. Projekt został 
opracowany przez architektów W. Spiwaka, W. 
Roszczupkina, J. Koptjełowa i E. Jasnogorodzkie- 
go. Został on nagrodzony specjalną wysoką na
grodą przez Władze Republiki. W obiekcie, w 
sposób niezwykle estetyczny rozwiązano elewację 
i detal w połączeniu z prawidłowym ukształto
waniem, charakteryzującym się brakiem przesz
klenia w kubaturze narażonej na nadmierne 
działanie promieni słonecznych. Część parterowa 
wyraźnie cofnięta w stosunku do elewacji, oto
czona szerokim podcieniem, została silnie przesz
klona, co umożliwia urządzanie wystaw i reklam. 
Konstrukcja szkieletowa w części żelbetowa lub 
stalowa umożliwia swobodne urządzenie tak na 
parterze, jak i na piętrze stoisk sprzedaży. Na 
tej konstrukcji zawieszono ściany zewnętrzne po
kryte od zewnątrz elementami aluminiowymi od
bijającymi promienie słoneczne, aby uchronić 
budynek przed nadmiernym nagrzewaniem. Za
skakuje wysoki poziom wykończenia urządzeń 
wewnętrznych, a zwłaszcza zastosowanie wyso
kiej klasy okładzin z kolorowych marmurów i du
żych wielowarstwowych płaszczyzn szklanych 
oprawionych w aluminium. Wszystkie trzy obiek
ty przedstawiają interesujące poszukiwania no
wego wyrazu współczesnej architektury ZSRR. 
Stanowią zarazem zapowiedź konsekwentnej re
alizacji całego zamierzenia — reprezentacyjnej 
części miasta — przeprowadzanej według okre
ślonego i współczesnego ukształtowania przes
trzennego, oraz oryginalnego rozwiązywania jej 
poszczególnych obiektów.





Polscy architekci zagranicą

:
Realizacje 
w Afganistanie

Mieczysław Wróbel

Zadaniem grupy polskich specjalistów budowla
nych, zatrudnionych w przedsiębiorstwie Afghan 
Construction Unit Kabul, było wypracowanie no
woczesnych metod projektowania i realizacji, w 
celu stworzenia szerokiej bazy budownictwa, mo
gącej skutecznie rywalizować z przedsiębiorstwa
mi zachodnioeuropejskimi.
W latach 1963-67 dokonał się w tej dziedzinie 
istotny postęp — budownictwo afgańskie przeszło 
błyskawiczną ewolucję — od archaicznych ma
teriałów i metod do żelbetu, stali i prefabryka- 
cji. Istotnym elementem naszych projektów była 
dążność do maksymalnego wykorzystywania 
miejscowych możliwości i materiałów, w odróż
nieniu od przedsiębiorstw zachodnioeuropej
skich, które często dążyły do kosztownego importu 
materiałów... z krajów macierzystych. 
Prezentowane obiekty zaprojektowane zostały 
przeze mnie i zrealizowane pod moim nadzo
rem w latach 1963-67.
Pawilon wystawowy dla przędsiebiorstwa 
A.C.U.K.
Pawilon ten, o kubaturze 1400 m3, zaprojektowa
ny został i zrealizowany w ciągu 30 dni — na 
święto narodowe Dżyszyn — co w warunkach af- 
gańskich było swego rodzaju wyczynem techni
cznym.

Pawilon skonstruowany został ze stali i alumi
nium, ponieważ materiały te dawały gwarancję 
terminowego ukończenia budowy. Ekspozycja po
święcona była osiągnięciom przedsiębiorstwa fir- 
my A.C.U.K. Element wysokościowy wykonany zo
stał z rur betonowych, jako symbol jakości wy
konawstwa przedsiębiorstwa.
Ministerstwo Obrony Narodowej 
Budynek ten, o kubaturze 24 000 m3, usytuowany 
został w centrum Kabulu, naprzeciwko pałacu 
królewskiego. Mieszczą się w nim biura Mini
sterstwa Obrony Narodowej, ponadto biura kon
strukcyjne, laboratoria, sale wykładowe, biblio
teka, kawiarnia, restauracja i zaplecze gospo
darcze. Projekt rozpoczęty został w grudniu

1
Pawilon Wystawowy Przedsiębiorstwa A.C.U.K. 
Autor: arch. Mieczysław Wróbel. Objaśnienia:
1 -  administracja, 2 — sala wystawowa, 3 -  
ekspozycja zewnętrzna, 4 — przekrój 
pawilonu
2
Pawilon Wystawowy Przedsiębiorstwa 
A.C.U.K. Fot. M- Wróbel

1963 r., zakończony w maju 1964 r. Realizacja 
trwała 3 lata.
Budowa wymagała ciągłego i szczegółowego 
nadzoru autorskiego, ze względu na zastosowa
ne dla przedsiębiorstwa metody budowlane i wy
magany wysoki standart wykończeniowy. Była 
ona szkołą dla wielu młodych inżynierów afgań- 
skich- Projekt bazował przede wszystkim na miej
scowych materiałach. Dźwigi, trafostacje i urzą
dzenia elektryczne sprowadzono z Polski.
Szkoła Łączności Ministerstwa Komunikacji (Tra- 
ining Center)
Budynek o kubaturze 11 000 m3 usytuowany zo
stał w pobliżu Radia Kabul. W szkole tej kie
rownicy central telefonicznych zapoznają się z 
najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie teleko
munikacji. W budynku znajdują się sale wykła
dowe, warsztaty, laboratoria, jadalnia oraz urzą
dzenia gospodarcze i administracyjne. Projekt 
rozpoczęty został w kwietniu 1964 r., zakończony 
w lipcu tegoż roku, realizację zaś zakończono 
w sierpniu 1965 r. Udało się nam osiągnąć bar
dzo wysoki standard wykończenia.
Oprócz wyżej wymienionych realizacji w czasie 
mego pobytu w Kabulu wykonałem następujące



