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Summary

72.01 :711.55
Andrzej Wojda — The need for monumental architecture. The author argues for the 
need to introduce monumental architecture to the urban centres built in the present 
days of mass urbanization and the connected with it great structural changes in 
the society. Suitable architecture may help in the creation of new social ties, and 
couteract alienation. However the monumental character of this architecture can 
not be eclectic, as has been proved by the period of "socrealizm” , but should be 
based on "N inę monumental features” as defined by S. Gedion, F. Leger and 
J. L. Sert.

06.066:72.071.1(438)
SARP award for 1969. Special SARP Jury have decided to present the yearly 
Honorary Award of the Polish Architects Society for eminent merits in the field of 
architecture to Zbigniew Ihnatowicz.

727.4:725.39:797.55(438)
Andrzej Kowalewski -  Gliding Centre in Leszno. The design by Grch. A. Kowalewski 
have been awarded the second grade Prize of the Minister of Building in 1968. 
The main building includes the hostel and training accommodation and is linked 
with the social and cultural facilities. The chief feature of the composition is the 
control tower 18m. high, in the form of a teel tubę, with staircase winding around 
it, the construction being of Steel an aluminum.

725.89:725.74:624.074.4 (438)
Wojciech Zabłocki— Sports Centre in Głogów. The centre is to serve a town having 
17 000 inhabitants at present, but rapidly developing in connection with new copper 
mines. Its population is to reach 40 000 in 10 years time. The centre includes 
a covered swimming pool and a sports hall, both connected lo service facilities. The. 
construction is of bow girders, spanning 56m., each composed of 50 arched folded 
plates of 5X1,5X11 m. dimensions.

725.125 (438)/079
Aleksy Czerwiński -  Polish embassy in Moscow. The design by architects Jan Bogu
sławski and Wojciech Kowalczyk have won the first prize in the limited entry SARP 
competition no 420. The situation of the site for the embassy, in the neighbourhood 
of planned very high Office blocks, madę it necessary to adopl a horizontal, compact, 
Iow form of building with two internal patios. The external walls are faced with 
white marble. The form of the building resembles a large sculpture, composed of 
great stone blocks, separated by strips of glass.

727.944(611) (079)
B. Ch. — International competition for a design for TeIevision Centre in Tunis. —
The article presents the design by Polish team, who has won the third prize. The 
spatial composition of the Centre results from its functions and the climate of 
the country The reinforced concrete construction allows for seismic conditions.

711.2:719(438.312)
Andrzej Dajewski — The case of Podhale Region. The author proposes that Zakopane 
together with whole Podtatrze, should receive special treatment, as a region, 
adjacent to high mountains, uniąue in Poland. This should take the form of carefull 
adhearence to the correct scalę of both settlements and separate buildings. The 
objects of local historie architecture should be protected, and new deve!opment 
should incorporate regional forms in modern interpretation.

72.025.4:728.6(438.312)
Stanisław Groń-Szaflarski — Problems of Tatra district. The author shows the difficul- 
ties arising when aesthetic tendencies for protection of historie regional architecture 
in Podhale are faced with the endeavours of local inhabitants to introduce the 
achievements of modern civilization.

72.01(438) (048)
Ewa Heczko-Hyłowa -  Polish architectural publications for export. R'eview of the book 
by Bohdan Lisowski ,,Polish Contemporary Architecture” Interpress, Warszawa 1968. 
The book is published in five languages, and is the first morę comprehensive 
approach to the achievements of Polish contemporary architecture.

729.8.027:747
Henryk Tomaszewski — Decoratiwe glass. The author proposes a modern manner in 
the use of glass for interior decoration, avoiding the rigid forms of cut cristal 
glass, but taking advantage of its most essential qualities — transparency and the 
semi-fluid consistency during forming.
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do dnia 10 miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty — przez urzędy pocztowe 
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725.89:729.1 (438)
Wojciech Zabłocki -  The cooperation of sport and culture. The idea of interplay 
of sport and culture realized by introduction of modern art into sports buildings, is 
shown on the example of sports centre in Konin, designed by the author of the 
article.

725.85/.89 (72)
Romuald Wirszyłło — Sports buildings at the 19th Olimpie Games in Mexico. —
General characteristic and description of main buildings.

725.733(480)
Mieczysław Piprek -  Sauna bath in Finland. The history of development, the present 
form and manner of use of the Finnish sauna bath, combining the advantages 
of the dry and hot Roman bath with damp and hot Russian bath.

378.9:72
WYKUSZ -  THE STUDENTS COLUMN

Resume

72.01:711.55
Andrzej Wojda — De ła necessite d'une architecture monumentale. Selon 1’auteur, 
la necessite d’ introduire une architecture monumentale dans les nouveaux centres 
urbains, se trouve motivee par 1’urbanisation en masse et les enormes changements 
structuraux des societes, qui en proviennent. Une architecture convenable peut 
seconder a la formation de nouveaux liens sociaux et reagir contrę 1’alienation. 
Cependant, le monumentalisme de cette architecture ne peut etre eciectigue, comme 
l’a bien demontre la periode du „socrealisme” — mais doit etre base sur ,,Neuf 
points du monumentalisme’', formules par S. Gedion, F. Leger et J. L. Sert.

06.066:72.071.1 (438)
Laureats de la SARP pour 1969. Un College Special de la SARP decerna le prix 
d’honneur de la Societe des Architectes Polonais pour des eminents merites profes- 
sinaux, a 1’architecte Zbigniew Ihnatowiez.

727.4:725.39:797.55(438)
Andrzej Kowalewski — Centre de Planeurs a Leszno. Projet de 1’architecte A. Kowa
lewski, qui obtint le prix de II degre du Ministre de la Construction, pour 1968. 
Le batiment central, contenant une partie d’internat et d ’etude, s’allie a la partie 
sociale et culturelle. L'accent principal de la conception revient a la tour de
contróle du mouvement, haute de 18 m, forrnee d'un tuyau d ’acisr a diametre de
80 cm, et d’une cage d ’escalier qui 1’entoure. Construction — acier et aluminium.

725.89:725.74:624.074.4 (438)
Wojciech Zabłocki -  Centre de sport a Głogów. Projet destine a une ville de 
17 000 habitants, qui se trouve en etat de deve!oppement rapide, grace aux 
nouvelles mines de cuivre, et devra compter dans 10 ans 40.000 habitants. Le centre 
se compose d’un bassin couvert et d'une halle de sport, lies par une partie de
service. Les halles sont couvertes de poutres en arc a plis, d ’envergure de 56 m,
composees de 50 voutes polygonales a arc, de dimension 5X1,5X11 m.

725.125(438) (079)
Aleksy Czerwiński — Ambasadę de Pologne a Moscou. Projet des architectes Jan 
Bogusławski et Wojciech Kowalczyk, qui obtint le I prix au concours ferme de la 
SARP no 420. La localisation de 1'ambassade en voisinage de futures immeubles 
administratifs hauts de quelques dizaines d'etages, imposa une configuration hori- 
zontale, en formę de bloc compact et bas, avec deux patios interieurs. Revetement 
de marbre blanc. La masse du batiment fait 1’ impression d ’une grandę sculpture, 
composee de grands blocs de pierre, divises par des bandes de verre.

727.944(611) (079)
B. Ch. — Concours international pour un projet de centre de TV a Tunis. Projet d'un 
groupe polonais qui obtint le III prix. La composition spatiale de 1’ensemble s'ensuit 
des conditions de fonctions et de climat, la construction de beton arme prend er\ 
consideration les menaces seismiques.

711.2:719(438.312)
Jerzy Dajewski — Concerne la region de Podhale. Selon 1’auteur, Zakopane — ainsi 
que toute la region situee au pied des Tatras — doivent etre traites de maniere 
speciale, en tant qu’unique region de Pologne attenant les hautes montagnes. 
L’auteur postule une observation soigneuse de 1'echelle d’agg!omeration ainsi 
que de construction, la protection des monuments de 1'architecture locale et une 
interpretation contemporaine des formes regionales dans la construction neuve.

72.025.4:728.6(438.312)
Stanisław Groń-Szaflarski — Airs des Tatras. Esquisse des difficultes provenant des 
collisions qui surgissent parmi les tendances esthetiques a proteger les monuments 
historiques du Podhale, et les aspirations des montagnards vers les acquisitions 
de la civilisation moderne.

72.01 (548) (048)
Ewa Heczko-Hyłowa -  Literaturę architectonique polonaise destinee a l’exportation.
Compte rendu du livre de Bohdan Lisowski: «Architecture contemporaine polonaise», 
Edition Interpress, Varsovie 1968. Ce livre, publie en cing langues, presente pour 
la premiere fois une conception integrale des obtentions de l’architecture contem
poraine polonaise.

729.8.027:747
Henryk Tomaszewski — Verre decoratif. L’auteur postule une maniere moderne 
d'employer le verre pour la decoration des interieurs, en evitant les formes rigides 
du cristal ta i Ile, et mettant a profit ses valeurs les plus reelles — la transparence 
et la demi-fuidite au cours de la formation.

725.89:729.1 (438)
Wojciech Zabłocki — Cooperation du sport et de la culture. Idee de symbiose du 
sport et de la culture, realisee a 1’aide d’ introduction de l’art moderne dans les 
objectifs de sport, — sur l’exemple du centre sportif a Konin, projete par 1’auteur 
de 1’article.

725.85/.89 (72)
Romuald Wirszyłło -  Objectifs de sport aux XIX Jeux Olympiques a Mexico. Carac- 
teristique generale et description des objectifs principaux.



725.733(480)
Mieczysław Piprek -  Les «sauna» de Finlande. Histoire du developpement, les formes 
actuelles et le modę d ’erapIoi des bains finlandais, alliant les merites des bains 
romains, secs et crauds, aux bains russes humides-chauds.

WYKUSZ -  COLONNE DES ETUDIANTS
378.9:72

CoAep^caHHe

72.01:711.55
A h a k̂ch  BoM ^a —  O Heo6xoAHMOCTH MOHyineHTajiBHOM apxiiTeK TypM . A b t o p

noA^epKHBaeT 3HaneHMe apxMTeKTypbi b  K anecTBe c£>aKTopa, npM Aaiomero  
MaTepHajiBHyio c|)OpMy oOmecTBeHHofó jkm3 hm m o S Jiern aiom ero  o 6m ecT B en -  
Hbie CBH3M. O^HaKO b  no cn eA n ee BpeMH b  apxw TeK Type npM AaBanocb cjim ih- 
kom  6ojib in oe, n o  mhchmio aBTopa, 3HaneHHe TexHMnecKMM m TexH O Jiornnec- 
kmm acneKTaM CTponTejibCTBa b  ynj;ep6 3JieM6HTaM C03HaTejibH0ii xyAO- 
^ceCTBeHHOfł KOMnOHOBKH. ABTOp CHMTaeT, HTO B  M epy 3KOHOMMHeCKMX B 03-  
MOHCHOCTen npaBHJiŁHee yHMTbiBaTb xy^oxcecTBeH H Łie acneKTbi apxMTeKTypbi, 
hto BbiTeKaeT M3 MHoroHMCjieHHbix n c n x o jio rn n e cK n x , MeAHn;nHCKHX, coijmo-  
jiorn H ecK n x MCCJieAOBaHMił, KOTopbie rnnpoKO BeAyTCH b  n o cjie^H ee BpeMH. 
I lp n  npoeK TnpoBaH nn n;eHTpajibHbix panoHOB ropoAOB 3a^yM aHHbix TaK, 
HToSbi ohm o6pa30B ajiH  HOBbie coMMajibHbie CBH3M, c jie^y eT  iioctohhho 
MMeTb BBMAy, hto scTeTMnecKMe <ł>yHKi;MM apxpiTeKTypbi mmciot 3flecb n ep -  
Bopa3paA H oe 3HaneHMe. Heo6xoAMMo HaiiTM OTBeT Ha B o n p oc flOJi3KHbi hm 
ynoMHHyTbie ropoACKMe mjim rpaAOCTpoMTejibHbie ijeHTpbi, npoeKTMpyeMbie 
apXMTeKTOpOM B COTpyAHMHeCTBe C MH2KeHepaMM HOCMTb ,,MOHyMeHTaJIbHblfl 
xap aK T ep ” ? A b t o p  noAnepKMBaeT hto caMO BbipanceHMe „MOHyMeHTajibHbrft”  
w ,,MOHyMeHTajibHOCTb” nacTO y H ac BCTpenaeTCH c HeAOBepMeM. ^ e jio  b  tom , 
hto onbiT Hacjie^MH nceBA0M0HyMeHTajiM3Ma XIX B e x a , yrjiySjieHHbifi 
oniMSKaMM TaK Ha3bm aeM oro yKpam aTejibCTBa nHTMAecHTbix ro^OB H arnero  
CTOJieTMH, Bbi3biBaeT 0TpMu;aTejibHbie oTHomeHwa k  MOHyMeHTajiM3My boo6 -  
m e .
C jie^yeT  yHMTbmaTb, hto MexaHH3M B03^eiiCTBMH apxMTeKTypbi 3 Ashmh 
M rp y n n  3AaHMft Ha oSmecTBO m eAHHMijbi, MOHteT MMeTb nojio^KMTejibHbiM 
m OTpMijaTejibHbift xap aK T ep . 3aA an eii apxMTeKTypbi HBJineTCH T anoe n p o -  
eKTMpoBaHMe rpaAOCTpoMTejibHbix KOMnjieKCOB, hto6 b i nojionoiTejibH oe b o 3 -  
^eMCTBMe apxMTeKTypbi 6biJio BbinBJieHO b  MaKCMManbHOżi CTenenn. A b t o p  
npMBOAMT p h a  BbiCKa3biaHMM reAHOHa Ha 3Ty TeMy m HHa JlK>6MHa-HbiH, 
OAHOTO M3 BbIAaiOmMXCH apXMTeKTOpOB MOJIOAOrO nOKOJieHMH, KOTOpbie CHM- 
TaioT, hto apxM TeKTypa He OTAenMMa ot rpaAOCTpoMTejibCTBa, n p eB p am an cb  
b  H enyio ,,yp6oapxM TeK T ypy” . noaTOMy B ce  B onp ocbi npoeKTMpoBaHMH ot-  
AejibHbix 3AaHMił a o jijk h bi TecHO yBH3braai'bCH c  npoeKTOM npocTpaHCTBeH- 
HOM njiaHMpOBKM He TOJIbKO TOpOflOB, HO IjeJIblX pafóOHOB M A a2Ke CTpHH. 
B  3 tom c jiy n a e  b  paM K ax o 6 m e ro  npocTpaHCTBeHHoro m iaH a Heo6xoAMMO 
BbiAejiHTb MOHyMeHTajibHbie xy A 02KecTBeHHbie oS^eKTbi, KOTopbie 6bi o p r a -  
HMnecKM noAHepKMBajiM ne^3a3K  OKpyjKeHMH, ripMAaBan eMy acTeTMnecKMe 
<J)OpMbI.

