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Summary

<524.074:728.001.5(438)
Lech Tomaszewski -  Shield structures. Conclusions from the theoretical elaboration 
prepared by the author, together with B. Smyrski, at the experimental studio of the 
Academy of Fine Arts in Warsaw, regarding attempts of new formulations for resi- 
dential buildlngs structures. By use of two basie cathegories of load bearing panels, 
vertica! walls and horizontal slabs, the author approaches structures with high 
flexibi!ity of the interior arrangements, minimum amount of load bearing walls, 
and characterized by independance of Iayers. The present floor area standards 
shall not allow to take advantage of the inereased area free from the load bearing 
walls, but still there remains the freedom of partition arrangements, and of morę 
logical Solutions for the elevations.

725.91 (438.11)
Jerzy Józefowicz, Wojciech Zabłocki -  Exhibition pavilion for SARP at Foksal Street 
in Warsaw. Multifunctional pavilion, to accommodate jury proceedings of SARP 
architectural competitions, to serve for conferences and film shows. The building, 
of open fully glazed construction, is linked with the main SARP headąuarters — the 
historie Zamoyski Pałace. The construction is Steel, faced with aluminium sheets. 
The span of girders over the main hall is 12 m. .

711.58:728.2(438)
Marian Flejsierowicz — The Winogrady residential district in Poznań. The design for 
cooperative housing, to accommodate 70 000 inhs., arranged in five units. Con- 
veniently situated in relation to town centre, only 10 min. journey by tram. Net 
density of 600 to 700 inhs/ha was achhieved by introducing very long ( up to 400 m) 
5-storey buildings with four-person flats. Smaller flats are provided in 13-stotey 
point blacks. The long buildings are situated asymetrically, nad the point blocks 
in the vicinity of services concentrations.

72.01:719.1
Zbigniew Gądek -  Arrangement of objects in the landscape (II). Part two of the ar-
ticle, published in the issue no 2-3/69, deals with relations between the object and 
the landscape, resulting from: configuration of land, land covering (vegitation etc.), 
similaryty between the forms of the obiect and the background landscape, linking 
of natural and madę objects by introduction of additional elements, and spatial ar
rangement of objects in respect of the background landscape. After summing up of 
the relations, and determining the features of the ideał object, maximally subordi- 
nated to the background landscape, the author considers examples such as motor- 
ways, high tension overhead lines, earth dams and shepherds’ huts.

72.00(43)
Bogumił Rogalski -  View from behind the drawing board. An opinion in the dis- 
cussion on the subject of the organization of the design process in Poland, advo- 
cating, among others, to change the old organizationa! forms, to treat design as 
creative process and not as production, to grant actual authorship rights to the 
designers, and to link design offices with contracting firms.

72.01 (049.3)
Janusz Ballenstedt -  About architect Davioud... An opinion expresed on the occasion 
of Polish edition of the book ,,Time, Space and Architecture” by Giedion, stating 
that the aesthetic criterium has outdated itself, as basis for appreciation of archi
tecture. Presently, 25 years afer the publishing of this book, the basie criterium is 
consideret to be the concurrence of architecture with the technical needs and pos: 
sibilities.

711.57:727.3(479.22)
Krystyna Bierut -  Competition for the design of university in Tbilisi. Description of 
the conditions and of the one of not awarded entries in the competition for new 
university district, including teaching accommodation for 8000 students, hostels for 
3000 students and 1000 flats for the teaching Staff.

Stanisław Rymaszewski 725.91(667 + 438)
Jacek Chyrosz -  International Fair in Accra, 1967. Six permanent exhibition paviIions 
in the Capital of Ghana designed by the team of Polish architects. Chief designers: 
J. Chyrosz and St. Rymaszewski.

711.4.013.48:72.01:73/75(45)
A. Cz. -  Arrangement of space by the user. Results of studies, presented on the 
basis of article in ,,Casabella", conducted at the Department of Architecture of 
Florence University. New conceptions in respect of arrangement of urban and ar
chitectural spaces, provide the user with the possibility to change some elements 
and to introduce individual features to the environment.

WARUNKI PRENUMERATY: Zamówienia i przedpłaty przyjmowane sq w terminie 
do dnia 10 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty — przez urzędy pocztowe 
oraz oddziały i delegatury ..Kuch . Można również zamówić prenumeratę dokonując 
wpłaty na konto PKO nr 1-6-100020. Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw
».Ruch” — Przedsiębiorstwo Państwowe. Warszawa ul. Wronia 23. Cena egzempla- 

— 20.— zł, prenumerata kwartalna — 60.— zł, półroczna — 120.—zł, roczna
1 zł.
C e n a  p r e n u m e r a t y  z a g r a n i c z n e j  jest o 40% wyższa. Przedpłaty 
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..Kuch , Warszawa, ul. Wronia 23 za pośrednictwem PKO Warszawa, konto 
nr 1-6-100024.
^AZt mj * ? rze b'eŻQce i za lata ubiegłe można nabyć w księgarni Dom Książki -
’«? T ?  ,y ’ Warszawa, ul. Złota 61, oraz w Głównej Księgarni Technicznej, Warszawa 
Świętokrzyska 14
DDACcvte.ktUra” J'est również do . nQkycia w M IĘDZYNARODOW YCH KLUBACH 
PKASY | KSIĄŻKI. Egzemplarze zdezaktualizowane można nabyć w Punkcie Wysył
kowym Prasy Archiwalnej «.RuchllkI “ Warszawa, ul. Nowomiejska 15/17 na miejscu 

?a zaMczeniem pocztowym. INDLKS: 35214.
SUBSCRIPTIONS: $ 18. -  per annum. Address: Export and Import Enterprise 

..Kuch” , Warszawa 1, Wronia 23, P.O. Box 194. Our bankers: Bank
Handlowy S. A. Warszawa. Poland.
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a Importation ,,Ruch", Warszawa 1, Wronia 23, P.O. Box 194. Notre 
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73 .-711.4013.48 (438 - f  469)
Jerzy Olkiewicz — Spatia! forms. Speculatlons concerning the direct introduction of 
modem scułptural construction. into urban landscape — on the occasion of placing 
the sculptures of four Polish artists# in the new college district of Danish town Aal- 
borg.

378.9:72
WYKUSZ — (The studenPs column). Presents the opinions of the students of the 
Department of Architecture of Wrocław Polytechnic, on the subject of Institute 
System introduced there for the first time in Poland, with new organization of 
research and didactic work. The Polytechnic is divided into severa! Institutes, and 
the studies are based on widely understood cooperation with industry and scientific 
bodies.

Resume

624.074:728.001.5 (438)
Lech Tomaszewski — Structures a plateaux. Conclusions venant d'un travail theorique 
execute par Pauteur en coliaboration avec B .Smyrski, aux Etablissements Experi- 
mentaux de PAcademie Varsovvienne des Beaux-Arts, concernant ies essais du’ne nou- 
velle formation des structures de batiments d ’habitation. En employant deux cate- 
gories fondamentales de plaques portables — murs verticaux et planchers horizontaux 
— Pauteur atteigne des structures a grandę elasticite de Pinterieur du batiment, mi- 
nimalement impregne de murs constructeurs, se dinstinguant par une independance 
des couches. Les actuells normes de superficie ne permettent pas la misę a profit de 
surfaces de plus grandę dimension, Iibres de murs constructures. II ne reste que la 
chance d ’une conduite plus ibre des murs separant les locaux, et d ’une plus logique 
formation des elevations.

725.91 (438.11)
Jerzy Józefowicz, Wojciech Zabłocki -  PavilIon d’Expositions de la SARP a la rue 
Foksal a Varsovie. C'est un pavil!on destine a des fonctions multiples, dont la 
principale est celle des jugements des concours de la SARP( ensuite viennent — la
salle des reunions et la salle de cinema. Le batiment a construction vitree, ajouree, 
est lie a Pancien batiment de la SARP, le palais historique des Zamoyski. La char- 
pente d’acier est couverte de tóle d’a!uminium, le recouvrement de la salle se com- 
pose de poutres spatiales a etendue de 12 m.

711.58:728.2(438)
Marian Flejsierowicz — Colonie Winogrady a Poznań. Projet d’une colonie coopera- 
tive pour 70 000 personnes, composee de cinq unites a localisation commode — 
10 minutes de tramway jusqu’au centre de la ville. En tenant compte de la denslte 
de 600-700 personnes sur 1 ha, on evita les cours larges incommodes, en introduisant 
de tres longs (jusqu’a 400 m) batiments de 5 etages a Iocaux M4 «en travers». 
Les appartements plus petits furent localises dans des maisons-points a 13 etages. 
Les services sont localises aux centres des unites d’habitation. Les longs batiments 
sont situes de maniere asymetrique.

72.01:719.1
Zbigniew Gadek -  Formation des objectifs dans le paysage (II). C e st  la seconde 
partie de Particie qui parut dans le numero 2—3/69, qui s’occupe des relations en- 
tre les objectifs et le paysage, provenant: de la configuration du terrain, du reve- 
tement du terrain, des ressemblances des formes des objectifs et du fond du pay
sage, des liaisons des objectifs naturels et de ceux formes par Pintroduction 
d’e!ements supplementaires, ainsi que de la disposition spatiale des objectifs sur 
le fond du paysage. Apres Peva!uotion des relations et la determination des par- 
ticularites d'un objectif idea!, maximalement assujetti au fond du paysage, Pauteur 
examine les exemples d'autostrades, de Iignes de haute tension, de barrages de 
terre et de huttes de bergers.

72.00(438)
Bogumił Rogalski -  Coup dfoeil de derriere une planche a dessiner. Voix de dis- 
cussion sur le theme d’organ?sation de Pelaboration des projets en Pologne, pos
tulant entre autres le changement des formes engourdies de Porganisation, le traite- 
ment de Pelaboration des projets en tant que creativite et non en tant que pro- 
duction, Pattribution aux concepteurs de reels droits d’auteur, ainsi que la liaison 
des unites qui projetent avec celles de Pexecution.

72.01 (049.3)
Janusz Ballenstedt — L'architecte Davioud... Enonciation a Poccasion de Pedition 
polonaise du !ivre de Giedion «Temps — Espace — Architecture», constatant Par- 
chaisme d'estimation des criteres esthet?ques en tant que fondamentaux dans Pap- 
preciation de Parchitecture. Actuellement, 25 annees apres la parution de ce livre, 
c’est la concordance de Parchitecture avec les besoins et les possibilites technigues 
qui represente le critere principal.

711.57:727.3. (479.22)
Krystyna Bierut — Concours pour un projet d’universite a Tbilisi. Discussion sur les 
conditions et sur une des oeuvres non-primees au concours pour un projet de nou- 
veau quartier universitare, comprenant les batiments d'enseignement pour 8 mille 
etudiants, ainsi que les logements pour 3 mille etudiants et 1000 Iogements pour 
le personnel.

Stanisław Rymaszewski 725.91 (667 + 438)
Jacek Chyrosz -  Foire Internationale a Akra, 1967. 6 pavi!!ons stables de marche 
dans la capitale de Ghana, projetes par un groupe d'architectes polonais. Les 
concepteurs principaux: J. Chyrosz et St. Rymaszewski.

711.4.013.48:72.01:73/75 (45)
A. Cz. — Formation de Pespace par Pusager. Elaboration a base d'un artlcle dans 
la pubłication «Casabe!la», presentant les resultats des etudes menees a la Facultó 
d’Architecture de PUniversite a Florence. Les nouve!les conceptions de la forma
tion de Pespace urbanistę et architectonique donnent a Pusager la possibilite d’ef- 
fectuer des changements dans leurs elements et d'obtenir de plus mdividue!s traits 
caracteristiques de Pentourage.

I!



73 :711.4.013.48 (438+ 489)
Jerzy Olkiewicz -  Formes spatiales. Reflexions sur l’introduction directe des moder- 
nes constructions sculpturales dans le paysage urbain — a I'occasion du placement 
de quatre sculptures d’artistes polonais dans un nouveau quartier d’ecoles superieu- 
res dans la ville danoise Aalborg.

378.9:72
WYKUSZ /Colonne des etudiants/ — presente les enonciations des etudiants a la 
Faculte d ’Architecture de l'Universite Polytechnique de Wrocław, sur le systeme 
d’instituts de cette ecole, la premiere en Pologne ou on introduisit une nouvelle 
organisation du travai! scientifique et didactique. Le travail de l'ecole, partagee 
en quelques instituts, est base actuellement sur une collaboration largement com- 
prise avec 1'industrie et les postes scientifiques. De cette sorte le travail de ces 
instituts donnę une direction convenable a la realisation des besoins actuels et 
influence le progres technique dans tous les domaines d'activite de production.

Co^epacamie

624.074:728.001.5(438)
J le x  TOMailiesCKHM — O ll^HTOBŁIX KOHCTpyKIJMHX. KOHCTpyKUjMH 3,n;aHMPł 
c nonepeHiiWMM Hecj/miiM ii CTeHaMM noflBHjm cb coBceM HeAaBHO, OAHaKO 
3Ta KOHCTpyKi^nn Tenepb noJiHOCTbio 3aMeiiHJia npe^KHiie npoAOJibHbie He- 
cym n e  c t c h ł i . H opM ajni3au;MH n o jie3Hbix njiomaAeM m npe^ ejibi npojieTOB  
njiMT nepeKpbiTMśł npMBejJM k  B03HMKHOBennio npocTofó CMCTeMbi HecKOJibKnx 
napaju ie jibH b ix H ecym n x  nonepeH iib ix  cTeH.
IIepBOHa’iajibHo c t c h m  3 t i i  bobboam jim  M3 KMpnMHa. Ten ep b  Bce nam e m x  
AejiaioT deTOHiibiMH m R a iK e  3K ejie30oeTOHHbiMM. B  nocAeAHeM c jiyn a e  
CBońcTBa M aTepnajia Mcnojib3y io T ca  He nojraocTbio, T ax  x a x  n p n  ynoMHHyToił 
CMCTeMe paccTaHOBKit iionepeHHbix CTeH oh h  paSoTaioT b  o ch o b h o m  Ha 
C2KaTne c MMHMMajibHbiMH pacTHniBaioiiJiMMH ycMjmHMH ot BeTpoBOM H arp y3- 
KH MJIM TCMnepaTypHbIX B03ABMCTBMił.
A b t o p  CTaTbM npeA Jiaraer HOByio KOHCTpyKTMBHyio cxeM y 3AaHnn c n pn -  
MeHeHiieM mnTOBbix H ecym n x KOHCTpyKijnn. A b t o p  AaeT HecKOJibKO n pn -  
MepoB pemeHMM, y K a 3biBan n p n  otom , h to  pem eHnśł t b k m x  MonceT SbiTb 
3HaHHTe.nbHO 6 ojibm e, n e n  npMBeABHo mm . O amh  M3 npMBeAeHHbix npMMepoB: 
IlJiocKOCTeHbie m nTbi (flMacfrparMbi) T im a A - B  m CD (pnc. 3) ycTaHOBJieHbi 
npoAOJibFO no OTiiouieHMio k  im a n y  3«anMa noAAepnoiBaioT nonepenHbie  
IAMTbl, AJIMHa KOTOpbIX COOTBeTCTByeT HIMpMHe 3AaHMH, a BblCOTa —  BblCOTe 
T3axca. 3 t h  ia m t b i paccTaHOBjieHbi n ep e3 s t a jk . TaKMM o6p a30M, MeacAy 
hmmm nojiynaeTCH n a  k b >x a o m  STance njionjaA b paBH aa AByM npojieTaM  naHe- 
Jieii nepeKpbiTPiH, k o t o p b ig  nonepeM eiino to  onnpaioTCH Ha nonepeHHyio  
KOHCTpyKI^MK), TO nOABeiHMBaiOTCH k  Hen.
A b t o p  npnBOAHT HecKOJibKO BapnaHTOB KOHCTpyKijnH CTeH M3 uhmtob. IIp a B -  
Aa, aBTop oroBapMBaeTCH, h to  npaKTM HecKne p e3yjibTaTbi npwMeHeHMH 
npeAJiozKeHHoił cxeM bi noKa em e OTCTaioT ot nonęejiaHnn, ho  cnnTaeT, h to  
cxeM e 3Toii npHHaAJienniT SyA ym ee.

725.91(438.11)
E jkm  K )3e4)OBMH —  BbiCTaBOHHbiii naBMJibOH O Sm ecTBa apxprreKTopoB  
(C A P II)  b  B apm aB e. IlaBMjibOH npeACTaBjmeT co6 om n pn cT po n K y  k  CTapnH- 
HOMy ABOpn;y 3 aM0MCKMX, b  k o t o p o m  Tenepb pacnojiojKeH bi opraHM3au;nH 
0 6 in;ecTBa apxMT0KTopoB. CTpoMTejibHbifi oSi^eM naBMJibOHa 2848 KySoMeTpoB, 
m iom aAb 3acTpoMKM —  473 k b aa p aTHbix MeTpa, noAe3Han njiom aAb —  652 
KB. M.

O CIIO BH an c£>yHKIJMH IiaBMJIbOHa —  npOBGAeHMe KO H KypCO B C A P I I .  naBM JibOH  
coctom t i i 3 T p e x  3jieM en T O B : n ep e x o A H O ro  KopM Aopa, 3a jia  m noM emeHM H  
n n o p n , m c K jia A a  C T y jib e B . B  noABajibHOM  S Tan te  p a 3Men^eHbi TexH M H ecKne  
m M HJKeuepHbie cctm , a  rra K x ce  caHM TapH bie y s j ib i .  K o H C T p y K ijn H  naBM Jib- 
OHa C Ta jib H o ił K a p x a e  c  KOJioHHaMM n e p e 3  3 M eTpa b  3 a jie . I l l a r  k o jio h h  
b  A P y r n x  n a cT H x  yM eH b iiieH  ao  2 m 1,5 m . I Ip o jie T  n e p e K p b iT n n  3a jia  —  12 m . 
naBM JibOH n e p e K p b iT  (JjepMaMM npojieTO M  12 m  m bbico to m : 1,5 m 0,75 m . 
K a p n a c  CTeH 3a n o jm e ii  cn jio n iH b iM  ocTeKJieHM eM . C T a jib H b ie  3 JieM eHTbi 
n o K p b iT b i ^aHOAMpoBaHbiM ajiioMMHMeM. noM em eH M e naBM JibOHa O TA ejiano  
MpaM opHOń K p o iH K O fi b o  B c e x  n a cT H x  c n j io im ib ix  CTeH, n o jib i n ap K e T H b ie , 
nOTOAKM OTAeAaHbl AepeBHHHbIMM peMKaM M. n p M  OTAejIKe CTeH M nOJIOB 
H eKO Topbix nOMemeHMM npM M eHHJica rpaHM T.

725.91(438.11)
BoMu;ex 3a6AOitKHM — BbiCTaBOHHbiii iiaBmibOH OSmecTBa apxnTeKTopoB 
(C A P II)  b  B apm ap e. CTpoMTejibCTBo naBMJibOHa b  KanecTBe npMCTpoMKM 
K c t apMHKOMy 3AaiiMK> ABopna 3 aMOMCKMx nocTaBMjio nepeA apxMTeKTopaMH 
3aA any o Si* e a  whchmh  coBpeMeHHOM KOHCTpyKi^MM m coBpeMeHHbix c|)opM 
naBMJibOHa co CTapMKiioii apxM TeKTypoił ABop^a, nocTpoeHHoro b  X V I I I  Beice. 
K a 3ajiocb 6bi, h to  m bccm b  naBMJibOHa npMCTaBJieHHbiM k  i^ejiocTHOM KOMno- 
3ML(MM ABopn;a, a o ji k̂ b h  HeM36ex<CH0 PiapyniMTb cym ecTB yiom ee paBHOBecMe 
u noBjienb 3a co6 om nenpMłiTHi>iM A^oconaHC. O a h b k o , npMMeHeHMe cn jio n i-  
noro ocTeKAeHMH naBMAbOHa em e p a3 AOKa3aAo B03M0 xcH0 CTb Taxo ro  o6-b- 
eAMHeHMH 6 e3 b c h k o t o  HapymeHMH paBHOBecMH o&beMOB m 6 e3 HapymeHMH 
3CTeTMHeCKMX BITCHaTAeHMM. ^eAO B TOM, HTO n p 03paHHbie OrpaHiAeHMH n a-  
BMJibOHa m ero  CBH3b c  OKpy^Kaiomeń TeppMTopneM iip m b o a h t  k  MHMMOMy 
HapymeHMK) O&beKTMBHOrO nOJIOHCeHMH 3pMTejIH ,,BHyTpM” M ,,CHapy2KM” 
naBMJibOHa. HaxoAHCb BHyTpM naBMJibOHa, 3pMTejib He TepneT c b h 3m c  ero  
BHeiHHMM OKpy2KeHMCM, a HaXOAHCb CHapyjKM —  3pMTejIbHO CBH3aH c MK- 
TepbepoM naBMJibOHa. H enp o 3paHHbie nacTM, to  ecTb KaMeHHaa KJiaAKa 
3  ij;o k o jih x , KMHOKaSMHa, cTenbi KOHc|)epeHL(-3aJia m np . cooTBeTCTByioT 
MaccMBHbiM CTenaiyi ABopu;a m m x  B33MMHoe pacnojionceHMe b  npocTpaHCTBe 
He AaeT BnenaTAeHMe HyncepoAHOM npMCTpoMKM.
A b t o p  noAPO^HO ocTaHaBAMBaeTca Ha 3JieMeHTax TaK Ha3biBaeMofi „MajiOM’* 
apxM TeKTypbi naBMJibOHa, noAHepKMBaa HaxoAHMBOCTb m BbiAyMKy aBTopoB 
npoeKTa.
n o  MHeHMio a B io p a  naBMJibOH ne AMineH m HeAOCTaTKOB. H t b k , HanpMMep, 
B036yxcAaeT coMHeHMe B03M05KH0 CTb npMcnocoSjieHMH naBMJibOHa noA b h - 
cTaBOHHbie ije jin . Tlejro b  to m , h to  n po3paHHbie CTeHbi He SjiaronpMHTCTByioT 
3KCn03ML(MM BbICTaBKM, HTO BbI3bIBaeT Heo6xOAMMOCTb yCTaHOBKM AOnOJIHM-



TejibH bix M acKnpyioinM X sjieMeHTOB m f l a x e  3aBeniMBbhmh npo3paH H bix  cTen. 
3 to nocjie,n;Hee CAeAaTb jierKO, ho b otom c jiy n a e  BbicTaBOHHbifł 3aji J in in a - 
ctch flH esH oro  ocBeTjieHMH.

711.58:728.2(438)
M apnaH  4»Ae:racepoBHH — m njiM ii^H biii paiioH  „BMHO^paflbI,, b Il03HaHH. 
A b t o p  KpjiTMHecKii paccM aTpMBaeT npoeK T 3acTpoMKM KOonepaTMBHoro 3KM- 
jiMH^Horo paiiOHa „BM HorpaAbi”  b no3HaHM. P an o H  p a c c w r a H  Ha 70 Tbic. 
XiMTeJieM H SyfleT COCTOHTb H3 HeCKOJIbKMX MMKpopailOHOB n o  8 flo 16 Tbic. 
n e jiO B e K .

BjiaronpH H TH oe p acn o jio x ceH n e  paiiOHa (B cero jin u ib  ^ecHTb MHHyT noe3AKiJ 
TpaMBaeM k  u;eHTpy ropow a) no jiH oe oGopyAOBaHMe BceMii bm^ hmh 6 jia ro -  
yCTpOiłCTBa, #aiOT B03MOACHOCTb nMTaTb Ha^eJKAY, HTO HOBbIM pailOH CTaHGT 
OAHHM M3 AyHIHMX B rOpOAO.

OTJIMHMTe.TIbHaH HGpTa 3aCTpOMKM panO H a — 3TO y3KMe yAJIMHeHHbie AOMa. 
CaM biił 6 o jib m o ił M3 hmx  npoeKTwpyeTCH 400 m . b AAMHy. y 3 K n e  AOMa a ^ iot 
B03M0!?KR0CTb yCTpOHTb AAH Ka^KAOM KBapTMpbl OKHa, BbIXOAHIIi;Me Ha ABe 
npoTHBOnojioxcHbie c t o po h m  CBeTa, m, KpoMe Toro, abiot GoAbinyio skohommio 
3 a  cneT  yMeHbineHMH n n c jia  Topn,eBbix CTeH. ,Zi;oMa npeAycM OTpeHbi b 5 
3Ta3Keił.

B  MMKpopaHOHax D n  E  coxpaH eH  npHHi^Hn aoaghmh Ha tpm  30Hbi. B  n e p -  
BOjł, Hapy^KHon 30He, npM Jiera iom eił k  y jm u;e  c HopMajibHbiM TpaH cnopT- 
h m m  ABMHieimeM, pa3M em eH bi T oproB bie npeAnpMHTMH, oG cA ynniB aiom ne 
t o h k m : nojiHKjniHMKa, r a p a n o i  jiGrKOBbix aBTOManiMH. B o  b to po m , BHyTDeH- 
n e i ł  3 0 n e  pacnoAOJKeiibi 2KiiAbie AOMa, npnTOM Tan, hto b  Ka^KAOił KBapTMpe 
n o  KpaiiH eft M epe oaho okho  bhikoamt Ha n p o cT o p  c oGninpHbiM  bmaom n a  
O K pyncaiom yjo n p n p o A y . B  otom 30He b  ochobhom  He n p  e abmamtch aBTO- 
MOSlIJIbHOrO ABHJKeHMH 3a  MCK.7IIOHeHIieM n0AB03a MeSeAM, KapeTOK CKOpofł 
noMoiAH h  TOMy noAoSHoe. 3 to oGecneHMBaeT noAHyio 6 e3 o n acn o cT b  AeTHM* 
M rpoB bie AeTCKne n jiom aA K n pacnoAOAceHbi n o  npM HiRiny: neM M eHbine 
ABTn, TeM Gamjkg nAOiijaAKa k  AOMy. B  T peT ben 30He, HanGoAee yAaAeHHOil 
ot n ep B o n , pa3M em eH bi AeTCKMe caABi, hcam , LiiKOAa. TaKMM o6pa30M , 2KMAbie 
AOMa pacnoAO>KeKbi ijeH TpajibH o KaK n o  OTHomeHnio k  30He oGcAyjKMBaHMH, 
TaK M AOTCKMX ynpe:?KAeHMń.
B c e  3AaHim pacnoA O K eH bi cboGoaho , Ge3 npnAaHMH K aKoro amGo reoMeTpM- 
n ecK o ro  nopnA K a b i ix  pa3Meiu;eHMM. T o  mjim iiH oe noAOJKeHne 3AaHHH 
npOAMKTOBaHO TOJIbKO peAbe(£>OM TeppilTOpMM.
ABTopbi npoeK T a paiiOHa „BM HorpaAbi” pa3paG0TaAM KOHCTpyKii;mo yHMBep- 
CaAbHbIX C6opHbIX 3.TieMGHTOB KaK AAH nHTPI3Ta5KHbIX, TaK H BbICOTHbIX 
AOMOB.

B  K anecTBe HGAOCTaTKa npoeK T a p a n o n a  cneA yeT yK a3aTb Ha HeKOTopyio 
MOHOTOHHOCTb <$>acaAOB AJH*HHbIX AOMOB. Il03T0M y HeoGxOAMMO 3aHHTbCH 
BnAOTHyio npoeKTiipoBaHMeM TaK Ha3biBaeMOM MaAOii apxnT eK T ypbi, hto 
MOxceT bi-igctm HeKOTopoe pa3HOo6pa3M e b O KpysKenne 3khaom[ HacTn paiiOHa.

72.01:719.1
36nrH eB  ToHAeK — <I>opMMpoBaHHe oStbcktob b neH3a3Ke (2) npoAOAxę:eHMe 
CTaTbn Ha 3Ty 3Ke TeMy, HanenaTaHHOM b  npeA tiA ym eM  HOMepe.
A b t o p  pacnMaTpMBaeT b  cTaTbe coo thoihghhh  B biTeK aiom ne M3 peAbe(J)a
T ep p u T o p im .