Ministerstwo Obrony Narodowej. Autor:
Mieczysław Wróbel, konstruktor: Stanisław 
Gawroński. Plan parteru. Objaśnienia: 1 — 
hall, 2 -  pokoje biurowe, 3 -  jadalnia, 4 -  
wydawanie obiadów, 5 — kuchnia z 
zapleczem, 6 — magazyny gospodarcze,
7 -  garaże, 8 -  trafostacja i pompa
głębinowa
4
Przekrój A—A Ą
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Ministerstwo Obrony Naro< 
południowa. Fot. M. Wrób 
6
Ministerstwo Obrony Naroi 
północna. Fot. M ■ Wróbel
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Ministerstwo Obrony Narodowej — fragment 
elewacji południowej w czasie realizacji.
Fot. M. Wróbel 
8
Szkoła Łączności Ministerstwa Komunikacji. 
Rzut parteru. Autor: arch. Mieczysław 
Wróbel, konstruktor: Stanisław Gawroński 
Objaśnienia: 1 -  biblioteka, 2 -  kotłownia 
i pompa, 3 — warsztaty gospodarcze, 4 — 
kuchnia z zapleczem, 5 — administracja, 6 — 
hall, 7 -  szkolne warsztaty telekomunikacyjne, 
8 -  jadalnia
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projekty, których budowa nie została zakończo
na do czasu mego wyjazdu z Afganistanu: 
Projekt osiedla dla rodzin wojskowych „Kargha” .
Osiedle oficerskie przeznaczone jest dla 400 ro
dzin i 150 kawalerów. W skład osiedla wchodzą 
3 typy domków mieszkalnych, centrum handlowe, 
kino, szkoła, meczet, budynki administracyjne, 
poczta oraz tereny sportowe. Starałem się tak 
rozwiązać poszczególne obiekty osiedla, aby mo
gły być w warunkach afgańskich powtarzane jako 
typowe. Realizacja rozpoczęta została w 1964 r. 
Budynek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
Kubatura 24 000 m3, dokumentacja opracowana 
w latach 1966—67, budowa rozpoczęta wiosną 
1967, obecnie trwają roboty wykończeniowe. 
Zespół Budynków Urzędu Katastralnego 
Kubatura 22 000 m3; w 1967 r. projekt skierowa
no do realizacji.
Biurowiec Centralnego Urzędu Energetyki
Kubatura 15 000 m3; w 1967 r. projekt zatwier
dzony do realizacji
Willa szefa protokołu dyplomatycznego
Kubatura 2500 m3; zrealizowana 
Willa szefa przedsiębiorstwa A.C.U.K.
Kubatura 3000 m3; zrealizowana
Willa A. Sulajmana, członka rodziny królewskiej
Kubatura 3000 m3; zrealizowana
Wilia O. Seraja, członka rodziny królewskiej
Kubatura 3000 m3; zrealizowana
Szkoła Ministerstwa Sprawiedliwości
Kubatura 5000 m3; zrealizowana

Szkoła Łączności —  elewacja południowa. 
Fot. M. Wróbel 
10
Szkoła Łączności —  fragment elewacji. Fot. 
M. Wróbel
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1 grudnia 1968 r. zmarł nagle profesor Witold 
Plapis. Każdy, kto się z Nim zetknął bliżej, mówił: 
szlachetny dobry człowiek i jakże skromny; rzad
ko spotyka się ludzi o tak wielkim sercu. Taki 
był dla kolegów, dla studentów, dla bliskich. 
Każdy, kto się z Nim zetknął w pracy, mówił: pra
cowity, uparty, niestrudzony we wprowadzaniu w 
życie inicjatyw, które miał stale, obowiązków, któ
re przyjmował zawsze. Taki był. W każdym miejscu 
pracy.
Każdy, kto się zetknął z Jego działalnością, mówił: 
zieleń, przyroda, krajobraz -  to obszary życia, 
myślenia i twórczości, nie dające się od Niego od
dzielić. Nie dawał się od nich oddzielić. Żył tym. 
Był ściśle związany z losami Wydziału Architektu
ry Politechniki Warszawskiej, na którym rozpoczął 
pracę jako asystent w 1935 r. Szerokiemu ogółowi 
architektów, a także czynników społecznych i pań
stwowych, znany był też Witold Plapis jako jeden 
z czołowych działaczy okresu odbudowy.
Zimą 1945 r., dosłownie w parę dni po wyzwole
niu Warszawy, jako kierownik Pracowni Inwen
taryzacyjnej Biura Odbudowy Stolicy zainicjował, 
zorganizował i przeprowadził wykonanie planu 
zniszczeń miasta -  podstawy przyszłych planów 
odbudowy Warszawy, dokumentu jedynego i nie
powtarzalnego. To było zadanie, które wymaga
ło zmobilizowania woli, umiejętności i poświęce
nia dużego zespołu ludzi, w warunkach niezmier
nie trudnych. On to potrafił zrobić. Cicho, szyb
ko, uparcie, skutecznie.
Jako zastępca kierownika Biura Odbudowy Sto
licy, zajmując się jakże ważnymi sprawami or
ganizacyjnymi, już w tym czasie inicjował i pro
wadził akcję sadzenia drzew i pasów zieleni na 
olbrzymich obszarach ok. 20 tys. ha wokół War
szawy, inicjował i prowadził realizację Parku Na
rodowego w Puszczy Kampinoskiej, wraz z przy
jaciółmi leśnikami zakładał tam rezerwat łosi. 
Gdy trzeba było pilnie organizować życie twór
cze i zająć się wręcz warunkami bytowania ar
chitektów w niełatwych pierwszych latach, jako 
prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich (1946 
—1948) działa niestrudzenie i — jak zawsze upar
cie i skutecznie — nad stworzeniem podstaw 
działania SARP.
Inicjuje i organizuje Instytut Urbanistyki i Archi
tektury, którego jest pierwszym naczelnym dy
rektorem.

„...Architekt projektujący budynek i architekt kra
jobrazu kształtują przestrzeń w środowisku przy
rodniczym zgodnie z programem, odpowiednio do 
wymagań fizykalnych, możliwości technicznych i 
ekonomicznych oraz artystycznych upodobań da
nego okresu.
Jeżeli do prawidłowego przebiegu funkcji wyra
żonej programem konieczne jest eliminowanie z 
kształtowanych wnętrz niektórych czynników śro
dowiska, wówczas wnętrza oddzielane są od śro
dowiska przegrodami zewnętrznymi, takimi jak 
ściany, stropy itp .; są to wnętrza architektoniczne 
budynków.
Jeżeli natomiast dla przebiegu funkcji zawartej 
w programie izolacja wnętrza od środowiska 
przyrodniczego nie jest potrzebna, wówczas wnę
trza te kształtowane są w taki sposób jak ogrody, 
przy użyciu zarówno materiałów budowlanych sto
sowanych przy wznoszeniu budynków, jak i mate
riałów roślinnych...”
(ze wstępu pisanego przez W. Plapisa do pracy zbiorowej 
pt. „Studia do zagadnień kompozycji i tworzywa roślinne
go w architekturze” ).