06.066:72.071.1(438)
Jlayp eaT bi o 6m ecT B a nojn»CKMx apxnTeKTOpoB b  1969 roA y. CneijHajibHaH  
KOJiJierMH O Sm ecTBa n o jT b C K M x  apxMTeKTopoB npM3HaHa noneTHyio H arpaAy  
O Sm ecTBa 3 a  BbiAaiomMecH 3acjiyrM  b  oSjiacTM apxMTeKTypbi TOBapniny 
36MTHeBy MrHaTOBHHy.

727.4:725.39:797.55(438)
AH A *eM  KoBajieBCKMM — IlJiaHepHbiH aapoAPOM JleniH o. T p y n n a apxMTeKTO- 
poB noA pyKOBOACTBOM A h a k̂ bh  KoBajieBCK oro nojiyHMJia npeMMio I I  CTenem i 
MMHMCTpa CTpOMTeJlbCTBa 3 a  BbIAaiOHj;MeCH AOCTMHCeHMH B OSJiaCTM np oeK 
TMpoBaHMH. I I oboaom  nocjiy3KMJi npoeKT aapOAPOMa m KOHTpojibHoił SauiHM 
ABM2KeHMH AJIH nJiaHepOB JleniHO. KpOMe o6mMX yCTpOMCTB, npMHHTbIX 
AJih  aapoAPOMOB T an o ro  poA a, b  JleinHO 3anpoeKTMpoBaH MHTepHaT ctpom -  
TejibHbiM oS-beMOM 9555 m* m 6aniHH k o h tpo jih  abmhcchmh.

725.89:725.74:624.074.4(438)
BoMHex 3a6jiO£(KMM — CnopTMBHbiM i^eHTp b  r n o r o s e . TjioroB npMHaAJiencMT 
k  HMCJiy pa3BPiBaiomMxcH ye3AH bix ropoAOB (b  HacTOHnj;ee BpeMH 17 Tbic. 
HiMTejieił), TaK KaK nocTeneHHo CTaHOBMTCH i;eHTpoM paiłoH a MeAHOfł n p o -  
MbimjieHHOCTM. n o  njiaH y, b  1979 roA y HMCJieHHOCTb HacejieHMH r j io r o s a  
npeBbiCMT 40 Tbic. nejiOBeK. CnopTMBHbiił u ,ein p  coctomt M3 cnopTMBHoro 
sa n a , pa3MepoM 45X 26 m c nnomaAKOił pa3Mepo?^i 40X 20 m . B  3a n e  6 a cc e iiH 0 3  
nocTpoeH bi: yHMBepcajibHbifł 6acceM H pa3MepoM 25X 12,5 m , npM rjiy6M ne  
1,80 m m 6accefrH  a jih  oGyneHMH njiaBaHMio pa3MepoM 6X 12,5 m , npM rJiyG n- 
He ot 0,80 ao 1,20 m . 0 6 ihmm CTpoMTejibHbiM o5r>eM cnopTMBHoro i ie m p a  
29500 M3.

725.125(438) (079)
AjieKCbi HepsMHCKMń —  npoeK T  3AaHMH nojibCKoro nocojibCTBa b  M o ck bc .
K  ynacTMio b  KOHKypce Ha npoeKT hoboto 3 abhmh  nojibCKoro nocojibCTBa 
b  MocKBe 6biJiM npMrjian^eHbi nHTb BbiAaiomMXCH apxMTeKTopoB, jiaypeaTOB  
npaBMTejibCTBeHHbix HarpaA, BbiAaK>m;nxcH cnen;MajiMCTOB b  oOjiacTM npoeK 
TMpoBaHMH nocojibCTB. 2K k >pm  KOHKypca He orpaHMHMBajio cbom x  3aAan to jib- 
ko jiMHib OLteHKoił npeACTaBJieHHbix p a 60T m npM3HaHMeM OTjiMHMfi m HarpaA, 
ho 6buio npM3BaH0 b  tom 2Ke cocTaBe b  KanecTBe kommccmm SKcnepTOB 
ocymecTBjiHTb HaA30p HaA AaJibHeMniMM pa3BMTM6M npoeKTMpoBaHMH M CTpO-
MTejibCTBa.
B  K anecTBe ocHOBHoro KpMTepMH oi^chkm  npeACTaBJieHHbix pa6oT  6 bijim  
npMHHTbi peineHMH npeAYCMOTpeHHbie b  nporpaM M e c|)yHKi;MOHajibHbix kom -  
nJieKGOB, AOCTOMHCTBO HJiaHMpOBKM, MCn0JIb30BaHMe TeppMTOpMM, xyA02KecT- 
BeHHbie m SKOHOMMHecKMe AOCTOMHCTBa npoeK Ta. XCk >pm  eAHHorjiacno  
npM3Hajio nep B yio  n p e M M io  p a 60Te apxMTeKTopoB HHa B o rycjiaB C K o ro  m Botó- 
i te x a  KoBajibHMKa.
ynacTOK OTBeAeHHbiM noA CTpoMTejibCTBO KOMnjieKca 3AaHMń nojibCKoro  
nocojibCTBa b  M o ckbc  HaxoAMTCH b  3ejieH0M n o n c e  ba o jib  rpy3MHCKO^ yjiM- 
m>I, HaHMHaiOLAMMCH OT peKM MOCKBbI y  3A&HMH C 3 B  M MAyil^MM B CCBep- 
hom HanpaBjieHMM. B  KOHije stoto uiMpoKoro 6y jib B ap a TaM, rAe MarMCTpanb 
noBopaHMBaeT, m 6yAeT nocTpoeH o 3AaHMe nojibCKoro nocojibCTBa. 3 to, 
nojKajiyM, AynniMM ynacTOK M3 HecKOjibKMx npeAOCTaBJieHHbix nojibCKOii



CTOpOHe apXMTeKTypHŁIMM BJiaCTHMH MOCKBbI flJIH B b lS o p a . OAHaKO, 3AeCJb 
c y m e c T B y e T  H eKO Topoe 3aT p y A H eH n e b  (JjopMMpoBaHMM 3AaHMH n o co jib C T B a . 
fleJIO B TOM, HTO PHAOM 6 y # y T  nOCTpOeHbl BblCOTHbie aAMMHMCTpaTMBHbie 
3AaHMH, KOTopbie S y fly T  n rp a T b  p o jib  B epTM K ajibH oro aK u;eiiTa, 3 aM biK aio-  
m e r o  KOMno3Mu;mo 0 3 e jie H e H H o ro  6 y j ib B a p a , n p n n e M  OKOHHaTejibHan <$>opMa 
3TMX BbICOTHbIX 3AaHMM e ilje  He M 3BeCTHa. ABTOpbl n p o e K T a , yHMTbluaH  
4>aK T, h to  b  C y ^ y m e M  3A aH n e n o co jib C T B a  onyTMTCH H a <|)OHe ynoM H H yTbix  
BbICOTIIbIX OGTłeKTOB 3 anpoeKTHpO BaJIM  nOCOJIbCTBO B BMfle CnJIOHIHOrO, 
CpaBHHTejIbHO HM3KOTO MaCCMBa, BO BCK) niMpMHy y n a c T K a  (OKOJIO 70 m ) .  Ohm 
m c x o a h t  H3 TOPł n p eA n o cb iJiK H , h t o  H eB3M pan H a c n o c o S  pem eH M H  BepTM - 
K ajibH ofł cJjopMbi 6yA ynj;p ix  aAMMHMCTpaTMBHbix 3AaH n f t  K Jia ccH H e cK o e  c o -  
n o c T a B jie H n e  ropM 30H TajiM  m BepTM K ajm  b o  B c e x  c jiy H a n x  c o 3 A a cT  rapMOHM- 
n e c K o e  i je j io e . OAHOBpeMeHHo aB T opaM  y ^ a n o c b  M 36e2KaTb cxeMaTMHHOCTM 
rjiaAKM X ro p n 3 0 H T a jib H b ix  c|)opM. ropM 30H TajibH biM  m b c c h b  pacH JieH eH  
ynacT K aM H  pa3JiMHHOii B bicoT bi.

IIpoeKT npeAycMaTpMBaeT cjieA yiom ee npocTpaHCTBeHHoe AeJieHMe (Jiyms:- 
n;HOHajibHbix r p y n n : n ap a^H an  nacTb, cocTOHin;aH M3 napaAH bix noMeu^eHMM 
pi pe3MAeHi^pni n o cjia , cocpeAOToneHa b  iohchom  Kpbuie H a b t o p o m  ST am e; 
KamjejmpMM nocojibCTBa, ToproB oro  coseTHMKa pi KOHcyjia —  HaxoAHTCH 
B BOCTOHHOM KpblJie Ha BTOPOM, TpeTbeM II HGTBepTOM 3Ta3Ke HaA BblCTa- 
b o h h b im  3ajiOM, HaxoAHmMMCH H a nepBOM 3T axce ; 3KMJibie n oM em eram , r o c -  
THHHbie KOMHaTbi pi HiKOJia —  npoeKTnpyioTCH b  3anaAHOM Kpbuie Ha b t o p o m  
3Ta5Ke, T o r^a  K ax  noA h m m h  Ha nepBOM 3T axie  HaxoAHTCH KJiy6Hbie u  c o -  
ipiajibHO-SbiTOBbie noM em epm H; rapancM m xo3HMCTBemibie oSijeKTbi H ar.o- 
AHTch  noA njiHTOM, Ha k o t o p o m  pacnojionceH  napaAHbipł caA —  naTPio. H e
CHMTaa T p e x  X03HMCTBeHHbIX BXOAOB, B 3AaHMe B e ^ y T  A eC H Tb BXOAOB H e 3 a -  

BHCMMbix A P y r  OT A P y r a .

KoHCTpyKu;MH 3AaHMH —  cT ajib H o ii K a p x a c  H a xcejie3o6eTO H H O M  ocHOBaHPiH. 
BH yTppi 3 acTpopiKH  npeA ycM O TpeH bi A s a  caAM K a, M3 k o t o p b ix  oam h  n p m i e -  
ra e T  k  KJiydHOM nacTM , a  b t o p o m , K aK  cK a3aH O  B b irn e , k  napaAHOM . Kpoisie 
caAMKOB aB T o p b i n p o e K T a  cy M e jin  BbiAejiHTb H a y n a c T K e  n o co jib C T B a  3 0 H y  
aKTMBHOrO OTABIXa paSOTHMKOB (TeHHMCHblPI KOpT, 6 aCK eT6 0 JIbHaH nJIOIHaA- 
K a ). npn n jia H n p o B K e  3AaHMH n o co jib C T B a h im p o k o  yH TeH bi noM em eH M a A*71*1 
MH(J)opMai];MOHHO-KyjibTyppiOM AOHTejibHOCTii. n p eA ycM O T peH bi o 6m eA O C T y n -  
H bie nOMemeHMH, a  MMeHHO l BblCTaBOHHbllł 3 a JI , JieKIJMOHHO-ACMOHCTpaiJ.MOH-
HbiM 3aji c  MecTaMM Ha 300 nejiOBeK, SnCJinoTeKa, HMTajibHH m Kac|)e. 
n p n  npoeKTMpoBaHMM 3 abhmm nocojibCTB, apxMTeKTopaM npMXOAMTca p e -  
m aTb ABe ocHOBHbie 3aAaHM. OAHa M3 h m x , npaBMJibHoe pem eH iie b  cjpymc- 
ij^MOHajibHOM oTHOHieHMM ycneuiHO BbinojiHeHa aBTopaMM npoeK Ta. B T opyjo  
— npM AaiiM e 3AaHPiio x a p a K T e p H b ix  Hai*MOHaJibRbix n e p T  —  npeACTOPiT e m e  
peniMTb b  xoA e AOTajibHoro npoeKTnpoBaHMH.