A b t o p  m rn ieT : B a ih ih h g  pe.nbe(|)a T ep p u T o p im  Ha (J>opMnpoBaHne oS-beKTa
M05KH0 0XapaKTepi-I30BaTb TaK, HTO — eCJIM n03B0JIHI0T TeXHMHeCKHe 
H CjDMHKHHOHaAbHbie J^CAOBHH — oSfeeKTbl CJieAyeT npMBOAMT B GOOTBeTCTBUe 
«? peAbecpOM TeppM Topim , itpMneM n;ejiecoo6pa3HOCTb TaK oro npMBeAOHMH 
3aBHCHT ot 3KOHOMMHecKnx 4>aKTopoB CTpoMTeAbCTBa. CBH3b c pejibecjpoM 
TeppuTopnM  MOJKeT SbiTb npHMOii, h  b stom  CAynae c|)OpMa oOhbeKTa 6yAOT 
AO HeKOTopoW C T enenn noBTopnTb penecl). 3 tot C A ynan' A y n n ie  B cero  
Bbipa3KaiOT OSTaeKTbl C OAHHaKOBbIM TaSapilTOM H PHTMMHeCKOfł CMCTeMOfł 
3AeMeHTOE, HanpHM ep aaCTponKa O AM H aKO BbIM H  OAHOCeMeMHbIMM AOMaMH, 
h a h  BbicoK oro HanpHAceHMH. CTeneHb noAHMHeHHOCTn oSrbeKTOB neH 3axcy  
MAH AMHHM BblCOKOTO HanpHJKeHHH. CTeneHb nOAHMHeHHOCTM oG^eKTOB n e ił-  
3a?Ky b  3Toił r p y n n e  6AM3Ka npeA eA y cootbg tctbiih . IIp aM an  CBH3b MOA^eT 
GbiTb ocymecTBAGHa m c oS^eKTaM n, b  KOTopbix HiDKroie SAeMeHTbi n p n o G p e - 
TaioT c|)opMy cooTBeTCTByioiiTyio peAbecJjy TeppiiTopHH, a  BepxHMe SAeMeHTbi 
KOHTpaCTMpyiOT. K  TaKMM OS^eKTaM npMHaAAeJKaT AOKOAM 3AaHMM, nAOTMHbl, 
Hbie oG-beKTbl, KOTOpbIX COOTBeTCTBMe C peAbecJ)OM OGyCAOBAeHO TeXHM“ 
necKM M M  n a p a M G T p aM M .

B AaAbHefłmeM aBTop paccM aT pnB aeT  coothoihghmh Me?KAy o&beKTOM 
ii  neM3a3KeM b  CAynae HajiHHHn  iiam  OTcyTCTBMH HaTypaA bHbix mam MCKyCT- 
BeiiHbix oGTbeKTOB, HanpMMep AecoB, 3acTpoiiKM m t . n . CTeneHb noAHMHeH- 
HOCTM aaBMCMT 3AOCb OT CTeneHM KOHTpaCTa. ECAM 3Ke Ha TeppMTOpMM 
cym ecT ByioT p a n e e  nocTpoeH H bie oGhbeKTbi, to AoGaBAeHMe ein;e oahoto 
oS^eK T a He m g h h g t  neH 3axca m 3Aecb mojkho  roB opnT b 06 OTcyTCTBMH k o h - 
TpacTa.
H to K acaeT en  cooTHomeHMH, B biTeK aioinero M3 noAoSMH ćjpopMbi oG-beKTa 
11 (J)OHa nefi3a7Ka, to CTeneHb cootbgtctbiih  oGnbeKTa c neii3a5KeM  3aBMCMT 
ot po a b  oG teK T a n  b  3aBMCMMocTM ot e ro  yCTaHOBKn b neM3a?Ke, MonceT 
HaxoAHTCH Ha npeA eA e noA H oro cootbgtctbmh mam KOHTpaCTa.
CooTHomeHMe B biTeK aiom ee M3 cbh3ii  MencAy MCKyccTBeHHbiM oGfeeKTOM 
m HaTypaAbHbiM OKpyjKeHMeM. B  abhhom  CAynae bo 3mo5kho  (Jdopmm- 
poBaHMe H aTypaA bHoro oGbeKTa, HanpMMep APOBecHbix Haca^AOHMił aah  
C03ABHMH nA aBHoro n e p ex o A a  ot oGTłeKTa k  oKpy^KeHMio.

B  3aKAK>HGHMe CTHTbM aBTop noAPoGHo paccMaTpMBaeT A P y rn e  c|)aKTopbi 
onpeAeAHioiHMe corA acoB arm ocT b mam HaoGopoT KOHTpaCTHOCTb oG-beKTa 
c neił3a5KeM , a  mmghho : bma oGrbeKTa b  3aBMCMM0CTM ot MecTa h b Gaioaohmh 
(Gam3km^  m AaAeKMM nAaHbi), oG^eKTbi b K anecTBe AOMMHaHTbi neM 3ax^Horo 
c|)OHa m n p . K poM e Toro, aBTOp ocraHaBAMBaeTCH Ha BnMCbiBamin b neii3a3K 
aBTOMOGMAbHbIX AOpOr M 3eMAHHbIX nAOTMH.

72.00(438)
EoryMMA PoraAbCKMft — E cam CMOipeTb co  ctopohbi HepTejKHoii a o c k ii. 
A b t o p  KpiiTMKyeT H binen im o io  opraHM3an;Mio apxM T eK T ypnoro npoeKTM po- 
BaHMH b  n o A b in e . B mccto TBopnecKofi paGoTbi naA  npoeKTOM, apxM TeKTopy, 
paG oTaiom eM y b npoeK TH oii K o n ro p e  npnxoAMTCH 3aHMMaTbCH t,npOAyKL(MeJi” , 
to ecTb BM Aanefi HepTeHcen aah  CTpoiiTeAbCTBa. KpMTMKe noABepraeTCH 
CMCTeMa paGoTbi kba  npoeKTOM m cncTeM a B03HarpaiKAeHMH.
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72.01(049.3)
n H ym  BajuieHCTe^T — 06  apxwTeKTope f ta s b io .. .  Peii,eH3MH Ha K ro iry  Te- 
^MOHa „BpeM H — npocTpaHCTBO — apxnT eK T ypa” . A b t o p  pen;eH3MPi cHHTaeT, 
hto K H ura B nepB bie noHBHBHianca M3 nenaTPi 25 jieT TOMy Ha3aA, T e n e p t  bo  
MHoroM  n o T e p a jia  cboio aKTyaabHOCTb, w noAPoSHo A0Ka3biBaeT sto  n o a o -  
PKeHue. A b t o p  nprreoAHT p a #  iiMTaT H3 K n u ra , KOTopbie b CBeTe no3A H eii- 
n ie ro  onBiTa, noKa3BmaK>T HeAaabHOBMAHOCTb re^H O H a. X otb  re^MOH co3A aa 
GoaBHion n  ijeHHbiM TpyA, xoth  a io 6 o ft apxprreK Top MoaseT n o n ep n H y T b  m3 
3TOTO T pyfla  MH02KeCTB0 HflOH, Heo6XOflMMO KpilTMHeCKH nOAXOAHTb K BBI- 
cKa3BiBamiaM  aBTopa peręeH3M pyeMoii KHHm.

725.91(6674-438)
nojiBCKne apxiiTeKTopBi 3a py5ea£OM. Me^KAyHapoAHaa apniapita b  AKKpe 
(raHa) 1—19 <|>eBpajiH 1967 r. O n n cam ie  npoeKTa MeacAyHapoAHOM apMapKii 
3 AKKpe, pa3 padOTaHHoro iiojibckm m ii apxnTeKTopaMn XBipomeM , PbiMa- 
meBCKMM b  coTpyflHHaecTBe c apXiiTeKTopaMM ra^oMCKOPł h  Ilmepa/ęoBCKMM.

711.57:727.3(479.22)
KpMCTHHa B aep yT  — KoHKypc Ha np o eK T YHMBepcHTeTa b  T6iiancM . A btop  
CTaTBH npwHaaa yaacTne b  KOHKypce, He noayHMB k  eoHcaaeHMio npeMMH. 
CTaTBa aBaaeTca othctom  o caMOM KOHKypce m o npncjiaHHBix Ha KOHKypc 
npoeKTax.

711.4.013.48:72.01.73/75(45)
A . H. ^»opMHDOBaHMe npocTpaHCTBa npn ero Hcnoab30BaHHH.. Pei^eH3HM Ha 
flBe CTaTbw noMem;eHHBie b  a cy p H aae  „ K a 3 a 6 e a a a ”  — AOijeHTa JleoHapAO 
CaBMOJiH . ,0  h o b bix  cooTHomeHM ax Mexc,ąy noaB30B aTeaeM  m OKpyacaiomeM  
T eppH T opneii”  h  accHCTeHTa AAoabcjDO H a T a an m i „M 3o6pa3M TeabH oe n cK y cc - 
TBO — ^OpMMpOBaHHe CORCTBeHHOrO nOCTpaHCTBa” .

73.711.4.013.48(4384-489)
E jkh  OabKesnH — IIpocTpaHCTBeHHBie cpopMBi. n o  npnraameHino ropoACKiix 
BaacTEił ropowa AaabSopr b  flaHirn, aeTBipe nojiBCKnx CKyabnTopa yKpacwaii 
OAHy M3 njiomaAeii ropowa cbommm ripopi3BeAeHHHMM. B  CTaTbe aBTop 
paccKa3BisaeT npeAbiCTopmo 3Toro AOCTMaceHua noabCKMX xyA03KHMKOB.

B  ropowe 3a6aoHre b  noabiiie nepHOAnnecKH opraHM3yeTca „EneHHajie 
npoc7paHCTBeHiibix c£>opm ” , KOTopBie B036yAMaM MHTepec y  MHornx iiem i- 
Teaeft HCKyccTBa. BBiCTaBKH CKyabriTypHbix npoM3 BeAeHHfr b  3a6aoHre 
npHMeaaTeaBHBi TeM, hto npoxoAHT ohh noA MeijeHaTCTBOM u noKpoBMTeat.- 
ctbom  M3BecTHoro MaiiiMHOCTpoMTeabHoro 3aBOAa b  3ji6jioHre m npe^cTa- 
BaaioT eoOoił npiiMep cbh 3k  HCKyccTBa c coBpeMeHHoił npoMBmuieHHOCTBio. 
O^Hy M3 BBiCTaBOK noceTPia npeACTaBMTeaB AaTCKoro TeaeBHAOHMa, KOTopBiii 
no B0 3 BpameHMH Ha poanny noMor opraHM30BaTB nOAoSHbipi „BMeHHaae” 
b  Aaat6opre, Toace iioa  noKpoBMTeabCTBOM AaabSoprCKoro ManiMHOCTpoM- 
TeatHoro 3aBOAa. HeTbipe noabCKMx CKyabnTopa noayHuaii b  pe3yabTaTe 
ycnexa cboh x  npow3BeAeHHił Ha BbiCTaBKe, npeAJioaceHwe yKpacHTb hmh 
yam jbi ropoAa. A btop  CTaTbH paccKa3biBaeT o npoH3BeAGHHHx n o a b C K M X  

CKyabnTopoB pi o tom , Kanoe BnenaTaeHHe ohh npoM3BOAHT, CyAynn nocTaB- 
aeHbi Ha naomaAPi b  HaTypaabHyio npoeKTHyio BeanHMHy.

378.9:72
B B IK Y IU  (MoaoA02KHaH CTpaHMHKa). Pa3Aea atypHaaa peAaKTnpyeMbiił cTy- 
AGHTaMH. IlpeACTaBaeHbi BbiCKa3biBaHPia cTyAOHTOB ApxnTeKTypHoro ot~ 
AeaeHMH BpoijaaBCKoro noaMTexHHHecKoro HHCTMTyTa o hobom opraHH3au;MH 
oSyneHiiH HHCTMTMTCKoro TPina. HayHHan m neAarorMHecKaa pa60Ta ocy- 
mecTBaaeTCH HecKoabKPiMii MKCTMTyTaMPi m 6a3PipyeTca Ha himpokom  co- 
TpyAHMHecTBe c npoMbimaeHHOCTbio n HayHHbiMH yHpe^KAGHMHMH.

Na prośbę Wydawnictwa Interpress zamieszczamy poniższy komunikat:
,.Wydawnictwo Interpress w związku z wydaniem publikacji ,.Budownictwo 
i architektura w Polsce 1945—1966"  uprzejmie przeprasza prof. dr Jana Za
chwatowicza za niedostarczenie autorskiej korekty tekstów książki, co unie
możliwiło Mu wgląd w ostateczną formę dzieła.

Warszawa, styczeń 1969 r. Wydawnictwo Interpress

W związku z zamieszczonym w numerze 9!67 , .Architektury” życiorysem prof. 
Juliusza Żórawskiego, otrzymaliśmy 3.l.br. następujące wyjaśnienie cd siostry 
Profesora, pani L. Paprockiej:
„Matka moja, córka profesora Uniwersytetu Technologii w Petersburgu, była 
Polką i wielką patriotką. Rzeczywiście była utalentowaną pianistką, ale oso
bą nieśmiałą, n/e występującą nigdy i nigdzie publicznie. Nie może więc 
być mowy o występowaniu wobec zaborcy, Mikołaja II, a cóż dopiero o po
zycji nadwornej pianistki.
Ponieważ jako córka uważam wiadomość taką za krzywdzącą pamięć mojej 
Matki, uprzejmie proszę o umieszczenie odpowiedniego sprostowania w „Ar
chitekturze'' .
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Przegląd problemów krajowych

SPRAWOZDANIA Z POSIEDZEŃ KOMISJI NAUKOWYCH. TOM XI/2, LIPIEC-GRU
DZIEŃ 1967 R.

Zamieszczamy w skrócie prace przedstawione na posiedzeniu Komisji Urbanistyki 
i Architektury w dn. 7 grudnia 1967 r. Przewodniczył doc. Tomasz Mańkowski, który 
przedstawił własną pracę pt. „Propozycja głównych kierunków badań naukowych w zak
resie architektury mieszkaniowej’1.
Badania naukowe w zakresie architektury mieszkaniowej ze względu na jej charak
ter: pełną powszechność, masowość i wielokrotną powtarzalność obiektów, przy rów
noczesnej dysproporcji pomiędzy potrzebami a możliwościami ich zaspokajania upo
ważniają do potraktowania prognoz dotyczących tych badań jako wyodrębnionych z 
całokształtu badań w dziedzinie architektury. Przez badania w zakresie architektury 
mieszkaniowej rozumie się badania związane z warsztatem architektonicznym.
Potrzeby ilościowe dotyczące budownictwa mieszkaniowego, wynikające z nie zaspo
kojonych dotychczas potrzeb, przyrostu naturalnego, zużycia technicznego i użytkowego 
istniejącej substancji mieszkaniowej, rozwoju społecznego i związanego z nim wzrostu 
wymagań będą powodowały, że do roku 1985 (i dalej) problem mieszkaniowy będzie 
przede wszystkim zagadnieniem ilościowym.
Niezbędne staje się określenie parametrów jakościowych, przy których zachowaniu war
tości użytkowe mieszkania są zachowane. Wartości, które określi współczesna wiedza, 
a nie działania intuicyjne i administracyjne. Pozwoli to na świadome prowadzenie 
polityki mieszkaniowej. Podstawowym zadaniem naukowym w architekturze mieszka
niowej staje się określenie potrzeb człowieka i jego rodziny odnośnie do mieszkania 
i uzyskanie tą drogą teoretycznej dysproporcji jakości.
Niezbędnym zadaniem naukowym staje się opracowanie poprzez analizę potrzeb i po
siadanych środków praktycznej dyspozycji jakości.
Prace projektowe prowadzone są w oparciu o tradycyjny warsztat architektoniczny. Po
szerzający się zakres zadań, wzrastająca ilość dyscyplin związanych z procesem pro
jektowania architektonicznego, zwiększająca się dynamicznie różnorodność bazy ma
teriałowej powoduje, że dla dokonania prawidłowego wyboru, czyli decyzji projekto
wej, dotychczasowe metody projektowania przestały być wystarczające.
Zasadniczym zagadnieniem w procesie formowania budownictwa mieszkaniowego staje 
się ustalenie metod projektowania pozwalających na uzyskanie w oparciu o odpowied
nie badania optymalnej decyzji projektowej.
Można zaryzykować twierdzenie, że badania dotyczące wymienionych zagadnień zaliczyć 
trzeba odnośnie do: 1) teoretycznej dyspozycji jakości do grupy badań podstawowych, 
2) praktycznej dyspozycji jakości do grupy badań stosowanych, 3) decyzji projektowej 
do grupy prac rozwojowych.
Złożoność całego procesu oraz współzależność pomiędzy poszczególnymi grupami po
wodują, że badania powinny być prowadzone w tych grupach w oparciu o skonstruo
wane modele matematyczne ujmujące całokształt problematyki związanej z badaniami 
w zakresie architektury mieszkaniowej.
Badania we wszystkich trzech grupach powinny dotyczyć całokształtu zagadnień zwią
zanych z projektowaniem mieszkaniowym, tj. formowania mieszkania, wyposażenia 
mieszkania, zestawienia mieszkań, formowania zespołów.

*

Sprawom mieszkaniowym poświęcona była również praca Jana Jacka Meissnera pt. 
„Użytkowane parametry typowego budownictwa mieszkaniowego. Kształtowanie miesz
kania” . Autor zwraca uwagę, że masowość powstającego budownictwa mieszkanio
wego i związane z tym nakłady społeczne wymagają pełnego uzasadnienia funkcjo
nalnych i technicznych rozwiązań mieszkań. Zadania te można spe.nić poprzez obiek
tywne określenie potrzeb człowieka dotyczących mieszkania, których zestawienie wyz
naczy postulowany standard mieszkaniowy.
Związek istniejący pomiędzy ilością a jakością budowanych mieszkań wpływa zaz
wyczaj ograniczająco na przyjętte rozwiązania i może stać się przyczyną powstania 
mieszkań nie spełniających już swych zadań użytkowych. Określenie standardu rozu
mianego jako zestawienie potrzeb może zapobiec temu zjawisku i pozwolić na ok
reślenie dopuszczalnych dolnych granic, przy których mieszkanie we właściwy jesz
cze sposób spełnia swoją rolę.
Trzecią spotykaną metodę stanowią wywiady badające opinię użytkowników o miesz
kaniu. Wartość tej metody pomniejszona jest przez istnienie potrzeb nieuświadomio
nych, z natury rzeczy nie wykazanych wśród wyników badań.
Wydaje się. że postawiwszy sobie za cel obiektywne i precyzyjne określenie wartości 
użytkowej mieszkania rozumienej jako zaspokojenie potrzeb człowieka w tej dziedzi
nie, należało opracować metodę pozwalającą na jednoczesne określenie kompletnej 
listy tych potrzeb, a więc przede wszystkim zbadać mechanizm ich powstawania. 
Potrzeby są elementem osobowości, jej właściwością nabytą, kształtowaną przez śro
dowisko i działanie, Przyjmując, że działanie (praca, nauka, zabawa itp.) stanowi 
nieodłączny atrybut określonej formacji kulturowej — środowisko staje się zasadniczym 
przedmiotem analizy mającej na celu określenie istniejących i powstających potrzeb. 
Warunkiem uzyskania kompletnej listy potrzeb człowieka dotyczących mieszkania jest 
więc objęcie badaniami takiego zakresu pojęcia środowiska, który by zawierał 
wszystkie elementy wpływające w istotny sposób na kształtowanie się potrzeb oraz 
uporządkowanie tych elementów w integralny system czynników elementarnych stano
wiący właściwy przedmiot analizy.
Termin „środowisko” określono w pracy jako zespół wszystkich czynników oddziałujących 
bezpośrednio lub pośrednio na człowieka w określonej przestrzeni. Obejmuje on swym 
zasięgiem: naturalnie lub sztucznie ukształtowane warunki biologiczne i fizyczne,
wytworzone przez człowieka warunki ekonomiczne oraz, stanowiące ich nadbudowę, 
warunki kulturowe. Podział tych elementów na poszczególne czynniki stanowi świa
domie wprowadzone uproszczenie niezbędne przy rozległości analizowanego materiału, 
Otrzymane wyniki autor zestawił w odpowiednie tabele, co pozwala na kontrolę 
prawidłowości dostosowania poszczególnych elementów mieszkania do zmiennych czyn
ników środowiska i związanych z nimi potrzeb człowieka.

*
Użytkowym parametrom typowego budownictwa mieszkaniowego poświęciła również 
swoją pracę Zofia Nowakowska, zajmując się szczególnie sprawą kształtowania wy- 
posażenia i ośrodków funkcjonalnych mieszkania.
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Autorka stwierdza, że punkt wyjścia przy kształtowaniu wyposażenia i ośrodków funk
cjonalnych mieszkania powinno stanowić uwzględnienie pełnego zaspokojenia potrzeb 
człowieka dotyczących sprzętów i przestrzeni użytkowania.
Potrzeb nie monża określać drgą inwentaryzacji — rodzą się bowiem głównie w pro
cesie zaspokajania — mogą więc być zawyżone lub zaniżone w zależności od pozio
mu rozwoju sił wytwórczych i stosunków produkcji. Nieuświadamiane są również z 
powodu szeregu innych czynników. Określenie potrzeb w odniesieniu do sprzętu 
i przestrzeni użytkowania stanowi od pewnego czasu przedmiot zainteresowania spec
jalistów — przykładem może być zaakceptowanie powyższego problemu podczas zor
ganizowanego przez CIB w 1966 r. w Londynie Sympozjonu, którego ogólnym tematem 
były „zależności pomiędzy ludzkimi wymaganiami a projektowaniem budynków” . W  
Polsce zagadnienie potrzeb dotyczących sprzętu (wyposażenie meblowe zarówno prze
nośne, jak i wbudowane oraz wyposażenie techniczne związane z siecią instalacyjną) 
i przestrzeni użytkowania analizowano w IUA, a w szczególności w IWP. Nie wyodręb
niono jednakże jakościowych potrzeb użytkownika w sposób pozwalający na sporzą
dzenie usystematyzowanego ich zestawu dla każdej zbiorowości ludzkiej.
Praca jest próbą kompleksowego określenia jakościowych potrzeb człowieka w odniesie
niu do tych elementów — przeprowadzoną z wykorzystaniem aktualnego stanu badań, w 
oparciu o przyjętą metodę.
Potrzeby kształtują się jako stany zależne od przebiegu procesów fizjologicznych 
i psychicznych człowieka. Chcąc określić interesujące nas potrzeby, trzeba przeanali
zować użytkowanie. Na przebieg procesów fizjologicznych i psychicznych w trakcie 
użytkowania działają sprzęty i przestrzenie swoimi cechami i umiejscowieniem, na 
nie z kolei mają wpływ obiektywnie istniejące czynniki działające w trakcie tegoż 
użytkowania. Dla określenia i uporządkowania potrzeb jakościowych w odniesieniu 
do sprzętu i przestrzeni użytkowania słuszne wydaje się przyjęcie metody okreś
lenia obiektywnie istniejących czynników, a następnie przeanalizowania ich oddzia
ływań na sprzęt i przestrzeń użytkową pod kątem prawidłowego przebiegu procesów 
fizjologicznych i psychicznych u użytkownika, uwzględniając przy tym konieczność 
rozpatrywania czynników w trakcie użytkowania w danej chwili i na przestrzeni 
czasu — aby określić również potrzeby, które mogą wystąpić w przyszłości. 
Uwzględniając fakt, że sprzęt i przestrzenie użytkowe w procesie użytkowania po
zostają w kontakcie z człowiekiem, z przedmiotami użytkowanymi przez człowieka 
oraz z układem przestrzennym — obiektywnie istniejące czynniki systematyzuje się we
dług następujących grup zagadnień: I. Funkcje wykonywane przez człowieka w mieszka
niu; II. Struktura psychofizyczna człowieka; III. Struktura osobowa gospodarstwa do
mowego; IV. Struktura przedmiotów użytkowanych; V. Układ przestrzenny pomieszczeń, 
w których mają się znaleźć sprzęty i przestrzenie użytkowania.
Przeprowadzona analiza pozwala na dokonanie próby pokazania zależności pomiędzy 
określonymi w pracy potrzebami jakościowymi dotyczącymi sprzętu i przestrzeni użyt
kowania a ich cechami i umiejscowieniem.

*

Trzecią pracę na temat użytkowych parametrów typowego budownictwa mieszkanio
wego przedstawił Jerzy Chronowski, poświęcając ją  sprawie zestawienia mieszkań.
Skupienie realizacji mieszkaniowych w miastach w wielotysięczne jednostki urbanis
tyczne z jednej strony, a scentralizowanie ich w rękach ogólnospołecznego inwes
tora budującego dla anonimowych w zasadzie użytkowników — z drugiej, spowodowa
ło, iż straciła na znaczeniu konieczność lokalizowania w określonym budynku pełnego 
asortymentu struktury rodzinnej.
Rozpowszechnienie rozwiązań budynków czy segmentów, których celem było zapew
nienie możliwości stosowania wszystkich kategorii mieszkań, niezależnie od przyjętego 
typu komunikacyjnego i konstrukcyjnego, doprowadziło do podporządkowania układów 
funkcjonalno-przestrzennych mieszkań dezyderatom ich zestawienia i technologii reali
zacji.
Rozpatrywanie poszczególnych kategorii mieszkań w oderwaniu od układów komu
nikacyjnych budynków ,a więc konkretnej lokalizacji mieszkania w budynku, wzajem
nych zależności i powiązań mieszkań w ich zestawach, pozwala na położenie nacisku 
w rozwiązania funkcjonalnych mieszkań na znalezieniu optimum danej kategorii 
mieszkania.
W pracy przeanalizowano aktualny stan badań problemów związanych z zestawieniem 
mieszkań w budynki, przeprowadzono systematykę wielorodzinnych budynków miesz
kalnych (w czterech aspektach: stref wysokościowych, układów komunikacji poziomej, 
nasycenia komunikacją pionową i ukształtowania bryły) oraz sprecyzowano używane 
pojęcia.
Przedstawiono uszeregowanie czynników wpływających na kształtowanie mieszkań 
i ich zestawów, a następnie przeanalizowano je omawiając najszerzej czynniki bez
pośrednio wyrażające się w projektowaniu. Systematyka dzieli czynniki na cztery gru
py: struktura rodzinna, standardy (mieszkań i budynku), technologia realizacji, eko
nomia realizacji i eksploatacji. W grupie standardów mieszkań rozróżniono: standard 
przestrzeni, wyposażenia, izolacji mieszkańców, nasłonecznienia i naświetlenia, wy
miany powietrza, łączności z przestrzenią zewnętrzną oraz zmienności użytkowania. 
Standardy budynku to: standard komunikacji wewnętrznej, intymności mieszkania, usług 
Dodstawowych i wyposażenia technicznego, naświetlenia i wymiany powietrza, prze
strzeni komunikacyjnych, warunków termicznych, widoków i przestrzeni oraz bezpie
czeństwa. W grupie czynników ekonomii realizacji i eksploatacji wyróżniono czynniki: 
wartości użytkowej, kapitalności, wykorzystania przestrzeni budynku, wykorzystania te
renu oraz nakładów na realizację i eksploatację.
Rozważono wzajemne powiązania i wpływy omówionych czynników w formie współ
zależności. dając ogólne ustalenia ich hierarchii. Analiza współzależności czynników 
umożliwia obserwację prawidłowości i konsekwencji zmian powodowanych w kształ
towaniu mieszkań i ich zestawów przez przyjęcie określonych wartości czynników. 
Wyżej omówiona problematyka stanowi teoretyczną podbudowę dla studium projek
towego podstawowych elementów struktury budynków i przykładów ich zestawiania. 
Zasadniczą częścią studium, która wzięła sobie za cel poszukiwanie optymalnych 
rozwiązań funkcjonalnych poszczególnych kategorii mieszkań, jest seria typów tych 
podstawowych elementów struktury budynku, wytworzona dla umożliwienia ich wyse
lekcjonowania i poszukiwania optymalnych dla nich układów komunikacyjno-przestrzen- 
nych budynków mieszkalnych. Marginesowo pokazano charakterystyczne elementy uk
ładów komunikacji pionowej oraz przykłady zestawiania mieszkań i węzłów złożonych 
z elementów komunikacji w budynki.
Studium projektowe zostaje zanalizowane z punktu widzenia wpływu gabarytów 
(rozpiętości i głębokości) mieszkań na rozwiązania funkcjonalne oraz ich predesty- 
nacji do lokalizowania w poszczególnych typach budynków mieszkalnych.
Rozpatrzono serie typów mieszkań poszczególnych kategorii, przedstawiając w tabe
lach: wartości funkcjonalne mieszkań (na podstawie wybranych kryteriów), wyniki
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analizy lokalizacji wejścia w mieszkaniach (jako determinanty możliwości zestawień), 
rozpiętości i głębokości poszczególnych wielkości mieszkań oraz warunki naświetle
nia i wymiany powietrza tych mieszkań.
Prześledzono możliwości zestawień mieszkań w poszczególnych typach układów ko
mu ni kacyjno-przestrzennych budynków.