Witold Plapis 
( 1905- 1968)

Przz wiele lat, aż do ostatniego dnia życia poś
więca się pracy dydaktycznej i naukowej. Od 
1951 r. jest kierownikiem Zakładu Architektury 
Krajobrazu, zaś od 1955 r. — profesorem nadzwy
czajnym, a ostatnio kierownikiem Katedry Pro
jektowania Ogólnego i Architektury Krajobrazu. 
W latach 1954—1957 jest dziekanem Wydziału 
Architektury Politechniki Warszawskiej, w tym 
trudnym okresie postępuje z właściwym Mu tak
tem i konsekwencją, przez co zyskuje wśród ko
legów i młodzieży ogólny szacunek.
Do ostatnich dni czuwa nad pracami Katedry, 
troszczy się o warunki pracy studentów; opieku
je pięknym, przez Niego stworzonym zieleńcem 
Wydziału, jednym — jak mawiał — z ogniw Jego 
metody dydaktycznej.
Od 1962 * r. jest również kierownikiem Pracowni 
Zagadnień Krajobrazu i Rekreacji Międzyuczel
nianego Zakładu Podstawowych Problemów Ar
chitektury, Urbanistyki ii Budownictwa, a od 1967 
r. kontynuuje tę pracę w ramach Instytutu Pod
stawowych Problemów Planowania Przestrzennego 
Politechniki Warszawskiej.
Jako wieloletni członek Komitetu Architektury i 
Urbanistyki PAN pełni funkcje przewodniczące
go Sekcji Problemów Zdrowotnych i Rekreacyj
nych w środowisku przyrodniczym. Jest też Prze
wodniczącym Komitetu Ochrony Przyrody i człon
kiem Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Na
rodowego.
Jest autorem i inicjatorem wielu prac nauko
wych z zakresu architektury krajobrazu. Między 
innymi wraz z Gerardem Ciołkiem opracowuje i 
wydaje „Materiały do słownika twórców ogro
dów polskich” (PWN 1968).
Posiadał szereg odznaczeń: Krzyż Kawalerski Or
deru Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi 
(dwukrotnie), Medal za Warszawę, Medal X-le- 
cia i Złotą Odznakę Odbudowy Warszawy.
Tam wszędzie, gdzie działał, był zawsze aktywny, 
zawsze obowiązkowy, wszędzie szanowany.
Pasją Jego życia była praca, architektura kra
jobrazu, dobro człowieka.
Odszedł przeżywszy 63 lata. Pozostanie o Nim 
pamięć, jako o człowieku pełnym uroku, znako
mitym wychowawcy, poświęcającym się bez resz
ty znalezieniu właściwej miary i równowagi dla 
wszelkich przejawów życia — najgłębszej treści w 
pracy architekta.

Obraz Witolda Plapisa, przyjaciela, opiekuna, 
nauczyciela, kolegi, jest nie do zatarcia w pa
mięci tych, którzy Go znali. Ta pamięć każe nam 
być dobrymi dla ludzi, wytrwałymi w działarriu, 
wiernymi sprawie architektury i jej nierozdziel- 
nych związków z przyrodą.

Grono przyjaciół

Rysunek posadzki dziedzińca-ogrodu Wydziału 
Architektury Politechniki Warszawskiej -  
„zielonego ewenementu"  wśród podwórek- 
-studni zabudowy XIX-wiecznej Warszawy, 
zaprojektowanego i zrealizowanego przez 
prof. Witolda Plapisa z zespołem pracowników 
Katedry w latach 1955-1968.



Archi-wolta

Van Doesburga 
próby uzdrowienia 
architektury
Andrzej Basista

Tak to właśnie często różni autorzy nazywają: uz
drowienie. Co bardziej świadome mózgi ubiegłe
go i początku naszego stulecia rozumiały współ
czesną im, ową historyzującą, pozbawioną ja 
kiejkolwiek oryginalnej myśli architekturę jako 
ciężko chorą, poważnie niedomagającą. Wielo
krotnie, w różnych miejscach w różnych latach 
i w oparciu o różne przesłanki, podejmowano 
próby jej uzdrowienia. Próby mniej lub bardziej 
świadome, czasem nawet w pełni świadome. Je
dna z nich szczególnie mnie interesuje, a raczej 
właściwie to nie tyle sama próba, co jej inter
pretacja w ustach badaczy przedmiotu.
W latach pierwszej wojny światowej Holandia 
zajmowała szczególną pozycję. Neutralna jak 
Szwajcaria, nie tylko nie przeżyła niszczącej za
wieruchy wojennej, lecz wręcz wyciągnęła z niej 
niejedne zyski. Budownictwo, które wszędzie w 
Europie przerwało wówczas swój życiorys, tutaj 
rozkwitało. Tutaj także na owe lata przeniosła 
się z Paryża kolebka nowych idei w świecie sztu
ki, awangarda nowego sposobu widzenia świa
ta. Tutaj mianowicie, głównie w wyniku mariażu 
Mondriana i Van Doesburga, powstała koncep
cja neoplastycyzmu, jeśli użyć tego terminu bez
pośrednio za językiem angielskim, koncepcja, 
która ostatecznie ześrodkowała się wokół pisma 
„de Stijl” . , : i ,

W malarstwie, zapewne pod działaniem silnej 
indywidualności Mondriana, kierunek wyraził się 
najpełniej i najjaśniej. Było to dążenie do osią
gnięcia elementów najbardziej zasadniczych. 
Stąd ograniczenie kolorów tylko do kilku pod
stawowych, stąd ograniczenie rysunku do ryt
mów linii prostych. Pionowych i poziomych. Tak, 
nie innych. Zabawne może dziś, lecz wówczas 
dramatyczne, było spięcie Mondriana z Van Do- 
esburgiem, gdy ten ostatni w 1925 roku doszedł 
do „elementaryzmu” , czyli obrócił całą kompo
zycję o 45 stopni. Rzecz zakończyła się odejściem 
Mondriana i nie bez racji- Bo wprawdzie kom
pozycja nadal pozostała elementarną rytmiką 
elementarnych linii prostych krzyżujących się 
prostopadle, ale względem horyzontu kształto
wały się one diagonalnie. A każda diagonalna 
jest uosobieniem ruchu, a ruch jest zjawiskiem 
czasowym, przemijającym, itp. itd.
Lecz wspomnienie to wyłącznie na marginesie, 
dla przywołania atmosfery, jaka wokół owych 
spraw wówczas panowała. Ambicją grupy, a w 
każdym razie Van Doesburga, który był iskrą i 
motorem całej tej działalności, było ogarnięcie 
wszelkich dziedzin twórczości bezinteresownej, 
wszelkich dziedzin sztuki. Były ataki na litera
turę, były na muzykę, a architektura, rzecz jas
na, od samego zarania pozostawała w centrum 
najbardziej podstawowych zainteresowań. Mimo 
to, dzieje architektonicznej działalności grupy 
„de Stijl" kształtowały się w sposób co najmniej 
złożony.
Wśród osób, które jeszcze w latach wojny do
prowadziły do powstania ruchu i formalnego 
zawiązania się grupy, byli i architekci. Był tam 
wybitny twórca współczesnej architektury holen
derskiej, i nie tylko holenderskiej, Jacobus Jo
hannes Pieter Oud. Był on wśród założycieli kie
runku, lecz gdy grupa w 1918 roku publikowała 
swój manifest, zabrakło tam jego podpisu. A gdy 
rok 1923 przyniósł największe zainteresowanie 
grupy sprawami architektury, kontakt Ouda 
z „de Stijlem" był już raczej całkiem luźny. W 
czołówce nazwisk znalazł się wówczas Rietveld, 
Van Eesteren, architekturą zajął się też, z całą 
właściwą mu pasją, sam Van Doesburg. Oni to 
w Paryżu, w galeriii Rosenberga demonstrują ar
chitektoniczne osiągnięcia i architektoniczne za