727.944(611) (079)
MejKAynapoAHbiii KOHKypc Ha npoeKT TejieBH3MOHHoro ijeHTpa b  TyHMce.
PeA aKpM H  co o S n ^ a e T , h t o  H a M encAynapoAHOM  K O H K ypce H a n p o eK T  T e jie -  
BM3MOHHoro ijeH T p a b  T y H M ce, III npeMMH npM 3H aH a p a S o T e  nojibCK M x a p -  
XMTeKTOpOB BO TJiaBe C AHA^KeeM ,D(3ep3KeBCKMM. HpMBOABTCH KpaTKM e C B 6- 
AeHMH o Harpa^KAeHHOM n p o e K T e .

711.2:719(438.312)
E m u  J ^ a e s c K iiii  —  O p a iio H e  n o A ra jiŁ H . A b t o p  OTM enaeT, h t o  b  p a n o H e  h im -  
POKO M3BecTHOTO B I lo j ib m e  M 3 a  pySePKOM K y p o p T a  3 a K o n a H e , b  n o cjie A H e e  
BpeMH o m y m a e T C H  p h a  HeAOCTaTKOB 3acTpoM KM , a  m m c h h o : He X B aT aeT
TOCTMHMII, JIbI2KHbIX TpaCC C KaHHTHblMM AOPOTOMM 3MMOM M nJiaBaT eJIbH bIX
6acceM H O B  —  jic t o m . K p o M e  toto  p o c t  aBTO M oSnjibH oro a b p ijk c h m h  npMBO- 
Amt k  3 HaHMTejibHOMy yxyA uieHM K> B 0 3 A y x a . n o c n e  H eSoJibm oro M CTopM nec- 
k o t o  o 6 3 0 p a  xo A a 3acTpoiiKM K ypopTa, aBTOp BbiABMraeT p h a  npeAJioxceHMii, 
H an p aB JieH H b ix  H a yno pH A oneH M e B o n p o c a  peKOHCTpyKAMM m pacniM peHM H  

K y p o p T a .
72.025.4:728.6(438.312)

CTaHMCJiaB rpOHb-IIIa4)JIHpCKPIM  —  TaTpaHCKIie KOTKU (MeHOAHM). CTaTbH 
n o cB H m e H a  nonyjm pH O M  b  I lo j ib m e  TaK  H a3biB aeM 0ft ,,3aKonHHCKOM ”  a p x n -  
T eK T y p e, to  e cT b  ap xM T eK T y p e, K O Topan B o cn p n H H Jia  o 6 p a 3 u ;b i ap xM T eK T y p -  
H o ro  H ap oA H oro T B o p n e cT B a  ro p n ;e B  M 3-noA  3 a K 0 n a n e .

A b t o p  CHMTaeT, h t o  h c o S k o a h m o  coxpaH M T b b  HenpMKOCHOBeHHOCTM m o k  • 
p y n o iT b  BHMMaHMe o 6 p a 3 u ;b i H ap o A H o ro  3 0 A n e c T B a  ro p i^ e B , h o  Heo6xoAM M O  
y  HMTbIB aTb M TO oSCTOHTCJIbCTBO, HTO HblHe B TOpbl npM IHJia TOpOACKaH 
K y jib T y p a  m npesKHM e o 6 p a 3 n ;b i a o m o b  n e  M oryT  yA O BJieTBopnTb H acejieH M e. 
B  ro p H b ie  c e j i a  npM ineji BOAonpoBOA> KaHajtM3aAMH, 3 JieK T p o o cB em eH M e. 
Topm aM  T e n e p b  H eo6xoA H M a B aH H aa, caH M TapH bin y 3 e j i  m B O o S m e B c e  y A o 6 -  
CTBa, KOTOpbie HaCTO SbIBaiOT HeCOBMeCTMMbl, MJIM CTaHOBHTCH B npOTMBO- 
peHM e c o  CTapbiMM KaHOHaMM H ap o A H o ro  a o A ^ e c T B a  n p o m jib ix  b c k o b . 3 to 
OSCTOHTejIbCTBO HaCTOHTeJIbHO T p e S y e T  BAyMHMBOił pa3paSO TKM  HOBbIX n p o -  
eKTOB 3aCTpOMKM TOpHbIX HOCeJieHMM TaK , HTOSbl npM  C03ABHMM HOBbIX 
6 jia ro y c T p o e H H b ix  skmjimiu ;, 6 b m a  yH TeH a h c o S k o a m m o c t b  coxpaH eH M H  caM O - 
6biTHOCTM ropHOM apxM T eK T ypbi, e e  rapM OHM HecKoii c b h 3 m c t o p h b im  n e n -  
3a3KeM . A b t o p  CHMTaeT, h t o  CMJiaMM t o jib k o  jim u ib  ap xM T eK T y p H o ro  H aA 3o p a  
He yAacTCH  orpaHMHMTb cnoH T aH H y io  aacT p o M K y  ro p H b ix  cejieHMM CTaHAapT- 
HblMM M 6e3BKyCHbIM M  AOMBMM M npM 3bIBaeT apXMTeKTOpOB nO paSO TaTb H3A  
co3A aH n eM  HOBbix npoeK TO B ro A H b ix  k  npMMeneHMio b  ycjiOBMHX T a T p .

72.01(548) (043)
E s a  XeH K O -Xbm oBa —  3K cn op T  nojibCKoił jiirrep aT yp bi n o  apxn T eK T ype.
M3AaTejibCTBO „ M H T e p n p e cc ”  BbinycTM Jio Ha nHTM H 3 b iK a x  KHMry B o r A a n a  
JIm c o bc k o to  n o  a  3arJiaB M eM  ,,IIo.nbCK aH  co B p eM eH H aa a p xM T eK T y p a” . 
CTaTbH npeA C T aBJineT M3 c e 6 n  KpMTMHecKMfł o S a o p  coAcpncaH M H  otom  k h m t m . 
A b t o p  pen;eH3MM CHMTaeT, h t o  b 3 t jih a b i  J I m c o bc k o to  h b jih io t c h  n e p B o li  
nOnblTKOM OSoSmeHHOM OIieHKM AOC™3KeHMlł nOJIbCKMX apxM T eK T opoB  3 a  
n o cjie A H e e  BpeM H.

729.08.027:747
X e H p n K  ToMameBCKMM —  A eK o p aT iiB H o e c t c k h o . CoBpeM eH H bie c n o c o S b i  
npOM3BOACTBa, IipMMeHHeMbie B CTeKOAbHOfł npOMblHIJieHHOCTM, n03B0JIMJIM  
HIMPOKO BKJIIOHMTb CTeKJIO B apX M T eK T ypy. H blH e CTeKJIO CTaJIO OAHMM M3 
OCHOBHbIX CTpOMTejIbHbIX M aTepMaJIOB. OAHaKO aBTOp CHMTaeT, HTO em;e 
HeAOCTaTOHHO yHMTbIBaiOTCH B apX M T eK T ype M HTepbepOB AGKOpaTMBHbie B 0 3 -  
m o h ih o c tm  CTeKJia. A b t o p  BOCCTaeT npoTM B yBJieneH M H  x p y c T a jie M , K aK  o a -  
HOii M3 ^>opM  AeKopaTMBHOfł OTAejiKM CTeKJia i i  p a T y e T  3 a  npMAaHMe c t g k -  
JIHHHblM M3ACJIHM HOBbIX, COBpeMeHHbIX n P M 3T0M  aBTOP CCbLJiaeTCH
H a 3arpaH M H H yio npaK TP iK y, b  h b c t h o c t m  H iBeACK yio, r ^ e  o t k b 3  ot  x p y c -



TajifcHoro cx£>pMjieHHH npMBeji k  H axojKflem iio opnrHHajibHbix (Jjo pm
CTeK JIH H BIX

725.89:729.1(438)
B o śłiiex  3 a 6 jio iu o iił  — CnopT h  KyjiBTypa. IIojibCKMił 0JiJiMnH#CKMM komhtct 
BbiABMHyji npe,ąji03K eH M e o p r a H n 3 a in « i  KOHKypcob H C K yecT B a Ha o n e p e /jH o ft  
O JiH M rm a^e. EĘeH TpajibH biii co B e T  n p o (| > co io 3 0 B  IIojibH iH  B b m e jin ji c n e n n a j i b -  
H yio AOTaijiiio n a  p a 3 p a 6 o T K y  n p o e K T a  cn o p T U B H o ro  K O M iuieK ca b  K o H im e .  
IIp o e K T  co cT aB JieH  c  yneTOM  HOBbix T p e S o B a im ii odrbeflHHeHMH c n o p T a  
m K y jib T y p b i.

725.85.89(72)
PoM yajib^ BiipniHJiJio — CnopTHBHbie coopynseHHH X I X  Ojmiwimaflbi b  M c- 
XIIKO. H 3 KOMILJieKCa OJIMMnHHCKMX COOpyJKeHMfł B MeXHKO HanSOJiee Bbl- 

AaiOmHMCH HBJIHeTCH KOHeHHO JierKOaTJieTMHeCKHH OJIMMnMńCKMM CTaflHOH 
yHMBepcMTeTCKoro ropoflK a. CTa^MOH stot nocTpoeH  15 jieT to m y  H asa#  
H HeCMOTpH Ha 3TO npeBOCXO^HO CJiyJKMT CBOeMy Ha3HaHeHMK>. K  CHaCTb/O, 
npncnoca6jiM BaH  ymiBepcHTeTCKMn CTa^MOH k  npoBefleH m o ojiHMnna^bi 
y ^ a jio c b  OTKa3aTbca ot HaMepeHHH paciHHpHTb e ro  Tpn6yHbi r o  100 Tbican  
MecT « jih  CHfleHMH. B  npoTHBHOM cjiy n a e  b  (JjyHKLjMOHajibHOM m  apxn T eK - 
t y p h o m  OTHomeHHHX CTa^MOH 3HaHMTejibHo 6bi npow rpaji. OftHaKO flonojr- 
HHTejibHbie ocBeTMTejibHbie ManTbi, Heo6xo#MxWbie ajih  i^BeTHoro TejieBii- 
fleHMH HapyniHjiM nepBOHaHajibHyio hmctoty cru iy sT a cTa,n;MOHa.
B  K a n e cT B e  CHMBOJia X I X  O jiM M roiaflbi n o  B c e i i  BepoH TH ocTH  cTaH eT A B op eu ; 
c n o p T a , ca M o e  H H T epecH oe b  k o k c t p y k t iib h o m  h apxnT eK T ypH O M  OTHorne- 
HMM OJIHMnMilCKOe COOpy3KeHMe MeKCHKM. OflHaKO B npOTMBOBee OJIHM- 
nMMCKOMy njiaB aTejibH O M y C a c c e iiH y  H o n o r u  b  T okmo, stot ^ B o p e i j  He 
npeA C T aBJineT x a p a K T e p H b ix  Han;MOHajibHbix n e p T . C  3T o ii tohkm  3 p e m i a  
jiynniM M  HBJineTCH 3A aH n e A jib S e p K a  O jm M ro iK a, b  a p x n T e K T y p e  K O T oporo  
n p e B o c x o # H O  oSTłe^H H eH a coB p eM eH H an  cjpopMa oSojiohkm  Kpbm iM  c  TH?Ke- 
jibiM MaccwBOM aHTMHHbix —  ^OKOJiyM6oBCKMX 4?opM  B c e r o  oS-beK Ta. 
A b t o p  n o ^p o S H O  o n u c b ra a e T  c jie ,ą y io m H e  o jm M n n ftcK H e coopy ^K eH H H : yH H - 
BepCMTeTCKHM CTaflMOH, OJIMMnHHCKHPI ITJiaBaTeJIbHblił GaCCeMH M CnopTM B- 
Hbiii 3 a j i ,  .ZjBopeij c n o p T a , CTa^HOH A n t e n a ,  ojiM M nniłcKHjł Bejio,n;poM , c|Dex- 
TOBaJIbHblM 3aJI H BOflHyiO AMCTaHI^MK) XOHMMHJIbKO.

725.733(430)
M enn cjiaB  IlH npeK —  CayHbi b  ^>HHJiaH«nM. CTaTbH nocBH m eH a CTpoirrejib- 
c t b y  nonyjinp H bix b  O mhjism r h h  n ap oB b ix  6aHb. Ho^HepKMBaeTCH, hto 
b  <I>HHJiaHAMH OflHa n ap oB an  6aHH npMXOAMTCH Ha m ecT b nejiOBeK H acejie- 
HHH. M3 OnncaHM H BbITeKaeT, HTO B TeXHM4eCKOM OTHOHieHMH (J)PIHCKPie 
6aH n noHTH hhhcm  He OTjmnaioTCH ot nonyjiH pH bix b  C C C P  pyccK M x 6aH b.

378.9.72
C T Y A E H H E C K A H  C T P A H M H K A  „ B B I K y n i ” .



Przegląd problemów krajowych

TEKA KOMISJI URBANISTYKI I ARCHITEKTURY, ODDZIAŁ PAN W  KRAKOWIE, 
T. II, 1968 R.