W IADOM OŚCI INSTYTUTU WZORNICTWA PRZEMYSŁOW EGO NR 9-10/1968 R.
W artykule pt. „Kursy projektowania formy wyrobów przemysłowych’* Wanda Pohoska
podkreśla, że poprawa i nowoczesność produkcji przemysłu maszynowego, czyli 
technicznych wyrobów powszechnego użytku i środków produkcji, jest na obecnym 
etapie rozwoju gospodarki polskiej jednym z zadań pierwszoplanowych. Miernika
mi służącymi za podstawę oceny wartości tych wyrobów są cztery główne kategorie 
kryteriów: techniczne, ergonomiczne, estetyczne i ekonomiczne. Współczesne tendencje 
w projektowaniu, oparte na przesłankach naukowych i praktycznych, zmierzają do 
uwzględniania wszystkich wymienionych kryteriów w procesie opracowywania wyrobów 
przemysłowych, co jest jednoznaczne z koniecznością podejmowania kolektywnej 
pracy przez specjalistów różnych zawodów, a więc odpowiednio: techników ergo- 
nomistów, projektantów form przemysłowych i ekonomistów.
Ze względu na fakt, że jedno z czołowych miejsc w przygotowaniu produkcji prze
mysłu maszynowego zajmują konstruktorzy, których studia techniczne nie zaznajomiły 
z humanistycznymi aspektami tej produkcji, oraz biorąc pod uwagę konieczność po
dejmowania pracy zespołowej. Instytut Wzornictwa Przemysłowego prowadzi od roku 
1966 kursy dla konstruktorów, zaznajam iające ich z problematyką plastyczną i ergo
nomiczną projektowania.
Kursy te, przygotowujące konstruktorów do współpracy z projektantami form przemys
łowych, prowadzone są w ścisłym porozumieniu z Departamentem Techniki Minister
stwa Przemysłu Maszynowego. Ministerstwo dokonuje wyboru branży przemysłu, z któ
rej mają się rekrutować uczestnicy danego kursu, zgodnie z ustaloną przez siebie 
hierarchią potrzeb oraz decyduje o zasięgu szkolenia z punktu widzenia rejonów 
kraju, w których położone są zakłady przemysłowe.
Forma organizacyjna kursów uzależniona jest od lokalizacji typowanych zakładów 
przemysłowych. Dla konstruktorów z zakładów położonych na terenie Warszawy i oko
lic prowadzi się kursy z częściowym oderwaniem od pracy, a dla konstruktorów z innych 
miejscowości -  kursy stacjonarne. Przeciętny czas trwania kursu wynosi 30 dni. 
Kandydaci na kurs muszą spełniać następujące wymagania:
-  posiadać wyższe lub średnie wykształcenie techniczne i co najmniej 2-letni staż 

pracy w zakresie projektowania wyrobów określonej branży przemysłu,
- zajmować stanowisko kierownicze w działach projektowo-konstrukcyjnych, bądź śta-

nowiska st, konstruktorów i konstruktorów,
-  mieć uzdolnienia bądź zainteresowania plastyczne.
Selekcja kandydatów odbywa się na podstawie odpowiedzi na odpowiednio przy
gotowane ankiety. Ze względu na bardzo praktycystyczny charakter kursów, polega
jący na dość znacznej przewadze ćwiczeń, które wymagają indywidualnego nadzoru 
wykładowców nad każdym słuchaczem, na kursy przyjmuje się niewielką liczbę osób, 
od 15 do 20.
Dotychczas przeprowadzono cztery kursy, które objęły konstruktorów z następujących 
dziedzin przemysłu:

I kurs — przemysł obrabiarek i narzędzi oraz przemysł maszyn budowlanych (za
kłady warszawskie),

II kurs — przemysł elektroniczny i teletechniczny oraz przemysł automatyki i apa
ratury pomiarowej (zakłady warszawskie),

III kurs -  przemysł ciągników i maszyn rolniczych (zakłady z całej Polski),
IV kurs -  przemysł zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego (zakłady

z całej Polski).
Ramowy program kursów obejmuje cztery główne grupy przedmiotowe: teoretyczne 
podstawy wzornictwa przemysłowego, zagadnienia plastyczne, ergonomię i projek
towanie. Dodatkowo, w zależności od potrzeb danego przemysłu i istniejącego ma
teriału dydaktycznego, do programu wprowadza się sesje na temat tworzyw sztucz
nych i na temat badań użytkowych.
Każdy kurs jest ściśle dostosowany do branży przemysłu reprezentowanej przez ak
tualnych słuchaczy, ponadto — ze względu na precedensowość prowadzonego szko
lenia w skali krajowej i zagranicznej — programy kolejnych kursów są stale dos
konalone zarówno z punktu widzenia treści przekazywanych wiadomości, jak i form 
nauczania.
Pierwsza grupa przedmiotów, teoretyczne podstawy wzornictwa przemysłowego, trak
towana jest jako wprowadzenie do zajęć. Obejmuje ona następujące wykłady: for
ma wyrobów przemysłowych a proces ich użytkowania; prolbematyka plastyczna 
współczesnego wzornictwa przemysłowego; społeczne i gospodarcze tło rozwoju 
wzornictwa przemysłowego.
Zadaniem przedmiotów plastycznych jest pobudzenie wrażliwości i wyobraźni plas
tycznej osób szkolonych oraz wykazanie im konieczności świadomego stosowania 
środków wyrazu plastycznego w projektowaniu formy wyrobów przemysłowych, w ścis
łym powiązaniu z właściwościami użytkowymi tych wyrobów.
Dalsze przedmioty to rysunek odręczny, zajęcia z barwy, kompozycja brył i płasz
czyzn, z liternictwa, modelowanie, kolejny przedmiot to ergonomia. W programie 
są również inne zajęcia. Końcowe zajęcia kursowe poświęcone są problemom pro
jektowania formy wyrobów przemysłowych.
W celu ustalenia stopnia efektywności kursów Zakład Szkolenia IWP przeprowa
dza dwa rodzaje badań: ankietę bezpośrednio po zakończeniu kursu oraz wywia
dy z absolwentami po upływie stosunkowo dłuższego czasu (pół roku lub rok i wię
cej), uzupełniane analizą plastycznych i ergonomicznych aspektów projektów wyko
nanych w tym czasie przez konstruktorów.
Szersze omówienie wyników tych badań znajdzie czytelnik w artykule zamieszczonym 
w numerze 2/1968 r. Biuletynu Rady Wzornictwa. Tu należy podkreślić jedynie, że 
niezależnie od uwag krytycznych, pomocnych w udoskonalaniu tematyki i form or
ganizacyjnych kursów, zarówno sami konstruktorzy, jak i projektanci form przemys
łowych, z którymi konstruktorzy ci nawiązali współpracę, zgodnie bardzo pozytyw
nie oceniają przydatność kursów. Ocenę tę potwierdza analiza projektów wyrobów 
przemysłowych wykonanych po kursie przez konstruktorów w ich zakładach pracy.

Opr. R. S .
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Zaledwie przed kilkunastu laty zaczęto stosować 
nośne ściany poprzeczne w budynkach mieszkal
nych; system ten powoli wyparł powszechnie 
przed tym używane struktury ścian podłużnych. 
Normalizacja powierzchni użytkowych i rozpię
tości płyt stropowych doprowadziła do prostych 
schematów równoległych do siebie ścian noś
nych, pomiędzy którymi pozostaje miejsce do 
zaprojektowania mieszkań.
Początkowo ściany wykonywano z cegły, obecnie 
jednak pierwszeństwo uzyskał beton. Charaktero
wi wewnętrznych sił występujących pod wpływem 
obciążeń właściwie najlepiej odpowiada mur ce
glany, przeważa tutaj bowiem zdecydowanie zwy
kłe ściskanie. Zamiana cegły na beton przy za
chowaniu tego samego schematu pracy oznacza 
niepełne wykorzystanie fizycznych własności dru
giego materiału — myślę zwłaszcza o doskona
łej pracy na zginanie tarcz betonowych lub lek
ko zbrojonych.
W należącej już do przeszłości technice podłuż
nych ścian nośnych bardziej starano się cegla
ne mury „rozruszać” różnymi nadprożami lub 
przesklepieniami, niż obecnie czyni się to z be
tonowymi ścianami poprzecznymi. Pozostają one 
niemal bez wyjątku tępymi prostokątnymi, tar
czami, których zewnętrzne grzbiety albo są 
głównymi pionowymi elementami elewacji, albo 
są w tych elewacjach starannie zamazywane. 
O tym, jak za pomocą różnych akcesoriów ele
wacji — balustrad balkonowych, gzymsów, rynien 
itp. -  walczy się z pionowym grzbietem pop
rzecznej ściany dla stworzenia pozorów odmien
nej struktury budynków, można by napisać gru
bą książkę.
Ten stan rzeczy w kształtowaniu struktur budyn
ków mieszkalnych ośmiela mnie do przedstawie
nia teoretycznych prób nieco innego działania, 
prób robionych wprawdzie przed dziesięciu la
ty, ale -  mam nadzieję -  jeszcze aktualnych. 
Pozostawiając na uboczu uwarunkowania techno
logiczne, w abstrakcyjnie ujętej strukturze bu
dynku dadzą się wyodrębnić dwie zasadnicze 
kategorie płyt nośnych: pionowe ściany i pozio
me stropy. W najogólniejszym schemacie mogą 
one być przedstawione w postaci układów wie- 
lobocznych modułów płaskich zestawianych ze 
sobą w rygorach przestrzennych siatek, tak jak 
to zrobiono dla modułu kwadratowego — ryc. 1. 
Ograniczymy się na początku do zestawów zam
kniętych prostopadłościenną formą ścian zewnę
trznych budynków, ażeby być w zgodzie z nie
podważalną, jak dotąd, zasadą najmniejszej 
zewnętrznej powierzchni.
W ten sposób będę mówił o najprostszych przy
padkach form, których przypadki ogólne są swo
bodną trójkierunkową zabudową przestrzeni.
Nie podejmując tutaj interesującej i czekającej 
na opracowanie klasyfikacji możliwych wariantów 
zestawów sygnalizowanych na ryc. 1, przedsta
wię kilka wybranych przykładów uszeregowanych 
w dwóch grupach zależnie od sposobów połą
czeń pomiędzy płytami. Grupa I charakteryzo
wać się będzie liniowym połączeniem, a grupa 
II połączeniem punktowym; tę drugą grupę mo
żna właściwie nazwać tarczowo-słupową, ponie
waż w jej płytach wytwarzają się słupy w liniach 
nasileń przebiegu sił łączących punkty styku — 
ryc. 2
Rozpocznę od układów prostokątnych z grupy I; 
tarcze typu A -  B ii C — D na ryc. 3, ustawione 
równolegle do zewnętrznych podłużnych linii pla-
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nu, podtrzymują poprzeczne tarcze o długości 
równej szerokości pasma budynku i wysokości 
jednej kondygnacji. Tarcze te występują w ryt
mie co drugiej kondygnacji.
Struktura nośna, przedstawiona na ryc. 4, przej
muje poziome płyty stropowe, które na zmianę 
są kładzione na górnych grzbietach tarcz po
przecznych lub podwieszane od spodu do ich 
grzbietów dolnych.
Otrzymujemy odległości pomiędzy ścianami po
przecznymi na każdej kondygnacji równe po
dwójnej rozpiętości prefabrykowanych płyt stro
powych (np. 12 m); wysięg wspornika ściany mo
że być bez trudu równy trzykrotnej wysokości kon
dygnacji (np. 9 m). W kompozycji elewacji po
dłużnych przełamana została ciągłość grzbietów 
poprzecznych ścian, ściany i płyty stropowe two
rzą siatkę prostokątów przesuniętych w co dru
giej warstwie — ryc. 5. Zastosowanie mieszkań 
wielopoziomowych pociąga za sobą eliminację 
niektórych płyt stropowych z płaszczyzny elewacji, 
wprowadzając do tej siatki dodatkowe możliwoś
ci kompozycyjne sygnalizowane na modelu na 
ryc. 6.
Pionowe tarcze mogą przyjmować różne położe
nie w obrysie planu, przy czym skrajne położenie 
w liniach podłużnych elewacji każe poprzecznym 
tarczom pracować na zginanie na rozpiętości 
równej szerokości budynku; tracimy wprawdzie 
na oświetleniu wnętrz, ale zyskujemy jeszcze wię
ksze powierzchnie wolnego od ścian planu -  
ryc. 7.
Przekręcenie pionowych tarcz z położenia rów
noległego do osi podłużnej w położenie do niej 
prostopadłe, jak na ryc. 8, pozostawia co drugą 
kondygnację prawie wolną od tarcz poprzecz
nych.
Ponadto ściany-wsporniki mogą występować w 
dowolnych mieszanych układach, odchodząc na 
jedną lub drugą stronę tarcz pionowych, różnie 
w poszczególnych partiach budynku i pod do
wolnym kątem do jego podłużnej osi.
Przykłady z ryc. 9 i 10 obrazują całą klasę sa
modzielnych lub łączonych w pasma układów 
centralnych, w których pionowe tarcze tworzą 
zamknięte wieloboki trzonów wewnętrznych, 
szczególnie korzystnych dla budynków wysokich. 
Pierwszym reprezentantem grupy II jest układ 
tarczowo-słupowy na ryc. 11, oparty na planie 
siatki kwadratowej usytuowanej pod kątem 45° 
do podłużnej osi budynku; tarcze nośne zmie
niające położenie w co drugiej warstwie mają 
wspólne punkty w węzłach tej siatki.
Podobną, lecz rozrzedzoną strukturę nośną przed
stawia model na ryc. 12, który posłużyć może ja 
ko przedstawiciel szerokiej kategorii pochodnych 
form zbudowanych na planach wszystkich dostę
pnych siatek płaskich.
Dla przykładu -  na planie siatki regularnych 
sześcioboków — ryc. 13 — nośne tarcze łącząc 
po dwa słupy wzdłuż trzech głównych kierunków 
siatki powtarzają swe układy w co trzeciej kon
dygnacji. Płyty stropowe mają oczywiście kształt 
sześcioboczny, przy czym są one na dwóch bo
kach F — E i B — C podparte, na dwóch bokach 
F -  A i D -  C podwieszone, a pozostałe są 
wolne. Na marginesie warto zauważyć interesu
jący teoretyczny problem wyznaczania układów 
spełniających warunek -geometrycznej niezmien
ności przy najmniejszej liczbie użytych modułów 
tarczowych w danej siatce przestrzennej.
Wydaje się jednak, że najciekawszą cechę oma
wianej grupy stanowi nie sygnalizowane wyżej 
bogactwo kształtowania regularnych i powtarzal
nych struktur, ale przede wszystkim możliwość 
ustawiania tarcz w poszczególnych warstwach- 
kondygnacjach w sposób od siebie niezależny, 
byle tylko zachowane były wspólne punkty od
powiadające pionowym słupom. Niech skromnym 
przykładem takiego działania będzie model z 
ryc. 15, stanowiący fragment dwóch niezależnych 
warstw o liniach słupowych w węzłach siatki 
kwadratowej.
Przedstawiona w tym modelu swoboda kształto
wania jest tak przekonująca, że zwalnia to od 
przytaczania dalszych przykładów. Uzupełniają
ce założenia dotyczące przebijania zginanych 
ścian otworami drzwiowymi, sposobów podwie
szania płyt stropowych, wreszcie sztywności ukła
dów na działanie sił poziomych, mogą przybli
żyć teorię do rzeczywistości.
Jednakże nie techniczne problemy stanowią tru
dność; okazuje się, że przy obecnych normaty
wach powierzchniowych wspomniane na począt
ku zwiększenie powierzchni wolnych od ścian 
konstrukcyjnych nie może mieć większego zna
czenia — i tak trzeba będzie stawiać ścianki
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działowe pomiędzy mieszkaniami. Pozostaje przy
najmniej szansa swobodniejszego ich prowadze
nia i logika kształtowania elewacji.
Projektowe próby adaptacji tego rodzaju struk
tur nie dały zbyt zadowalających rezultatów. 
Przypuszczam jednak, że ustroje o tak dużej ela
styczności, minimalnym nasyceniu ścianami kon
strukcyjnymi i niezależności warstw warte są pa
mięci nawet wtedy, kiedy nie można ich jesz
cze zbudować.

1
Schemat układu modułów kwadratowych w 
prostokątnej siatce przestrzennej
2
Schemat sposobów połączeń pomiędzy 
tarczami: wzdłuż linii — grupa I ; w punktach 
-  grupa II
3
Plan i przekroje struktury budynku o 
pionowych tarczach typu A -B  i C-D  oraz 
wspornikowych tarczach poprzecznych
4
Model struktury nośnej układu 
przedstawionego na ryc. 3
5
Model budynku o strukturze nośnej z ryc. 4
6
Model budynku przedstawionego na ryc. 5, 
z wprowadzeniem mieszkań dwupoziomowych

Model budynku o tarczach pionowych 
ustawionych w liniach elewacji podłużnych 8
Mode^ struktury o tarczach pionowych 
ustawionych poprzecznie do osi podłużnej 
budynku
9
Model struktury o centralnym trzonie 
trójkątnym
10
Modela struktury złożonej z powtarzalnych 
układów o centralnym trzonie kwadratowym

Model budynku o strukturze tarczowo- 
-słupowej 
12

s,upowei opartsi

szesciobocznych siatki ę "
Mo dei struktury wg schematu 
15
Model układu tarczowo-słupowego o 
niezależnych warstwach 
16, 17, 18 
Struktury tarczowe



Pawilon wystawowy
Stowarzyszenia 
Architektów Polskich 
w Warszawie
Jerzy Józefowicz

Autorzy: architekci Marek Bieniewski'
Jerzy Józefowicz 
Krzysztof Moldzyński 
Jerzy Przeradowski

Konstrukcja: inżynierowie Włodzimierz Panorski
Władysław Wierzbicki 

Instalacje sanitarne: inż. J. Majewski 
Instalacje elektryczne: inż. T. Stankiewicz 
Projekt kinotechniczny: inż. K. Chojnowski 
Instalacja kurtyn: inż. T. Bezwichły 
Projekt wykonano w 1962 r.

1

1
Widok budynku pałacowego i pawilonu 
wystawowego od południa 
2
Sytuacja. 1 -  pawilon wystawowy,
2 — budynek pałacowy
3
Rzut parteru pawilonu wystawowego.
1 -  wejście, 2 -  szatnia w skrzydle 
pałacowym, 3 -  sala wystaw i imprez,
4 — pomieszczenie na ekran, 5 — magazyn 
mebli, 6 — sala posiedzeń sądu 
konkursowego, 7 -  kabina projekcyjna,
8 -  basenik
4
Przekrój A -A
5
Elewacja wschodnia
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(na okładce)

Elewacja zachodnia pawilonu

Widok pawilonu z dziedzińca SARP
7
Elewacja wschodnia
8
Elewacja północna 
9
Wnętrze pawilonu 
Fot. J. Smogorzewski

architektoniczny i częściowo konstrukcja 
zostały wykonane jako praca społeczna. 
Budowa rozpoczęta w 1964 r., zakończona w 
1968 r.
Konstrukcja budynku i montaż — „Mostostal". 
Generalny wykonawca — „Przedsiębiorstwo Bu
downictwa Miejskiego Warszawa Śródmieście". 
Pawilon zaprojektowano w powiązaniu ze starym 
budynkiem SARP, dawnym pałacem Zamoyskich. 
Kubatura pawilonu -  2848 m3, powierzchnia za
budowy — 473 m2, powierzchnia użytkowa — 652 
m2. Program pawilonu przewiduje przeprowadza
nie sądów konkursowych, organizowanie wystaw, 
zebrań i projekcji kinowych.
Podstawowa funkcja — przeprowadzenie sądów 
konkursowych konkursów SARP.
Pawilon składa się z trzech elementów: łączni
ka, saii oraz zaplecza, zawierającego pokój po
siedzeń sądów, pomieszczenie na ekran i ma
gazyn krzeseł. W podziemiu znajduje się maga
zyn, pomieszczenia instalacyjne oraz sanitaria
ty. Pawilon łączy się z pałacem Zamoyskich w 
poziomie parteru i piwnic.
Pawilon ma konstrukcję stalową, rozstaw słupów 
wynosi: 3 m w sali, 1,5 m w zapleczu i 2 m w 
łączniku. Rozpiętość konstrukcyjna sali 12 m; po
krywają ją dźwigary stalowe przestrzenne 12,0X 
1,5X0,75 m. Na dźwigarach ułożono płyty pre
fabrykowane z supremy z żebrami żelbetowymi. 
Ściany pawilonu całkowicie przeszklone, konstru
kcja stalowa obłożona 2-milimetrową blachą alu
miniową, giętą w warsztacie ślusarskim, a nas
tępnie anodowaną. Podłoga z klepki, sufit z li- 

I stew dębowych. Ściany pełne, okładane białym 
lastrikiem płukanym. Podłogę hallu wyjściowego, 
fragment podłogi sali, schody, przejścia i tarasy 
na zewnątrz pawilonu wykonano z granitu. Pły
tami granitowymi^ przykryto również ławy w sali, 
pod którymi znajdują się grzejniki. Z łącznika 
dostępna jest kabina filmowa stojąca na jed
nym słupie w basenie wodnym. W kabinie prze
widziano dwa aparaty filmowe do projekcji sze
rokoekranowej.
Ekran, o konstrukcji stalowej, na kółkach, prze
suwany i podciągany jest pod stalowy wiązar. 
Pawilon ma wentylację mechaniczną: nawiew 

I przez wolno stojące elementy w kształcie litery 
T, wyciąg umieszczony w kratkach drewnianych 
w podłodze. Przewiduje się możliwość zasłonię
cia okien sali za pomocą kurtyn ze sztucznego 
zamszu. Wiązary stalowe ułatwiają podwieszanie 
do stropu plansz wystawowych itp.



Fot. Janusz Smogorzewski

Pawilon wystawowy 
SARP
przy ul. Foksal
w Warszawie
Wojciech Zabłocki

Dobudowa nowego budynku do istniejącego 
układu architektonicznego jest na ogół przed
sięwzięciem ryzykownym, zwłaszcza gdy układem 
tym jest zespół zabytkowego pałacu Zamoyskich 
z XIX wieku, zakomponowany symetrycznie, w 
kształcie podkowy.
Ryzyko to jest wyczuwalne na planie sytuacyj
nym: bryła pawilonu, dostawiona na „przedłuże
niu" pałacu, wydaje się naruszać symetryczną 
czystość kompozycji i równowagę układu.
Jednakże jest to wątpliwość czysto geometrycz
na, bowiem w naturze nowa konstrukcja znako
micie współdziała z zabytkową architekturą i sta
nowi przykład trafnego rozwiązania przestrzen
nego. Jest to zasługą właściwych proporcji pa
wilonu i jego ażurowej konstrukcji, która „prze
puszcza krajobraz na wylot". Ten typ „purystycz- 
nej" architektury, wywodzący się z twórczości 
Mieś van der Rohe’a, jeszcze raz udowodnił, że 
nie traci na świeżości i — mimo że osiągnął już 
swoje apogeum — jest w wielu wypadkach roz
wiązaniem względnie najtrafniejszym.
Przeźroczyste przegrody budynku i jego powią
zanie z terenem naturalnym powodują iluzorycz
ne zachwianie obiektywnego położenia człowie
ka „wewnątrz" i ,,na zewnątrz": znajdując się 
we wnętrzu pawilonu zdajemy się być jednocześ
nie na zewnątrz, a stojąc poza granicą obrysu 
jego szklanych ścian zdajemy sobie sprawę, że 
wnętrze budynku nie ma dla nas żadnych tajem
nic. Dlatego opis i klasyfikacja wedle elewacji 
i wnętrza nie będzie się zgadzała z rzeczywistoś
cią, właściwie o wszystkim trzeba by mówić jed
nocześnie. W pochmurny dzień, kiedy koloryt alu
minium zlewa się z szarością nieba, a pionowe 
podziały konstrukcji nakładają się na drzewa -  
znajdując się między płaszczyzną dębowej pod
łogi i dębowego sufitu, przekreślonego siatką 
stalowych dźwigarów — zatraca się całkowicie 
poczucie zamknięcia przestrzeni na użytek czło
wieka, co jest przecież praktycznym celem bu
downictwa.
„Szklana klatka" sali uzupełniona jest nieprzeź
roczystymi i ciężkimi elementami, którymi są: 
kabina projekcyjna, ściany pokoju konferencyj
nego i magazynu oraz murki zewnętrzne. Elemen
ty te posiadają wspólny mianownik z masywny
mi ścianami pałacu, a ich wzajemna relacja w 
przestrzeni łączy „pojęciowo" salę, łącznik i niż
szą część konferencyjną, nie sprawiając wraże
nia „przybudówki” . Na szczególne podkreślenie 
zasługuje pomysłowe rozwiązanie kabiny projek
cyjnej, która stoi na „kurzej stopie" w basenie 
wodnym. W ogóle trzeba przyznać, że szczegó
ły budowlane — pięta achillesowa naszej archi
tektury — zostały w pawilonie SARP bardzo dob
rze zaprojektowane i dosyć dobrze wykonane. 
Nawiasem mówiąc, w charakterze architektury 
„Mieś van des Rohe” leży takie rozwiązanie de
talu, żeby go było jak najmniej. Intencja powią
zania z terenem doprowadziła do szukania po
dobnych elementów zewnątrz i wewnątrz obudo
wy, do „położenia" pawilonu na chodniku gra
nitowych płyt, który otacza drzewa i przenika do 
sali. Granit (polerowany) powtórzony jest także 
na ławach, pod którymi znajdują się grzejniki. 
Ławy te odsunięte są od ściany na taką odleg
łość, że przestały sprawiać wrażenie obudowy in
stalacji technicznej.
Elegancją odznaczają się także inne elementy 
techniczne, jak nawiewy w kształcie tubusów, 
przypominających literę T, rzygacze, sposób oś
wietlenia sztucznego, kominki wentylacji grawi
tacyjnej itp. Na uwagę zasługują ponadto bar
dzo dobre proporcje podziału okiennego i zrę
czne mocowanie blach aluminiowych, nie po
kazujące śrub „od czoła".

Tutaj uwaga krytyczna: wydaje się, że zewnętrz
ne murki, ukrywające kanały wentylacji grawi
tacyjnej z piwnicy, dostawione są zbyt blisko 
budynku — poza tym opracowanie ich nie od
powiada elegancji całości.
Użyte materiały dają przewagę naturalnemu ko
lorytowi jasnego drewna w płaszczyźnie sufitu 
i podłogi, szarej, gładkiej blachy aluminiowej 
i białego betonu ścian. Jasnoszary granit i sta
lowa krata rusztu uzupełniają subtelną gamę 
kolorystyczną.
Najwięcej kontrowersji budzi przystosowanie pa
wilonu do wymagań wystawienniczych. Architek
tura „szklanej gabloty" nie sprawdza się na ogół 
w rozwiązaniach typu „wystawowego", ponieważ 
mimo pozorów elastyczności przekłada jeden op
tymalny typ ekspozycji, projektowany zazwyczaj

od razu łącznie z architekturą -  przykładem te
go są wszelkiego rodzaju pawilony wystawowe. 
Natomiast zmienna ekspozycja, projektowana 
przez różnych autorów, powoduje często koniecz
ność dodatkowych „uzupełnień" wnętrza czymś 
w rodzaju małej architektury lub zasłonięcia szyb. 
To ostatnie da się oczywiście łatwo osiągnąć w 
pawilonie SARP, pozbawi jednak salę oświetle
nia dziennego. Poza tym istnieje niebezpieczeń
stwo zagubienia drobnych form wystawienniczych, 
jakimi są plansze architektoniczne, w otwartym 
„na przestrzał" pawilonie.
Trudno w tej chwili powiedzieć, czy nowy pawilon 
SARP wyjdzie z próby życia „na tarczy". Poka
żą to najbliższe miesiące użytkowania. Jednakże 
już teraz można powiedzieć, że stanowi on twór
cze osiągnięcie w dziedzinie polskiej architek
tury.