łożenia grupy. I są to przede wszystkim owe kom
pozycje, będące jak gdyby przestrzennym od
niesieniem malarskich i teoretycznych sformuło
wań Van Doesburga i Mondriana. Rytmiczne 
układy prostych brył geometrycznych, reproduko
wane w każdej Historii Współczesnej Architek
tury i to najczęściej reprodukowane w zestawie
niu z rzeźbami architektonicznymi Kazimierza 
Malewicza.
I chyba nie bez racji w takim właśnie zestawie
niu. Bo wprawdzie owe projekty Van Doesbur
ga i Eesterena mają swoje wnętrze -  rozpra
cowali oni plany poszczególnych kondygnacji — 
i nie są to jak u Malewicza kompozycje tylko 
zewnętrznej formy, i wprawdzie Rietveld zreali
zował nawet w myśl tych zasad willę w Utrech
cie, lecz w całej działalności „de Stijlu" więcej 
jest jednak dumań teoretycznych, dokonywanych 
z pozycji czystej plastyki, owej neoplastyki, 
więcej dbałości o nową i czystą formę architek
tury niż dążeń, by sprawnie funkcjonowała. Tych 
dążeń, które z kolei były główną troską Ouda, 
gdy tworzył swe słynne osiedle robotnicze w Hook 
van Holland. Nie mogę opędzić się myśli, iż utra
tę kontaktu Ouda z „de Stijlem" wywołał fakt 
rozbieżności między zbyt wyabstrahowaną spe
kulacją grupy a konkretem praktycznej działal
ności tego pierwszego. I wydaje mi się również, 
że ściślejszy kontakt między nimi w wstępnych 
latach działalności był przymierzem li tylko w 
obliczu wszechpotężnego potopu konwencjonal
nego myślenia.
Lecz skoro tak, to jest właśnie to, co mnie 
we współczesnych interpretacjach historii tych 
zjawisk dziwi. Bo wkład Van Doesburga w dzie
ło uzdrowienia architektury dokonywany poprzez 
poszukiwanie nowych jej form plastycznych, 
a nie poprzez poszukiwanie nowych odpowiedzi 
na kwestie społeczne, nie różni się istotnie od 
wkładu tych grup l’art nouveau, jugendstilu czy 
secesji, których naczelną dewizę stanowiło zna
lezienie form plastycznych całkiem nowych, ta
kich, które nie miałyby precedensów w żadnym 
z dotychczasowych stylów. Różnica więc tu tylko 
w odpowiedziach formalnych, zresztą różnica wy
wołana automatycznie doświadczeniami 30 lat, 
ale w treści działania różnicy nie ma. A tego 
nie podkreśla żadna Historia Współczesnej Ar
chitektury.
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Studencki 
ruch naukowy
ADAM SZYMSK!

Ponieważ moje uwagi dotyczące studenckiego 
ruchu naukowego * spotkały się niemal że z na
tychmiastowym oddźwiękiem i artykuł prodzie
kana Wydziału Architektury Politechniki Gdań
skiej, doc. Jerzego Stankiewicza, pojawił się w 
tym samym numerze kolumny studenckiej — po
stanowiłem podjąć temat oczekując dalszego 
c*Qgu polemiki.
Otóż twierdzę, że problemy studenckiego ruchu 
naukowego leżą u podstaw form pracy kadry na
ukowej naszych uczelni i programów, które ta 
kadra realizuje. Zaryzykuję tu stwierdzienie, że im 

„ .  ł.a . j.est słabsza i bardziej pozbawiona 
wszelkiej inicjatywy pedagogicznej, im jest star
sza i bardziej zarażona nieuleczalną sklerozą 
1, ?a.moiuw.* l,e . ieniem, tym naukowy ruch studen
cki jest silniejszy, bardziej agresywny, podejmu
je tematy „„.nieobliczalnie szkodliwe i niebez
pieczne... Dodajmy, *e są to tematy często 
„podrywające rangę wydziału” , tematy, których 
problematyka często jest zupełnie nowa dla sa
mych pracowników naukowych 
To wszystko jest szkodliwe i niebezpieczne, tyl
ko dla kogo? Dobieranie stażystów od nagłej po
trzeby wsrod ludzi często mniej niż przeciętnych. 
Niszczenie ludzi młodych, ambitnych, często 
bardzo zdolnych zamykaniem im szans dalszego 
naukowego rozwoju, to smutne tradycje nieje
dnego wydziału architektury naszych krajowych 
uczelni.
Dobroć i słodycz słówek, deklaracja przyjęcia w 
imię własnego dobra wszystkiego, nawet najja
skrawszego nonsensu, oto typ moralności tych, 
którzy pnąc się po szczeblach „naukowej karie
ry” nauczyli się nieograniczonych wyrzeczeń, za
pominając, że iednocześnie zatracili własną qo- 
dność.
Tû  tkwi ironia studenckiego ruchu naukowego, 
który, aby istnieć musi prowadzić walkę negacji, 
walkę ryzykowną, bo bez naukowego doświad
czenia i bez kompromisu.
Zabierając głos na IV Zjeździe Redakcji „Wyku
sza w imieniu środowiskowych zespołów z Wro
cławia, Gliwic, Warszawy i Gdańska pozwoliłem 
sobie na poczynienie kilku uwag, które, najwyż
szy już chyba czas, aby ujrzały światło dzienne. 
...Naukowy ruch studencki, o którym coraz częś
ciej, dzięki aktywnym grupom oscylującym wokół 
redakcji „Wykusza” , mówi się jako o czymś re