Struktura przestrzenna przemysłu a kształt zakładu przemysłowego sq tematem pracy 
Zdzisława Arcta zamieszczonej w dziale „Architektura” .
Autor podkreśla, że inwestycje przemysłowe w obecnym stanie rozwoju gospodarcze
go Polski mają dominujące znaczenie. Przewaga zatrudnienia w usługach w porów
naniu z przemysłem, jaka występuje w krajach o znacznie wyższym niż u nas docho
dzie narodowym na mieszkańca, .nie nastąpi w Polsce w okresie obecnego planu 
perspektywicznego.
Węzłową rolę przemysłu potwierdza natomiast w ciągu całego okresu intensywnego 
uprzemysłowienia kraju, od zakończenia II wojny światowej, wyraźna aglomeracja 
substancji osiedleńczej i usługowej na obszarach koncentracji przemysłu. Koncen
tracja ta poza skutkami okresu przedwojennego była wynikiem trwającego od roku 
1960 podstawowego etapu rozbudowy przemysłu w Polsce.
Obecny etap uprzemysłowienia ma charakter wszechstronny. Jego zadaniem jest 
w pierwszym rzędzie wzrost gospodarczy obszarów zapóźnionych w rozwoju i rozbu
dowa przemysłowych środków produkcji i środków konsumpcyjnych. Etap ten łączy 
się z dążeniem do względnie równomiernego zagospodarowania przestrzennego kraju. 
Rosnące stale zapotrzebowanie na środki społeczne na rozbudowę wymaga optyma
lizacji rozwiązań projektowych i wzrostu efektywności ekonomicznej wznoszonych 
zakładów przemysłowych.
Na czym polega optymalizacja rozwiązań projektowych?
Optymalizacja rozwiązań projektowych to ich nowoczesność, dostosowanie do szyb
kich zmian procesu produkcyjnego, humanizacja warunków środowiska pracy i za
pewnienie pełnego uprzemysłowienia procesu produkcji budowlanej. Efektywność 
ekonomiczna inwestycji przemysłowych to nie tylko minimalizacja jednorazowych 
kosztów realizacji zakładu przemysłowego, ale przede wszystkim uzyskanie optymalnej 
wartości użytkowej, eksploatacyjnej wzniesionego obiektu.
W  dalszym ciągu publikacji autor zwraca uwagę, że w tej optymalnej strukturze 
przestrzennej stosunek przemysłu do osiedla, usług i rolnictwa ma podstawowe 
znaczenie.
Omawiając zagadnienia związane ze strukturą przestrzenną przemysłu, Z. Arct 
przedstawia w swej pracy model takiej struktury oraz porusza problemy związa
nych z przemysłem zagadnień osadnictwa, usług i rolnictwa.
Zasadą projektowania przemysłu umożliwiającą realizację proponowanej struktury 
i zbliżenie przemysłu do osiedla, a która niewspółmiernie w stosunku do dotych
czasowych pojęć zmienia zakład przemysłowy pod względem techniczno-budowlanym, 
zajmowanego obszaru, technologicznym i plastycznym, a wraz z postępem sposobów 
zainstalowania i wyposażenia doskonali warunki pracy, humanizuje je, oraz niemal 
eliminuje szkodliwe oddziaływanie zakładu przemysłowego na otoczenie, jest właśnie 
zasada blokowania zabudowy zakładów przemysłowych. Dotyczy ona pojedynczych 
zakładów lub większej ich ilości łączonych w węzły przemysłowe.
Polega ona na scalaniu możliwie wszystkich funkcji zakładu przemysłowego, z wy
jątkiem nie nadających się do tego z uwagi np. na wybuchowość, pod jednym da
chem. Pozwala to z jednej strony na maksymalne zmniejszenie terenu zakładu i jego 
gospodarki zewnętrznej, zmniejszenie ilości materiałów budowlanych, a przez ujedno
licenie parametrów technicznych rozwiązania kształtu i konstrukcji prowadzi do 
pełnego uprzemysłowienia procesu budowania. Z drugiej strony przez odpowiednie 
m. in. powiększenie parametrów rzutu poziomego (rozstawu słupów) ułatwia moder
nizację produkcji zakładu, co pozwala na optymalne podniesienie jego wartości 
użytkowej. Swoboda użytkowa zapewnia sprawną organizację, zarządzanie i kontrolę 
produkcji. Scalanie zakładów w węźle przynosi dodatkowe efekty produkcyjne i ko
rzyści wynikające ze skojarzenia gospodarki transportowej, energetycznej i pomocni- 
czo-usługowej. Architekturę takich zakładów charakteryzują prostota, eliminacja do
tychczasowego zróżnicowania gabarytowego, wprowadzenie trwałych, często koloro
wych materiałów, w sumie dążność do soołecznego zaakceptwania i zaangażowania 
architektury przemysłu.
Wymienione tu w skrócie zalety blokowania zakładów przemysłowych, przy istotnym 
ich wpływie na przyszły sposób przestrzennego powiązania przemysłu z funkcją miesz
kania, osiedlem i usługami, zdają się w pełni uzasadniać słuszność tego sposobu 
kształtowania obiektów przemysłowych. Tym bardziej, że właśnie zablokowane za
kłady przemysłowe zaspokajają najlepiej wymogi rozwiązań kształtu tych zakładów, 
których potrzeba w ramach planowych zadań perspektywicznej rozbudowy przemysłu 
w Polsce jest najistotniejsza.
W  podanych na zakończenie wnioskach Z. Arct podkreśla, że analiza podstawowych 
dwu zagadnień w rozwoju gospodarczym kraju, optymalnej struktury przestrzennej 
przemysłu i kształtu zakładu przemysłowego pozwoliła na uznanie ich wzajemnej 
zależności.
Optymalnym rozwiązaniem przestrzennej struktury przemysłu i kształtu zakładu prze
mysłowego jest zblokowany węzeł przemysłowy. Może on z czasem przyjąć formę 
zblokowania funkcji przemysłowych, osiedleńczych i usługowych jako węzeł wielo
funkcyjny.

BIULETYN TECHNICZNY BIUR PROJEKTÓW BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO, 
NR 3/69.

Zeszyt poświęcony jest Sympozjum RWPG na temat ,,Lekkie konstrukcje metalowe 
i żelbetowe w budownictwie przemysłowym” . Redakcja zamieszcza obszerną publi
kację mgr inż. J. Kopciowskiego przygotowaną w oparciu o referaty sympozjum, 
podkreślając, że pragnie nią zainicjować szeroką wymianę doświadczeń pomiędzy 
projektantami i realizatorami zajmującymi się problematyką lekkich konstrukcji. 
Całość zagadnień omawianych na sympozujm została podzielona na trzy zasadnicze 
tematy:
— Lekkie metalowe konstrukcje oraz konstrukcje metalowe o zmniejszonym ciężarze 

parterowych (halowych) budynków przemysłowych.
— Żelbetowe konstrukcje o zmniejszonym ciężarze parterowych budynków przemy

słowych.
— Lekkie konstrukcje parterowych budynków przemysłowych z zastosowaniem mate

riałów postępowych.
Temat pierwszy podzielony został na dwa podtematy:
1) konstrukcje stalowe i
2) konstrukcje aluminiowe.



Dla opracowania referatów dotyczących każdego z wyżej wymienionych tematów 
zostały wybrane, na wspólnej naradzie poprzedzającej sympozjum, kraje wiodące. 
I tak — konstrukcjami stalowymi zajęła się strona polska; konstrukcjami aluminio
wymi — strona węgierska, żelbetowymi konstrukcjami o zmniejszonym ciężarze — 
Związek Radziecki i wreszcie lekkimi konstrukcjami z postępowych materiałów — 
NRD łącznie ze stroną czechosłowacką. Przy opracowaniu pierwszego tematu czynny 
udział wzięły również strony radziecka i czechosłowacka.
Autor omawia w swoim artykule trzy podstawowe tem aty  
temat | „Konstrukcje metalowe” 
temat II „Konstrukcje żelbetowe”
temat III „Konstrukcje i elementy osłonowe z różnych materiałów” .
Światowa produkcja stali wzrasta w coraz szybszym tempie, czego świadectwem są 
następujące dane:

w 1955 produkcja surowej stali wynosiła 273 min ton
w 1965 „ „ „ „ 460 „
w 1968 „ „ „ przekroczyła znacznie 500 min ton.

W krajach socjalistycznych wzrost produkcji stali jest jeszcze szybszy niż to ma 
miejsce w skali światowej. Procentowy udział krajów socjalistycznych w światowej 
produkcji stali kształtuje się w następujący sposób:

w 1950 r. udział krajów socjalistycznych wynosił 190/0 
w 1960 r. „ „  „ „ 25,70/o
w 1965 r. „• „ „ „ 27,10/o

Procentowe zużycie stali w konstrukcjach budowlanych w stosunku do ogólnej pro
dukcji stali przedstawia się dla kilku krajów wysoko uprzemysłowionych w następu
jący sposób:

we Włoszech w 1961 r. — 3,10/o w 1964 — 9,40/0 
we Francji „ — 4,80/0 ,, — 6,0O/o
w ZSRR „  -  4,20/o ». -  5,40/o

Dla PRL udział ten przedstawia się dużo gorzej i nawet wykazuje tendencje zniż
kowe; w tym samym okresie udział ten obniżył się z 2,30/0 do 1,80/Q.
Perspektywiczne plany rozwoju konstrukcji stalowych w PRL przedstawiają się jednak 
daleko optymistyczniej, gdyż w latach 1970—1985 przewiduje się przeszło 4-krotny 
wzrost powierzchni budynków halowych o konstrukcji stalowej, zaś produkcja lekkich 
konstrukcji stalowych ma wzrosnąć z 19 tys. ton w 1970 do 90 tys. ton w 1985 r. 
Rozwój może być osiągnięty drogą zespolenia projektowania z pracami naukowo-ba
dawczymi. Podstawowymi zagadnieniami takiej współprac/ byłyby:
— badania materiałowe (gatunki stali, nowe racjonalne półfabrykaty stosowcnia no

wych materiałów dla izolacji i obudowy, itp.)
— badania nowych rozwiązań i form konstrukcyjnych
— zagadnienia statyczne i dynamiczne nowych rozwiązań i form konstrukcyjnych oraz 

ich rzeczywistej pracy
— zagadnienia zasad kompleksowej optymalizacji konstrukcji.
Jednym z podstawowych wyników tych prac powinno być opracowanie takich form, 
które umożliwiłyby przekształcenie procesów wznoszenia obiektów w proces zmecha
nizowanego montażu elementów o wysokim stopniu gotowości.
Autor zwraca uwagę na racjonalne systemy konstrukcyjne budynków parterowych, wy
mieniając wśród nich: a) konstrukcje płaskie — zwykłe, b) konstrukcje płaskie 
sprężone, c) konstrukcje linowe i d) konstrukcje przestrzenne.
W  dalszym ciągu publikacji omawiane są szerzej poszczególne rodzaje konstrukcji 
lekkich ze szczególnym zwróceniem uwagi na coraz powszechniej stosowane kon
strukcje aluminiowe.
Aluminium stosowane jest w budownictwie już od wielu lat, lecz stosowanie to 
ograniczało się do takich elementów jak okna, drzwi, ściany osłonowe, różnego 
rodzaju dekoracje zewnętrzne i wewnętrzne, itp. Poszukiwania ostatnich lat idą 
w kierunku rozszerzenia zakresu stosowania tego tworzywa również na konstrukcje 
nośne.
W  uprzemysłowionych krajach świata obserwuje się szybkie zwiększenie produkcji 
aluminium. W  okresie od 1966 do 1970 przewiduje się wzrost produkcji w poszcze
gólnych krajach o 20—500/o. Jest oczywiste, że i udział stosowania aluminium w bu
downictwie powinien odpowiednio wzrosnąć.
Rozwój produkcji światowej aluminium (w tonach) przedstawia się następująco:

1900 1920 1930 1940 1950 1960 1967 1970
5700 121 000 269 200 807 300 1 507 000 4 635 400 6 500 000 8 200 000

Jeżeli chodzi o WRL to produkcja aluminium i procent tej produkcji przypadający 
na budownictwo orientacyjnie przedstawia się w następujący sposób:

Produkcja aluminium 
(w tysiącach ton)
Wykorzystanie aluminium w budownictwie 
(w procentach)