Osiedle Winogrady 
w Poznaniu

indziej i przyczynić się do znacznego zmniejsze
nia kosztów budowy.
W jednostkach D i E osiedla zachowany jest 
konsekwentny i słuszny podział na 3 strefy. W 
pierwszej .zewnętrznej, przylegającej do ulicy z 
normalnym ruchem kołowym, zlokalizowano han
del, usługi, przychodnię lekarską, garaże. W dru
giej, wewnętrznej, znajdują się domy mieszkalne 
tak usytuowane, że w każdym mieszkaniu jest 
przynajmniej jedno okno z rozległym widokiem.

Marian Flejsierowicz

Autorzy: architekci Czesław Nawrocki — 
generalny projektant,

Marian Weigt -  główny projektant 
i autor budynków,

Jerzy Buszkiewicz i Piotr Krysztop -
urbanistyka

Konsultacje z ramienia Centralnego Związku 
Spółdzielczości Budowlano-Mieszkaniowej: 
architekci Jan Klewin i Janusz Dmowski.
Opracowanie projektu: „Inwestprojekt" Poznań,

I nagroda za najlepszy projekt osiedla mieszka
niowego w latach 1966-67 wykonany w „Inwest- 
projekcie”.
Tak się złożyło, że o wielkim spółdzielczym osie
dlu mieszkaniowym Winogrady w Poznaniu pi
sałem już gdzie indziej kilkakrotnie. Całość za
powiada się tak dobrze, że — znając nasze kło
poty realizacyjne -  nie sposób się powstrzymać, 
jeżeli już nie od wątpliwości, to przynajmniej od 
szeregu pytań. W każdym razie mam prawo 
zachować pewną rezerwę czekając, czym się 
okaże to osiedle po ukończeniu pierwszej jego 
części.
Aby jednak lepiej poznać temat, zacząć wypada 
od kilku informacji, inwestorem osiedla Wino
grady jest Poznańska Spółdzielnia Mieszkanio
wa. Wiosną 1968 roku rozpoczęto wykopy pod 
fundamenty pierwszego bloku. Zgodnie z dobry
mi obyczajami znacznie wcześniej uzbrojono te- 
ren, doprowadzając wodę, gaz, cieplik z elek
trociepłowni, instalując kanalizację itp. Osiedle 

zlokalizowane bardzo dobrze. Blisko koń- 
c°wego przystanku tramwajowego, którym do 
centrum jedzie się tylko około 10 minut! Dzisiaj 
*am są jeszcze pola. Ostatecznie zamieszka w 
tym osiedlu 70 000 ludzi. W związku z tym pro- 
P°nuje się nowe linie autobusowe, przedłużenie 
'" l1 tramwajowej, ale ze względu na niewielką 

^ ' e9łość od centrum miasta (zachowała się w 
miganiu jeszcze taka „enklawa1' blisko śród- 
teaoCla ! ) . nie M q  to sprawy zbyt trudne i dla- 
P . tutaj j ej przynajmniej na razie, pominiemy. 
C D ? ŝ ec ê złoży się z pięciu jednostek: A, B,

nostk!W'rv °.becr|ej ukończony już jest projekt jed- 
iednostr L ZQczęto budować pierwszy blok. W 
est o m L ?  “ mieszka 8000 osób. Opracowany 

szkańców PkL?tępnY jednostki E dla 16 000 mie
wane w 19?pbie te jednostki mają byc zrealizowane w 1972 r. kosztem 820 min złotych.
kawie3 m ko rraC| że autorzy osiedla bardzo cie- 
ponowaif prZSt°J l ukształtowanie terenu, zapro- 
i zwvcieskcf.y tym zupełnie nową technologię 
nośd wykorzv^0ra,i sie* z kwestią tzW' intensyw- 
tektom zarznrł ania terenu, o której znane archi-
hektaTze teren 'eni6 nr 118 mówi* ze na kaŻdym szkać 600 70n°W z°kudowanych powinno żarnie- 
zuDeWe b u d L ° ? Ób' Przede wszystkim uniknięto 
dujących na o n T  °  szerokich traktach powo- 
ciemne k u c h n ie ° pni^ y9odn,e ukta,dy. ""domy0 o
S j t *  a ‘  " S S S Sbudynku  ̂ W ?C majqcyiTli okna po obu stronach

W normach kubatury zmieszczono się dzięki za
projektowaniu długich j bardzo długich domów 
(największy ponad 400 m długości!). 5-kondygna- 
cyjnych z mieszkaniami M4 i większymi. Wydłu
żenie domów pozwoliło też uzyskać oszczędności 
na zmniejszeniu liczby ścian szczytowych. Zamiast 
np. 4 bloków o 8 ścianach szczytowych, stawia 
się jeden długi o 2 takich ścianach. To proste 
wyjście z sytuacji ma szanse przyjąć się gdzie

W tej strefie nie przewiduje się w zasadzie (z 
wyjątkiem samochodów dowożących meble, sa
nitarek itp.) ruchu kołowego, co zapewnia bez
pieczeństwo bawiącym się dzieciom. Miejsca do 
zabaw też są przewidziane z zachowaniem po
działu: im młodsze dziecko, tym bliżej domu się 
bawi. W trzeciej strefie, najbardziej oddalonej 
od pierwszej, są: przedszkola, żłobek, ogródek 
jordanowski, szkoła. Usytuowanie poszczególnych 
stref jest więc takie, że mieszkania są położone 
centralnie i wobec usług, handlu, garaży itp., 
i wobec szkoły, przedszkoli itd. Wracając z pra
cy do domu, ma się po drodze sklepy, idąc z 
domu do szkoły i z powrotem, omija się ulicę.
Komunikacja wewnątrz danej jednostki osiedla 
odbywa się pieszo, ciągami wysadzanymi ziele
nią. Ciągi te biegną asymetrycznie, podporząd
kowane są tylko funkcji jak największego skróce
nia drogi z każdego punktu do każdego pun
ktu.
Asymetria uderza także w usytuowaniu budyn
ków. Wpłynęła na to zarówno rzeźba terenu, 
jak i długie budynki, które trzeba było przecież 
poustawiać nie szeregowo, gdyż wówczas two
rzyłyby nieznośną monotonię, lecz porozrzucać 
je na pozór bezładnie, a w rzeczywistości w spo
sób podporządkowany funkcji i formie. Nieco 
urozmaicenia do krajobrazu wprowadzają też 13- 
kondygnacyjne punktowce o mieszkaniach mniej
szych niż M4.
Autorzy osiedla Winogrady zaprojektowali uni
wersalne płyty nośne, przewidziane zarówno do 
budynków 5-kondygnacyjnych, jak i do punktow
ców. Z uzyskaniem tych płyt wyłaniają się kło
poty, które już dzisiaj każą wątpić w realność 
przewidzianego terminu ukończenia sektorów D 
i E. Posłuchajmy, co na ten temat mówi główny 
projektant arch. Marian Weigt:
„Trochę się obawiam, że podjęte w Warszawie 
decyzje administracyjne o zastosowaniu do kon
strukcji płyt mieszanki keramzytowo-glino-poryto- 
wej, wydane zostały „na wyrost". Właśnie ta 
mieszanka sprawia nam obecnie największe tru
dności. W Warszawie odbywają się próby. Taka 
płyta musi być trwała, konstrukcyjnie wytrzymała, 
ale jednocześnie izolacyjna, odpowiednio lekka, 
w granicach 1300 kg na 1 m3. Ciągle jeszcze z 
mieszanki keramzytowo-glino-porytowej nie moż
na osiągnąć płyty, która by odpowiadała wszyst
kim warunkom. Druga trudność technologiczna 
wiąże się ze ścianą osłonową, a ściślej — z uzys
kaniem elewacji o trwałej (również kolorystycz
nie) fakturze".
Obie te trudności projektanci dawno już powin
ni mieć za sobą. Zbudowana na miejscu fabry
ka płyt od dawna powinna pracować pełną pa
rą. Przecież w ubiegłym roku planowano oddać 
lokatorom pierwsze budynki.
Tymczasem jednak osiedle Winogrady, gdzie 
przewidziano także restauracje, biura, klub, itp., 
już teraz CZ SBM wytypował jako wzorcowe pod 
względem stworzenia więzi społecznej mieszkań
ców osiedla. Czy to się uda? W każdym razie 
autorzy projektu niezbyt jasno wyobrażają so
bie w tym swoją rolę jako architektów. Problem 
wygląda na dotychczas nie załatwiony. Przyznaj
my, że nie jest łatwy. Brak bowiem wzorów. Po
za tym — jak ma ta więź społeczna 70 000 ludzi 
wyglądać? To jest na pewno niesłychanie waż
na sprawa, wkraczająca w strefę potrzeb życio
wych człowieka żyjącego w kraju socjalistycz
nym. Żyjącego dzisiaj i za lat 20 oraz później. 
Chodzi tu nie tyle o życie „świetlicowo-klubowe", 
ile o bardziej złożone, trudniejsze formy tego 
współżycia. Między innymi o utrzymanie terenów 
zielonych, o coś w rodzaju sali, gdzie można 
będzie organizować uroczystości rodzinne, o ja 
kieś miejsca do majsterkowania, o miejsce na 
zebrania, zbiórki młodzieży harcerskiej, a nawet 
pralnie i magiel, które są również -  nie lekce
ważmy tej funkcji magla! — miejscem swego ro
dzaju spotkań towarzyskich.
Są i uwagi krytyczne na temat Winograd. Oto 
jedna z nich. Przy bardzo długich budynkach,

w których ściany elewacyjne budowane z tych 
samych elementów skazane są niejako na powie
lanie, na „prymitywną" prostotę, trzeba zadbać 
o elementy pierwszoplanowe. Chodzi o małą ar
chitekturę, która umiejętnie zastosowana, powin
na rozładować monotonię długich ścian podob
nych do siebie budynków. Co prawda architek
ci Weigt i Krysztop mówili mi, że myślą o ja 
kichś elementach uniwersalnych, które mogłyby 
spełniać funkcję zarówno ławki, jak i, inaczej 
ułożone, kwietnika, ale po pierwsze jest to na 
razie w sferze idei, a pó drugie jest to za mało. 
Wydaje się, że w dziedzinie małej architektury 
projekt osiedla Winogrady nie został zapięty na 
ostatni guzik, nawet w części D i E.
Mimo tych i innych zastrzeżeń, projekt osiedla 
Winogrady zasługuje na uwagę i uznanie. Po
wiedzmy jednak wyraźnie: projekt. Ludzie, któ
rzy tu się zaczną wkrótce wprowadzać (chyba 
jeszcze w tym roku!), nie będą pytać, jak wyglą
dał projekt. Ich interesować będzie to, co jest.
Miejmy nadzieję, że ciągłe jeszcze trudności 
technologiczne zostaną w końcu pomyślnie po
konane, że to niepokojące opóźnienie zostanie 
nadrobione. Miejmy też nadzieję, że autorom nie 
zabraknie uporu i konsekwencji gdzieś w poło
wie drogi, i że z tego dobrze zapowiadającego 
się osiedla nie powstanie — przeciętne.
Pewnie, że zależy to także od wykonawcy, którym 
jest Poznańskie Przedsiębiorstwo Budowlane nr 
3. Ale nam chodzi o to, aby autorzy projektu 
dotrzymali obietnicy* że żadne odchylenia re
alizacyjne na niekorzyść nie wchodzą w rachu
bę. I aby uzupełnili projekt m. in. dopracowaniem 
małej architektury oraz sprecyzowaniem roli, ja 
ką odegrać mają rozwiązania architektoniczne 
w kształtowaniu więzi społecznej wielkiego osie
dla ponad półmilionowego miasta. Czy osiedle 
Winogrady okaże się tak dobre, jak może być? 
Zobaczymy.
Na razie największy niepokój budzą wielomie
sięczne opóźnienia, które w miarę upływu czasu 
powiększają się zamiast maleć. Czy muszą one 
towarzyszyć nawet wzorcowym inwestycjom?
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Makieta projektu zagospodarowania terenu 
jednostek D i E dzielnicy Winogrady 
według pierwotnej, nie przyjętej do realizacji 
koncepcji „Miastoprojektu” -  Poznań 
2
Makieta realizowanego projektu 
zagospodarowania terenu jednostek D - 
(po prawej) i E (po lewej) według 
koncepcji „ Inwestprojektu”
Zakończenie realizacji przewidziane jest na 
koniec i 972 r.
3
Makieta jednostki D widziana od strony 
wschodniej. Na pierwszym planie ul. 
Naramowicka i je j skrzyżowanie z ul.
Serbską 
4, 5
Przykładowe rozwiązania ciągów pieszych 
wzdłuż budynków pięciokondygnacyjnych



Przykładowe rozwiązanie elewacji budynków 
pięciokondygnacyjnych
8
Najczęściej spotykanym rekwizytem na terenie 
przyszłego osiedla były do niedawna rury
9
Modernizacja ul. Słowiańskiej rozpoczęła 
realizację osiedla
10 v
Na budowie tankowanie paliwa odbywa się 
z ruchomej stacji benzynowej
11
Kanalizacja
12
Samochody przewożą tysiące metrów 
sześciennych ziemi, żwiru i innych materiałów 
niezbędnych na każdej budowie 
13
W czerwcu 1968 r. położono ławy 
fundamentowe pod pierwszy blok osiedla. 
Dotychczas bloku tego nie ukończono
Fot. Kazimierz Przychodzki
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Formowanie obiektów 
w krajobrazie (II)

Zbigniew Gądek

Relacja wynikająca z konfiguracji terenu
Wpływ konfiguracji terenu na uformowanie obie
ktu można scharakteryzować w ten sposób, że 
-  jeśli na to pozwalają warunki techniczne i fun
kcjonalne -  obiekty są dostosowane do ukształ
towania terenu, a celowość dostosowania wyni
ka z ekonomicznych przesłanek budowy. Związa
nie z terenem może być bezpośrednie i wówczas 
forma całego obiektu będzie konsekwencją ufor
mowania pionowego terenu, stanowiąc jakby po
wtórzenie jego formy (rys. 1). Ten przypadek 
najtrafniej wyrażają obiekty o jednakowym ga
barycie i rytmicznym układzie elementów, np. 
osiedla domków jednorodzinnych, szałasy na ha
lach, linie  ̂ wysokiego napięcia. Stopień podpo
rządkowania w tej grupie jest bliski granicy zgod
ności. Bezpośrednio są również związane z te
renem obiekty, w których tylko dolna partia ma 
kształt wynikający z przecięcia się z terenem, na
tomiast górna partia ma kształt nie wiążący się 
z ukształtowaniem terenu, np. cokoły budynków, 
zapory, wiadukty (rys. 2, 3). Jako dalszy przykład 
należy tu wymienić interesujące rozwiązanie pro
jektów Le Corbusiera dla Algieru i Rio de Janeiro. 
Stopień podporządkowania jest w tym przypad
ku również przy granicy zgodności, jednak z racji 
częściowego wiązania obiektu z terenem przesu
wa się w kierunku kontrastu. W tej relacji należy 
jeszcze wymienić grupę obiektów, których związa
nie z terenem jest tylko pośrednie. Stanowią ją 
obiekty, w których forma dostosowania się do te
renu wynika z warunków technologiczno-funkcjo- 
nalnych. Dotyczy to przede wszystkim dróg komu
nikacyjnych. Dostosowanie do terenu jest tu do
prowadzone do pewnej granicy uwarunkowanej 
parametrami technicznymi. W wyniku ograniczeń 
nie ma idealnego powtórzenia czy przecięcia 
z terenem. Dla danego typu konfiguracji terenu 
uformowanie obiektu nabiera specjalnego cha
rakteru. Stopień podporządkowania w tym przy
padku jest przesunięty od granicy zgodności w 
kierunku kontrastu.

Relacja wynikająca z pokrycia terenu
W tej zależności rozróżniamy dwa przeciwstaw
ne rodzaje pokrycia terenu: jednorodne i niejed
norodne. Ten podział jest w pewnym sensie ana
logią do dwóch typów krajobrazu — pierwotnego
0 jednorodnym z reguły pokryciu li kulturowego o 
niejednorodnym pokryciu. Nie wyklucza to oczy
wiście, jednorodnych pokryć w krajobrazie kul
turowym. Na jednorodne pokrycie składają się 
obiekty naturalne tego samego rodzaju o rytmicz
nym uformowaniu, jak lasy, skały, łąki, uprawy. 
Wprowadzone obiekty są na takim tle bardzo 
mocno wyeksponowane i występują wyraziście, 
przeciwstawnie (rys. 4, 19). Na niejednorodne 
pokrycie składają się różne obiekty naturalne
1 wytworzone, uformowane w rozmaitych dowol
nych układach. Tło niejednorodne cechuje bo
gactwo uformowań. * Obiekty na jego tle nie sta
nowią z reguły kontrastu, dochodzą bowiem jako 
jeszcze jeden element, wtapiając się w swobod
ne uformowanie tła. Stopień podporządkowania, 
wynikający z wymienionych rodzajów pokrycia, 
przy jednorodnym pokryciu wyraża się tendencją 
do granicy kontrastu, a przy niejednorodnym — 
do granicy zgodności. W jednym i drugim przy
padku występuje możliwość zmniejszania się lub 
zwiększania stopnia podporządkowania w kie
runku obu granic.

Relacja wynikająca z podobieństwa form obiektu 
i tła krajobrazu 1
Przez podobieństwo należy rozumieć pewną zgo
dność uformowań określonych liniami, płaszczy
znami, bryłą, ich układem wzajemnym, materia
łem, kolorem itp., która występuje między ufor
mowaniem obiektu a uformowaniem tła. Prze-
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Zespół budynków powtarza formę 
konfiguracji terenu 
2
Uformowanie całego zespołu jest następstwem 
konfiguracji terenu. Dolna część obiektów 
ma kształt wynikający z przecięcia terenu, 
całość nałożona na serpentynową trasę 
drogi. Ośrodek narciarski w Savoye, autorzy: 
Grillo, Durupt
3
Dolna partia obiektu przybiera kształt rzeźby 
terenu. Projekt zabudowy Sao Paulo, autor:
Le Corbusier
4
Tło jednorodne powoduje układ kontrastowy. 
Wewnętrzna strona budynku o strukturze 
wnękowanej 
5 , 6 , 7
Podobieństwo uformowania do tła całości 
i części składowych obiektów. Przypadki 
naśladowania: 5 -  szałasy na Hali 
Gąsiennicowej, 6 — osiedle w Hiszpanii,
7 — zapora ziemna
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waga wspólnych podobnych uformowań będzie 
stanowiła o rodzaju podobieństwa. Można roz
różnić następujące przypadki podobieństwa:
-  Obiekt całą formą naśladuje uformowanie 
krajobrazu. Forma obiektu i jego części składowe 
nie są przeciwstawne formom otoczenia, są z 
nimi całkowicie zgodne. Układ poszczególnych 
części formy, materiał, jego kolor i faktura są 
analogiczne z otoczeniem (rys. 7). Analogia ta 
występuje tak dalece, że niejednokrotnie trudno 
rozróżnić óbiekt od otoczenia. Za przykład może 
posłużyć szałas pasterski zbudowany z głazów 
kamiennych, wziętych w postaci naturalnej wprost 
z otoczenia, z usypiska głazów 1.
— Obiekt uformowany jest swobodnie. Wykazuje 
on podobieństwo odnoszące się do tej samej 
zasady formowania, w myśl której uformowane 
jest bezpośrednie otoczenie. Uformowanie otocze
nia krajobrazu charakteryzuje swoboda, która wy
raża się różnorodnością, dowolnością, bogactwem 
elementów oraz ich układu. Obiekty są najczęściej 
formowane z elementów geometrycznych, przeciw
stawnych formom otoczenia i z innego materiału 
niż otoczenie. Zasadniczą cechą w tym przypad
ku jest układ części składowych zbliżony lub ana
logiczny do układu form otoczenia. Obiekty ufor
mowane na zasadzie swobodnego układu ele
mentów w małym stopniu kontrastują z otocze
niem, jednak w większym niż w przypadku po
przednim. Przykładem formowania na tej zasa
dzie są liczne budynki projektowane przez F. L. 
Wrighta (rys. 8).
-  Uformowanie obiektu jest zgodne z główną 
wytyczną tła krajobrazu. Zasada formowania 
obiektu odnosi się jedynie do głównych kierun
ków przebiegu linii ** płaszczyzn układu brył itp., 
dając w efekcie dość odległe odzwierciedlenie 
uformowania otoczenia (rys. 9). Charakterystycz
nym przykładem są długie i poziome budynki le
żące na płaskim terenie, strome spady dachów 
pokrywające się z kierunkami podobnie spada
jących płaszczyzn zboczy górskich.
— Obiekt uformowany kontrastowo całą formą 
jest przeciwstawny do uformowania otoczenia. 
Najczęściej są to obiekty o pionowych wąskich 
formach. W zestawieniu z tłem krajobrazu, któ
re niezależnie od uformowania części składowych 
postrzegamy w całości jako układ horyzontalny, 
stanowią one kontrast. Stopień podporządkowa
nia w wymienionych kolejno przypadkach prze
chodzi od granicy zgodności aż do granicy kon- 
trastu. W większości przypadków analizowanych 
za pomocą tej relacji obiekty są uformowane na 
zasadzie swobodnego formowania i głównej wŷ  
tycznej (rys. 10-14).
Relacja wynikająca z wiązania obiektów natu
ralnych i wytworzonych
Relacja ta polega na tym, że układ, na który 
składa się obiekt wytworzony i tło krajobrazowe, 
wzbogacono o element dodatkowy, tj. obiekt na
turalny, który będzie elementem tonującym, łą 
czącym z tłem. Obiektami, które służą do tego 
celu, są najczęściej drzewa* woda, skały, głazy 
narzutowe, obwałowania, wyniosłości terenowe. 
Wiązanie odbywa się tymi samymi elementami, 
które występują bezpośrednio w tle (rys. 18), lub 
innymi naturalnymi nie będącymi w tle (rys. 21). 
Wiązanie może następować, gdy obiekty natural
ne znajdują się w bezpośredniej bliskości łącząc 
się z obiektem wytworzonym, lub gdy są odsunię
te na pewną odległość i nakładają się na siebie. 
Sposoby wiązania polegają na zestawieniu, prze
słanianiu i całkowitym zespoleniu z tłem krajo
brazu.
1. Zestawienie obiektów naturalnych z wytworzo
nymi odbywa się za pomocą jednego (rys. 17, 19) 
lub kilku elementów, jak np. drzewo lub grupa 
drzew i budynek. W tym przypadku stopień pod
porządkowania jest bliższy granicy konstrastu 
i przesuwa się w kierunku granicy zgodności, za
leżnie od wzrostu liczby tonujących elementów. 
Im mniej elementów tonujących, tym większy kon
trast.
2. Przesłanianie obiektami naturalnymi występuje 
wówczas, gdy jest ich bardzo dużo (rys. 18). Du
ża liczba elementów tonujących jest w stanie 
przesłaniać obiekt aż do momentu zupełnego zas
łonięcia. W tym skrajnym przypadku stopień pod
porządkowania znajdzie się tuż przy granicy zgo
dności.
3. Całkowite zespolenie polega na stworzeniu 
niemal że jednolitej całości obiektu wytworzone-
1 Relację tę autor omówił w*: , .Sprawozdania” PAN,
Kraków styczeń—czerwiec 1966, s, 291 oraz „Architektura” 
nr 7.67, s. 294.



Podobieństwo uformowania oparte na 
zasadzie swobodnego układu, autor:
F. L. Wright 
9
Uformowanie obiektu zgodne z główną 
wytyczną uformowania tła krajobrazu 
10, 11
Odmienne uformowanie dwóch stron 
obiektu w dostosowaniu do różnych 
form tła oraz zmienności warunków 
obserwacji.
Projekt ośrodka turystycznego w 
Bukowinie Tatrzańskiej, autor Z Gadek 
12
Formowanie zgodnie z główną 
wytyczną. Studium projektowe, autor:
Z. Gądek 
13
Formowanie zgodnie z główną 
wytyczną. „ Dom na wierzchołku” , 
autorzy: zespół architektów AC AU

8



go i tła krajobrazu. Przykładem są budynki wko
pane w teren i przykryte terenem (np. schronisko 
w Borgdfiall), forty obronne, niektóre zapory zie
mne. Stopień podporządkowania występuje przy 
granicy zgodności.
Wiązanie, zwłaszcza za pomocą drzew, jest pow
szechnie stosowane (przypadek zestawienia i 
przesłaniania).
Relacja wynikająca z układu przestrzennego 
obiektów w, stosunku do tła krajobrazu
W relacji tej omówiono tylko typowe przypadki 
dla krajobrazu. Z umieszczenia obiektu w przes
trzeni krajobrazu powstają swoiste zależności, 
wynikające z właściwości budowy tej przestrzeni, 
a mianowicie z układu obiektów w planach i 
głębi perspektywicznej oraz z układu obiektu w 
stosunku do dominujących elementów konfigu
racji terenu.
Układ obiektów w planach. Obiekty występujące 
na tle mogą oddziaływać przestrzennie, zależnie 
od odległości miejsca obserwacji. Założono, że 
tło, które występuje w pewnej odległości od obie
ktu, będzie stanowiło najdalszy plan. W ukła
dzie przestrzennym obiektów w stosunku do tła 
uwzględniono stopniowanie wielkości i wyrazisto
ści jako układ w planach. W związku z tym roz
różniamy przypadki:
a) obiekt występuje jako plan pierwszy, koncen
truje spojrzenie, stanowi silną kontrastową formę 
w stosunku do tła, które znajdując się dalej, od
działuje słabiej. Takie obiekty wykazują stopień 
podporządkowania ku granicy kontrastu;
b) obiekty dalekoplanowe są stonowane i wto
pione w tło, wiążąc się z nim niemal całkowicie. 
Stopień kontrastu występuje przy granicy zgod
ności. Oba przypadki są charakterystyczne dla 
obiektów o uformowaniu bryłowym (budynki, 
drzewa itp .);
c) obiekty pierwszo- i dalekoplanowe jednocześ
nie występują jako formy liniowe (drogi komuni
kacyjne i drogi energetyczne) oraz jako formy 
powierzchniowe (tafle wód). W tym przypadku 
nie ma wyraźnego przeskoku między planami, jest 
ich nieskończenie wiele. Stopień podporządko
wania występuje jednocześnie w gradacji mię
dzy obu granicami;
d) obiekty występują wyraziście w pierwszym, 
drugim i dalekim planie. Zróżnicowanie planów 
może być spowodowane zmianą miejsca obser
wacji. Zmienne ułożenie obiektu w planach oraz 
zmiana jego wielkości- jest charakterystycznym 
zjawiskiem przy obserwacji układu obiekt-kraj- 
obraz w ruchu. W trakcie ruchu równocześnie 
wzrasta lub maleje wielkość obiektu, wytwarza
jąc tym samym różne wartości skali oraz różny 
stopień podporządkowania. Stopień podporząd
kowania dla obu przypadków w każdym ułożeniu 
jest zbieżny. Przy dużej odległości od obiektu 
zarówno daleki plan, jak i małe wymiary obiektu 
wytwarzają stopień podporządkowania przy gra
nicy zgodności. W miarę zmniejszania się odle
głości od obiektu następuje zmiana planu i wy
miarów. Stopień podporządkowania przesuwa 
się w kierunku granicy kontrastu.
Dominanty tła krajobrazowego. Dominantami tła 
są wyróżniające się formy terenowe pod wzglę
dem rodzaju, wielkości uformowania i usytuowa
nia w stosunku do innych form terenu, np. góra 
wyodrębniona na równym terenie lub najwyższa 
w łańcuchu górskim, tafla wody, szeroka rzeka 
itp. Cechą zasadniczą dominanty jest jej głów
ne znaczenie w układzie i deprecjonowanie ele
mentów otoczenia, polegające na podporządko
waniu sobie innych form tła, wskutek swojej nad
rzędnej wielkości i usytuowania. Rozróżniamy ro
dzaje układów dominujących: a) gdy forma do
minująca stanowi podstawę układu (rys. 22), jest 
głównym elementem, początkiem lub zakończe
niem (np. droga prowadzona na dominantę tere
nową), b) gdy forma dominująca i obiekt wyt
worzony łączą się w całość, są jej uzupełnieniem 
lub obiekt jest w jej najważniejszym punkcie 
(np. budynek na szczycie, pod szczytem, usytuo
wany w bliskości dominanty). Tu zauważyć nale
ży, że również obiekt może samodzielnie oddzia
ływać dominująco w stosunku do tła. W jednym 
i drugim przypadku mamy do czynienia z nad
rzędnością formy dominującej w układzie nad 
innymi formami tła. Dominanta przez swoje szcze
gólne wyeksponowanie wskazuje pewne wytyczne 
dla usytuowania obiektu. Częstym układem jest 
usytuowanie obiektu jako zamknięcia widokowe
go, zwieńczenia układu, zakończenia osi itp. W 
krajobrazie otwartym odznaczającym się rozleg
łością przestrzeni, widzenie jej i znajdujących 
się w niej dominant można uzyskać z wielu pun
któw obserwacji, co szczególnie wydobywa ruch.
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14
Formowanie zgodnie z główną wytyczną. 
Projekt hotelu w Arizonie, autorzy: zespół 
architektów SOM
15
Przeciwstawność uformowania obiektu i tła. 
Szpital w Sao Paulo, autor: O. Niemayer
16
Dominanta terenowa deprecjonuje obiekt 
dominujący w zespole 
17, 18, 19, 20
Wiązanie obiektu za pomocą tych samych 
elementów naturalnych, które znajdują się w 
tle — tutaj skały, drzewa 
21
Wiązanie za pomocą różnych elementów, 
również nie będących w tle — tutaj zieleń, 
woda 
22
Dominanta terenowa deprecjonuje obiekty
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Objaśnienie: Strzałka na kresce określającej stopień podporządkowania pokazuje kierunek tendencji do 
którejś granicy. Z — w artość stopnia podporządkowania przy granicy zgodności,

K — w artość stopnia podporządkowania przy granicy kontrastu,
ZK — w artość pośrednia stopnia podporządkowania.