alnym, zawsze napawał nas niepokojem nie speł
nionych nadziei.
Chciałbym wyjaśnić, co rozumiemy pod nazwą 
„studenckiego ruchu naukowego” , aby problemy, j 
które przedstawię, były w miarę czytelne.
Studencki ruch naukowy, mówiąc bardzo ogólnie, i 
to próba samodzielnego zaangażowanego myśle
nia, podejmowania i rozwiązywania tematów, 
które  ̂ daleko wybiegają poza ramy programu 
studiów, nierzadko będąc nawet z nim w koli
zji.
Chciałbym jednocześnie uspokoić tych wszystkich, 
którzy są negatywnie ustosunkowani do tego ty
pu przejawów działalności studenckiej, iż stu
dencki ruch naukowy nie powinien i na szczęś
cie nie ma charakteru masowego; powinien być 
natomiast kuźnią przyszłej kadry naukowej, nie 
ograniczonej jednakże li tylko do kadry dydak
tycznej (!).
Dostrzegamy potrzebę tworzenia ośrodków ba
dań naukowych — katedr teorii architektury czy 
też samodzielnych instytutów, w których obecna 
forma naukowej myśli architektonicznej, grawi
tująca pomiędzy filozofią noworodka a wypowie
dziami historyków sztuki, nabrałaby cech pracy 
naukowej, opartej na zaczerpniętych z innych 
usankcjonowanych już kierunków naukowych me
tod pracy.
Tylko tego typu działanie uchronić może archi
tekturę od scholastyki, stanu, w którym prawie 
wszyscy mówią o niemożliwości zbudowania pod
staw naukowych, chroniąc się za pojęcia z dzie
dziny estetyki, stanu, w którym nikt nie próbuje 
stworzenia racjonalnych teorii (nawet błędnych), 
przy których braku nie mogą powstawać teorie 
prawdziwe.
Brak konfrontacji różnych prób myślenia — obawa 
wyjścia poza konkret rysunku roboczego prowa
dzi do stabilizacji, być może, groźnej w skut
kach.
Dobrze jest więc, że przynajmniej — choć nie
liczne, ale działające w środowisku studenckim 
— zaangażowane zawodowo grupy nie rezygnują 
z prób wyjścia poza programem narzucone obo
wiązki studenta, wyjścia poza ramy ograniczo
nych wiadomości i suchych bezproblemowych wy
kładów.
Dobrze by było, aby szansą dla tych młodych 
ludzi stał się „Wykusz” jako platforma tegoż stu
denckiego ruchu naukowego. Nadzieję, że stu
dencki ruch naukowy znajdzie swe należne miej
sce w ramach uczelni, będą mogły być spełnione 
tylko wtedy, kiedy wszyscy docenią głębokie w 
swym wyrazie credo, które w imieniu swych ko
legów przekazali nam twórcy Memorandum O- 
gólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Wydziałów 
Architektury: „Pragniemy wytworzenia takiej at
mosfery, która umożliwiałaby nam zdobycie jak 
największej ilości autorów potrzebnych do przy
szłej dyskusji. W wyniku tej dyskusji zrodzi się, 
być może, architektura odpowiadająca rzeczy
wistości, w której wyrośliśmy i żyjemy” **.
Wtedy nie będzie już miejsca na tego typu re
fleksje, lecz jak na razie sprawy te nie straciły 
nic ze swej aktualności. A szkoda.
* „Architektura” 3/68, „Wykusz” nr 24.
** Ibid. Manifest Redakcji Kolumny Studenckiej „Wykusz” .

C z y  pójdziemy 
z czasem ?
PIOTR SATERNUS 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Analiza analizie nierówna. Moja będzie subiek
tywna, jakkolwiek podbudowana szeregiem roz
mów i dyskusji. Nie będzie ona jednak przeglą
dem minionych i obecnych praktyk. Będę starał 
się nakreślić kilka możliwości, aby poprawić spo
sób przeprowadzania praktyk, mając zwłaszcza 
na uwadze:
— ich przydatność w procesie kształcenia młode

go architekta,
— ich rolę w ogólnej dydaktyce studiów,
— nowe, zmieniające się warunki studiowania

i wychowywania,
— rozwój techniki, gospodarki i cywilizacji,
— rzeczywistość socjalistyczną przewijającą się 

we wszystkich przejawach życia.
Oczywistą jest rzeczą, że dotychczasowe prakty
ki budowlane nie spełniają nawet w minimalny 
sposób swojego zadania. Spróbujmy wobec tego 
zastanowić się nad kilkoma formami praktyk, roz
patrując ]e w tych pięciu aspektach.
Załóżmy, iż praktyki budowlane będą miały for
mę budowlanych hufców pracy. Co to da? Pra
ktykant, zainteresowany także materialnie, będzie 
bliżej konkretnej pracy, materiału budowlanego; 
zapozna się — jakkolwiek chyba wycinkowo — 
z wykonawstwem, jego metodami i organizacją 
pracy.
Inna forma. Każdej grupie praktykantów przy
dzielamy jednego pracownika naukowego. Po
mijając trudności organizacyjne na budowie był
by on odpowiedzialny za program i jego reali
zację. Program, który byłby ustawiony pod kątem 
ogólnie pojętego zapotrzebowania tej grupy stu
dentów. Na pozór wszystkie wymagania będą 
spełnione. Jednak po bliższym zbadaniu sytuacji 
dojdziemy do wniosku, że 'i ten model nie jest 
dobry, chociażby ze względu na „przedpotopo
wą” metodę wykonawstwa.
Spróbujemy teraz pójść w inną stronę. Zastanów
my się nie nad formą egzekwowania praktyk, 
lecz nad samym programem. To, że powinien on 
obejmować tak pracę fizyczną, a może już ra
czej fizyczno-umysłową, jak i umysłową — od 
układania harmonogramów poprzez organizację 
placu budowy do samych projektów rysowanych 
na deskach biur projektowych — jest sprawą 
wiadomą. Jest to jednak szalona rozpiętość. 
Mimo, iż widzę parę sposobów wyjścia obronną 
ręką z impasu -  mając wciąż na względzie przed-



stawione na wstępie zadania przejdę jednak do 
ostatniej proponowanej przeze mnie do rozważe
nia formy praktyki budowlanej.
Będzie nią poligon.
Przypuśćmy, że część prac dyplomowych będzie 
musiała być opracowana przez studentów tak, 
aby projekty mogły być realizowane niemal od 
razu po obronie. Naturalnie nie mogą to być 
tematy obszerne, obiekty po wybudowaniu po
winny być jednak przydatne dla studentów, dla 
społeczeństwa, Projekt taki, kto wie czy nie wy
konany przez kilku dyplomantów, musiałby być 
tak dopracowany, i to nie tylko w detalu, ale 
i w metodach wznoszenia, że studenci-praktykan- 
ci lat niższych pod (wierzmy) fachowym okiem 
pracownika naukowego realizowaliby go od wy
kopów po wiechę. Można by pójść jeszcze dalej. 
Niech poligon ten będzie opracowany urbanis
tycznie również przez studentów. I jeszcze dalej. 
Niech będzie „wykorzystywany” przez studentów 
innych wydziałów, takich jak elektrycznego, in
żynierii sanitarnej. Niech po kilku czy kilkunastu 
latach zamieni się w normalną, pulsującą ży
ciem cząstkę miasta czy zespołu podmiejskie
go.
Marzenie? Nie wiem. Dla mnie jasną jest rze
czą, iż architekt, który „nie czuje” budulca, któ
ry nie realizuje projektów, nie jest architektem 
(patrz wszystkie znane nazwiska twórców archi
tektury).
Spróbujmy teraz spojrzeć na poligon z perspe
ktywy wyodrębnionych na wstępie badań.