1960 1965 1970 1975

41,5 67,7 91,8 273

2,9 3,15 9,6 20,0

W  niektórych wysoce uprzemysłowionych krajach procent wykorzystania aluminium 
w budownictwie w stosunku do ogólnej jego produkcji wynosi 2O0/o (np. w Stanach 
Zjednoczonych i Szwajcarii) w innych 8 — 120/0 (np. w NR'F, Anglii, Francji 
' Włoszech).
^  krajach członkowskich RWPG należy również spodziewać się szerokiego rozwoju 
stosowania aluminium w budownictwie przemysłowym dla ścian osłonowych i okien. 
W WRL, dzięki bogatym złożom boksytu oraz umowom radziecko-węgierskim i pol
sko-węgierskim dotyczącym produkcji aluminium, opracowany został program roz
woju stosowania aluminium nie tylko w elementach pomocniczych, lecz również 
w konstrukcjach przekryć o rozpiętościach 9—40 m.
Również w ZSRR prowadzone są prace badawcze i doświadczalne nad konstrukcjami 
przekryć obiektów przemysłowych. Osiągnięto także bardzo dobre wyniki w produkcji 
wielkowymiarowych elementów ścian zewnętrznych.
W PRL szybko rozwija się produkcja elementów ścian zewnętrznych, okien i drzwi, 
natomiast w konstrukcjach nośnych aluminium występuje tylko sporadycznie. Również 
NRD i CSRS rozwijają produkcję aluminiowych elementów budowlanych.
Ponieważ koszt aluminiowych konstrukcji nośnych budownictwa przemysłowego jest 
daleko wyższy od kosztu tych konstrukcji z materiałów tradycyjnych, a nawet w po
równaniu do lekkich konstrukcji stalowych, aluminium powinno być stosowane tylko 
tam, gdzie mogą być w pełni wykorzystane specyficzne walory tego tworzywa, jak



mały ciężar właściwy, jego wysoka wytrzymałość zbliżona do wytrzymałości stali, 
własności antykorozyjne, łatwa obróbka i łatwe dostosowanie do potrzeb konstruk
cyjnych. Zalety te należy wykorzystać w taki sposób, aby wady tego tworzywa, jak 
niski moduł sprężystości, wysoki współczynnik rozszerzalności termicznej, utrata wy
trzymałości przy wysokich temperaturach, miały jak najmniejszy wpływ na konstrukcję. 
Konstrukcje aluminiowe nadają się specjalnie dla obiektów prowizorycznych rozbie
ralnych montowanych ręcznie lub lekkim sprzętem, dla przekryć o dużych rozpię- 
tościach, gdzie udział ciężaru własnego przeważa nad udziałem ciężaru użytkowego, 
a także we wszystkich tych przypadkach, w których niebezpieczeństwo korozji utrudnia 
lub uniemożliwia stosowanie innych tworzyw.
Ostatnie realizacje oparte na konstrukcjach aluminiowych potwierdzają słuszność 
przyjętych założeń.
Następnie autor omawia konstrukcje żelbetowe, podkreślając, że żelbet jest obecnie 
i będzie prawdopodobnie jeszcze na długie lata podstawowym tworzywem dla kon
strukcji budynków przemysłowych. W  krajach członkowskich RWPG stosowanie żelbetu 
w budownictwie przemysłowym stale wzrasta, a szczególnie wzrasta stosowanie żel
betu prefabrykowanego. Według danych zebranych przez Stałą Komisję Budownictwa 
RWPG, w krajach socjalistycznych ilość prefabrykowanego żelbetu wzrosła od 1960 r. 
2,5—4-krotnie (w zależności od kraju) i wciąż jeszcze zaznacza się tendencja zwyż
kowa.
Również w innych krajach stale rośnie użycie żelbetu. W  USA produkcja cementu, 
będąca miernikiem użycia żelbetu wzrosła od 1960 do 1966 r. z 53,3 do 67,2 milio
nów ton. Obserwuje się w tym kraju znaczny rozwój betonu sprężonego, który sta
nowi 60—700/0 ogólnej produkcji żelbetu.
Również w NRF szeroko stosowany jest żelbet, a produkcja i ilość firm zajmujących 
się prefabrykacją żelbetu stale wzrasta, zaś w budownictwie przemysłowym stosowa
nie żelbetu wynosi przeszło 4O0/0.
W  budownictwie przemysłowym PRL i ZSRR" zaleca się stosowanie prefabrykowanych 
przekryć budynków halowych do rozpiętości 24,0 m włącznie, co stanowi jednak re
gres w stosunku do poprzednich zaleceń; według których granicą opłacalności dla 
sprężonych dźwigarów masowej produkcji była rozpiętość 30,0 m. W ZSRR przepro
wadza się obecnie bardziej uściślony rachunek ekonomiczny dla dokładniejszego 
ustalenia granic opłacalności stosowania żelbetu.
Niezależnie od wyników badań ekonomicznych można stwierdzić, że zarówno w ZSRR 
jak i w innych krajach członkowskich RWPG, jak już zaznaczono wyżej, stosowanie 
żelbetu będzie jeszcze w najbliższym okresie stale wzrastało. Dlatego zadaniem  
naukowców oraz konstruktorów będzie doskonalenie tych konstrukcji w celu zwiększe
nia ich walorów eksploatacyjnych, zmniejszenia ciężaru oraz zredukowania kosztów. 
Zwiększenie atrakcyjności technicznej i ekonomicznej wyrobów żelbetowych osiąga 
się różnymi środkami jak np. ich unifikacją i uniwersalizacją, zwiększeniem siatki 
słupów, wykorzystaniem przestrzeni międzydźwigarowej.
Zasadniczym zadaniem specjalistów jest dążenie do zmniejszenia ciężaru konstrukcji 
żelbetowych. Cel ten osiągnąć można przez stosowanie materiałów o wyższych para
metrach oraz efektywniejszych materiałów ocieplających, rozszerzenie zakiesu stoso
wania betonów sprężonych, udoskonalenie metod obliczeniowych, opracowanie nowych 
rozwiązań konstrukcyjnych.
Warto zwrócić uwagę na zagadnienie doskonalenia istniejących oraz wdrażania 
nowych rozwiązań konstrukcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem łuków płaskich, 
konstrukcji przestrzcnno-łupinowych i przekryć rusztowych. Stosowanie różnych materia
łów postępowych jest ostatnim tematem artykułu. Autor omawia w szczególności 
materiały z mas plastycznych i rozpatruje możliwości stosowania nowych materiałów 
w budownictwie pod tym samym kątem widzenia, pod jakim rozpatrywane było 
stosowanie postępowych materiałów i rozwiązań w konstrukcjach stalowych, alumi
niowych i żelbetowych, a mianowicie pod kątem możliwości zmniejszenia ciężaru kon
strukcji i ich pracochłonności, zwiększenia stopnia wykończenia seryjnie produkowa
nych elementów konstrukcji, zmniejszenia zużycia materiałów, szczególnie deficytowych 
i wreszcie — w miarę możności — pod kątem zmniejszenia nakładów inwestycyjnych. 
Przy ustalaniu zakresu stosowania różnych postępowych materiałów i konstrukcji z tych 
materiałów na aspekty techniczno-ekonomiczne tego zagadnienia rzutować będą 
wzmagające się tendencje realizowania budynków o skróconych okresach eksploatacji. 
Materiały, które zostały omówione, występują przeważnie w elementach pomocniczych 
konstrukcji tradycyjnych, jak np. w świetlikach, pokryciach budynków, materiałach 
izolacyjnych itp.
Dziś jeszcze trudno przewidzieć, jaki będzie zakres stosowania np. mas plastycznych: 
czy będą one wykorzystywane również dla konstrukcji nośnych. Nie ulega natomiast 
wątpliwości, że będą one coraz szerzej stosowane jako izolacja (spienione tworzywa 
sztuczne w postaci płyt izolacyjnych samodzielnych lub jako wkładki w ścianach 
osłonowych wielowarstwowych). Poza tym znajdą zastosowanie jako powłoki anty
korozyjne, elementy pokryć (płyty poliestrowe zbrojone włóknem szklanym) i świetliki, 
jako izolacja wodoszczelna w postaci spawanych powłok ze sztucznego kauczuku lub 
ciągłych powłok natryskowych z emulsji bitumiczno-lateksowej.
Wypowiedzenie się w sprawie rozszerzenia zakresu stosowania tworzyw sztucznych 
na konstrukcje nośne wymaga przeprowadzenia na szeroką skalę prac naukowo-ba
dawczych i doświadczalnych jak również dogłębnej analizy ekonomicznej.
W  dalszym ciągu pracy znajdujemy dokładniejsze dane odnośnie do poszczególnych 
tzw. postępowych materiałów, do których zaliczyć należy przede wszystkim polimery 
(żywice, masy plastyczne, spienione tworzywa sztuczne), produkty mineralne (wata 
mineralna z żużla i z bazaltu, włókno szklane, gips, szkło w różnych postaciach itd.), 
drewno i materiały drewnopochodne, azbestocement. Na zakończenie autor porusza 
zagadnienia związane z zastosowaniem tych materiałów w budownictwie przemysło
wym na terenie krajów RWPG.

Opr. R.S<
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Jedną z podstawowych przemian, charakteryzują
cych czasy, w których żyjemy, są niezwykłe w 
skali przemieszczenia i zmiany strukturalne spo
łeczeństw. W tyglu urbanizacji, w nowych warun
kach ustrojowych stapiają się stare klasy, formu
ją się zbiorowości ludzkie o cechach odmiennych 
i trudnych do uchwycenia. Ukształtowane wieka
mi powiązania kulturowe i środowiskowe tracą 
swoje znaczenie. Tego rodzaju fenomenom towa
rzyszą również negatywne zjawiska alienacyjne, 
wywołane m. in. opóźnieniem w tworzeniu się no
wego typu więzi społecznych -  w miejsce starych 
i nieaktualnych.
Architektura ma duże znaczenie jako czynnik na- 
dający kształt materialny wielu formom życia 
społecznego, w świadomym modelowaniu więzi 
społecznych. Było tak zresztą zawsze. Wystarczy 
wspomnieć zespół greckiej agory, rzymskiego 
forum czy średniowiecznego rynku (skupiającego 
kiedyś znacznie więcej funkcji ogólnomiejskich 
niż obecnie). Ten aspekt architektury organizują
cej przestrzennie życie społeczne nie zatarł się, 
nie uległ zmianie. Jaki jednak powinien być 
obecnie sposób tej organizacji? Czy, zgodnie 
z twierdzeniami niektórych, element świadomej 
koncepcji, element pozatechniczny, nie powinien 
odgrywać dziś żadnej roli? Tego rodzaju posta
wa, mimo pewnego rozpowszechnienia się zwią
zanych z nią poglądów, staje się coraz mniej 
aktualna.
Nigdy dotąd ludzie tworzący idee przyszłych ze
społów osiedleńczych nie mieli do dyspozycji tak 
wspaniałego aparatu racjonalnych badań, tak 
ogromnych środków technicznych. Do procesu 
projektowania architektoniczno-urbanistycznego 
obok dyscyplin technicznych włączyły się socjolo
gia, psychologia, medycyna. Architekt w coraz 
mniejszym stopniu opiera się na wyczuciu i intui
cji w tych sprawach, w których może posłużyć 
się danymi przygotowanymi przez naukę. Celem 
jego działań jest w głównej mierze dążenie do 
nadania wieloimiennym funkcjom prawidłowych 
powiązań, z uwzględnieniem wszystkich aspek
tów, które takie powiązania warunkują. Chodzi 
także o to, aby powstające miasta i związane 
z nimi ośrodki miejskie zawierały w sobie struk
tury przestrzenne o cechach odpowiadających 
wielkiemu znaczeniu i godności funkcji organizo
wania życia społecznego, dla których stanowić 
będą obramowanie.
Naturalnie, architektura nie jest jakimś uniwer
salnym panaceum na wszystkie kłopoty formują
cego się społeczeństwa. Pewne jest natomiast, że 
w ich rozwiązaniu odgrywać będzie coraz więk
szą rolę.
Świadomość taka nie jest zresztą czymś nowym 
we współczesnej myśli architektonicznej. Potęgu
je się ona wraz z rozwojem architektury i staje 
się coraz bardziej aktualna z chwilą, kiedy po
stawa technokratyczna ustępuje miejsca huma
nistycznej. Budowano kiedyś i buduje się niekie
dy nadal dla konstrukcji, dla technologii, nagi
nając ludzkie potrzeby do potrzeb techniki bu
dowlanej. W granicach ekonomicznych możliwo
ści bardziej właściwe jest na pewno działanie 
odwrotne. To ostatnie przekonanie staje się co
raz powszechniejsze, znajdując na swe poparcie 
wspomniane badania psychologiczne, medyczne, 
socjologiczne. Z problemem tym łączy się zagad
nienie nowego ujęcia funkcji estetycznych ar
chitektury, różnie określane w literaturze i kry
tyce.
W projektowaniu ośrodków miast, pomyślanych 
m. in. jako wyraz dążenia do utworzenia nowych 
więzi społecznych i przeciwdziałania zjawiskom 
alienacyjnym, zagadnienie estetycznej funkcji ar
chitektury ma pierwszorzędne znaczenie. Ko
nieczne jest znalezienie odpowiedzi na pytanie:



czy tworzone przez architekta-urbanistę, przy 
współudziale zespołu 'inżynieryjnego, centrum 
ogniskujące najistotniejsze przejawy życia spo
łecznego powinno mieć charakter „monumental
ny"?
I — dalej — co dziś pod tym pojęciem rozumie 
współczesna architektura? Dla wielu z nas słowo 
„monumentalny" jest podświadomie niemal od
bierane z nieufnością, laka reakcja uzasadniona 
jest zjawiskiem dewaluacji samego siowa i po
tocznie kojarzonych z tym słowem treści. Dewa
luacji spowodowanej tym, co wiązano -  i co 
dziś jeszcze z nim się wiąże: kilometrowe/ gigan
tyczne fasady przesłonięte kolumnami; masy żel
betu wyłożonego granitem i marmurem, ustrojo
nego attyką i przybranego w koryncki „w.elki po
rządek".
Do XIX-wiecznej spuścizny tego pseudomonu- 
mentaiizmu nasz czas dorzucił także swój wkład. 
Była nim architektura okresu „fasadowości". 
Istota pomieszania pojęć związanych z tą archi
tekturą i z jej powstawaniem ma zresztą cha
rakter bardziej złożony niż mogłoby się wydawać. 
W powstających wtedy nowych miastach, reali
zowanych z rozmachem inwestycyjnym i w tem
pie nigdy dotąd w naszym kraju nie spotykanym, 
poszukiwano architektonicznej wypowiedzi ich 
sensu ideologicznego. Jedną z nich był właśnie 
monumentalizm/ mający cechować przestrzenie 
ośrodków miejskich, barn fakt sformułowania ta
kiego zadania jest wydarzeniem o wydźwięku 
niewątpliwie pozytywnym. Niestety, środki artys
tyczne, które wybrano dla jego realizacji, były 
niewłaściwe i niewspółczesne. Okazało się w 
praktyce, że przez powielanie wzorów, z którymi 
nie wiązało się żadne przeżycie artystyczne, ar
chitektura stała się dziełem eklektyków (najczę
ściej eklektyków z konieczności, nie z wyboru). 
Realizacja wymogów smaku artystycznego, za
czerpniętego z innych, minionych bezpowrotnie 
świadomości estetycznych, dewaluowała i pod- 
mi nowy wała artystyczne wyczucie odbiorcy przez 
ekstremalną banalizację form historycznych. Pa
miętamy doskonale obowiązujący wzorzec tych 
lat: uformowania historyzujące, przef i Itrowa ne 
przez ich XIX-wieczny sposób rozumienia. Pod tą 
skorupą zatarł się, zaginął sens monumentalno
ści oprawy tworzonej dla życia społecznego przez 
architekturę. Po doświadczeniach kilkudziesięciu 
lat rozwoju architektury współczesnej, po burzli
w y  przygodzie „socrealizmu", nie sposób nego
wać słuszności samego hasła. Piasko architek
tury pierwszej połowy lat pięćdziesiątych w Pol
sce jest jedynie dowodem, że fałszywie obrano 
drogę realizacji.
Słowo „monumentalizm" mogące — jak się sta
rano wyżej pokazać, wywołać skojarzenia niemal 
pejoratywne, nie oddaje w pełni sensu tego, co 
pod tym pojęciem rozumie współczesna myśl 
architektoniczna. Jest jedynie skrótem myślowym, 
sygnałem wielu spraw złożonych i nie zawsze pro
stych, wchodzących w zakres mechanizmu od
działywania budynków i zespołów budynków na 
społeczeństwa i jednostki. Oddziaływanie to mo
że mieć charakter pozytywny i negatywny: na 
psychologię, na świadomość, na odczuwanie 
i upodobania estetyczne. Wiąże się zresztą 
w sposób bardzo istotny z celem architektury. 
Celem tym -  jeśli przyjmiemy określenie Sieg- 
frieda Giediona — jest dążenie do zapewnienia 
człowiekowi otoczenia, które będzie mieć cha
rakter pod każdym względem adekwatny do 
funkcji, spełnianych przez otoczenie. W przypad
ku tych części budowanego otoczenia człowieka, 
które skupiać będą w sobie życie zbiorowości -  
ów adekwatny charakter może być spełniony je
dynie pod warunkiem zachowania równowartości 
postulatu najwyższej jakości artystycznej — z 
wszystkimi innymi dążeniami, z których chyba 
najistotniejsze jest ciążenie do wprowadzenia 
ekspresji monumentalnej, osiągniętej za pomocą 
w pełni współczesnych środków wyrazu, przy 
współudziale rzeźby i malarstwa. Jedynie w takim 
wypadku owo pozytywne, formujące i twórcze 
oddziaływanie architektury może być w pełni 
osiągnięte.
Po raz pierwszy, w sposób integralny i odpowia
dający wymogom teraźniejszości, postulat „mo
numentalnego" charakteru powstających ośrod
ków miejskich sformułowany został z górą dwa
dzieścia lat temu. W 1943 roku w Nowym Jorku 
Sigfried Giedion, Fernand Leger i Jose Luis Sert 
opublikowali „Dziewięć punktów monumentalno
ści". Zawarte w nich sformułowania były wyra
zem przekonania o konieczności i nieuchronnoś
ci zmian społecznych w powojennym świecie, ja 
ko czynnika, który umożliwi urzeczywistnienie

przedstawionych tam postulatów. Owe „Dziewięć 
punktów” były wykładnią doświadczeń i przemy
śleń światowej awangardy architektonicznej. Ma
ją one istotny związek z dążeniem do nadania 
nowego sensu pojęciu architektury monumental
nej i monumentalnej ekspresji.
U progu nowego etapu istnieje słuszne, choć 
nieco uproszczone przekonanie, że współczesna 
architektura rozwijała się w wielu ecapacn, z 
których każdy różnił się od poprzedniego po
szerzeniem się zakresu zainteresowań. Pierwszy 
etap obejmował zainteresowanie się mikroskalą: 
pojedynczym mieszkaniem, niewielkim domem 
(pamiętamy projekty Desburga, wille Le Corbu
siera, Wrighta, zęby wymienić najbardziej znane 
przykłady). Dalej, przez zainteresowanie się szer
szym otoczeniem miejsca przebywania -  miastem 
i organizacją regionu, biegnie sekwencja rozwo
ju, następstwo taKtów kumulujących się w nowo
czesnym ujęciu urbanistyki coraz powszechniej 
pojmowanej kompleksowo -  w organicznej jed
ności z architekturą, przekształcającej się -  ja * 
chce jeden z najwybitniejszych architektów mło
dego pokolenia, Jan Lubicz-Nycz -  w jakąś „ur- 
banistyko-architekturę''. len chyoa dziwaczny neo
logizm (pochodzący z angielskiego „urbatec- 
ture") oddaje istotę zagadnienia. L tymi prze
kształceniami rozumienia ustalonych pojęć zbie
ga się dążenie do owej ekspresji monumentalnej. 
Co więcej, często jest tych przekształceń wyni
kiem.
Z drugiej strony po kilkudziesięciu latach rozwo
ju architektury, operującej innymi środkami niż 
architektura minionych stuleci, obejmującej swym 
zasięgiem obszary dawniej wyłączone z jej za
sięgu działania (przemysł, mieszkanie dla „zwy
kłych ludzi"), odbiorca architektury zaczyna się 
od niej domagać — poza spełnieniem wszystkich 
wymagań funkcjonalnych u zachowaniem logiki 
konstrukcyjnej — czegoś więcej. Chce, aby wszę
dzie tam, gdzie budując tworzy się kanwę dla 
różnorodnych przejawów życia społecznego zbio
rowości — kanwa ta była adekwatna nie tylko 
przez spełnienie wyliczonych wyżej wymogów. 
Chce, aby także jakość estetyczna, skala, sposób 
uformowania odpowiadały najwyższej randze te
go, co na niej będzie się rozgrywać. Współczes
na architektura nie może pozwolić sobie na luk
sus pozostawienia tego postulatu bez odpowie
dzi. Choć na pewno w jej rozwoju krok ten nie 
jest krokiem łatwym.
Problemy te są obecnie ogromnie aktualne i nie 
sposób ich wykreślić z rozważań o architekturze 
i poszukiwania kryteriów oceny twórczości archi
tektonicznej. Wspomniane „Dziewięć punktów" 
zawiera cały szereg sformułowań, które wskazały 
kierunek poszukiwań i które są nadal aktualne. 
Malarz Leger, architekt Sert i historyk sztuki 
Giedion („skład zawodowy" tej grupy jest sym
ptomatyczny) zwracali uwagę na szereg istotnych 
i zapoznanych dotąd zagadnień. Operując po
jęciem „monumentu"'w rozumieniu go jako dzieła 
kompozycji! przestrzennej 'i rzeźby, stwierdzali: 
„monumenty są słupami granicznymi, które czło
wiek stworzył jako symbole idei, celów, działań" 
(punkt 1). Ujmując pojęcie monumentu jako wy
raz najwyższych potrzeb kulturalnych ludzkości, 
określono go: „...wieczne dążenie społeczeństw 
do przełożenia ich kolektywnej, zespołowej mocy 
w symbol". Te ostatnie sto lat pseudomonumen- 
talizmu zdegradowało monument. Po tego rodza
ju deklaracji autorzy dochodzą do znamiennej 
konkluzji. Współczesna architektura zrezygnowa
ła z pseudomonumentalizmu. Architekci dzisiej
szej doby wiedzą, że budynek nie może być trak
towany tak, jak wyizolowana jednostka projekto- 
wo-inwestycyjna. Rozpatrywać go można jedynie 
w oparciu o ujęcia przestrzenne -  tak samo jak 
nie istnieje rozdział między architekturą i urba
nistyką -  nie ma oddzielenia problemów urba
nistyki i planowania regionalnego. W tych sze
roko ujętych schematach tak pojmowane monu
menty powinny stanowić akcenty najpotężniejsze. 
Monument — wynik współpracy architekta, rzeź
biarza, malarza — stanowić będzie zasadniczy 
element kształtujący zespół krajobrazu miejskie
go, znajdującego się w zgodzie i harmonii z kraj
obrazem naturalnym. Tezy te — mające charak
ter sloganów i przedstawione w pozostałych pun
ktach — w ogólnym zarysie nadal zachowują ak
tualność. Po dwudziestu latach nieco inaczej 
patrzymy na te zagadnienia i mówimy o nich 
nieco innym językiem. Sprawa planowania regio
nalnego na przykład, tak silnie podkreślana przez 
Leg era, Serta ii Giediona, i mająca taki istotny 
związek z omawianym zagadnieniem, staje się 
wiedzą coraz szerszą i coraz bardziej integrują

cą. Trudno o niej mówić w elegijnym niemal to
nie „Dziewięciu punktów” .
Ogólna idea tych sformułowań jest nadal słusz
na, a nie zawsze przez wszystkich akceptowana. 
Niezwykle skrótowo przedstawione tu ujęcia ma
ja. charakter manifestu i jako takie należy je 
rozpatrywać. Przy całym ich poetycko-emocjonal- 
nym charakterze, poruszone problemy mają zna
czenie węzłowe, nie mniej istotne niż problemy 
techniczne.
W miarę pokonywania „trudności wzrostu” , w 
miarę zmniejszania się nacisku twardych koniecz
ności ekonomicznych — uświadomienie sobie 
tego ich znaczenia nie tylko przez architektów, 
ale i przez czynniki decydujące, powinno być co
raz bardziej powszechne. Wiązać się ono będzie 
z dojściem do głosu nowej ekonomiki budownic
twa: ekonomiki kosztów pośrednich związanych 
z użytkowaniem, a nie tylko z bezpośrednim kosz
tem budowy. W owej pośredniej ekonomice za 
istotny, choć nie do obliczenia musi być uważany 
czynnik zaspokojenia wyższych potrzeb i aspiracji 
społeczeństwa. Projektując nowe ośrodki miejskie 
i w ogóle miasta, nadając kształt -  na razie pa
pierowy — aglomeracjom jutra, musimy ten czyn
nik mieć na uwadze. Niekoniecznie wszystko mu
si być już dziś wybudowane, nie na wszystko mo
żemy sobie już teraz pozwolić. Tym niemniej, te 
właśnie aspekty przestrzennej organizacji miast 
i ośrodków miejskich powinny być już teraz bra
ne pod uwagę. Nie chodzi wcale o nieliczenie 
się z kosztamli. Nie można jednak zawężać wi
dzenia problemów jutra przestrzennej organiza
cji społeczeństwa niekompleksowym ujęciem ca
łości problemów, naiwno-technokratycznym spo
sobem patrzenia — objawiającym się w przeko
naniu, że jedyne, co się liczy, to prawidłowe 
rozwiązanie technologiczno-funkcjonalne. Speł
nienie wszystkich parametrów techniczno-użytko- 
wych jest, naturalnie, conditio sine qua non — 
będąc przy tym pomocne w dążeniu do zaspo
kojenia przedstawionych postulatów, dotyczących 
rangi artystycznej zespołów urbanistycznych użyt
kowanych społecznie.
Bezpośredni kontakt z architekturą, rodzaj i na
tura odbieranych wrażeń ma dowiedziony przez 
naukę wpływ na osobowość. Decyzje o charak
terze urbanistycznym i planistycznym rozstrzy
gają o naturze tego wpływu. To prawda, że nie 
wszystko możemy już teraz wybudować i że nie 
zawsze możemy to zrobić tak jak byśmy chcieli. 
Wprowadzając do zagadnienia formowania no
wych miast ów artystyczny, pozatechniczny, choć 
tak bardzo z techniką związany aspekt (którego 
jednym z przejawów jest postulat ekspresji mo
numentalnej), możemy zapobiec wielu negatyw
nym skutkom urbanizacji. Możemy przyspieszyć 
proces formowania się społeczeństwa nowego 
typu o nowej świadomości 'i nowym stylu życia 
zbiorowego.



Architekt o wszechstronnych zainteresowaniach — pracuje w wielu dziedzinach projektowania i reali
zacji rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych.