Wymienione przypadki są charakterystyczne właś
nie dla krajobrazu otwartego. Z tej relacji wynika 
wniosek, że ogrom, masa, nadrzędne usytuowa
nie dominanty deprecjonują oddziaływanie for
malne obiektu w stosunku do niej samej i do tła, 
wyrażając się stopniem podporządkowania przy 
granicy zgodności.
Ocena i dobór stopnia podporządkowania do
wolnego obiektu
Podsumowując omówienie relacji między obiek
tem a tłem krajobrazu, można wyciągnąć wnios

ki, które będą dotyczyły oceny zarówno istnieją
cych obiektów, jak i nowo tworzonych. Tablica 
przedstawia w syntetycznym ujęciu stopień pod
porządkowania obiektu względem tła krajobra
zu w rozpiętości od granicy zgodności do granicy 
kontrastu. Na podstawie tej tablicy możemy okre
ślić niejako „idealny" model obiektu, który bę
dzie w maksymalnym stopniu podporządkowany 
tłu krajobrazu. Zestawiając przypadki zależnoś
ci, których stopień podporządkowania wypada 
przy granicy zgodności, możemy za obiekt „ide
alnie” zgodny uznać taki, który będą cechowały:

— struktura ażurowa,
— materiał budowlany, naturalny, wzięty z oto

czenia* **
— kolor zgodny z otoczeniem,
— forma powierzchniowa,
— małe wymiary (mały program),
— powtórzenie całej formy zgodnie z konfigura

cją terenu,
— występowanie jako element niejednorodnego 

pokrycia,
— zasłonięcie przez obiekty naturalne lub cał

kowite zespolenie z nimi,
— naśladowanie uformowania otoczenia,
— występowanie jako obiekt dalekiego planu,
— deprecjonowanie przez dominantę terenową.
Z rozważań wynika, że istnieją relacje, wykazu
jące wyraźnie tendencję stopnia podporządkowa
nia w kierunku kontrastu. Wśród nich relacja wy
nikająca z wielkości obiektu jest wyjściowa za
równo w ocenie, jak i w tworzeniu nowego obiek
tu. Wielkość obiektu jest określona programem. 
Wartość skali, wynikająca z tej samej stałej 
wielkości obiektu i tła krajobrazu i w przypadku 
obiektu o dużych wymiarach będzie znajdowała 
się blisko granicy kontrastu. Zmiana stopnia pod
porządkowania jest ograniczona. Chcąc zmniej
szyć kontrast należy zastosować dalsze zabiegi, 
którymi będzie dobór stopni podporządkowania 
znajdujących się przy granicy zgodności, a któ
re już znamy z zestawienia dla obiektu „ideal
nego” . Dobór stopni podporządkowania będzie 
następstwem przyjętych założeń formowania 
obiektu dla określonych programem warunków 
i warunków formalnych tła krajobrazowego, na 
którym ten obiekt występuje. Formowanie obiek
tu w dowolnym stopniu podporządkowania będzie 
polegać na syntezie wielu stopni podporządko
wania i może być dowolnie regulowane, również 
w zależności od przyjętych czy obowiązujących 
warunków wyjściowych formowania (koncepcji). 
Obiekt „idealny" przedstawia możliwości zmniej
szania kontrastu. Zmniejszenie kontrastu będzie 
nam towarzyszyło zawsze, gdy trzeba będzie do
stosować uformowanie dużego obiektu do istnie
jącego uformowania krjobrazu. A zatem obiekt, 
który ma spełnić warunki ochrony krajobrazu, 
będzie miał wiele cech obiektu „idealnego". 
Nowoczesne postulaty ochrony krajobrazu obo
wiązują w bardzo szerokim zasięgu  obszarów  
legających ochronie krajobrazu. Śledząc tenden
cje rozowojowe współczesnej architektury zauwa
ża się, że obiekty nie tylko architektoniczne wy
kazują stałą dążność do zwiększania wymiarów. 
Gwałtownie rosnące potrzeby współczesnego ży
cia stwarzają  ̂ konieczność formowania takich 
właśnie obiektów, które w zasięgu perspektywicz
nym będą jeszcze wzrastać pod względem wiel
kości. Wobec tego zachodzi potrzeba szukania 
sposobów postępowania przy formowaniau duże
go obiektu i przy ograniczeniach płynących z po
stulatów ochrony krajobrazu (przyrody). Rozwa
żania mają szczególne zastosowanie właśnie 
przy formowaniu obiektów o dużych wymiarach, 
które, jak wiemy z praktyki, często nastręczają 
wątpliwości i trudności przy projektowaniu ich 
w krajobrazie. Można przypuszczać, że przedsta
wiona metoda formowania będzie przydatna 
właśnie na tym polu.
Czynność odwrotna, to znaczy ocena stopnia 
podporządkowania obiektu występującego na tle 
krajobrazu analogicznie do samego formowa
nia, będzie stanowiła również sumę stopni pod
porządkowania wielu relacji. W zależności od 
ich przewagi przy którejś granicy, uzyskamy koń
cowy wynik określający ostateczną wartość stop
nia podporządkowania (w tablicy jego granicz
ne wartości oznaczono symbolami Z, K). Dla jaś
niejszego zobrazowania całości oceny podamy 
kilka przykładów.
Drogi komunikacyjne*** cechują znaczne długo
ści, a w przypadku autostrad ponadto duże szero
kości. W związku z tym znajdować się one będą 
w grupie obiektów wielkowymiarowych, które osią
gają stopień podporządkowania przy granicy 
kontrastu. Stanowi to punkt wyjścia przy ocenie. 
Ten sam stopień wywołuje uformowanie liniowe 
i rytmiczna powierzchnia jezdni (relacja z formy), 
masywność konstrukcji (relacja ze struktury) oraz 
występowanie drogi, często jako elementu poje- 
dyńczego (relacja z ilości). Stopień podporząd
kowania przy granicy zgodności wytworzy kolor 
materiału zgodny z kolorem tła (relacja z koloru,) 
forma płaszczyznowa (relacja z formy) oraz zwią
zanie z terenem w myśl funkcjonalnej zasady

* Patrz „Architektura” nr 2—3/69, rys. 7
** Jw.., rys. 10.

*** Jw., rys. 8.
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23
Relacje wynikające z cech budowy obiektu. 
Struktura: 1 -  ażurowa, 2 -  wnękowana, '
3 — masywna; materiał: 4 —zgodny z tłem,
5 — przeciwstawny; kolor: 6 — zgodny z tłem, 
7 — przeciwstawny
24
Relacje wynikające z cech samej formy 
obiektu. Wielkość: 1 — obiekt o dużych 
wymiarach, 2 — obiekt o małych wymiarach; 
ilość: 3 — obiekt pojedynczy, 4 — grupa,
5 —zespół; rodzaj formy: 6 — powierzchniowa, 
7 — bryłowa, 8 — liniowa, 9 — płaszczyznowa

Relacje wynikające z cech budowy tła. 
Pokrycie: 1 — jednorodne, 2 — niejednorodne; 
konfiguracja: 3 — powtórzenie uformowania 
terenu, 4 -  kształt wynikający z przecięcia 
terenu, 5 — dostosowanie do terenu 
ograniczone parametrami technicznymi

1

7

26
Relacje wynikające z cech współdziałania. 
Podobieństwo na zasadzie: 1 -  naśladowania, 
2 -  układu swobodnego, 3 -  zgodności z 
główną wytyczną, 4 -  przeciw staw ności; 
wiązanie obiektu z elementami naturalnymi: 
5 — zestawienie, 6 — przesłanianie,
7 -  całkowite zespolenie; układ przestrzenny: 
8, 9, 10 —układ w planach tła, 11 — wszystkie 
plany równocześnie, 12 -  dominanta 
terenowa, 13 -  obiekt dominantą
Rysunki autora
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formowania drogi (relacja z konfiguracji). W wy
niku tej oceny otrzymujemy przewagę stopni zgo
dności przy granicy kontrastu. Kontrast zmniej
szają pozostałe relacje. Ostateczny stopień pod
porządkowania będzie zatem przy granicy kon
trastu z pewną tendencją do granicy zgodności. 
Linie wysokich napięć**** zaliczamy również do 
obiektów wielkowymiarowych z racji dużych wy
miarów rozstawu i wysokości słupów. Relacjonują 
się one stopniem przy granicy kontrastu, które 
ponadto zwiększa długi, prosty przebieg (forma 
liniowa) trasy linii, rytmiczny rozstaw słupów (re
lacja z formy), co jest ich istotną i dominującą 
cechą. Kontrast jest osłabiony idealnym powtó
rzeniem kształtu terenu w profilu podłużnym linii 
(relacja z konfiguracji) i ażurem konstrukcji (re
lacja ze struktury) tak całej linii, jak i elementów 
podporowych. Stopień podporządkowania wystę
pujący przy granicy kontrastu jest w znacznej 
mierze zmniejszony przez dwie ostatnie relacje. 
Zapory ziemne (rys. 7) zaliczamy do obiektów 
wielkowymiarowych ze względu na duże wymia
ry wysokości i długości. Prosty przebieg korpu
su zapory między brzegami i geometryczny prze
krój o trójkątnym kształcie, jak również stoki
0 płaszczyznach równych (relacja z formy) wyt
warzają stopień podporządkowania przy granicy 
kontrastu. Zmniejszenie kontrastu powoduje w bar
dzo dużym stopniu trawa wysiana na stokach (re
lacja z materiału i koloru), z reguły podobieństwo 
uformowania do form tła (relacja z podobień
stwa), naturalny kształt przecięcia się podstawy 
zapory z terenem (relacja z konfiguracji). Przy
kład zapory przedstawiony na zdjęciu ilustruje 
jeszcze związanie za pomocą obiektów natural
nych. W tym wypadku są nimi elementy skalne. 
Uzyskujemy dodatkowe zmniejszenie kontrastu. Z 
całości relacji wynika stopień podporządkowania 
z tendencją do granicy zgodności, którą w głów
nej mierze powoduje relacja na zasadzie podo
bieństwa, materiału i konfiguracji.
Szałasy pasterskie (rys. 5) stanowią zespół zło
żony z kilku obiektów. Z racji przynależności 
do grupy obiektów małowymiarowych stopień 
podporządkowania jest przy granicy zgodności. 
Ten sam stopień podporządkowania uzyskuje się 
przez przystosowanie całego układu do kształtu 
terenu (relacja z konfiguracji). Zarówno forma 
dachów i wzgórz otoczenia, jak i układ szałasów
1 skał w terenie są analogiczne do siebie — wy
twarza podobieństwo uformowania na zasadzie 
głównej wytycznej (relacja z podobieństwa). Nad
to rytmiczny układ dranic na dachach oraz układ 
płazów w ścianach pokrywa się z rytmicznym 
uformowaniem świerków, lasów, otoczenia (re
lacja z podobieństwa). Występuje również zgod
ność koloru (relacja z koloru) i materiału (rela
cja z materiału) z otoczeniem. Wypadkowy sto
pień podporządkowania wykazuje tendencję do 
granicy zgodności. W tym przykładzie, obok za
sadniczej relacji z wielkości, podstawową rela
cją decydującą o uzyskaniu stopnia podporząd
kowania jest relacja z podobieństwa.
**** Jw., rys. 1.

Problemy i dyskusje

Spojrzenie 
spoza rysownicy

Bogumił Rogalski

Na wstępie poczuwam się do obowiązku wyjaś
nienia wszystkim zdziwionym, dlaczego w tytule 
nie używałem „fachowego" zwrotu „rajsbret", ale 
nie wiem, jak w języku ojczystym poprawnie pi
sze się germanizmy.
Zachęcony przez kol. .Matejkę jego artykułami 
opublikowanymi na łamach miesięcznika „Archi

tektura"* wstępuję w szranki polemiki. Do skreś
lenia paru słów predestynowała mnie ponadto 
przynależność do szarej masy wyrobników tzw. 
dokumentacji technicznej oraz moje wypowiedzi 
na łamach „Architektury" na niemal podobny 
temat **. Kolega Matejko pisząc o biurach pro
jektów stawia trudne pytanie: „...w  czyim intere
sie leży podtrzymywanie istnienia mechanizmów 
organizacyjnych ciężkich, kosztownych, oddziału
jących frustracyjnie zwłaszcza na twórczy odłam 
personelu, pomnażających biurokratyczną mitręgę, 
przy tym w gruncie rzeczy mało efektywnych"? 
Temat dociekań jest bardzo szeroki, ograniczę 
się zatem do paru problemów, które może uzu
pełnią inni dyskutanci. Sięgając wstecz do 
wspomnianych moich wypowiedzi, dziś jeszcze 
aktualnych, mogę stwierdzić, że nic się nie zmie
niło na lepsze, jeśli nie na gorsze, w sytuacji 
biur projektowych.
Dlatego dla lepszego zrozumienia obrazu sytua
cji należałoby najpierw przyjrzeć się bliżej pra
cy nazwanej w biurach projektów produkcją, 
rzadziej — projektowaniem. W nomenklaturze 
„urzędowej" zupełnie zapomniano o słowie „twór
czość", wprowadzając mechaniczny zwrot taśmy 
przemysłowej — „produkcja".
Ponieważ twórczość projektancka działa w okre
ślonej społeczności, dla zobrazowania właściwe
go tła wprowadzę w moich rozważaniach podział 
na społeczeństwo odbiorców — konsumentów z 
jednej strony \ twórców, w tym wypadku architek
tów, z drugiej.
Od właściwego wzajemnego stosunku tych dwu 
nieproporcjonalnych grup zależą upadek lub 
osiągnięcia sztuki funkcjonalnej, jaką jest archi
tektura. Tak było, jest i będzie, że twórcami każ
dego dzieła sztuki są w rozmaicie wyrażonej pro
porcji — pośrednio społeczeństwo i bezpośred
nio autor koncepcji.
Społeczeństwem w szeroko pojętym znaczeniu na
zywam zarówno ogół konsumentów w swej ma
sie. jak i jego organy reprezentatywne, czyli or
gany władzy politycznej z prasą i gospodarczej 
ze służbą inwestycyjną.
Społeczeństwo umożliwia twórcy zorganizowanie 
warunków pracy, rozmaicie układających się w 
czasie i przestrzeni. O sztywności narzuconych 
ram pracy twórczej w biurach projektów wspom
niał już kol. Matejko. Mogę tylko dodać, że na 
istniejący stan rzeczy składa się wiele czyni- 
ków działających poza biurem projektów. Uwa
żam za niewłaściwą strukturę organizacyjną, 
która tworzy dobra inwestycyjne począwszy od 
planowania gospodarczego, poprzez autonomicz
ne służby, jak : inwestor, jednostki projektujące 
i realizujące zamierzenie. Nieśmiałe próby po
łączenia wykonawcy z jednostką projektującą 
spaliły na panewce przez zastosowanie półśrod
ka. Sprzedaż gotowych obiektów w dalszym cią
gu nie przekracza skromnych i nieśmiałych 
wzmianek prasy, że ktoś gdzieś zamierza z wiel
kim entuzjazmem, ale chyba bez przekonania, 
eksperymentować.
Natomiast w organizacji projektowania, mimo od 
lat postulowanych zmian, bakcyl skostnienia w 
gospodarce narodowej istnieje przerażająco wy
trwale. Sztywny jest limit przerobowy biura pro
jektów, któremu obojętne są braki kadry wysoko 
wykwalifikowanej i niezmiennie nie nadążają
cej ilościowo za potrzebami inwestycyjnymi do
kumentacji.
Dla porównania podaję, że dawniejszy cennik 
Ministerstwa Kultury i Sztuki za opracowania 
plastyczne, mimo że z 1951 r., jest jakąś wie
lokrotnością wartości wycen np. obowiązującego 
do 1958 r. cennika budownictwa ogólnego byłego 
KUA.
Dla przykładu można porównać pozycje aranżo
wania wnętrz. Efekt taki, że biura projektów wo
bec zakazu stosowania stawek przewidzianych 
w cenniku Ministerstwa Kultury, zrezygnowały ze 
zleceń na opracowanie wnętrzy, zostawiając ich 
wystrój malarzom pokojowym i administratorom 
obiektów.
Praca nad plastyką niefunkcjonalną, jak np. rzeź
ba, jest doceniana przez społeczeństwo, w prze
ciwieństwie do prac nad plastyką funkcjonalną, 
jaką jest architektura. Czemu przypisać tak głę
bokie różnice nie spotykane ani w przeszłości, ani 
obecnie na świecie? Odpowiedź jest jedna: po
nieważ projektowanie przekazano do produkcji, 
płace za pracę twórczą zrównano z płacami za 
pracę mechaniczną odtwórczą, jaką jest wytwa
rzanie przemysłowe dóbr materialnych. 
Ważniejszym moralnie aspektem jest od lat po
dnoszona odpowiedzialność architekta za wzno

szone budynki. Społeczeństwo bardzo chętnie ob
ciąża architekta odpowiedzialnością np. za źle 
wykonaną przez przemysł stolarkę lub łamiące 
się klamki. Z drugiej strony to samo społeczeń
stwo nie daje twórcy prawie żadnego prawa do 
dopilnowania realizacji jego dzieła. Biura pro
jektów są samodzielną jednostką produkcyjno- 
dochodową, nie związaną z wykonawcą robót 
budowlanych. Honoraria za nadzory autorskie 
są tak ustawione, że dodatkowo obciążają jed
nostki projektowe, a od projektantów wymagają 
pokrywania powstałych strat czasu bezpłatnymi 
godzinami pracy. W swej długoletniej praktyce 
nie słyszałem jeszcze, żeby biuro projektów w 
imię ustawowo zastrzeżonych praw autorskich 
wystąpiło do przedsiębiorstwa wykonawczego o 
usunięciu błędów plastycznych i funkcjonalnych, 
nie mówiąc o egzekwowaniu tego na drodze 
prawnej.
Również głucho wszędzie, aby autor dochodził 
sam osobowych praw autorskich przed sądem, 
bowiem indywidualnie ponoszone koszty odstra
szają poszkodowanych. Zresztą ryzyko byłoby du
że, o czym sam się przekonałem. Zwracałem się 
do lokalnego oddziału SARP-u o poparcie w po
dobnej trudnej walce. Prezes przysłał mi na piś
mie radę machnięcia na wszystko ręką i w re
zultacie papierek uzupełnił archiwum akt rodzin
nych i zakończył kampanię.
Na pewno konieczna jest zmiana istniejącego 
prawa autorskiego, tj. ustawy z dnia 10.VII. 1952 r. 
Według tej ustawy, pełnej ochronie praw autor
skich podlegają literaci i plastycy, a architekci 
bronić się mogą w wypadku naruszenia praw 
osobowych na użytek i koszt własny. Czyli zostali 
zaliczeni do pariasów w twórczości kulturalnej. 
Sprawa bynajmniej nie jest błaha, co zaobserwo
wałem na własnych projektach, które miały za
szczyt trafić do władzy budowlanej. Tak się dzi
wnie przyjęło, że feruje się tam wyroki zależne 
nieraz od tego, co się kolegom urzędnikom po
doba, a co nie, a w konsekwencji — co ma być 
zatwierdzone a co odrzucone.
Lapidarnie ujmując, powodem apodyktycznoś- 
ci jest nieznajomość ii nieposzanowanie praw 
twórcy, czyli prawa autorskiego i brak właściwe
go kierunku ocen. Uzgadniacze wyręczyli wła
dzę budowlaną w trakcie sprawdzania projektu 
w zakresie zgodności z przepisami nawet prawa 
budowlanego, składając kilkadziesiąt podpisów z 
sakramentalną klauzulą „uzgodniono” . Pozosta
je tylko wówczas wydziwianie projektów. Jeszcze 
gorzej sytuacja wygląda, gdy osobiście firmo
wany projekt trafia tak wysoko do zatwierdzenia, 
a weryfikatorem z urzędu jest prywatnie członek 
terenowego zespołu usług projektowych tej sa
mej rady narodowej.
Inną zmorą każdego projektanta jest zwiększa
jąca się z roku na rok, obecnie nieraz docho
dząca do kilkudziesięciu, liczba jednostek, z 
którymi projekt trzeba uzgodnić. Również propor
cjonalnie rośnie, zamiast maleć, mimo zapowiedzi 
oficjalnych, ilość przepisów, o czym świadczy sta
le ,»powiększany objętościowo „Kodeks budowla
ny" Bara.
Jednakże dobra jakość projektu i obiektu reali
zowanego nie zależy tylko od zgodności z prze
pisami, które mogą mieć ewentualnie wpływ na 
funkcję. Jakość zależy w dużej mierze od od
działywania plastycznego skończonego w przes
trzeni dzieła. Ważną rolę odgrywa tutaj detal ar
chitektoniczny. Niestety, w dokumentacji spoty
kanej, nawet typowej, nie widzę architektonicz
nego detalu wykończenia plastycznego budynku. 
Ile razy opracowywałem detale, tyle razy prze
terminowałem projekt i sam pokrywałem straty 
czasu. Wykonawca robót natomiast przy realiza
cji upraszczał formę lub technologię niszczącą 
trud projektanta.
Powracając do spraw ściśle organizacyjnych 
biura projektów, popieram wniosek kol. Matej
ki, aby wprowadzić samorząd kierowania przed
siębiorstwem. Dla uzasadnienia podam mały 
autentyczny przykład.
W biurze projektów chciano zmienić regulamin 
premiowania. Projekt regulaminu napisano i opu
blikowano. Zainicjowana dyskusja była krytyczna 
i rzeczowa. W projekcie regulaminu zwiększono 
obowiązki i sankcje w stosunku do projektan
tów, a kierownictwu podniesiono „tylko" pre
mie. Projekt, bez względu na krytykę dyskutan
tów przeszedłby u władz zwierzchnich, lecz zat
wierdzenie odroczono wobec zapowiedzianych 
zmian finansowych biura.
Pozostaje jeszcze jedno zagadnienie zupełnie na 
uboczu. Dawniej lub, jak kto woli, bardzo daw
no, na szyldzie niemal każdego biura projektów
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było wypisane: Biuro Studiów ii Projektów... itd. 
Z czasem termin „studiów" pozostał przy nazwie 
kilku centralnych biur projektów. Pozostaje wpra
wdzie tajemnicą, tu w prowincjonalnych dołach, 
na czym te studia mają polegać. Nie można po 
nich znaleźć śladów, nie mówiąc już o jakichś 
koncepcyjnych rozwiązaniach wzorcowych lub 
publikacjach. Biura projektów i te od studiów 
nastawione na produkcję, przy okazji zapomnia
ły o jakimś szkoleniu, zjazdach seminaryjnych 
lub innych formach podnoszenia kwalifikacji pra
cowników przez organizowanie wystaw lub sty
pendia szkoleniowe, a nawet doktoranckie. Zu
pełnie niemożliwy jest dłuższy wyjazd studialny 
za granicę, Projektantowi nie pozostaje nic in
nego, jak zrutynizować się i skostnieć w swoim 
środowisku, a grożąca każdemu skleroza dopełni 
reszty. Może jednak wcześniej da się coś zmie
nić?
Wypowiedź moją celowo skoncentrowałem na 
kilku zagadnieniach wykraczających nieraz poza 
sprawy biur projektów.
Pewnym roszerzeniem „Spojrzenia" mógłby być 
mój artykuł w „Architekturze" z 1964 r. -  oczy
wiście tylko dla zainteresowanych. Myślę, że 
znajdą się dyskutanci, którzy zabiorą również 
głos w innym aspekcie, chciałbym jednak w pod
sumowaniu rozszerzyć wniosek kol. Matejki.
W interesie ogólnospołecznym, dla podniesienia 
efektywności osiągnięć inwestycyjnych, zmian 
i sanacji wymaga cały system twórczo-produkcyj- 
ny, a nie tylko biur projektów.
Konieczne jest szersze spojrzenie na to, że nie 
tylko chlebem człowiek żyje. Piękno ma też swo
je prawa i powinno stać się dobrem powszech
nym całego społeczeństwa.
Nieraz jednak gleba twórcza wymaga, jak pię
kny kwiat, warunków nie tylko cieplarnianych.
Bydgoszcz, październik 1968 r.

*  Nr 1/68 i 4-5/68.
** „Architektura” nr 9/63, „Projektowanie, a nie uzgad 
nianie" i nr 7—8/64, „Odpowiedź na odpowiedzi” .