O ginące wartości 
kultury regionu
EMILIAN ZOGA 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 
POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Przemiany zachodzące w XIX wieku i rozwój no
wych form gospodarki kapitalistycznej miały bez
pośredni wpływ na współczesne im nowe progra
my budowlane oraz na przeobrażenia form ar
chitektonicznych. Panujący prąd umysłowy, hi- 
storyzm, jako wynik ruchów narodowych i tęskno
ty za przeszłością, kierował umysły do badań 
nad zabytkami, tworząc w drugiej połowie XIX 
wieku w ośrodku krakowskim rodzimą szkołę kon
serwatorską.
W ramach eklektycznych wówczas tendencji, po
stawa patriotyczna i przeciwstawienie zaborcom 
odrębności narodowej i kulturalnej, zrozumiałe 
podczas rozbiorów ziem polskich, dążyły do stwo
rzenia stylu narodowego, doszukując się jeqo 
źródeł w architekturze historycznej i ludowej. 
Popularne style historyczne -  romantycznego ne- 
ogotyku, neorenesansu czy neoklasycyzmu, wpro
wadziły do architektury polskiej elementy obce, 
w niczym nie przystosowane i nie wiążące się z 
regionami naszych ziem. Po roku 1890 i na prze
łomie XX wieku dociera do Polski znany już na 
zachodzie modernistyczny styl — secesja, obej
mujący swoim zasięgiem wszystkie gałęzie sztu
ki. Jednocześnie w nauce polskiej rozwija się 
eklektyzm i dążność do unarodowienia sztuki mo
dernizmu, a w jego ramach secesji. Już w la
tach siedemdziesiątych inwentaryzowanie zabyt
ków, docenianie ich wartości i odrębności w sto
sunku do napływających form z zewnątrz, było 
naturalną samoobroną i działaniem przeciw ob
cym wpływom. Należałoby tu wymienić takich 
badaczy i naukowców, jak Kolberg, Gloger, 
a później Mokłowski, Matlakowski i inni, którzy 
dla kultury polskiej położyli nieocenione zasługi. 
Zainteresowanie się sztuką ludową, inwentary
zowanie architektury i zdobnictwa ludowego, 
wreszcie „odkrycie” przez doktora Chałubińskie
go Tatr i Podhala oraz wprowadzenie tzw. stylu 
zakopiańskiego przez Stanisława Witkiewicza,
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chociaż może zbyt jednostronnie, przyczyniło się 
do nadania odpowiedniej rangi budownictwu 
ludowemu i zwrócenia uwagł na możliwość kon
tynuacji form regionalnych w rozwiązaniach 
i programach współczesnych (1).
Zorganizowana podczas I wojny światowej w 
krakowskim Pałacu Sztuk Pięknych wystawa fo
tografii i rysunków zabytków przeszłości, archi
tektury regionalnej, została utrwalona wydaniem 
albumowym. Książka ta, pt. „Wieś i miasteczko”
— album, zawierający kilkaset ilustracji, stanowi 
przegląd dorobku historycznego form architek
tury małych miast i wsi polskiej- Wydana w 1916 
r. była w okresie pierwszego półwiecza i pozo
stała do dzisiaj jedynym tak bogatym zbiorem 
przykładów typów architektury ludowej występu
jących w regionach geograficznych na naszych 
ziemiach. Obiekty zachowane do naszych cza
sów są reliktami kultury narodowej, niepowta
rzalne jako formy regionalnej architektury, wyro
słe na podłożu warunków klimatycznych, mate
riałowych i ekonomicznych poszczególnych regio
nów kraju. Podlegają one także, obok obiektów 
architektury murowanej, prawu o ochronie zabyt
ków kultury narodowej w Polsce.
Wiele zabytków architektury regionalnej ginie 
jednak wskutek rozwoju nowych potrzeb i no
wych form gospodarki na wsi oraz tendencji roz
wojowych i uprzemysłowienia małych ośrodków 
miejskich. A także, niejednokrotnie, wskutek nie
zrozumienia ich wartości, zwłaszcza gdy obiekty 
znajdują się w posiadaniu spółdzielczych czy 
prywatnych właścicieli.
Pewien niewielki procent obiektów budownictwa 
regionalnego przejmują obecnie skanseny, two
rzone zwłaszcza w ośrodkach uprzemysłowionych 
i zurbanizowanych, do których przenosi się naj
bardziej wartościowe i typowe obiekty danego 
regionu. Lecz przecież ta działalność nie roz
wiązuje tego problemu generalnie, tym bardziej 
że zebrane wyrywkowo przykłady zestawione obok 
siebie w sposób nawet najbardziej naturalny nie 
mogą oddać charakteru oraz nastroju miejsca 
i krajobrazu, w którym dotychczas się znajdowa
ły — nie mówiąc już o różnicach konstrukcyjnych 
i formalnych, jakie je dzielą nawet w ramach 
jednego regionu. Architektura regionalna ginie 
w stosunku wprost proporcjonalnym do przyros
tu demograficznego, uprzemysłowienia kraju 
oraz ogólnej tendencji urbanizacji i aglomeracji 
dużych jednostek środowisk miejskich.
Wyłania się poważny problem przyszłego obra
zu wsi polskiej i architektury małych miast, tak 
dotąd charakterystycznego dla regionów naszego 
kraju i cenionego za odrębność i bogactwo form, 
pośród innych narodów świata. Świadczą o tym, 
między innymi, opisy podróżników z krajów za
chodnich w minionych epokach i ich relacje
0 naszym kraju. Natomiast współcześnie wystar
czyłoby przytoczyć kilka wypowiedzi architektów 
z zagranicy, przebywających w Polsce, wraz ze 
słowami żdziwienia i pytaniem dlaczego? D la
czego budownictwo w Polsce nie kontynuuje cha
rakteru tak wielkiego dorobku i bogactwa form 
architektury regionalnej na tych ziemiach? 
Dlaczego architektura polska jest odbiciem ko
smopolitycznej architektury świata?
Dlaczego wreszcie adaptuje się formy innych 
obcych regionów, będących zaprzeczeniem choć
by nawet dla warunków geograficznych i klima
tycznych występujących w naszym kraju? 
Niezwykle charakterystyczna i trafna dla współ
czesnych problemów nurtujących w architekturze 
polskiej jest wypowiedź japońskiego architekta 
Masaczika Murata, który jako członek Komisji 
Architektury Urządeń Sportowych Międzynaro
dowej Unii Architektów odbył szereg studialnych 
podróży po krajach Ameryki i Europy, przebywa
jąc także w Polsce. „Polska twórczość architek
toniczna jest niewątpliwie interesująca i widać 
wyraźny jej rozwój, zwłaszcza w pierwszym sta
dium procesu jej powstawania, tj. ŵ  zakresie 
projektowania. Sądzę, że jej minusem jest nad
mierne może poddawanie się wpływom zagra
nicznych czasopism architektonicznych. Przeby
wając w waszym kraju widziałem rezultaty wa
szej pracy nad jego odbudową i zapał wielu 
młodych, zdolnych ludzi. Jestem przekonany, że 
architektów polskich stać na to, co się nazywa 
własną drogą” . \*
Inny architekt japoński, Kunio Mayekawa, mó
wiąc o podobnych problemach na terenie Japo
nii, stwierdza: „...największym błędem współczes
nej architektury japońskiej jest przenoszenie do 
naszego kraju elementów kultury europejskiej
1 amerykańskiej bez należytego rozeznania źró
deł ich powstania.”