Jeszcze przed 1939 r. wykonał wiele interesujących i zyskujących uznanie projektów i realizacji, m. in. 
"Dom polski w Pojan Mikului w Rumunii, domy dla Funduszu Kwaterunku Wojskowego (współ
praca z architektami Sosnkowskim i Pigułowskim oraz we współpracy z arch. Pigulowskim), plan 
m. Równe i plan częściowy m. Lublina — trzecia oraz pierwsza nagroda w konkursach otwartych. 
W  1943 r. w międzynarodowym konkursie jenieckim (BSA Szwajcaria) na projekt domów mieszkał* 
nych, prefabrykowanych (wspólnie z arch. J. Sołtanem) uzyskuje pierwszą nagrodę. Po odzyskaniu 
niepodległości wykonuje różne projekty, z których wiele zostało nagrodzonych. A oto niektóre 
z tych projektów:

Plan zagospodarowania dla WSM dzielnic „Młociny” i „Ochota” . Projekt miasto Nowa Huta 
w 1947 r. (rozwiązanie alternatywne, niezrealizowane).
Centralny Dom Towarowy w Warszawie, 1948 r. (wspólnie z arch. J. Romańskim). Pierwsza nagroda 
w konkursie otwartym.
Zakłady Naprawy Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim (wspólnie z arch. J. Romańskim), 
projekt zakupiony przez Chiny, realizacja. Nagroda Państwowa l| stopnia i Nagroda min. Budowni- 
ctwa w 1951r.

Stadion X-lecia w Warszawie, 1953 r. (wspólnie z architektami J. Hryniewieckim i J. Sołtanem). 
Pierwsza nagroda w konkursie otwartym. Realizacja wg innego projektu.
Stadion „Start” na Mokotowie, projekt wykonany w 1955 r. (wspólnie z W. Fangorem, J. Sołtanem 
i L. Tomaszewskim), realizacja. Nagroda KBUA II stopnia w 1957 r.
Kombinat gastronomiczny „W enecja” na Woli w Warszawie (wspólnie z J. Sołtanem i L. Toma
szewskim), realizacja. Nagroda II stopnia w 1961 r.
Zespół PDT-Bar-kawiarnia-biura w Olsztynie, projekt wykonany w 1962 r. (wspólnie z J. Sołtanem, 
L. Tomaszewskim i J. Brejowskim), realizacja. Nagroda Min. Budownictwa II stopnia w 1965 r. 
Wnętrze dworca „Śródmieście” , 1963 r. (wspólnie z W. Fangorem, J. Sołtanem i L. Tomaszewskim)., 
realizacja. Nagroda Min. Budownictwa I stopnia.

Typowy pawilon tropikalny, 1955 r. (wspólnie z J. Sołtanem i W. Zalewskim), realizacja w D a
maszku, N. Delhi, Zagrzebiu.

Pawilon polski na M. T. w Damaszku, 1955 r. (wspólnie z J. Sołtanem, J. Pałką i W . Zalewskim), 
realizacja. Nagroda KUA II stopnia i złoty medal w Damaszku.

Pawilon polski na Światową Wystawę w Brukseli, 1955 r. (wspólnie z W. Fangorem, J. Sołtanem 
i L  Tomaszewskim), realizacja. Wyróżnienie specjalne oraz premia.

Stoiska na M. T. w Nowym Jorku, 1958 r. (wspólnie z W. Fangorem. J. Sołtanem i W. Świerzym), 
realizacja.

Wystawa Gospodarcza w Helsinkach, 1961 r. (wspólnie z architektami J. Sołtanem. H. Marconim 
i M. Raduckim), realizacja.
Pawilon polski na M. T. w Tunisie, 1962 r., realizacja.

Pawilon polski na M.T. w Budapeszcie, 1964 r., realizacja.

Pawilon polski na M. T. w Plowdiw, 1966 r., realizacja.

Prace arch. Zbigniewa Ihnatowicza były wielokrotnie wystawiane na różnych wystawach zarówno 
w kraju, jak i za granicą: 1947 r. — Paryż, 1956 — Warszawa, „Zachęta” , 1962 r. — XII Triennale 
w Mediolanie, 1963 r. — wystawa indywidualna w Giesenburgu w Holandii (wspólnie z J. Sołtanem), 
1 56 r. Międzynarodowe Biennale Sztuki w Sao Paulo.
Niezależnie od prac projektowych i wystawienniczych prowadzi działalność publicystyczną — pisząc 
arty u y do wielu czasopism zarówno krajowych, jak i zagranicznych („Architektura” , „Projekt” , 
„Polonia , „Stolica” , „L’Architecture d ’Aujourd’hui” , „Das W erk” , „Design Industrie” itp .), które 
reprodukują jego projekty i realizacje.
Prace jego zamieszczane są w licznych książkach krajowych i zagranicznych.
Architekt Zbigniew Ihnatowicz jest członkiem wielu organizacji zawodowych i społecznych.
Od 1934 r. do chwili obecnej — członek Stowarzyszenia Architektów Polskich. W  SARP pełnił różne 
funkcje, był m. in. przewodniczącym Kolegium Sędziów Konkursowych (lata 1963-1966), członkiem 
Rady SARP (w latach 1957—59 i 1961-67). Za pracę społeczną w SARP-ie uzyskał w 1957 r. wyróżnie
nie II stopnia oraz w 1964 r . wyróżnienie I stopnia.
Został odznaczony: w 1953 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi, 

w 1957 r. Złotym Krzyżem Zasługi, 
w 1964 r. Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski.

Powołane uchwałą Prezydium Zarządu Głównego SARP z dnia 12 maja 1969 r, 
Kolegium w składzie: Henryk Buszko, prezes SARP -  przewodniczący Kolegium, Jacek 
Nowicki, wiceprezes SARP oraz architekci Roman Hordyński, Jacek Preis i Zbigniew 
Wacławek przyznało

za wybitne zasługi dla rozwoju współczesnej architektury polskiej

Architekt Zbigniew Ihnatowicz uzyskał wybitne wyniki w swojej działalności twórczej, 
prowadzonej w różnych dziedzinach architektonicznego kształtowania środowiska czło
wieka.

Projektowane przez Niego obiekty weszły na trwałe do dorobku kultury polskiej 
i wywierają wpływ na dalszy rozwój myśli architektonicznej.
Swoją pracą zawodową, projektową i dydaktyczną na stanowisku docenta ASP w War
szawie oraz przez swój czynny udział w życiu środowiska architektonicznego -  wniósł 
wielki wkład do rozwoju współczesnej architektury polskiej.

HONOROWĄ NAGRODĘ 
STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH 

W 1969 ROKU
ZBIGNIEWOWI IHNATOWICZOWI



Centrum Szybowcowe- 
Leszno

Andrzej Kowalewski

1
Rzut piętra: 1 -  hall, 2 -  sala wykładowa, 
3 -  kierownik, 4 -  sala gimnastyczna, 5 -  
pokoje instruktorów, 6 -  pokoje 4-osobowe, 
7 — pokoje 2-osobowe
2
Rzut parteru: 1 -  hall, 2 — sala klubowa, 3 -  
bar kawowy, 4 — wnęka „kominkowa” , 5 — 
biblioteka, 6 — szatnia, 7 -  magazyn sprzętu 
sportowego, 8 -  sala gimnastyczno-widowisko- 
wa, 9 — pokój instruktora, 10 — magazyn 
sprzętu, 11 -  administracja, 12 — ambula
torium, 13 — jadalnia. 14 — kuchnia, 15 -  
zmywalnia, 16 -  przygotowalnia, 17 -  magazyn 
opakowań
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Projekty mozaiki i malarstwa na ścianie hallu 
głównego: art. plastyk Gustaw Rechowicz 
Projekt wykonano w Warszawskim Biurze 
Projektów Budownictwa Ogólnego.
Inwestor: Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej
Wykonawca: Leszczyńskie Przedsiębiorstwo 
Budowlane
Nagroda II stopnia Ministra Budownictwa 
w 1968 roku za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie projektowania.

Teren objęty opracowaniem zajmuje wschodni 
skraj lotniska zamknięty od południa szosą Lesz- 
no-Wschowa i budynkami istniejących hangarów 
lotniczych, od wschodu drogą lokalną, a od pół
nocy istniejącymi budynkami starej stołówki 
(przeznaczonymi do rozbiórki). W koncepcji ur
banistycznej położono zasadniczy nacisk na usy
tuowanie głównego obiektu centrum szybowco
wego — budynku internatowo-szkoleniowego, któ
ry zlokalizowano na zamknięciu wschodniej po
łaci lotniska. Budynek kotłowni na paliwo płynne 
oraz dwa segmenty typowych budynków miesz
kalnych usytuowano na drugim planie równole
gle do budynku głównego. Pas wysokiej zieleni 
istniejącej i projektowanej stanowi zamknięcie 
wzdłuż drogi lokalnej. Główny wjazd do centrum, 
na zamknięciu którego zlokalizowano budynek 
internatowo-szkoleniowy (główny), prowadzi do 
szosy Leszno-Wschowa. Przy wjeździe zaprojekto
wano budynek portierni z wiatą na rowery i mo
tocykle oraz parkingi na samochody osobowe. 
Dojazd do zaplecza technicznego przy hanga
rach łączy się prostopadle z drogą wjazdową. 
Wjazd gospodarczy do budynku głównego i ko
tłowni zaprojektowano z drogi lokalnej. Przed 
budynkiem głównym od strony południowej prze
widziano plac, którego zakończenie stanowią 
schody terenowe.
Trawiasty plac apelowy z miejscem dla szybow
ców oddziela budynek główny od lotniska. Na 
zakończenie przedłużonej osi drogi dojazdowej 
zlokalizowano tereny sportowe z basenem, korta
mi tenisowymi, boiskami do siatkówki oraz polem 
namiotowym.

Budynek internatowo-szkoleniowy
Kubatura budynku 9555 m3
Powierzchnia użytkowa 1643,13 m2
Budynek składa się z dwóch przecinających się 
brył architektonicznych, z których dłuższa, równo
legła do osi drogi dojazdowej, zawiera na par
terze część administracyjną z magazynami, część 
żywieniową z zapleczem i na piętrze internat 
z pokojami dwu- i czteroosobowymi oraz część 
szkoleniową. Część szkoleniowa łączy się z czę
ścią socjalno-kulturalną (klub, kawiarnia, biblio
teka, wnęka kominkowa) oraz salą gimnastyczno- 
-widowiskową, z zapleczem. Głównym akcentem 
budynku internatowo-szkoleniowego jest 18-me- 
trowa wieża kontroli ruchu. Wieża składa się 
2 °krqgłej klatki schodowej biegnącej dokoła 
£urV stalowej o średnicy 80 cm, która stanowi 
-ns truko j, zasadniczą wieży zakończonej prze
szkloną kabiną. Konstrukcja wieży stalowo-alu
miniowa. Na elewacjach budynku głównego za
stosowano tynki płukane z otoczaków, aluminium, 
drewno oraz okładzinę ceramiczną z płyt łyso- 
gorskich. W części socjalno-kulturalnej zaprojek
towano ślusarkę aluminiową.
W Centrum Szybowcowym w Lesznie odbyły się 
w 1968 r. Szybowcowe Mistrzostwa Świata.



5
Elewacja zachodnia
6
Przekrój A-A
7
Rzut kabiny wieży kontroli ruchu
8
Elewacja południowa
9
Dolale Centrum Szybowcowego w Lesznie:
a) Przekrój budynku głównego: 1 -  blacha 
aluminiowa falista, 2 -  kątownik 40X40, 3 -  
2X papa na lepiku, 4 -  płyty korytkowe, 
5 — ścianka ażurowa z dziurawki, 6 -  
styropian 4 cm na gładzi cementowej, 7 -  
strop DZ -  27 cm, 8 -  płytki PCW, 9 -  
jastrych cementowy 3,5 cm, 10 — strop 
żelbetowy monolityczny, 11 — łaty drewniane 
10130 do 45 cm, 12 -  deski sosnowe 10/22,
13 -  deska żelbetowa
b) Dach wieży kontroli ruchu: 1 -  papa 
aluminiowa „A lpa" +  papa izolacyjna, 2 -  
deski sosnowe 25 mm, 3 — belka sosnowa 
60/70, 4 — blacha aluminiowa 3 mm, 5 -  
blacha aluminiowa ryUowana, 6 -  deski 
sosnowe 25 mm, 7 — 2X papa izolacyjna, 
8 -  styropian 5 cm, 9 -  pianizol 4 cm, 10 -  
deska sosnowa 100X40, 11 -  sklejka 
wodoodporna, perforowana, fornirowana 
mahoń mat, nitro bezbarwne
10
Elewacja od strony lotniska 
11
Elewacja południowa wejściowa 
12, 13
Fragmenty elewacji południowej
14
Fragment mozaiki na elewacji południowej





15
Kominek
16
Fragment klatki schodowej
17
Wieża kontroli ruchu
18
Fragment hallu wejściowego

Widok z hallu na salę klubową 
Zdjęcia wykonał J. Piasecki



Ośrodek sportowy 
w Głogowie

Wojciech Zabłocki

Autor: arch. Wojciech Zabłocki 
Konstruktor: Stanisław Kuś

Aksonometria zagospodarowania 
przestrzennego — na pierwszym planie 
ośrodek sportowy, dalej — projektowane w 
planie perspektywicznym kryte lodowisko. 
Pomiędzy dwoma budynkami znajduje się 
łąka do gier. Na drugim planie istniejący 
stadion

Głogów jest typem miasta powiatowego (17 tys. 
mieszkańców), rozwijającego się w oparciu
0 wielki przemysł, którym są kopalnie miedzi. 
Przewiduje się, że w 1979 r. liczba mieszkańców 
Głogowa wyniesie 40 tysięcy.
Projektowany ośrodek sportowy będzie służył za
równo klubom sportowym, jak i masowej kulturze 
fizycznej.
Funkcja sportowa, charakterystyczna dla tego ro
dzaju ośrodków, jednoczy gry zespołowe (kosz, 
siatka, piłka ręczna) z pływaniem. Funkcja wido
wiskowa przewiduje 500 osób na trybunie sali
1 200 osób na balkomie pływalni.
Koncepcja ośrodka przewiduje dwie odrębne 
części halowe (sala sportowa ii baseny), połączo
ne częścią usługową i podwórzem. Pozwoliło to 
na uzyskanie jednorodności bryły przy zastoso
waniu identycznej konstrukcji wielkoprzestrzennej 
dla sali i basenów.
Arena sali sportowej o wym. 45X26 m umożliwia 
rozgrywanie piłki ręcznej na boisku 40X20 m 
oraz usytuowanie 3 treningowych boisk w kierun
ku poprzecznym. W hali basenów znajdują się: 
basen uniwersalny o wym. 25X12,5 (i głębokości 
1,80 m oraz basen do nauki pływania o wym.