Książki o architekturze

O architekcie Davioud

Janusz Ballenstedt

Inicjatywa wydania książki Giediona pt. „Czas- 
-przestrzen-architektura" * jest słuszna, lecz nie 
zgadzam się z J. Sołtanem, który w przedmowie 
do polskiego wydania pisze, że wartość książki 
jest nie mniej aktualna niż 25 lat temu, kiedy 
książka została wydana po raz pierwszy. Wartość

książki jest historyczna i dydaktyczna w podwój
nym sensie: raz jako nieoceniony zbiór materia
łów do studiów nad architekturą XX wieku, drugi 
raz jako rejestracja poglądów na architekturę, 
poglądów liczących sobie ćwierć wieku. I chy
ba te poglądy uległy zmianie! Nie zamierzam 
podważać wartości książki Giediona, bo nikt tak 
jak on nie napisał historii architektury XIX i XX 
wieku, nikt nie przeprowadził tak wnikliwych ba
dań i poszukiwań i chociaż boleję nad tym, że 
na polskie, doskonale tłumaczone wydanie tej 
książki, musieliśmy czekać — drobiazg — ćwierć 
wieku, to nie mogę pominąć milczeniem — jako 
krytyk, i zgodzić się z Giedionem -  jako archi
tekt, że najważniejszym kryterium oceny twór
czości architektonicznej są kryteria estetyczne, 
które na kartkach książki Giediona — o ileż razy! 
— są pierwszą przyczyną zmian w architekturze. 
Według Giediona, architekci zrozumieli w pewnej 
chwili, że architektura eklektyczna jest kłamstwem, 
że eklektyzm jest brzydki i poszukując prawdy 
odkryli architekturę nowoczesną, a stało się tak, 
ponieważ przedtem stworzyli nową koncepcję 
przestrzeni. Wydaje mi się, że ludzie» którzy kie
dyś tworzyli architekturę eklektyczną, uważali ją 
za prawdę i za wcielenie ideałów piękna. Archi
tektura, która teraz powstaje, będzie kiedyś 
kłamstwem dla naszych następców, a będzie nim, 
gdy tylko zmienią się potrzeby i możliwości tech
niczne, tak jak zmieniły się na przełomie XIX 
i XX wieku. A więc takie pojęcia- jak kłamstwo 
i prawda, nie bardzo przylegają -  w naszych 
oczach — do studium z zakresu historii architek
tury. Poglądy estetyczne, które dla Giediona są 
pierwszą przyczyną zmian, są w istocie skutkiem 
tych zmian, są ich następstwem, a przyczyną są 
nowe potrzeby i nowe środki. Zwiększenie lud
ności Europy w XIX wieku z 180 na 450 milio
nów wywołało masowość potrzeb i w obliczu tej 
masowości eklektyzm, tzn. nalepianie ozdób, krę
cenie fantazyjnych zwieńczeń itp. zabiegi stały 
się społecznie niebezpieczne, bo uniemożliwiały 
masowe zaspokojenie potrzeb. Nowe środki (ma
sowa produkcja żelaza i stali, a później cemen
tu) umożliwiły inne rozwiązanie palących pro
blemów i że rzeczywiście nowe materiały wy
przedzały poglądy estetyczne wystarczy przypom
nieć, iż konstrukcje żelazne były dostępne w dru
giej połowie XIX wieku, a żelbetowe z począt
kiem XX wieku i że architektura, którą nazywamy 
nowoczesną, zaczęła się upowszechniać dopiero 
pod koniec pierwszej ćwierci XX wieku, gdyż 
wtedy święci triumfy pierwszych i głośnych ma
nifestów o... nowej formie! Wokół nas odbywają 
się ustawicznie jakieś zmiany, zachodzą jakieś 
fakty i nigdy nie wiemy, czy jakiś fakt ma przed 
sobą przyszłość czy też nie, bo ocena faktu nie 
przychodzi od razu, bo musi się on wielokrotnie 
wydarzyć musi zostać spostrzeżony, nazwany, mu
si się znaleźć na ustach ludzi, musi być w róż
nych postaciach powtórzony, gdyż dopiero wtedy 
staje się własnością naszych umysłów. Żaden po
stęp nie jest możliwy bez tej metamorfozy faktu. 
Samo istnienie faktu -  jak np. nowy materiał 
w budownictwie — czy nowe potrzeby, nie wys
tarczają. Fakt musi przejść metamorfozę, musi 
się stać świadomością- lecz cały ten złożony pro
ces ma swoje korzenie w faktach i fakt 
jest zawsze pierwszy! Żeby mogła się odbyć rewo
lucja w architekturze, musiał być wynaleziony wy
top żelaza na koksie (Darby), musiał być wyna
leziony żelbet (Monier) i musiały wzrosnąć po
trzeby (potrojona ludność Europy). Wynalazki 
bez potrzeb nie mają żadnej wartości i mogą 
pozostać niezauważone, jeżeli nie są społecznie 
potrzebne. Dynamit był wynaleziony dwa razy, a 
Amerykę Kolumb odkrył nie po raz pierwszy!
W tym sensie nowe poglądy estetyczne zjawiają 
się w sytuacji: zmienione potrzeby i nowe moż
liwości techniczne, które prowadzą do nowej for
my. Poglądy estetyczne są aprobatą tej nowej 
formy, która się pojawia początkowo opornie, 
która wywołuje rewolucję i w końcu zwycięża, 
bo musi zwyciężyć jako społeczna konieczność. 
Oczywiście, w międzyczasie powstają manifesty, 
proklamacje nowych kierunków, tysiące artyku
łów, setki książek, a wszystko po to, aby wyka
zać, że nowa forma jest „prawdziwa", że jest 
„nowoczesna", że wynika z nowego poglądu na 
świat, że jest równoległa do odkryć naukowych, 
że bezpośrednio wynika z... teorii względności. 
Wydaje mi się, że teraz w drugiej połowie XX 
wieku odbiegliśmy już od tych powierzchownych, 
bo estetycznych poglądów.
Architektura XX wieku wypisała na swoim sztan
darze słowa z tytułu książki Giediona „czas i prze
strzeń" i uznała, że czas jest czwartym wymiarem

(Giedion str. 466), z czego bezpośrednio wynika, 
że architektura XX wieku jest wyższym stopniem 
rozwoju niż architektury poprzednie, które odby
wały się tylko — o nędzo!— w trzech wymiarach! 
Ileż książek o architekturze, ileż rozpraw używa 
tego sloganu odmienianego na wszelkie sposo
by (czasoprzestrzeń w architekturze, czynnik cza
su, czwarty wymiar przestrzeni, architektura 
czasoprzestrzenna, podstawą współczesnej urba
nistyki jest nowa koncepcja czasoprzestrzeni 
itp.), przy czym nikt nie chce wiedzieć, że nie 
ma żadnych podstaw naukowych do tego rodza
ju stwierdzeń i że wszelkie odwoływanie się do 
teorii względności jest absolutnie bezpodstaw
ne! Czas nie jest czwartym wymiarem! Po prostu 
nie jest! Wiedział o tym twórca teorii, Albert 
Einstein, i nawet przestrzegał przed takim rozu
mieniem czasu: „Niepodzielność czterowymiaro- 
wej przestrzeni zdarzeń nie oznacza wcale rów
noważności współrzędnych przestrzennych i współ
rzędnej czasowej. Przeciwnie, należy pamiętać, 
że czas został fizycznie określony zupełnie ina
czej niż współrzędne przestrzenne" **.
Inny i, wydaje mi się, głębszy wniosek można 
wyciągnąć z tych rozważań. Jeżeli architektura, 
a także w jakimś sensie sztuka XX wieku zostały 
zbudowane na tak zabawnym nieporozumieniu, 
to można powiedzieć, że to nieporozumienie by
ło tylko pretekstem i że zmiana musiała się od
być, że była społeczną koniecznością w obliczu 
eksplozji demograficznej, a poglądy ludzi, które 
także musiały ulec zmianie, znalazły uzasadnie
nie w jednej i zupełnie fałszywej przesłance.
To pomieszanie skutku z przyczyną przebija się 
wyraźnie poprzez książkę Giediona. Wystarczy 
jeszcze parę przykładów.
„Około roku 1870 zaczyna się szybka przemiana, 
której rozwój jest gwałtowny. Niemcy, kraj rze
mieślników i rolników, nabierają rozmachu, sta
jąc się krajem przemysłowym...”  (s. 508). I tyle.. 
Po prostu nabierają rozmachu.
Wystarczy nabrać rozmachu i wszystko od razu 
jest dobrze. A gdzie piece Bessemera, Siemensa 
i Thomasa, z których zwłaszcza ostatni, umożli
wiał wykorzystanie niskoprocentowych rud Lota
ryngii, które po zwycięstwie Niemiec nad Fran
cją w oparciu o zagłębie Ruhry spowodowały 
przesunięcie środka ciężkości przemysłu hutnicze
go z Anglii na Niemcy.
„Dzieło Mai Harta symbolizuje niewytłumaczal
ną dążność naszej epoki... do utrzymania ludzi, 
tworzyw i przedmiotów w stanie najwyższego na
pięcia”  (s. 505). Nie wiem, jak jest z ludźmi, po
dejrzewam, że nigdy nie było inaczej. Jeżeli zaś 
chodzi o tworzywa, to idea zmuszenia tworzywa 
do pracy zgodnej z jego możliwościami, tzn. tyle, 
ile tylko można, wydaje mi się słuszna, bo to 
oznacza, że tworzywo jest wykorzystane, a więc 
można go użyć mniej, czyli oszczędniej, i przy 
mniejszym nakładzie pracy. Zysk jest oczywisty, 
kierunek właściwy i nie widzę w tym nic niewy
tłumaczalnego.
vPoprzez całą historię istniały dwie wyraźne ten
dencje -  jedna w kierunku rozwiązań racjonal
nych / geometrycznych, druga w kierunku roz
wiązań irracjonalnych i organicznych”  (s. 446). 
„W  intymnej sali biblioteki w Vipuri irracjonalne 
krzywizny stropu ślizgają się przez przestrzeń... 
Wąskie pasma sosnowego drzewa wystrzelają 
w górę z posadzki za stołem prelegenta i wygi
nają się irracjonalnie wzdłuż szklanej ściany" 
(s. 616). Linia krzywa w architekturze jest irra
cjonalna, prosta — racjonalna. Pofalowana ścia
na z cegły — mimo, że pofalowanie jest potrzebne 
w celu osiągnięcia sztywności, jest irracjonalna, 
sfalowany ze względów akustycznych strop jest 
irracjonalny. Dość dziwne i chyba też trochę... 
irracjonalne podejście.
I chyba nie bez przyczyny, przy tego rodzaju po
dejściu, z historii architektury XX wieku wypadły 
takie nazwiska, jak Monier, Torroja, Nervi, Frei 
Otto, a nazwisko Nowicki znalazło się w przypi
sie!
Zresztą czasami metoda daje dobre rezultaty: 
„Davioud młody architekt obdarzony rzadko w 
jego zawodzie spotykanym jasnym umysłem...”  
(s. 734). To celne! A więc trzeba czytać Giedio
na. Powtarzam: wartość zebranego materiału
jest ogromna, lecz jednocześnie trzeba umieć 
czytać Giediona krytycznie i wyraźnie dostrzegać 
co jest reliktem XIX wieku, bo tylko wtedy wyka
żemy rzadkie cechy architekta Davioud. A więc 
warto!
* SIGFRIED GIEDION: CZAS -  PRZESTRZEŃ ARCHITEK

TURA, TŁUM. J. OLKIEWICZ. PWN, WARSZAWA 1968.
** Albert Einstein: Istota teorii względności, s. 40, PWN, 
Warszawa 1962.

139



Konkurs na projekt 
uniwersytetu 
w Tbilisi

Krystyna Bierut

Od redakcji. Artykuł zawiera omówienie konkursu na pro
jekt uniwersytetu w Tbilisi, w Gruzji. Autorka artykułu, ja 
ko współtwórca jednego z projektów (nienagrodzonego), 
omawia zasady jego kompozycji i przesłanki, jakimi zes
pół kierował się proponując swoją koncepcję. O 
stałych projektach podane są tylko krótkie omówienia 
zasadniczych cech przyjętych układów przestrzennych.

Obecna siedziba uniwersytetu w Tbilisi położo
na jest wśród zabudowy miejskiej i nie ma możli
wości dalszej rozbudowy. Aby uniwersytet mógł 
się prawidłowo rozwijać, stało się niezbędne 
wskazanie nowych terenów, które umożliwiłyby 
budowę całego kompleksu budynków uniwersy
teckich dla poszczególnych wydziałów, budynków 
administracyjnych oraz urządzenie terenów spor
towych, jak również wzniesienie zespołu budyn
ków mieszkalnych dla personelu naukowego i dla 
studentów. Pod budowę nowego uniwersytetu 
wydzielono więc ok. 350 ha w rejonie Saburta- 
ło, w malowniczo położonym terenie przeciętym 
wąwozem rzeczki Wiery. Teren ten bezpośrednio 
przylega do nowo wybudowanej dzielnicy miesz
kaniowej.
W 1966 r. został ogłoszony zamknięty konkurs, w 
którym wzięły udział 3 ważniejsze biura projek
towe Tbilisi: ,,Gruzgiprogorstrojn *, , ,Gorpro-
jekt" ** i „Tbilizniiep” *** oraz „ Giprowuz” 
z Moskwy (2 koncepcje).
W warunkach konkursu przewidziane było roz
mieszczenie dla 8000 studentów budynków uczel
nianych obejmujących: a) główny zespół wydzia
łu nauk humanistycznych, rektorat i inne ogól- 
nouniwersyteckie pomieszczenia, b) wydziały na
uk przyrodniczych -  chemii, geologii, fizyki, cy
bernetyki, mechaniczno-matematyczny, ekonomii 
ii biologii, c) eksperymentalno-produkcyjne pra
cownie, laboratoria fizyki jądrowej i inne, d) bi
bliotekę. Przewidziano także urządzenia sporto
we z terenami wypoczynkowymi, budynki miesz
kalne dla 3000 studentów oraz dla personelu 
naukowego, obejmujące 1000 mieszkań z budyn
kami usługowymi. Przy projektowaniu należało 
uwzględnić będący w budowie na tym terenie 
wielopiętrowy budynek wydziału mechaniczno- 
matematycznego ii ekonomicznego, jak również 
pas izolacyjny oddzielający teren uniwersytetu 
od istniejącego cmentarza.
Teren wydzielony pod budowę uniwersytetu ma 
urozmaiconą rzeźbę: na 350 ha część płaska wy
nosi tylko 26 ha.
We wszystkich przedstawionych projektach ca
łość zespołu uniwersyteckiego jest podzielona na 
4 zasadnicze strefy: budynków uczelnianych, wy
dzielonego centrum, urządzeń sportowych z te
renami wypoczynkowymi i strefy mieszkaniowej. 
Jednak w ogólnym rozwiązaniu kompleksu przed
stawione projekty ilustrują różne zasady archi
tektoniczno-urbanistyczne kompozycji przestrzen
nej. Sąd konkursowy przyznał dwie równorzędne 
nagrody: za drugi wariant projektu przedstawio
nego przez biuro projektów „Giprowuz” (Mos
kwa) oraz za projekt „Gruzgiprogorstroj” (Tbili
si), w którym jeszcze przed ogłoszeniem konkursu 
były prowadzone prace nad tym projektem.

* Gruziński Główny Instytut Projektowania Budownictwa 
Miejskiego. .

** Miastoprojekt.
*** Tbiliski Naukowo-Badawczy Instytut Typowego i Ek

sperymentalnego Projektowania.
**** Wszechzwiązkowy Instytut Projektowania Zespołów 

Wyższych Uczelni.
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Praca nadesłana przez „Gruzgiprogorstroj” -  
nagrodzona
Autorzy: A. Sabaszwili -  dyrektor instytutu 
architekci: Sz. Kaczkacziszwili 

W. Kadja 
S. Rewiszwili

Budynki swobodnie usytuowane w terenie. Przy
jęta zasada kształtowania architektury oraz uk
ład przestrzenny nie tworzą przekonującej jed
nolitej koncepcji. Część programu -  stadion — 
umieszczono w pasie izolacyjnym.



Praca nadesłana przez „Giprowuz” -  nagrodzona
Autorzy: architekci W. Bondarenko -  główny 

projektant 
E. Zuskowa 
P. Kuźniecow 
I. Kleszko 
E. Taranowa 
inż. W. Jegorow

Współpraca: architekci i. Mitrołanowa 
K. Matusiewicz 
W. Rachmanowa
R. Namrujewa 
inż. Kurgan

Układ przestrzenny, o zróżnicowanych wysokoś
ciach zabudowy, rozciągający się wzdłuż rzeczki

Wiery. Zarówno budynki, jak i geometrycznie ry
sowany układ w niewielkim stopniu nawiązują 
do bogatej rzeźby terenu. Zespół sportowy umie
szczono na terenach płaskich. Zespół mieszkalny 
personelu nauczającego i studentów usytuowany 
poza granicami lokalizacji, po drugiej stronie 
rzeczki Wiery.

Druga praca nadesłana przez „Giprowuz” -  nie- 
nagrodzona
Autorzy: jak wyżej
Przyjęto zasadę kształtowania zespołu budynkami 
wysokimi, w przestrzennych zgrupowaniach ele

mentów o kształcie krzyża greckiego. Część pro
gramu — sport i zespoły mieszkalne — podobnie 
jak w wersji nagrodzonej, sytuowano poza gra
nicami lokalizacji.

Praca nadesłana przez „Gorprojekt"
Autorzy: architekci R. Bajramaszwili

L. Medzmariaszwili 
N. Szoszitajszwili

Koncepcja zabudowy linijnej. Wydziały połączo
ne są między sobą wewnętrznymi przejściami. 
Cały zespół budynków uniwersyteckich został 
rozmieszczony na równym terenie. Sport z boiska
mi przeniesiono na przeciwległy brzeg o dość 
bogatej rzeźbie terenu. Stadion umieszczono na 
nasypie w wąwozie rzeki. Dominantą jest cen
trum. które mieści się w pasie izolacyjnym od
dzielającym teren uniwersytecki od cmentarza.



Praca nadesłana przez „Tbilzniiep”
Autorzy: architekci B. Maminajszwili -  główny 

projektant 
T. Boczoriszwili 
N. Mgałobiiszwili 
N. Mikadze

Współpraca: architekci K. Bierut
R. Pawliaszwili 
T. Drzawachiszwilf 

G. Chuchunajszwili

Ponieważ równa powierzchnia zajmuje stosunko
wo niewielką przestrzeń, autorzy projektu wyko
rzystali ciągnące się wzdłuż terenu wzgórze, na 
którym rozmieścili zespół wydziałów o zabudowie 
tarasowej, a położoną niżej równinę wykorzystali 
na usytuowanie ogólnouniwersyteckiego centrum 
z rektoratem i z zespołem wydziałów humanis
tycznych, jak również pod- tereny sportowe. Ta
kie rozwiązanie pozwoliło na swobodne rozmie
szczenie zabudowy sportowej z boiskiem i stad
ionem na płaskim terenie. Jednocześnie pasem 
zieleni odizolowano zespół od istniejącego 
cmentarza.
Zasady rozwoju dzisiejszej nauki, przenikanie 
i zlewanie się jej oddzielnych gałęzi, wymagają 
nowego podejścia przy projektowaniu nowoczes
nych zespołów uniwersyteckich. Wymagania te 
wyrażają się w jak najdalej idącej zwartości 
zabudowy przy jednoczesnym podziale na od
dzielne wydziały, na oddzielne funkcje i ścisłym 
powiązaniu w jedną organiczną całość. Takimi 
zasadami kierowali się autorzy projektu.
Zespół wydziałów przedstawia system zabudowy 
wydłużonej, co umożliwia linijną rozbudowę 
wzdłuż jego społecznego centrum, powiązanie 
między poszczególnymi wydziałami, a także do
bre zorganizowanie transportu i pieszych przejść 
w całym kompleksie uniwersyteckim.
Maksymalna odległość najdalej położonych zes
połów naukowych od centrum nie przekracza 
500 m, co jest zgodne z normą dostępności pie
szych dojść. Takie rozwiązanie całości zespołu 
związane jest z etapowaniem dalszej rozbudowy 
uniwersytetu, dając możliwość stopniowego or
ganicznego narastania w czasie oddzielnych 
kubatur.
Centrum kompozycji stanowi zespół budynków 
społeczno-kulturalnych, zgrupowanych wokół cen
tralnego placu-forum, mieszczących rektoraty, sa
le rekreacyjną i sportową, kawiarnię -  stołów
kę, bibliotekę itp. Osiedle studenckich domów 
mieszkalnych zgrupowano na przeciwległym 
brzegu. Zespół budynków mieszkaniowych dla 
personelu naukowego położony jest wyżej, na 
malowniczym zboczu. Rzeczka Wiera z wąwozem 
i przylegającymi terenami sportu i wypoczynku 
łączy strefę mieszkaniową ze strefą uczelnianą. 
Wszystkie wydziały posiadają wewnętrzne dzie
dzińce, które powiązane przejściami w jedną 
całość są miejscem wypoczynku i ułatwiają za
chowanie odpowiedniego mikroklimatu. Taraso
we rozwiązanie audytoriów umożliwia organiczne 
powiązanie wnętrz z otaczającą przyrodą. Jed
nokondygnacyjna zabudowa tarasowa audytoriów 
zakończona jest trzykondygnacyjnymi blokami. 
Ścisłe zróżnicowanie pomieszczeń oddzielnych 
wydziałów i ich funkcjonalne powiązanie umoż
liwia elastyczność rozwiązania planu.



Polscy architekci za granicą

Międzynarodowe Targi 
w Akrze
1.2. J 967-S 9.2.1967
Jacek Chyrosz 
Stanisław Rymaszewski

Autorzy: architekci J. Chyrosz
S. Rymaszewski

Współpraca: architekci A. Gadomska 
J. Przeradowski

Konstrukcja: inżynierowie i . Balcerak
J. Pietruszajtys
T. Arecki

Instalacje sanitarne: inż. H. Gładkowski 
Instalacje elektryczne: inż. K. Dynowski 
Kierownictwo budowy: inżynierowie H. Miśkiewicz

Z. Ineksiak

Projekt wykonano w biurze Ghana National Con- 
struction Corporation. Wykonawca: Ghana Na
tional Construction Corporation, później State 
Construction Corporation.
Do robót specjalnych, konstrukcji stalowych 
i aluminiowych oraz robót instalacyjnych powo
łano szereg firm krajowych i zagranicznych. 
Międzynarodowe Targi w Akrze, stolicy Ghany, 
zlokalizowano we wschodniej części miasta, w 
odległości ok. 6 mil od centrum. Wybrany teren 
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ocea
nu, przy skrzyżowaniu Giffard Road i Labadi 
Road, dwóch arterii prowadzących z Akry do Te- 
my, głównego portu Ghany. Teren niezagospo
darowany, nieuzbrojony, częściowo w depresji i 
w porze deszczowej stojący pod wodą. Granicę 
terenu stanowiły wyżej wspomniane arterie oraz 
laguna łącząca się z oceanem.

Zakres opracowania
Głównym zadaniem było zaprojektowanie Mię
dzynarodowych Targów. Następnie do opraco
wania włączono tereny sąsiadujące oraz pas nad 
oceanem. Tereny te przeznaczono na cele rekre
acyjno-sportowe i zaprojektowano na nich pla
że z wszelkimi niezbędnymi urządzeniami oraz 
dwa wielkie kręgi taneczne, ze względu na spec
jalne znaczenie tańca w kulturze Ghany. 
Założenia i program zostały opracowane przez 
projektantów.
Przewidziano podział targów na trzy zasadnicze 
sekcje: wystawców rządowych, firm zagranicz
nych, firm krajowych, i na część usługową. Dla 
każdej z tych zasadniczych grup przeznaczono 
tereny z odpowiednim zbrojeniem pod budowę 
indywidualnych pawilonów czasowych i stałych.

Kompozycja
Przyjęte założenia, rzeźba terenu opadają, 
cego od głównej drogi dojazdowej z wyraźnie 
zaznaczonym grzbietem w 1/3 długości, prosto
kątne wymiary działki, sąsiedztwo oceanu, a po
nadto specyficzny charakter wystawców i zwie
dzających zadecydowały o układzie przestrzen
nym. Front targów został ukształtowany wzdłuż 
arterii dojazdowej. Równolegle do niej, już na 
terenach targowych, zaprojektowano główną 
promenadę o kierunku — północ-południe. Pro
stopadle do tego układu wprowadzono dwie osie 
wejściowe, z których jedna, przewidziana jako 
główne wejście, została usytuowana na istnie
jącym grzbiecie terenowym. Z najwyższego pun
ktu arterii dojazdowej została wyprowadzona 
rampa, która dzięki spadkowi terenu łączy po
ziom tarasów pawilonów wystawowych z drogą. 
Na osi rampy zlokalizowano okrągły pawilon 
państw afrykańskich stanowiący dominantę całe
go układu. Przy głównej promenadzie pieszej wy
tworzono rodzaj forum, wydzielonego od strony 
drogi dwoma dużymi pawilonami dla wystawców 
rządowych i zamkniętego dwukondygnacyjnym 
budynkiem usługowo-administracyjnym. Zdecydo
wano się na horyzontalny układ kompozycji w 
kontraście do projektowanej wieży 100-metrowej 
wysokości z platformą widokową i restauracją 
oraz do układu zieleni (wysokie palmy).

Podział terenu
Ogólna powierzchnia targów, bez objętych opra
cowaniem terenów przyległych, wyniosła ok. 40 
ha. Tereny przeznaczone pod zabudowę pawilo
nami niestałymi -  ok. 70 000 m2. Długość wyko
nanych dróg o twardej nawierzchni z odpowied
nim odwodnieniem wyniosła ok. 10 000 m2. Za-

Plan terenów targowych. Objaśnienia:
1 — rampa wejściowa, 2 — pawilon państw 
afrykańskich, 3 -paw ilon główny (ekspozycja 
krajowa), 4 -paw ilon główny (usługi),
5, 6 -  pawilony zagranicznych wystawców 
rządowych, 7 -  pawilon prywatnych firm 
zagranicznych, 8 -  pawilon usługowo- 
-administracyjny, 9 -  projektowana wieża 
widokowa

1



2
Zasada układu przestrzennego -  projekt
3
Zasada układu przestrzennego -  realizacja
4
Zdjęcie lotnicze terenów targów
5
Zdjęcie lotnicze pawilonu okrągłego

projektowano parkingi na 3000 samochodów. W 
celu podniesienia poziomu 1/3 terenu znajdu
jącego się w depresji zaprojektowano przy udzia
le ekspertów holenderskich sztuczne jezioro o 
średniej głębokości 4 m, uzyskując w ten sposób 
piasek do robót niwelacyjnych.

Budynki stałe
Zaprojektowano 6 pawilonów stałych: pawilon 
okrągły dla krajów afrykańskich, pawilon podłu
żny i rampa wejściowa, 2 pawilony dla wystaw
ców rządowych, pawilon dla firm zagranicznych 
oraz budynek administracyjno-usługowy.
Pawilon główny, podłużny (pow. 20 000 m2). Za
sadą kompozycji był układ dwóch równoległych 
ciągów poziomych, z tarasowym przekryciem, po
łączonych rampami. Konstrukcję pawilonu zapro
jektowano żelbetową wylewaną (płyty stropowe 
prefabrykowane)- Ściany wzdłużne wykonano w 
pasie dolnym z ażurowo ustawionych bloków be
tonowych prefabrykowanych na budowie. W le
wym skrzydle pawilonu umieszczono bar i ka
wiarnię.
Pawilon okrągły (pow. 7000 m2). Pawilon zapro
jektowano na planie koła o średnicy 70 m. Je
go dach, w formie odwróconego parasola, sta
nowił główny akcent wejściowy. Forma ta była 
nawiązaniem do symbolu władzy królewskiej, 
którym w Ghanie jest parasol. Pawilon był prze
znaczony na ekspozycję Ghany i państw afrykań
skich. Budynek otacza dekoracyjny basen. Kon
strukcję dachu oparto na 60 aluminiowych wspor
nikach o wysięgu 26 m, połączonych pierścieniem 
stalowym. Połączenia w konstrukcji aluminiowej 
wykonano na nity. Pozostałą konstrukcję pawilo
nu wykonano jako żelbetową wylewaną, poza 
prefabrykowanymi elementami nośnymi ścian 
pierwszego piętra.
Dwa pawilony wystawowe (pow. 2X35,00 m2), 
dla państw uczestniczących w targach, a nie 
budujących własnych pawilonów. Zaprojektowa
no dwie hale o konstrukcji stalowej, romboidal
nym przekroju dachu, pokrytym falistym alumi
nium od wierzchu i spodu. Rozpiętość hali wy
nosiła 53 m, co przy wysokości 8 m pozwoliło
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Pawilon okrągły -  
widok
7
Pawilon okrągły -  
przekrój pionowy
8
Pawilon wystawców 
zagranicznych
9
Pawilon Ministerstwa 
Leśnictwa
10
Pawilon główny — 
widok z tarasu 
na dach sali 
wystawowej 
11
Pawilon główny — 
widok z tarasu 
na część usługową 
pawilonu 
12, 13
Widok pawilonu 
okrągłego
14
Restauracja -  Labadi 
Beach
15
Zespół kręgów 
tanecznych

6
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16
na swobodne operowanie powierzchnia wystawo
wą. Ściany boczne w pasie dolnym wykonano 
jako obrotowe panele drewniane, aby umożliwić 
zwiększenie w dowolnym miejscu powierzchni 
wystawowej.
Pawilon wystawowy (pow. 2200 m2) dla firm za
granicznych zaprojektowano również w konstruk
cji stalowej wg projektu typowych ram stalowych 
firmy Dorman Long.
Pawilon usługowo-administracyjny (pow. 6200 m2). 
Budynek dwukondygnacyjny na planie kwadratu 
o konstrukcji żelbetowej, wylewanej, z prefabry
kowanymi płytami stropowymi, z dziedzińcem 
wewnętrznym połączonym przestrzennie promena
dą pieszą.
Ponadto wydzielono dwie rekreacyjne przestrze
nie zielone. Jedna, wokół pawilonu okrągłego, 
stanowiła jednocześnie rezerwę terenową. Dru
ga, usytuowana przy głównej promenadzie, two
rzyła wewnętrzne forum targowe.
Autorzy projektu od rozpoczęcia do zakończenia 
budowy pełnili nadzór, który w miejscowych 
warunkach jest nadzorem inwestorskim, oraz ko
ordynowali całokształt prac na budowie. Podział 
terenu na działki budowlane, wydawanie lokali
zacji pawilonów i stoisk, nadzór nad ich budową 
z niezbędną koordynacją zagadnień urbanistycz
nych, architektonicznych i instalacyjnych należał 
również do obowiązków autorów projektu. 
Uroczyste otwarcie targów nastąpiło 1.2.1967 r. 
przy udziale całego rządu i plemiennych wodzów 
Ghany. Udział w targach wzięło 36 państw, m. in. 
Polska, i ok. 3000 firm krajowych i zagranicznych. 
Targi były największą tego rodzaju imprezą Cen
tralnej Afryki, zwiedziło je ok. 1 000 000 osób.
16
Pawilon główny — widok prawego skrzydła
17
Pawilon główny -  fragment elewacji
18
Pawilon główny — schemat układu dachu 
19
Pawilon okrągły 
Zdjęcia wykonali autorzy.