Problemy, które w innych środowiskach spotyka
ją się z żywą reakcją społeczeństwa i są odważ
nie wytykane i dyskutowane w kołach fachowych, 
w naszym kraju wydają się być zapomniane 
i odległe od współczesnego biegu życia.
Alarmy „o ziemi oskalpowanej” , „o czyste niebo 
nad miastem” , „o zatrutych rzekach", „o wodę 
do picia” , „o zielone płuca miasta” itp., bynaj
mniej nie są przesadne i stanowią ostatnie sy
gnały i ostrzeżenia przed zachwianiem równowa
gi przyrodniczej, a więc życia człowieka w kraju 
eksploatowanym w sposób nieprzemyślany i je 
dnostronny.
Należałoby więc dołożyć do tych, na pozór dra
matycznych wołań, jeszcze jedno kolejne: „o gi
nące wartości kultury regionu". Bo tak, jak raz 
zdewastowany i zniszczony krajobraz już nie da 
się zrekonstruować, tak zniszczenie i odrzucenie 
wartości i zdobyczy kulturalnych narodu prowa
dzi do jego zguby. Wysiłki czynione przez roz
proszone jednostki naukowe i projektowe, wo
bec spontanicznie rozwijającego się budownictwa 
osiedleńczego na terenie całego kraju, dopóty 
nie dadzą w pełni rezultatów, dopóki zrozumienie 
tych problemów i przestawienie całej polityki w 
dyscyplinie planowania przestrzennego rozwoju 
regionu, przynajmniej w zgodzie z klimatem 
i warunkami naturalnymi środowiska geograficz
nego, nie obejmie wszystkich właściwych jedno
stek administracyjnych oraz projektowych i nau
kowych.
Opublikowane przez SARP w 1967 r. materiały 
z badań prowadzonych przez Instytut Techniki 
Budowlanej oraz referaty problemowe wygłoszo
ne na Krajowej Konferencji Problemowej w spra
wie aktualnych kierunków rozwoju budownictwa 
na wsi, ograniczone perspektywicznie datą 1985 
r., wykazują bezspornie, że problem rozwiązania 
przestrzennego zagospodarowania terenów wsi 
stał się jeszcze jednym naglącym alarmem. 
Wystarczy przytoczyć tylko kilka liczb z tych ma
teriałów, aby uznać ten problem za nie cierpią
cy zwłoki. Mianowicie: „w perspektywie do 1985 
r. wyłania się potrzeba wymiany istniejących 
budynków mieszkalnych na wsi w ok. 51 °/°; sta
nowić to będzie konieczność realizacji nowych 
budynków o łącznej kubaturze ok. 800 min m3. 
Niezależnie od powyższego zachodzi potrzeba 
realizacji dalszych 1200 min m3 nowych budynków 
produkcyjnych, składowych itp., niezbędnych dla 
rozwoju nowoczesnego zaplecza technicznego 
rolnictwa. Ogółem przewiduje się potrzebę wy
budowania łącznie przeszło 2 mld m3 nowych 
budynków wiejskich do 1985 r., zarówno w sek
torze gospodarki uspołecznionej, jak i nieuspo
łecznionej” (3).
Jak wykazują powyższe dane, problem, który ma
ją rozwiązać architekci w naszym kraju, jest nie
zwykle ważny i odpowiedzialny, a z drugiej stro
ny zupełnie nie przygotowany. I to zarówno od 
strony nowej technologii i organizacji produkcji 
rolnej na zasadach planowej gospodarki rozwo
ju regionu, jak i od strony ukształtowania 
i wprowadzenia ładu przestrzennego w chaotycz
nie dotychczas prowadzonym zagospodarowaniu 
zespołów osiedleńczych. Dla zbudowania tej 
ogromnej kubatury w przeciągu 15 lat, należy 
szukać rozwiązań przecie wszystkim we współ
czesnych metodach postępu technicznego w bu
downictwie, w prefabrykacji, typizacji i zastoso
waniu nowych materiałów budowlanych, wyko
rzystując w pełni warunki i możliwości miejsco
we.
W powiązaniu z olbrzymim ogólnokrajowym za
pleczem użytkowania terenów rolnych i leśnych 
i w zgodzie z warunkami własnego regionu, trze
ba przewidzieć także powstanie przestrzennie 
zorganizowanych ośrodków wypoczynku o war
tościach krajobrazowych, rekreacyjnych i zdro
wotnych.
I pozostaje jeszcze jeden problem oraz pytanie 
jak?
Jak będzie wyglądał krajobraz polskiej wsi?
Jak rozwiązane zostaną formy architektury re
gionów klimatycznych i kulturowych?
Pozostaje ta ogromna odpowiedzialność za roz
wiązanie 2 mld m8 nowych budynków wiejskich, 
tłumacząc na język statystyki, a dalej odpowie
dzialność przed przyszłymi pokoleniami po 1985 
r. za wartości kulturalne przestrzennego uformo
wania i zagospodarowania regionu, będące wy
nikiem i odzwierciedleniem powyższych cyfr, wy
budowanej kubatury.
Nie trzeba już dzisiaj udowadniać, że wartości 
kulturalne są opłacalne ekonomicznie, żê  regio
ny zagospodarowane pod kątem osiągnięć kultu
ry narodu i kontynuacji rozwoju tych osiągnięć
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sq cenione i wartościowane najwyżej w rozwoju 
kultury i cywilizacji współczesnej ludzkości. 
Wiele krajów Europy zachodniej, jak Francja, 
Szwajcaria, Włochy czy Anglia, a także kraje 
Ameryki kontynuują poszukiwania we współczes
nych rozwiązaniach architektonicznych i organi
zowaniu przestrzeni w duchu nawiązania do 
miejscowych warunków regionalnych. Nie mówiąc 
już o ukształtowanych konsekwentnie z warun
kami klimatycznymi i materiałowymi współczes
nych osiągnięciach realizacyjnych i rozwiązaniach 
projektowych, opierających się na ciągłości ewo
lucji form historycznych i kulturalnych w środo
wiskach regionalnych krajów skandynawskich, 
Tyrolu, narodów Związku Radzieckiego, Meksyku 
czy dalekiej Japonii.
W konkluzji wymienionych problemów i zagad
nień wydaje się konieczne przeprowadzenie in
wentaryzacji ginących form architektury i sztu
ki regionalnej. Polityka zachowania choćby na 
papierze tych ogromnych wartości spuścizny kul
turalnej polskiego regionu niestety nie przebie
ga zgodnie z ważnością tego zagadnienia. Zna
ne są dość częste wypadki, że obieky nie zinwen
taryzowane, a nawet nie sfotografowane zniknę
ły już bezpowrotnie.
Powtórna edycja takich pozycji wydawniczych, 
jak „Wieś i miasteczko" czy „Polska w krajo
brazie i zabytkach" przyczyni się do zapoznania 
młodego pokolenia z wartościami kulturalnymi 
i formami polskiego regionu. Znajomość tych za
gadnień, istotna wiedza o przeszłości w zetknię
ciu i konfrontacji z problemami współczesnymi, 
może nadać właściwy i nowy kierunek rozwoju 
regionalnych form kulturowych we wszystkich 
dziedzinach sztuki.
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Na łamach „Wykusza" często poruszano problem 
reformy studiów architektonicznych. Proponowa
no różnego rodzaju zmiany. Sugestie owe wyni
kały z częstych dyskusji studentów. Między in
nymi proponowano zmianę dydaktycznego kie
runku projektowania form architektonicznych na 
I roku studiów Wydziału Architektury Politech
niki Krakowskiej. I cel ten został osiągnięty.
Na początku czerwca br. prof. St. Murczyński, 
kierujący projektowaniem architektonicznym na 
I roku studiów, zaprosił członków krakowskiej re
dakcji „Wykusza", którym przedstawił efekty 
swojego eksperymentalnego cyklu nauczania na 
I roku, w roku akademickim 1967/68. 
Przyznajemy, że byliśmy wynikami zaskoczeni. 
Program nauczania był krańcowo różny od tego, 
z jakiego korzystali studenci obecnego V i VI 
roku studiów. Profesor znalazł bowiem czas na 
początku roku na to, aby zaznajomić kandydatów 
na architektów z kreśleniem, a gdy przez to ćwi
czenie przebrnęli, czekała ich interesująca pra
ca nad płaską kompozycją posadzki. Z tego ćwi
czenia profesor jest bardzo zadowolony. Studen
ci mieli bowiem pewne ograniczenia, jak np. 
użycie określonej tylko ilości kolorów, tym nie
mniej, jak twierdzi profesor, wykonali kilka in
teresujących projektów.
Nas najbardziej chyba ucieszył tok pracy przy 
projektowaniu łazienki i kuchni. Ostateczny pro
jekt był poprzedzony wieloma ćwiczeniami, któ
rych celem było gromadzenie w osobnej teczce 
informacji o wyposażeniu kuchni i łazienki. Te, 
z trudem zbierane informacje o wyposażeniu tych 
pomieszczeń, o ich wymiarach itp. przydadzą się 
na pewno na późniejszych latach studiów, a mo
że i w późniejszej pracy. Ważne było to ćwicze
nie i dlatego, że studenci od początku przyzwy
czajali się do systematycznego zbierania infor
macji podczas wykonywania projektu.