Miesięcznik „Casabella’’ przedstawia wyniki stu
diów nowych koncepcji kształtowania przestrzeni 
urbanistycznej i architektonicznej, przeprowadzo
nych na Wydziale Architektury Uniwersytetu we 
Florencji. Przytaczamy w skrócie artykuły na ten 
temat docenta Leonarda Savioli i asystenta Adol- 

| fa Natalini.
W artykule pt. „O nowym stosunku między użyt
kownikiem a otaczająca go przestrzenią Savioli 
pisze, że jednym z głównych obowiązków archi
tekta' powinno być znalezienie wszystkich możli
wych dróg służących do przerwania monotonii, 
sztywności i schematyzmu współczesnej przestrze
ni urbanistycznej i architektonicznej. Dotyczy to 
zarówno wielkich układów przestrzennych, jak 
też pojedyczych obiektów, gdzie wszystko zosta
ło z góry zadysponowane i przesądzone, a użyt
kownikowi pozostaje tylko podporządkować się 
ustaleniom projektanta.
Zdaniem autora, obowiązkiem współczesnego ar
chitekta jest tak ukształtować przestrzeń, aby po
zostawić użytkownikowi możliwość dokonywania 
zmian w poszczególnych elementach tej przes
trzeni, wyciskania w ten sposób jego własnego 
piętna na wyglądzie otoczenia. Działalność taka 
użytkownika może być, rzecz jasna, powtarzalna. 
Uwolniona w ten sposób z obciążeń tradycyjny
mi rygorami przestrzeń stanowić będzie wierniej
sze, niż dotychczas, świadectwo ciągłości toczą
cych się w niej procesów życiowych, świadectwo 
codziennej egzystencji.
Hipoteza przestrzeni kształtowanej przy czynnym 
udziale użytkownika wymaga nowego stosunku 
do zagadnienia trwałości poszczególnych kon
strukcji określających tę przestrzeń. Wymaga 
również innego stosunku wszystkich obiektów 
do ich otoczenia; każdy z nich nabiera większe
go znaczenia w kompozycji, jest dobitniejszy w 
wyrazie, a równocześnie ma bardziej nietrwały, 
przemijający charakter. Wymaga wreszcie innej 
Koncepcji układu konstrukcji urbanistycznych 
i architektonicznych. Przestrzeń powinna utracić 
swe dotychczasowe tradycyjne znaczenie symbo- 
i,cz" e’ mot.ywy .Po m aw ia jące  znanym od daw
na kodem i dające wyraz z góry ustalonym prze
konaniom i wyobrażeniom. Wydaje się, że tra
dycyjne motywy służące do wywoływania reakcji 
emocjonalnych okażą się w tym wypadku niewys
tarczające; układy przestrzenne o nowych uroz- 
maiconych wymiarach i oparte na nowej kon
cepcji projektowania uzyskają inne możliwości 
przemawiania do uczuć i wyobraźni. Tracac swój 
dotychczasowy symboliczny, definitywny i typolo
giczny charakter, przestrzeń nabierze cech obra
zu aluzyjnego, który może być przedmiotem róż- 
nych interpretacji. .
W artykule pt. „Sztuki plastyczne -  kształtowa
nie samemu własnej przestrzeni” Natalini pisze 
o zorganizowanej w lutym 1968 roku we Floren
cji wystawie „Hipotezy przestrzeni” , przedstawia
jącej wyniki studiów prowadzonych przez kilka 
grup studentów nad wstępnymi problemami pro
jektowania. Studia były poparte wykładami na 
temat związku między plastyką i architekturą. 
Wystawa ukazała zespół czynników powodują
cych potrzebę pewnych modyfikacji w procesach 
projektowania, a także wzbogacających te pro
cesy nowymi elementami.
Zadanie nie polegało na wytyczaniu szeregu „p a 
rale li” między nurtami w architekturze a kierun
kami awangardowej sztuki, lecz na ukazaniu 
przejawów tej samej kultury w różnych dyscypli
nach. Przede wszystkim zaś chodziło o nowe uję
cie w projektowaniu architektonicznym zagadnie
nia otoczenia człowieka.
Początkowo badania skupiły się na tych kierun
kach twórczości plastycznej, które stawiają sobie 
za cel tworzenie bądź organizację przestrzeni

1
„ Myślimy o przestrzeni, która by zbliżała 
człowieka do pewnych prawdziwych i 
fałszywych zjawisk życia, która wije się jak 
długa podróż, chaotyczna, wyraźna, 
nielogiczna, brutalna, słodka — ale 
prawdziwa tak, jak doświadczenie życiowe.
V/ fakcie, który konstatujemy, bierzemy pod 
uwagę właściwe elementy naszego świata, 
przedmioty, które społeczeństwo dzisiejsze 
kocha, którymi pogardza i które ignoruje. 
Przedstawiamy je w porzgdku ukazującym ich 
realność i prawdziwość, aby całe 
społeczeństwo mogło żyć, rozumieć, dziwić

2

1
się, buntować się, wspominać i zapomnieć” . 
Autorzy: Bundu, Bellini, Cinque, Garbero, 
Montaldo, Roberti, Vinelli 
2
Zespół pomieszczeń rozrywkowo- 
-widowiskowych został wpisany do zabytku 
florenckisego: loggie del Porcellino. Zabytek, 
którego form nie naruszono, uzyska w ten 
sposób związek ze współczesnym życiem.
Autorzy: Bellini, Musetti, Pedrini 
3
Ustrój ma być wprowadzony do tkanki 
urbanistycznej jako punkt węzłowy siatki 
układu. Autorzy: Bartolini, Bellini, Carletti, 
Micheli, Montanari, Moraja, Pinagli

3

Przegląd zagraniczny

Kształtowanie
przestrzeni
przez użytkownika
A. Cz.

147



(enviromental art, pop-art, op-art). Podczas gdy 
nadrealizm (pop-art) zajmuje stanowisko krytycz
ne wobec produkcyjno-konsumpcyjnego modelu 
społeczeństwa, sztuka technologiczna, optyczna 
i programowa (op-art) może być z powodzeniem 
zastosowana do wielu zadań praktycznych. Jed
nak oba te nurty dostarczają architekturze no
wych koncepcji przestrzennych, wzbogacając jej 
repertuar środków formalnych.
Życie społeczne dyktuje formy, sztuka zaś jako 
technika świadomości ocenia te formy krytycznie 
i akceptując je bądź odrzucając sprawia, że 
układamy sobie pewien prowizoryczny schemat 
stosunków i zasad działania. Równoległe ze spo
wodowaną przez zdobycze nowej technologii re
wizją tradycyjnego repertuaru środków formal
nych występuje zjawisko wzbogacenia tego re
pertuaru obrazami, jakich dostarcza współczesna 
komunikacja masowa. Daje nam to bogatą ska
lę możliwości formalnych, a także sposobność 
swobodnego i konstruktywnego ujęcia zagadnie
nia.
W czasie studiów poddano analizie różne „me
tody kompozycji", jakie architektura może za
czerpnąć ze sztuk plastycznych. Większość eks
ponowanych na wystawie prac stanowi próbę 
adaptowania w twórczym procesie projektowania 
przyjętego przez „pop-art" sposobu interpretacji 
świata zjawisk widomych.
W przedstawionych pracach posługiwano się 
najbardziej postępową technologią w zakresie 
konstrukcji czasowych (stalowych, pneumatycz
nych oraz z tworzyw sztucznych). To szczególne 
zainteresowanie techniką prowadziło nie do apo- 
teozowania samej maszyny, lecz jedynie do do
ceniania jej wydajności produkcyjnej. Nie było 
też prób ujmowania w kategoriach estetycznych 
jej produktu, szukano natomiast nowego wyrazu 
estetycznego opartego na procesach użytkowania 
i spożycia. Zdołano więc ustrzec się przed mi- 
tologizowaniem samej technologii, kierując 
główną uwagę na korzyści, jakie ona daje. Przy 
okazji należy z największym naciskiem sprosto
wać błędne mniemanie, że tylko technologia na
daje kształt naszym czasom oraz że tylko ten, 
kto interesuje się technologią, jest naprawdę 
współczesnym postępowym człowiekiem. Oznacza 
to bowiem poplątanie środków i celów, posta
wienie się w sytuacji niewolnika „awangardy". 
Istota problemu polega na tym, aby w pełni 
wykorzystać wszystkie możliwości, jakie otwiera
ją się przed architekturą.
Procesy „pop-artu" oraz procesy technologiczne 
wytyczają szerokie pole dla inwencji w projekto
waniu. Inwencja, która w sposób nagły może zmie
nić całość zagadnienia, powoduje zazwyczaj od
rzucenie dawnych sposobów myślenia i wytycza 
nowe. Stanowi zaczątek przyszłego rozwoju, ale 
nie zawiera w sobie jego istoty.
Studia te zmierzały do znalezienia nowej meto
dologii umożliwiającej tworzenie takich układów, 
w których kształtowaniu użytkownik mógłby od
grywać czynną rolę. Pokazane na wystawie prace 
reprezentują dwa podstawowe kierunki myślenia: 
1) operowanie różnymi bryłami, aby stworzyć 
serię obrazów-obiektów mogących wywołać różne 
reakcje, 2) operowanie zaprojektowanymi kon
strukcjami przestrzennymi stanowiącymi propozy
cje układów, które dają wyraz określonym reak
cjom.
„C asabella" nr 326/68.

4
Konstrukcja przestrzenna, barwna i 
oświetlona światłem o różnym natężeniu. 
Autorzy: Cannito, Davalii, Di Piętro, Ferretti
5
Obiekt jest pomyślany jako wpisany w 
tkankę urbanistyczną plac, który stanowić 
będzie akcent świetlny w mieście. Jest to 
architektura nbodżców zmysłowych", 
przewidująca czynną rolę użytkownika w je j 
kształtowaniu. Autorzy: Breschi, Cecchini,
Cini, Cruciani, Florenzuolo
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Formy przestrzenne

Jerzy Olkiewicz

Miasto Aalborg leży w Jutlandii, w północnej 
części Danii. Jest starym miastem portowym, ma 
znane stocznie, które budują statki m. in. dla 
armatora polskiego. Powiązania Aalborga z Pol
ską stały się ostatnio bardziej bezpośrednie. Na 
zaproszenie władz miejskich, w ramach ekspery
mentalnej imprezy, czterech naszych plastyków 
wzniosło swoje kompozycje rzeźbiarskie w jed
nej z nowych dzielnic skupiającej miejscowe 
uczelnie. Może nie byłoby w tym nic nadzwyczaj
nego, poza kolejnym świadectwem żywotności 
sztuki polskiej odkrywającej swoją odrębność za 
granicą- Wydaje się jednak, że eksperyment 
aalborski jest niezwykle ciekawym przyczynkiem 
do współdziałania współczesnej rzeźby już nie 
tylko z poszczególnymi obiektami architektonicz
nymi, ale z dużą zabudowaną, zagospodarowa
ną przestrzenią miejską -  z urbanistyką. Wysta
wa w Zachęcie „Realizacja i propozycje", na 
której Marian Bogusz, Jerzy Jarnuszkiewicz, Bro
nisław Kierzkowski i Magdalena Więcek prezen
towali materiał fotograficzny realizacji w Aalbor- 
gu i konkretne propozycje kompozycji przestrzen
nych na terenie Warszawy — może być pretek
stem do rozważań na temat bezpośredniego 
włączania nowoczesnej konstrukcji rzeźbiarskiej 
w ramy współczesnego otoczenia. Odnalezienia 
dla wyrwanej z galerii i salonów rzeźby — jej 
przydatności, funkcji społecznej.
Wiemy, że skala rzeźby jest czynnikiem wzglę
dnym, że nie tylko związana jest z układem pro
porcji, ale uzależniona jest również od miejsca, 
w którym rzeźbę umieszczono, od otoczenia — od 
tego, w jaki sposób się ją ogląda. To różni rzeźbę 
od malarstwa, o którym pojęcie może dać repro
dukcja, i to stanowi o pewnej wyższości rzeźby w 
dzisiejszej cywilizacji. Wydaje się, że rzeźbie ła
twiej jest przeniknąć przez gąszcz tych wszyst
kich splotów, które oddzielają od odbiorcy no
woczesne malarstwo. Że może zająć aktywniej
sze miejsce we współczesnym zmechanizowanym 
świecie. Jej oddziaływanie jest po prostu bardziej 
fizyczne, materialne. Rzeźba jest dosadniejsza, 
wymaga mniej kontemplacji, narzuca się; umie
jętnie umieszczona, dominuje nad swoim oto
czeniem. Większość dotychczasowych prób wyj
ścia rzeźby w przestrzeń sprowadza się do dob
rze znanej tradycji pomnikowej. Pomnik jest ak
centem potrzebującym tła. Pomnik na ogół nie 
organizuje przestrzeni -  to przestrzeń wokół 
pomnika trzeba zorganizować, przysposobić od
powiedni parawan. Najprostszym wyjściem jest 
ustawienie rzeźby na tle zieleni — najgłupsza 
kompozycja będzie dobrze wyglądać wśród 
drzew. A niestety dobra rzeźba, to ta, która sama 
narzuca swoją atmosferę, przestrzenność, która 
ma dość siły wyrazu, żeby panować nad swoim 
otoczeniem, albo idealnie się w nie włączyć.
Elbląskie „Biennale form przestrzennych" było 
pierwszą zorganizowaną próbą wyjścia rzeźby w 
otoczenie nie przygotowane — w miasto. Pow
stało kilkanaście niezwykle interesujących reali
zacji, które niestety na ogół lepiej wyglądały na 
fotografii — jako samodzielne kompozycje — niż 
w otoczeniu naturalnym. Plastyk myślał przede 
wszystkim o tym, żeby wykonać interesujący pla
stycznie model -  o jego powiększeniu decydo
wała praca spawaczy Zamechu, a o usytuowaniu 
często zupełnie przypadkowa decyzja.
Formy elbląskie zwróciły uwagę na zagadnienie, 
wzbogaciły miasto o kilkadziesiąt obiektów plas
tycznych, ale nie związały się z organizmem 
miejskim, z układem urbanistycznym. Trudno 
zresztą mieć o to pretensje do organizatorów: 
bardzo poważnie zniszczone w czasie wojny 
miasto, do dziś jeszcze nie stanęło w pełni na 
nogi, nie wytworzyło nowego organizmu, w któ

rym udział plastyki byłby jedną z części skła
dowych, a nie tylko frapującą, egzotyczną de
koracją.
Pisano niejednokrotnie o Elblągu, o nowatorskiej 
współpracy wielkiego zakładu przemysłowego z 
plastykami, ale trzeba przyznać, że eksperyment 
elbląski nieco mniej fascynował przeciętnego 
polskiego odbiorcę i czytelnika niż zagranicznych 
krytyków, którzy w czasie pobytu w Polsce mogli 
go w pełni ocenić. To współdziałanie sztuki z 
przemysłem przy pełnym poparciu władz admi
nistracyjnych i partyjnych wydawało się im zrea
lizowaniem utopii, o którym nie można by ma
rzyć w ustroju kapitalistycznym. Znany krytyk 
brytyjski, Norbert Lynton, uznał formy elbląskie 
za najbardziej interesujące wydarzenie plastycz
ne, z którym zetknął się w czasie pobytu w na
szym kraju.
Jednym z tych zafascynowanych zagranicznych 
odbiorców był przedstawiciel duńskiej telewizji 
i dzięki jego staraniom miasto Aalborg — dys
ponujące podobnym jak Zamech zakładem prze
mysłowym — zorganizowało imprezę pod nazwą 
„Aalborskie formy przestrzenne". Zaproszono 
kilku rzeźbiarzy duńskich i czwórkę Polaków. 
Można chyba śmiało powiedzieć, że zespół pol
ski w swych realizacjach pozostawił nie tylko pię
kną wizytówkę naszej sztuki, ale wprowadził 
swoim nowatorstwem ferment w dotychczasowe, 
dość już zestarzałe pojęcie „rzeźby w przestrze
ni".
Na czym polega to nowatorstwo? Duńczycy dys
ponowali już gotowymi koncepcjami, modelami 
rzeźb, które trzeba umiejętnie powiększyć -  jak 
nie można do 10, to do 3 metrów — i ustawić 
gdzieś, w odpowiednim dla rzeźby miejscu. 
Zespół polski myślał i zaczął kombinować. Z 
miejsca zgodzono się, że prace czwórki muszą 
stanąć w jednym określonym rejonie, żeby unik
nąć rozproszenia. Spenetrowano miasto i wszys
cy zgodzili się na teren skrzyżowania dwóch przy
szłych autostrad prowadzących do śródmieścia. 
Bliskość kilku uczelni gwarantowała odbiorcę 
sztuki na co dzień. Swobodne rozmieszczenie no
woczesnych budynków i duża przestrzenność 
układu urbanistycznego były zachętą do usytuo
wania właśnie tu kompozycji rzeźbiarskich.
Czy można je nazwać rzeźbiarskimi? Na pewno 
nie w konwencjonalnym tego słowa znaczeniu. 
Są konstrukcjami przestrzennymi z metalu, po
większonymi z modeli przez duńskich spawaczy, 
eksponującymi charakter materiału, z jakiego 
zostały wykonane: grubość blachy, ażurowość 
prętów -  specyfikę przedmiotów wykonanych z 
określonego tworzywa. Ich rozmieszczenie staran
nie wyreżyserowano: tworzą zorganizowaną gru
pę -  kierowca czy rowerzysta mijający jedną 
formę znajduje się w zasięgu wizualnego od
działywania trzech pozostałych. Mimo zdecydo
wanych różnic formalnych tworzą zespół: akord 
wzbogacony przez całe istniejące otoczenie zna
ków drogowych, słupów, budynków będących ele
mentami odniesienia, ale nie tłem, którego przy
wykliśmy szukać w tzw. rzeźbie architektonicz
nej. Te cztery formy nie są dekoracyjnym dodat
kiem, powierzchowną ozdobą. Wyrastają orga
nicznie z terenu, są z nim nierozłącznie związa
ne, wprowadzają element sztuki w sposób nie 
burzący zastanego pejzażu, typowego dla przed
mieścia miasta połowy naszego stulecia.
Ta umiejętność współdziałania z układem urba
nistycznym — plastyczna dominanta czterech form, 
dostrzegalnych, wyodrębnionych, a jednak poz
bawionych krzykliwości — wydaje się nowator
stwem polskich plastyków. Ich formy przestrzenne 
nie  ̂uciekają przed „trywialnymi" elementami 
współczesnej cywilizacji przemysłowej. Dla prze
jeżdżającego kierowcy znak drogowy jest tylko 
uzupełnieniem polichromowej kompozycji — słoń
ca Kierzkowskiego, a słupy sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu z daleka zapowiadają statycz
ną formę Jarnuszkiewicza. To jest przedsmak 
rzeźby, która samowolnie odrzuca zeszłowieczny 
mit celebracji i świętości. Nie jest wykonywana 
przez proroków marzących o absolucie, a jej od
biorcą jest prozaiczny człowiek przejeżdżający 
samochodem przez dzielnicę prowincjonalnego, 
współczesnego miasta.









Od redakcji
Gdyby jakiegokolwiek studenta wrocławskiego 
Wydziału Architektury spytać o przyczynę ma
razmu w pracy kolejnych, zmieniających się zes
połów wrocławskiej redakcji Wykusza, to praw
dopodobnie nie otrzymalibyśmy konkretnej od
powiedzi.
Wydaje się, że stwierdzenie to można by uznać 
za jedną z wielu cegiełek niewidzialnego muru, 
jaki wzniesiony został i wznosi się jeszcze mię
dzy środowiskiem wrocławskim (nie tylko archi
tektów i studentów architektury) a resztą Polski. 
[Vuru, z pewnością zbudowanego nieświadomie 
przez jednostki instytucjonalnie zbliżone do cen
tralnych, które mogą sobie pozwolić na trakto
wanie Wrocławia jako pewnego rodzaju prowin
cji, a także przez szaloną ambicję wrocławian 
do pokazania się z jak najlepszej strony. A więc 
izolacja wewnętrzna i zewnętrzna. Uświadomie
nie sobie tego pomoże zarówno jednej, jak i dru
giej stronie, a w konsekwencji może się przyczy
nić do polepszenia wyników wielokrotnie pod
noszonej współpracy.
Przechodząc do bliskich nam spraw mamy na
dzieję, że niniejszy numer (w zasadzie informu
jący o wprowadzonym systemie instytutowym na 
Politechnice Wrocławskiej) otworzy nową kartę 
wielkiej dyskusji nad sprawami bezpośrednio 
i pośrednio związanymi z architekturą. Dyskusji, 
w której, gwoli przypomnienia sobie i innym, 
wszyscy mogą zabierać głos.

Instytut — 
godzina 0—
PIOTR SATERNUS 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Jest rzeczą zastanawiającą, jak mogło dojść do 
tego, że reorganizacja wyższych szkół nastąpiła 
dopiero teraz, kiedy niemal wszystkie dziedziny 
życia kraju posunęły się w swoim rozwoju bar
dzo daleko, a niektóre nawet tak bardzo, iż kto 
wie, czy przechodzenie szkolnictwa na system in
stytutowy nie jest spóźnione o dobrych kilka czy 
kilkanaście lat?
A więc instytuty. Ale co to jest, jak to działa, 
jakie są rezultaty? Opierając się na przykładzie 
Politechniki Wrocławskiej zapoznajmy się z tym 
systemem.
Najwyższą władzą szkoły pozostał Senat, z tym, 
że w jego skład wchodzą przedstawiciele każ
dego instytutu — samodzielni pracownicy nauki, 
wybrani przez rady naukowe instytutów — dzie
kani wydziałów oraz odpowiedzialni pracownicy 
aparatu zarządzającego i przedstawiciele organi
zacji partyjnej i związkowej oraz pomocniczych 
pracowników nauki. Kadencja rektora i prorek
tora trwa trzy lata. Kierowniczą rolę w aparacie 
wykonawczym pełnią dyrektorzy (typu adminis
tracyjnego itp.) powoływani przez rektora.
Poszczególne wydziały pozostają jako jednostki 
organizujące pracę dydaktyczną i wychowawczą, 
Wydziałem kieruje rada dydaktyczno-wychowaw
cza, w skład której wchodzą: dziekan, prodzie
kani (kadencja trzyletnia), dyrektorzy (lub ich 
zastępcy) instytutu kierunkowego oraz przedsta
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wiciele organizacji partyjnej i związkowej. Zwie
rzchnikiem i opiekunem młodzieży studiującej 
na wydziale jest dziekan, który wraz z radą dy
daktyczno-wychowawczą bieżąco nadzoruje prze
bieg procesu dydaktyczno-wychowawczego reali
zowanego przez instytuty.
Przejdźmy teraz do omówienia samych instytu
tów, które są podstawowymi i organizacyjnie sa
modzielnymi jednostkami pracy naukowej i dy
daktycznej szkoły. Powstały one w oparciu o per
sonel, majątek i pomieszczenia katedr o zbli
żonej tematyce naukowej i dydaktycznej w skali 
całej politechniki. W skład instytutu wchodzą, 
powoływane do prowadzenia długofalowych ba
dań naukowych, zakłady naukowe kierowane 
przez samodzielnych pracowników nauki, które 
zatrudniają co najmniej pięciu pracowników na
ukowych. W działalności każdego instytutu za
obserwować można wyraźnie rysującą się dwu
torowość. Widzimy więc pracę naukową, prowa
dzoną nad jednym lub kilku tematami naukowy
mi. Bardzo ważną rzeczą jest przyznane instytu
tom prawo nadawania stopni doktora nauk tech
nicznych oraz docenta habilitowanego.
Równolegle z działalnością naukową prowadzo
na jest przez instytut działalność dydaktyczna 
określona dyscyplinami (przedmiotami) decyzją 
rektora — naturalnie na rzecz danego wydziału 
lub kierunku studiów, przy czym kierownictwo in
stytutu, w porozumieniu z dziekanem, dokonuje 
podziału obowiązków dydaktycznych pomiędzy 
swoich pracowników.
Bardzo ciekawe wydają się być problemy zarzą
dzania pracą 'instytutu. Oto dyrektor instytutu, 
mianowany przez ministra na wniosek rektora, 
nie może piastować funkcji dziekana, prodzie
kana, rektora bądź prorektora, może natomiast 
mieć kilku zastępców (powoływanych przez rekto
ra na okres trzech lat), np. do spraw naukowych, 
dydaktycznych, administracyjnych, współpracy z 
przemysłem. Natomiast kierownik zakładu nau
kowego (powoływany co pięć lat) może sprawo
wać funkcję tak we władzach instytutu, jak i wy
działu czy szkoły.
Organem doradczym dyrektora instytutu jest 
tzw. rada naukowa, która składa się ze wszystkich 
samodzielnych pracowników naukowych danego 
instytutu, zastępców dyrektora, przedstawicieli 
pomocniczych pracowników naukowych oraz or
ganizacji partyjnej i związkowej. Do kompeten
cji rady naukowej należy wspomniane wyżej na
dawanie stopni naukowych, zatwierdzanie pla
nów pracy naukowej, organizacja dydaktyki w 
instytucie — a więc wszystko to, co przedtem było 
w gestii rady wydziału.
Tak więc, z konieczności w skrócie, zostały 
przedstawione zasady organizacyjne systemu in
stytutowego na Politechnice Wrocławskiej. Aby 
jednak ustrzec się przed ewentualną nieścisłoś
cią w porównaniu ze stanem obecnym, należy się 
Czytelnikowi dodatkowa informacja. Otóż ta, jak 
i zamieszczone obok wypowiedzi studentów na 
temat instytutów, zostały zanotowane z końcem 
września 1968 r., a więc wtedy, kiedy działalność 
wprowadzonego systemu była bardziej nominalna 
niż rzeczywista.



Katedra contra 
instytut
Instytut contra 
katedra
EDWARD LACH 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Istnieje dzisiaj doniosłe zjawisko: dyscypliny nau
ki, różniące się w przedmiocie swoich zaintereso
wań, zaczynają się upodabniać w swoich meto
dach.
U podstaw tego zjawiska leży stałe i rozległe 
poszukiwanie ścisłej wiedzy.
Charakterystyczne jest dążenie do uniwersaliz
mu, uwidaczniające się najwyraźniej na polu nau
ki i pracy uczonych. Nabiera ono coraz bardziej 
określonych kształtów — daje się odczuć na wyż
szych uczelniach; świadomie rozwijane są kon
takty  ̂ intelektualne między różnymi wydziałami. 
Współczesnym celem wykształcenia jest wychowa
nie specjalistów w wąsko pojętym zakresie. Z dru
giej strony istnieje niezaprzeczalnie potrzeba wza
jemnych powiązań.
Nie istnieje jeszcze jednak żadna określona for
ma, która pomogłaby zrozumieć wzajemne po
wiązania istniejące między rozmaitymi dziedzi
nami nauk lub między nauką a dziedziną uczuć. 
Z wielkim więc entuzjazmem i optymizmem przyjąć 
należy eksperyment (3 uczelnie w Polsce) reorgani
zacji szkół wyższych z systemu katedr na system 
instytutowy. Daje to bowiem nadzieję na speł
nienie wyżej poruszonych postulatów, jeżeli jesz
cze nie w tej formie, to w formie wynikającej z 
obecnej, ewolucyjnej, dziś jeszcze trudnej do naz
wania. Sądzić bowiem chyba należy, że problem 
rozwoju systemu nauczania, po pierwszym kroku, 
nie utknie na naście lat, w atmosferze kontem
placji na temat — ,.aleśmy odwalili kawał robo
ty". Nie ma chyba problemu bardziej palącego 
niż sprawa wychowania i wykształcenia młodych 
kadr, specjalistów w swoim zakresie, a jednak lu
dzi o spojrzeniu szerokim, rozumiejących świat 
współczesny we wszystkich jego przejawach. 
Pierwszy krok postawiono, po zrozumieniu i opa
nowaniu metod postępu postawione będą chy
ba następne. ^
Uczynię próbę skontrastowania systemów — stare
go i nowego — by dojść w ten sposób do sensu 
zmian, tych na dobre i tym uzasadnić swój opty
mizm.
Dla wyjaśnienia dodam, iż jest to moja aktyw
ność poznawcza, nie poparta praktyką, gdyż o 
takiej mówić jeszcze nie można. Działalność uczel
ni idzie w dwu kierunkach — naukowym i dyda
ktycznym. Zobaczymy, co w zakresie działalnoś
ci naukowej dawały nam katedry, a co oferują 
instytuty.
Katedra — opracowywanie tematów naukowych 
w „czterech ścianach" katedry narażone było na 
ciasnotę w pojęciu nie tyle lokalowym, co hory
zontów. Trzeba było wiele woli i czasu pracow
ników, aby finalizować rozpoczęte dzieło. Często 
ciążyła też na tych pracach indywiduolność pro
fesora, kierownika katedry, w rozumieniu — chyba 
niezamierzonej — blokady.
Wydaje mi się, że czas wielkich, indywidualnych 
pionierów nauki, dobiega szacownego końca.
A spuścizną tego systemu były katedry. 
Obserwujemy dzisiaj przejście na zespołowe op
racowywanie tematów naukowych, zespołową pra
cę laboratoryjną. Temu wychodzą naprzeciw in
stytuty.
Instytut — opracowywane tematy naukowe, w mia
rę jego rozwoju, ulegać będą integracji, jak rów
nież kompleksowej realizacji przez wszystkie za
kłady naukowe wchodzące w skład instytutu. 
Podkreślane są też aktywne kontakty międzyin- 
stytutowe. To, jak i fakt, że instytut pracować 
będzie według dwuletniego planu naukowego 
opracowywanego w oparciu o środki zadyspono
wane przez Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa 
Wyższego, Komitet Nauki i Techniki, resorty i za-
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kłady przemysłowe, sprawia na mnie wrażenie 
przejścia z ciasnej klitki do przestronnego, współ
cześnie urządzonego laboratorium.
Działalność druga, dydaktyczna -  to ta, która 
nas, studentów, obchodzi najbardziej.
Z konieczności jak i chęci zawężę swoje rozwa
żania do problemów wydziału architektury.
Bardzo jest trudno w tym wypadku porównywać 
rzecz bardzo konkretną z rzeczą jeszcze niewia
domą, zamierzoną- Słuszniej będzie starać się 
przedstawić model optymalny i przyrównać go 
z jednej strony do byłej rzeczywistości, z drugiej 
zaś zorientować się — co z niego mieści się w 
ramach nowej.
Architektura, godząc w sobie odrębne dziedziny 
myśli i odczuwania, nauki i sztuki, zawsze trudne 
do określenia we wzajemnej relacji, narażona jest 
najbardziej i uczulona zarazem na zły program 
dydaktyczny. Stąd wydaje mi się, że za zmianą 
metod realizowania programu powinna pójść i 
zmiana samego programu, przemyślanego z pie
czołowicie określonymi wzajemnymi relacjami 
tych dwu dziedzin, uczulonego dodatkowo na 
uczenie godzenia dwu aktywności: poznawania 
i praktyki, godzenie wyobrażeń i aktu wykonaw
czego, godzenia wzniosłego celu z pracą, prze
obrażania entuzjazmu i emocji w myśl i czyn. 
System katedr był w moim odczuciu systemem 
trochę nieuporządkowanym. Zdarzało się, że o 
tych samych sprawach słyszałem parę razy w in
terpretacji różnych katedr -  zwłaszcza przy trzech 
katedrach historycznych. Przy tym układzie, nawet 
idealny program dydaktyki w praktyce pozosta
wiał wiele do życzenia. System instytutowy daje 
chyba szansę wyeliminowania straty czasu, co z 
kolei daje szansę wzbogacenia programu o ko
nieczne elementy — zwłaszcza historii sztuki. Po
wstający Instytut Historii Architektury, Sztuki i 
Techniki daje te nadzieje. Program w ogólnym 
ujęciu może stać się bardziej pełny i podany bar
dziej syntetyzująco. Konkludując — system instytu
towy jako bardziej nowoczesny będzie w stanie 
podołać problemom wychowania i nauczania, 
jakie stawia przed nami współczesność. Jako że 
rzeczy nowe budzą pewne kontrowersje, widzę 
w tym modelu jedną wątpliwość.
Otóż, czy przy dość rozbudowanej organizacji no
wego systemu i związanych z tym problemów, 
w ich hierarchii student zajmie należne mu miej
sce i czy zostanie dopuszczony do współudziału 
w zarządzaniu? W tym widzę głębszy sens dydak
tyczny.
To jednak nie pozbawia mnie optymizmu co do 
eksperymentu i pozwala wyrazić opinię, iż system 
ten będzie rozwijał swoje metody ku zadowole
niu zarówno pracowników naukowych, jak i nas, 
studentów.

Jutro instytutu?
RYSZARD DACZKOWSKI 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Nauka stała się towarem o dużych walorach, 
którego postacią są projekty, patenty, licencje, 
opracowania prowadzące do uruchomienia no
wych gałęzi produkcji i poprawy jakości. Pro
ces specjalizacji z jednej strony, ścisłe powiąza
nie z celami praktycznymi z drugiej, spowodowane 
zostało przeżyciem się małych zespołów badaw
czych na rzecz znacznie większych, które stały się 
w końcu instytutami naukowo-badawczymi zgru
powanymi wokół określonych problemów. 
Kompleksowość badanych procesów pociąga za 
sobą kompleksowość ludzkich zespołów badaw
czych, w skład których obok specjalistów podsta
wowej dziedziny wchodzą i inni (elektronicy, ma
tematycy itp.).
Istniejący popyt na naukę stosowaną, komplek
sowość i specjalizację w metodach pracy pla

cówek naukowo-badawczych powinny znaleźć od
bicie zarówno w modelu organizacyjnym tych 
placówek, jak i w ich rozwiązaniu przestrzen
nym, założeniach architektonicznych i budowla
nych tego miejsca pracy.
I tak najwłaściwszy wydaje się taki model orga
nizacyjny instututu, który będzie odzwierciedle
niem głównych kierunków jego pracy. Wyrazem 
trzech pionów pracy — kierownictwo: 
dyrektor odpowiedzialny za sprawę badań nau
kowych,
wicedyrektor odpowiedzialny za współpracę z 
przemysłem,
wicedyrektor do spraw dydaktyki 
(w związku z założeniem ścisłego powiązania za
równo z przemysłem, jak i z uczelniami). 
Komórką doradczą byłaby Rada Naukowa In
stytutu.
Praca odbywałaby się w trzech rodzajach zakła
dów:
a) naukowych -  prowadzących działalność wy

biegającą poza granice aktualnie ugrunto
wanej wiedzy,

b) doświadczalnych — działających na rzecz po
trzeb istniejących we współczesnej gospo
darce,

c) pomocniczych -  prowadzących prace pomoc
nicze (przygotowywanie surowców, analizy, 
itp.).

Odpowiednio do wzrastającej roli nauki oraz 
wpływu postępu naukowego i technicznego na 
gospodarkę, coraz większą uwaga udzielana 
ośrodkom badawczym powinna mieć swój wyraz 
w powstawaniu wielkich central naukowo-badaw
czych.
Naukowcy — pracownicy każdej z grup zakładów 
takiej centrali powinni być doskonałymi specja
listami w swojej dziedzinie, posiadającymi up
rawnienia pracowników produkcji ściśle związa
nych z wykonawstwem. Doskonale zorientowani 
w możliwościach produkcji bieżącej pracowaliby 
nad nowymi rozwiązaniami. Praca naukowa po
winna być wyróżnieniem dla pracowników pro
dukcji posiadających odpowiednie predyspozycje. 
Doskonałe opanowanie warsztatu jest warunkiem 
prawidłowego ukierunkowania prac naukowych. 
Właściwa pozycja społeczna i odpowiadająca jej 
wysokość wynagrodzenia powinny być wykładnią 
ważności problemów rozwiązywanych przez tych 
ludzi (jest to sposób ściągania fachowców z prze
mysłu stosowany w ZSRR).
Zajęcia dydaktyczne (nie będące głównym zada
niem pracy instytutu) powinni prowadzić ludzie 
umiejący przekazywać w sposób właściwy zarów
no wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną, którzy 
ponadto legitymują się osiągnięciami sprawdzo
nymi w praktyce. W skład wspomnianych central 
naukowo-badawczych, poza podstawowymi bu
dynkami pracy laboratoryjnej czy projektowej, 
wejdą również budynki pomocnicze i usługowe 
niezbędne dla niezależnej, samodzielnej działal
ności ośrodka. Mogą to być: budynki instalacji 
doświadczalnych i „ćwierćtechnik", warsztaty, kot
łownie, budynki stołówek, budynki socjalne, a na
wet budynki mieszkalne.
Wystrój zewnętrzny i wewnętrzny tych placówek 
powinien wyraźnie różnić się od przeciętnego 
standardu architektonicznego i wyposażeniowego 
Zwłaszcza zakłady badawcze, dające najwyżej 
ceniony produkt na rynku współczesnej gospo
darki — nowe idee i opracowania — powinny mieć 
zapewniony komfort wyposażenia, określony po
ziom wygód wewnętrznych, innymi słowy warun
ki umożliwiające zarówno skupienie się przy pra
cy, jak i odpoczynek; poza tym powinny się od
znaczać dużą atrakcyjnością poprzez swe założe
nia funkcjonalne, które sprzyjałyby dobremu sa
mopoczuciu pracowników.
Niewątpliwie budynki ośrodków badawczych, z 
uwagi na charakter wyposażenia technicznego i 
wymagania elastyczności, należą do najbardziej 
kosztownych grup budynków i to powoduje, że 
możliwość ich przedwczesnego „starzenia się" 
powinna być przy projektowaniu uważnie prze
analizowana. Dlatego ewentualna rozbudowa po
winna być przewidziana zarówno w planie gene
ralnym przez zabezpieczenie odpowiednich re
zerw terenów, jak i w projektach poszczególnych 
budynków.
Jasne jest, że zapewnienie tych wszystkich warun
ków przeczy tak zwanej „oszczędności inwesty
cyjnej", gdyż owa oszczędność jest krótkowzrocz
na, bowiem jedynie budowa obiektów elastycz
nych, dających się przystosować do przyszłych 
potrzeb, może wyrażać prawdziwe oszczędności 
w dłuższej perspektywie.



Instytut Architektury 
i Urbanistyki
ANDRZEJ BURY 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Instytut ten jest wiodący na naszym Wydziale. W 
jego skład wchodzi jedenaście zakładów powsta
łych z przemianowania katedr projektowania ar
chitektonicznego i urbanistycznego. Założeniem 
jego powołania było stworzenie jednego zespołu 
pracowników dla prowadzenia odpowiednich ba
dań naukowych. Ponieważ Instytut powstał wy
łącznie na bazie katedr projektowych, stąd jego 
jednobranżowość, która powoduje konieczność 
współpracy z innymi instytutami Politechniki (np. 
Instytutami Historii Architektury, Sztuki i Techniki, 
Budownictwa lub innymi) na zasadzie przypo
minającej dawną współpracę katedr. Instytut nasz 
koordynuje prace badawcze prowadzone z innymi 
instytutami budowlanymi. Korzyści, jakich należy 
oczekiwać z wprowadzenia zmian, to ścisła współ
praca w prowadzeniu badań naukowych i wspól
ne zainteresowanie projektowe pracowników, pod
czas gdy przedtem poszczególne katedry prowa
dziły swoje prace niezależnie. Bardzo istotnymi 
czynnikami tworzącymi jednolitość Instytutu są 
wspólne sesje naukowe, doktoraty itp.
Jeśli chodzi o profil prac naukowych, to wyróż
niamy dwa zasadnicze kierunki: z jednej strony 
badania finansowe z budżetu, do których zali
czyć można prace teoretyczne, przeważnie długo- 
planowe — z drugiej strony zaś (główny cel), to 
realizowanie prac dla potrzeb przemysłu, co w na
szym układzie przyjmuje postać współpracy głów- 
me z przedsiębiorstwami komunalnymi (resort 
budownictwa). W tym celu powołany został spec
jalny zakład doświadczalny prowadzący badania, 
eksperytyzy i studia zlecone przez instytucje pań
stwowe i rady narodowe.
Osobnym kierunkiem działalności Instytutu Jest 
dydaktyka.
Prowadzi on specjalizację -  architektoniczną i 
urbanistyczną.
Projektuje się wprowadzenie specjalizacji już na 

a nie jak  dotychczas na V roku studiów.
Aby zapewnić harmonijną realizację powierzonych 
zadań, oprócz dyrektora Instytutu zostali powołani 
zastępcy do spraw nauki, do spraw dydaktycz
nych i do spraw współpracy z przemysłem.
A oto zakłady wchodzące w skład Instytutu:
-  Zakład Podstaw Kompozycji Architektonicznej,
-  Zakład Architektury Budynków Mieszkalnych,
-  Zakład Architektury Budowli Przemysłowych,
-  Zakład Architektury Budynków Społeczno-Usługowych
-  Zakład Architektury Obiektów Użyteczności Publicznej,
-  Zakład Architektury i Osadnictwa Wiejskiego,
-  Zakład Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego,
-  Zakład Urbanistyki,
-  Zakład Planowania Regionalnego i Architektury Krajo

brazu,
-  Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby,
-  Zakład Geometrii W'ykreślnej.

Instytut Historii 
Architektury, Sztuki 
i Techniki
ANDRZEJ CHACHAJ 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Instytut powstał z połączenia byłych katedr: Hi
storii Architektury Powszechnej, Historii Architek
tury Polskiej oraz zakładów: Historii Budowy
Miast, Projektowania Wnętrz i Mebla, Konser
wacji Zabytków. Obecnie Instytut dzieli się na 
następujące zakłady: Zakład Historii Architek
tury Powszechnej, Zakład Historii Architektury 
Polskiej, Zakład Architektury Współczesnej, Za
kład Historii Urbanistyki oraz Zakład Historii Ar
chitektury Wnętrz. Ponadto w skład Instytutu 
wchodzą pracownie specjalistyczne: Fotograficz
na i Konserwacji Zabytków.
Wszystkie Instytuty Politechniki Wrocławskiej po
siadają swoje zakłady doświadczalne i badaw
cze, współpracujące z różnymi gałęziami gospo
darki. Również Instytut Historii Architektury, Sztu
ki i Techniki, niezależnie od wymienionych za
kładów i pracowni, ma swój Zakład Doświad
czalny wykonujący szereg prac na zlecenie kon
serwatorów zabytków i różnych instytucji. Zakład 
przeprowadza także rozległe badania archeolo- 
giczno-architektoniczne.
Instytut charakteryzuje się różnorodnością i du
żym zasięgiem zainteresowań naukowych i dy
daktycznych. Ogólnie rzecz biorąc, zajmuje się 
on studiami historycznymi i teoretycznymi w za
kresie wszystkich dziedzin składających się na 
wykształcenie i działalność architekta. Studia 
teoretyczne przeprowadzane są w ujęciu histo
rycznym (historia i analiza doktryn twórczych, 
różnych kierunków i ,,szkół" architektonicznych), 
jak również w aspekcie współczesnym. Owa 
współczesność Instytutu to przede wszystkim za
jęcia z architektury współczesnej światowej i pol
skiej (zwłaszcza tej ostatniej). Zajęcia mają z 
jednej strony charakter prezentacji dorobku naj
wybitniejszych twórców, dzieł i problemów ar
tystycznych obecnej epoki, ale również, a ra
czej jednocześnie powodują wśród studentów 
wzrost zainteresowania teoriami architektoniczny
mi i uczą umiejętności właściwej analizy pew
nych zjawisk kultury materialnej zakończonej 
obowiązkowymi pracami historyczno-teoretyczny- 
mi dotyczącymi wybranych zagadnień współczes

nej sztuki. Poza pracami studialnymi związanymi 
z teorią, Instytut zajmie się w przyszłości spra
wami metod analizy dzieł architektonicznych 
i urbanistycznych dążąc do znalezienia nowych 
dróg i podstaw teoretycznych architektury przy
szłości.
Zakres działalności dydaktycznej najlepiej zilu
struje przegląd przedmiotów prowadzonych przez 
pracowników Instytutu. Przedmioty obowiązkowe: 
historia architektury powszechnej, w tym staro
żytnej — 4 semestry, historia architektury pol
skiej — 2, historia kultury — 1, architektura
współczesna — 2, konserwacja zabytków — 1, roz
wój budowy miast — 2, historia techniki — 1, fo
tografika — 1. Przedmioty specjalizacyjne na V 
roku studiów: architektura Polski Ludowej — 1 
semestr, teoria konserwacji — 1, modernizacja 
zespołów zabytkowych — 1, historia architektu
ry wnętrz — 1, modernizacja wnętrz architektury 
zabytkowej — 1.
Praktyki letnie: inwentaryzacyjna architektonicz
na i inwentaryzacyjna urbanistyczna.
Studenci wyższych lat odbywają w Instytucie 
specjalizację połączoną z późniejszą obroną 
prac dyplomowych. Dyplomanci są kształceni w 
zakresie „normalnego" projektowania architektu
ry współczesnej, ale ponieważ te projekty wyko
nywane będą w zespołach czy obiektach zabyt
kowych lub w połączeniu z nimi, są więc ko
nieczne dodatkowe studia pod katem konserwa
torstwa. Aby zapoznać wszystkich architektów z 
bardzo ważnym problemem opieki i właściwego 
zrozumienia wartości zabytków, przewiduje się w 
Instytucie otwarcie podyplomowej specjalizacji 
z zakresu konserwacji zabytków.
Poza prowadzonymi zajęciami dla studentów 
Wydziaru Architektury Instytut w ramach godzin 
wychowawczych prowadzi również zajęcia dla 
studentów II i III roku innych wydziałów, które 
mają na celu rozbudzenie zainteresowań kultu
rą i sztuką. Jest to ważny krok w kierunku zaha
mowania dehumanizacji studiów technicznych 
i pełniejszego, szerszego zrozumienia zachodzą
cych wokoł zjawisk materialnych widzianych do
tychczas (poza nielicznymi wyjątkami) jedynie 
przez pryzmat bezdusznych cyfr, wzorów, trybów itp.
Chciałbym w tym miejscu wyrazić swój żal, iż 
wśród przedmiotów obowiązkowych. Instytutu nie 
znalazły się takie, jak psychologia sztuki (z ca- 
łq gamą oddziaływania i percepcji zjawisk es
tetycznych, także architektonicznych w zakresie 
indywidualnych i zbiorowych potrzeb) oraz soc
jologia, która przetransportowana na zjawiska 
architektoniczne wywiera na nie zasadniczy 
wpływ (zwłaszcza na zmienność funkcji)- Dużą 
zasługą, w moim pojęciu, jest stworzenie przez 
pracowników naukowych Instytutu warunków 
współpracy między pracownikami a studentami, 
pozbawionej typowej dla normalnej katedry izo
lacji w stosunkach i oparcie rygoru uczelniane
go na zasadzie autorytetu, a nie sankcji admi
nistracyjnych.
Trzecią bardzo ważną działalnością Instytutu jest 
praca naukowo-usługowa wykonywana przez Za
kład Doświadczalny. Polega ona na studiach, 
ekspertyzach, pracach projektowych, badaniach 
terenowych (pomiary, wykopaliska) itd. Do naj
ważniejszych prowadzonych ostatnio takich prac 
należą studia nad romańską architekturą Ś lą
ska, budownictwem i historycznym rozplanowa
niem Głogowa i Legnicy, zamkami i dworami 
śląskimi, jak również badania zamków w woj. 
łódzkim i kieleckim oraz, ukończone już, opra
cowanie historii zamków w Polsce. Z zagadnień 
urbanistycznych przeprowadza się studia histo
ryczne miast zabytkowych przeznaczonych do roz
budowy.
Z ciekawszych prac tego typu należy wymienić 
studia architektoniczno-urbanistyczne i wykona
nie projektów odbudowy zabytkowych kamieni
czek miasta Lubomierza.
Z zasady większość prac kończy się publikacjami, 
wnioskami projektowymi i decyzjami konserwator
skimi. Zakład zatrudnia także wielu fachowców 
z innych dziedzin nauki i sztuki, którzy pracują 
w Instytucie nie prowadząc zajęć dydaktycz
nych.
Trudno w tej chwili ocenić działalność Instytutu 
Historii Architektury, Sztuki i Techniki, tym bar
dziej że proces organizacyjny nie jest jeszcze 
zakończony -  ciągle zachodzą zmiany personal- 
no-organizacyjne, wygładza się i dostosowuje 
program nauczania. Być może, mimo swej nazwy, 
Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki 
stanie się instytutem przyszłości.
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Istnieją miasta, w których nowe nigdy nie wy
gra odwiecznego zmagania ze starym. W ich 
pejzażu każdy pojazd zaprzężony w konie me
chaniczne, każdy komin fabryczny czy dach pa
pą kryty — nie mówiąc już o architekturze kata
logowej stawianej ,,z metra” szybko i oszczę
dnie — brzmią fałszywą nutą. Chciałoby się tam
-  a chęć to raczej podświadoma, dyktowana 
pierwszym odruchem — wbrew wszelkiemu roz
sądkowi nadal oglądać ulice brukowane kocimi 
łbami, końskie fury i bryki, a nade wszystko lu
dek w strojach z epok minionych. Są to miasta, 
a częściej miasteczka, bogate hojnym gestem 
natury, z którą tak doskonale potrafili zrozumieć 
się niegdysiejsi budowlańcy, piękne, coraz to 
odkrywane od nowa, a nigdy nie odkryte enkla
wy. Fascynują, gdy poznawać je w niekończą
cych się wędrówkach krętymi, wąskimi uliczka
mi, raz wznoszącymi się, to znów opadającymi 
znienacka, zachwycają bogactwem estetycznym 
w każdej skali -  od detalu kamieniczek poczyna
jąc przez zaułki, schodki, zakamarki, aż po wspa
niałe panoramiczne widoki całości. Miasteczka — 
ballady opowiedziane językiem szacownych mu
rów blankowanych baszt, czerwonych spadzistych 
dachów, spośród których tu i ówdzie wyjrzy moc
niejszy akcent kościelnej czy ratuszowej wieży. 
Miasteczka, które hierarchicznie nigdy nie były 
bardzo ważne, lecz zawsze były piękne -  mia
steczka urokliwe.
Wśród wiekiej urbanistycznej rodziny gatunek to
-  zwłaszcza na naszych ziemiach — nieliczny 
i, niestety, wymierający. I to nie poprzez unices
twienie fizyczne, a przez śmierć moralną. Grozi 
im bowiem utrata tego, co w nich najcenniejsze
-  utrata ich indywidualnego charakteru tworzo
nego pieczołowicie (może na zasadzie bardziej 
intuicyjnej niż wyrozumowanej) przez wiele stu
leci.
Ten zabójczy proces zaczął się w okresie rozwoju 
industrializacji kapitalistycznej, kiedy to w naj
mniej oczekiwanych miejscach — niczym grzyby po 
deszczu -  zaczęły się pojawiać mniejsze i wię
ksze zakłady przemysłowe. Ludzka pazerność na 
zysk wymierny w brzęczącej gotówce zagłuszała 
wówczas wszelkie racje historyczne, estetyczne, 
a nawet zdrowotne.
Nadeszły lata wielkich przemian. I choć stosun
ki społeczne, w których taki stan rzeczy mógł 
mieć miejsce jako norma, należą do bezpowrot
nej przeszłości, to jednak nie znikł wraz z nimi 
stan zagrożenia małych, pięknych, zabytkowych 
miasteczek. Z jednej strony bowiem pozostały re
likty starego sposobu myślenia, z drugiej zaś po
jawili się nowi ludzie nie zawsze w dostatecz
nym stopniu uczuleni na wartości, o których mo
wa.
Stary jak ludzkość problem stosunku do prze
szłości.
Skala podstaw w tym zakresie jest duża. Jedni -  
niepoprawni romantycy-esteci, rozkochani w 
pzeszłości — rejtanowskimi gesty chcą powstrzy
mać pochód nowego. Niebezpieczni o tyle, o ile 
nie doceniający potrzeb teraźniejszości i przyszłoś
ci. Drudzy — awangardziści — niecierpliwi w po
goni za jutrem, bezkompromisowi w usuwaniu 
wszystkiego co stare i niemodne. I jedni, i dru
dzy, równego godni szacunku, jeżeli swych racji 
potrafią bronić żarliwie i z przekonaniem. Naj
niebezpieczniejsi są jednak ci trzeci, którym 
„wszystko jedno” — ubodzy duchem „twórcy ar
chitektury” nie powiązanej z naturą ani regio
nem, oportuniści wybierający w każdej sytuacji 
nie to, co lepsze, a to, co mniejszym osiągalne 
wysiłkiem. Producenci szarej i nijakiej architek-
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tury pozbawionej jakiejkolwiek emocji. I jeśli tym 
ludziom wypowiemy walkę, to nie musi to być 
beznadziejne bicie głową w mur niemożności 
ekonomicznej, a zupełnie konkretna walka o ety
kę zawodu architekta, któremu przyszło działać 
na tzw. nieatrakcyjnej prowincji.
Te dość ogólne rozważania chciałbym zakończyć 
pewnym stwierdzeniem. Otóż zdaję sobie spra
wę, że nie ma odpowiedzi na pytanie, jak na
leży projektować w miasteczkach, którym szkic 
ten jest poświęcony. Takiej odpowiedzi nie wy- 
dyskutujemy na żadnej sesji naukowej. Nato
miast można i trzeba dać pozytywną odpowiedź 
na pytanie, czy w takich miasteczkach jest pole 
do twórczego popisu dla ambitnego architekta? 
Wątpią w to ci wszyscy, których stosowany u nas 
program nauczania przyzwyczaił „przymierzać 
się” do ambasad, filharmonii, portów lotniczych 
czy wielkich centrów miast przyszłości. Wątpią
— i jakże się mylą!
Twierdzę bowiem -  choć może to zabrzmieć jak 
niedorzeczność -  że zaprojektowanie dobrej 
(niezależnie od skali) architektury, która jest w 
zgodzie z charakterem zabytkowego otoczenia, 
skalą miasteczka, krajobrazem, klimatem, regio
nem, a jednocześnie uwzględnia aktualny po
ziom architektury światowej — może okazać się 
zadaniem niesłychanie frapującym i wymagają
cym największej wrażliwości twórczej. Zadaniem
-  jeśli traktować je rzetelnie — bardzo trudnym, 
a więc tylko dla ambitnych-
Powyższe refleksje dedykowane małym miastecz
kom zrodziły się na obozie Koła Architektów Po
litechniki Wrocławskiej, który miał miejsce w

Fot. A. Szklarczyk
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Bystrzycy Kłodzkiej w lipcu 1967 roku. Jeszcze 
więc w kilku słowach o obozie i jego efektach. 
Obóz, o programie zasadniczo naukowym, obfi
tował także w wiele innych atrakcji. Było trochę 
malowania, trochę fotografowania (Bystrzyca jest 
idealnym miasteczkiem plenerowym, o czym ni
niejszym informuje się zainteresowanych a nie 
zorientowanych), wykonano sporo prac projekto
wych dla pilnych potrzeb miasta (zagospodaro
wanie placyków zabaw dla dzieci, koncepcje ko
lorystyczne głównych ciągów ulic), zebrano ma
teriały do opracowań studialnych i projektowych 
na nadchodzący rok akademicki (będą opraco
wywane: we współpracy z Kołem SNŚ Budownic
twa Lądowego projekt realizacyjny małego zbior
nika wodnego o charakterze rekreacyjnym oraz 
studium koncepcji rozwoju Bystrzycy jako ośrod
ka turystyczno-wypoczynkowego).
W tym̂  miejscu chcemy zdradzić Kolegom z in
nych ośrodków, że władze Bystrzycy, z którymi zo
stały nawiązane bliskie kontakty, bardzo przy
chylnie oceniły naszą propozycję zorganizowania 
tu dorocznego studenckiego pleneru, który koń
czyłby się ogólnopolską giełdą owoców tegoż ple
neru.
Tak oto Bystrzyca stanęła w centrum zaintereso
wań naszego Koła. Płyną stąd perspektywy obu
stronnych korzyści -  z jednej strony czynne zaan
gażowanie w sprawy społecznie ważne, pierwsze 
„przymierzania się” do opracowań realizacyjnych 
i próby projektowania w zespole, z drugiej za ś
nieża przeczą Ine korzyści dla zapoznanego pięk 
nego miasteczka, któremu jakaś stała opieka -  
może właśnie tego typu — jest potrzebna.
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