A jakże trudno jest robić notatki do projektu 
studentom lat wyższych.
Bogaty w wiele nowych koncepcji był projekt 
„murków". Było to modelowanie laboratoryjne 
w kamieniu, drewnie, szkle, styropianie. Studen
ci wykonali projekty wielu ciekawych, dotąd nie 
stosowanych ścian, które na pewno będą mogli 
wykorzystać w przyszłych swoich projektach.
Ich całoroczna praca obejmowała jeszcze prze
strzenną kompozycję prostych brył geometrycz
nych oraz wykonanie przekrycia tarczowego. I tu
taj powstało wiele ciekawych projektów, świad
czących o wrażliwości plastycznej ich autorów. 
Profesor na przyszły rok przygotowuje nowe ek

Komunikat
W dniach 28,29 i 30 listopada 1968 r. odbył się w 
Gliwicach VI Ogólnopolski Zjazd Zespołów Redak
cyjnych Wykusz.
Na otwarcie przybyli: dziekan Wydziału Budownictwa 
Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Gliwickiej, prof. 
Zygmunt Majerski, prof. Tadeusz Teodorowicz-Todo- 
rowski, doc. Włodzimierz Buć i doc. Marcin Bukow
ski. Z ramienia redakcji „Architektury” w obradach 
Zjazdu uczestniczyła red. Renata Sosnowska,
Zjazd ustalił dalszy plan wydawniczy kolumny stu
denckiej.
Zwrócono uwagę na konieczność ustalenia profilu Wy
kusza, jako pisma krytycznego i dyskusyjnego.
W trakcie obrad uczestnicy Zjazdu spotkali się z 
prezesem SARP, arch. Henrykiem Buszko. W dyskusji 
poruszono problemy programu i metodyki nauczania 
oraz organizacji studiów na wydziałach architektury. 
Uczestnicy Zjazdu złożyli podziękowanie za dotych
czasową współpracę koleżankom Elżbiecie Góral i 
Ewie Bończa-Tomaszewskiej, które brały czynny udział 
w działalności naszej kolumny od chwili jej powsta-

sperymenty. Chce dalej rozwijać wraz ze swoimi 
asystentami rozpoczętą już pracę -  wszechstron
nego przygotowania studentów do przyszłej ich 
nauki i pracy.