6X12,5 ii głębokości od 0,80 do 1,20 m. Baseny 
te są przegrodzone salą do rozgrzewki, której 
posadzka położona jest o 2 m wyżej od poziomu 
hali basenów. Program sportowy uzupełnia si
łownia w przyziemiu.
Podwórzec ma znaczenie rekreacyjne dla zawod
ników ii publiczności. Pośrodku stoi czerpnia po
wietrza ukształtowana w formie gwiazdy ośmio
ramiennej, częściowo wyciętej. Jedna ściana 
podwórza wyłożona jest mozaiką.
Hale przekryte są dźwigarami łukowymi fałdowy
mi o rozpiętości w osiach przegubów 56,0 m, 
szerokości 5,0 m i strzałce 7,5 m. Dźwigary te 
składają się z tarczownic łukowych o wymiarach 
5,0X1,50X11,0 m i o ciężarze 0,5 t, ustawianych 
na podrusztowaniu w węzłach i tworzących skle
pienie.
Do zmontowania przekrycia dwóch hal użytych 
będzie 50 elementów. Łuki wsparte są na trójno
gach monolitycznych. Równowagę układu zapew
niają sprężone ściągi biegnące co 5,0 m pod 
podłogą hal. Część usługowa ma nośne stalowe 
profile ściany, na których spoczywają żelbetowe 
prefabrykowane płyty 7,5X1,25 m.
Kubatura ośrodka -  29 500 m3.
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Rzut parteru: 1 -  sala sportowa, 2 -  basen, 
3 — basen dla dzieci, 4 — sala rozgrzewki, 
5 — hall kasowy, 6 -  hall dla publiczności,
7 — podwórzec, 8 -  szatnia dla publiczności, 
9 -  bufet, 10 -  trenerzy, 11 -  magazyn,
12 — hall dla sportowców, 13 — przebieralnie 
klubowe, 14 -  przebieralnie kabinowe,
15 -  przechowalnie ubrań, 16 -  administracja, 
17 — gabinet lekarski
3
Rzut przyziemia: 1 -  podpiwniczenie basenów, 
2 — filtry, 3 — maszynownia, 4 — wymienniki, 
5 -  chlorownia, 6 -  wentylatornia, 7 — 
palarnia i sanitariaty publiczności, 8 -  
przebieralnie klubowe, 9 -  siłownia
4
Rzut poziomu trybun
5
Przekrój A-A
6
Przekrój B-B 
7
Przekrój C-C 
8, 9
Makieta





Konkurs

Ambasada polska 
w Moskwie 
I nagroda 
w konkursie 
zamkniętym 
SARP nr 420
Aleksy Czerwiński

Do udziału w zorganizowanym przez SARP kon
kursie na koncepcję nowej siedziby ambasady 
polskiej w Moskwie zaproszono pięciu znanych 
architektów, laureatów nagród państwowych oraz 
wybitnych specjalistów w dziedzinie projektowa
nia ambasad (w tym laureatów pierwszych na
gród w dotychczasowych konkursach na rozwią- 
zanue budynków ambasad).

Powołane do tegp konkursu jury nie ograniczyło 
swego zadania jedynie do oceny przedstawio
nych prac oraz  ̂ przyznania nagrody ii wyróżnień, 
lecz ma czuwać w tym samym składzie jako ko
misja opiniodawcza nad dalszym rozwinięciem 
nagrodzonej koncepcji. Przyjęcie tak daleko idą
cej odpowiedzialności za podjęte decyzje i ich 
konsekwencje stanowić zapewne będzie donio
sły precedens w historii konkursów. W skład jury, 
oprocz przedstawicieli zainteresowanych władz, 
weszłi następujący architekci: Prezes SARP Hen
ryk Buszko, doc. Witold Cąckiewicz, doc. Zbig
niew Ihnatowicz, prof. dr Wacław Rembiszewski, 
doc. Marian Sulikowski, mgr Roman Szymborski 
i prof. dr Jan Zachwatowicz.

Jako kryteria oceny przedstawionych prac przy
jęto sposób rozwiązania przewidzianych w pro
gramie zespołów funkcjonalnych, szeroko pojęte 
walory przestrzenne obejmujące takie elementy, 
jak wyraz architektoniczny j jego adekwatność 
do tematu, rozdysponowanie terenu ii wartość 
plastyczna zespołu oraz wreszcie -  walory bu- 
dowlano-ekonomiczne. W wyniku przewodu przy
znano jednomyślnie pierwszą nagrodę za pracę 
wykonaną przez architektów Jana Bogusławskie
go i Wojciecha Kowalczyka. Wszystkie pozostałe 
prace otrzymały wyróżnienia za zawarte w nich 
dobre rozwiązania cząstkowe.

Przeznaczony pod budowę polskiej ambasady te
ren znajduje się na nowo założonym wzdłuż ulicy 
Gruzińskiej pasie zieleni, który rozooczyna się od 
rzeki Moskwy przy gmachu RWPG i ciągnie się 
w północnym kierunku. Na zakończenie tego sze
rokiego bulwaru, w miejscu, ądzie rekreacyino- 
-wylotowa arteria komunikacyjna zmienia swój 
bieg, stanie nasza ambasada. Jest to chyba nai- 
ładniejsza spośród kilku korzystnych lokalizacji, 
jakie władze architektoniczne miasta Moskwy 
postawiły stronie polskiej do wyboru. Związana 
jest z nną jednak pewna trudność w kształtowa
niu budynku ambasady. Chodzi mianowicie o to, 
ze nie opodal mają być wzniesione kilkudziesię- 
ciopiętrowe biurowce, które odegrają rolę pio
nowego akcentu zamykaiącego kompozycię zie
lonego ciągu, lecz których forma nie jest jeszcze 
znana.

Liczqc się z faktem, że w przyszłości ambasada 
znajdzie się na tle tych wysokich biurowców, au
torzy naąrodzonei pracy ukształtowali projekto
wany przez siebie gmach w poziomą, zwartą 
i stosunkowo niską bryłę, rozciągającą sie prawie 
na całą szerokość działki (ok. 70 m). Wyszli 7* 
słusznego^ założenia, że bez względu na sposób 
rozwiązania pionowej formy przewidywanych biu
rowców klasyczne zestawienie poziomu i pionu 
zawsze stworzy harmonijną całość architekto
niczną.

Autorzy ustrzegli się jednak schematyczności 
qładkich poziomych form, otrzymuiąc przez umie
jętne operowanie różnymi wysokościami pomiesz
czeń, odpowiednio do ich przeznaczenia, a także

różnymi ilościami pięter w częściach gmachu 
mieszczących odmienne funkcje -  budynek o bo
gatej sylwecie. Efekt plastyczny tego rozwiąza
nia został podkreślony przez ustawienie budynku 
na podwyższeniu wynoszącym od 50 do 150 cm. 
Projekt przewiduje następujący podział prze
strzenny poszczególnych grup funkcjonalnych: 
część reprezentacyjna, składająca się z pomiesz
czeń recepcyjnych ii rezydencji ambasadora — 
w skrzydle południowym na pierwszym piętrze 
nad prześwitem; biura ambasady, radcy handlo
wego i konsulatu — w skrzydle wschodnim, na 
trzech kolejnych kondygnacjach nad parterową 
salą wystawową, która znajduje się między hal
lami wejściowymi do biur ambasady i do biur 
radcy handlowego; mieszkania służbowe, pokoje 
gościnne i szkoła — w skrzydle zachodnim, na 
pierwszym piętrze nad parterową częścią socjal- 
no-k!ubowq; garaże i pomieszczenia gospodar
cze — w uzyskanej dzięki konfiguracji terenu 
przestrzeni pod płytą, na której znajduje się re
prezentacyjny ogród -  patio. Wszystko to zostało 
ujęte w konsekwentny przejrzysty układ, zapew
niający odpowiednie wzajemne powiązania mię
dzy oddzielnymi grupami oraz ich wyjścia na 
zewnątrz. Budynek ma aż dziesięć niezależnych 
od siebie wejść, nie licząc trzech wejść gospo
darczych. Dookoła gmachu biegnie rodzaj ob
wodnicy połączonej z dwoma ulicami miejskimi 
i obsługującej wejścia, które są usytuowane w ten 
sposób, aby bardziej uczęszczane spośród nich 
znajdowały się bliżej bram.

Konstrukcję budynku stanowi stalowy szkielet 
wznoszący się nad wykonaną z żelbetu jego czę
ścią podziemną. Autorzy przewidują znaczną roz
piętość stropów w partii parterowej. Położone 
pod kondygnacjami biurowymi pomieszczenia 
parterowe we wschodnim skrzydle otrzymają pod
wieszony sufit, który będzie maskować wysokie 
belki stropowe. Wolne przestrzenie między bel
kami zostaną wykorzystane do rozprowadzenia 
instalacji. Piętro techniczne znajduje się nad 
częścią reprezentacyjną.

Zadanie drugie jest znacznie trudniejsze dla 
projektanta, a w pewnym sensie również dla kry
tyka. Można dobrze odczuwać charakter i atmo
sferę własnej architektury, nie jest jednak rzeczą 
łatwą zdefiniować, na czym właściwie polega 
swoistość wyróżniająca ją we współczesnej ar
chitekturze światowej, zwłaszcza dla kogoś, kto 
wśród niej żyje i nie może spojrzeć na nią z dys
tansu cudzoziemca. W tym zaś przypadku sprawę 
komplikuje jeszcze fakt, że chodzi o gmach mo
numentalny. Ograniczę się więc tylko do stwier
dzenia, że nagrodzony projekt jest w nurcie no
wej fali problemów i poszukiwań, jakie zaobser
wować można zarówno we współczesnej architek
turze polskiej, jak i w architekturze wielu innych 
krajów. Jesteśmy zapewne świadkami przeżycia 
się panującego dotychczas kierunku lub — jeśli 
ktoś woli -  mody, która — jak pisze Johan 
Huizinga — „jest w ogóle znacznie bliżej spo
krewniona ze sztuką, niżby chciała to przyznać 
estetyka akademicka”*.

Znużenie się zdawkowością treści plastycznej 
gładkich prostopadłościanów pokrytych szklano- 
-aluminiową kurtyną zrodziło u architektów tęs
knotę za emocjonalnymi, rzeźbiarskimi formami.

W tym „rzeźbiarskim"' nurcie projekt polskiej am
basady w Moskwie stanowi dość oryginalną pró
bę. Nie nawiązując bezpośrednio do żadnego ze 
znanych rozwiązań, jest bliski, moim zdaniem, 
projektowi Teatru Narodowego w Budapeszcie 
(praca konkursowa architektów J. Bogusławskie
go i B. Gniewiewskiego, pierwsza nagroda). Ar
chitektura ambasady kojarzy się z gigantycznych 
rozmiarów rzeźbą, gdzie całe kondygnacje wy
glądają jak nakładane na siebie i wzajemnie 
przenikające się wielkie kamienne bloki. Pewną 
nowość stanowi rozdzielenie bloków kamiennych 
pasami szkła, dzięki czemu kompozycja zyskała 
na lekkości. Dynamiczna, a równocześnie dobrze 
wyważona sylweta budowli tchnie monumental
nością, tak trudną do osiągnięcia we współczes
nej sztuce.

Zabudowa otacza dwa wewnętrzne ogrody — pa
tio, z których jeden^ należy do części socjalno- 
-klubowej, drugi zaś wchodzi w skład zespołu 
reprezentacyjnego. Jest to jakby przedłużenie 
recepcji na wolną przestrzeń, przede wszystkim 
z myślą o naiwiększych masowych przyjęciach, 
które w polskich ambasadach odbywają się tra
dycyjnie latem, w dniu lipcowego święta narodo
wego. Ogród ten jest częściowo osłonięty pod
cieniami i dachem biegnącym wzdłuż jednego ze 
skrzydeł. Przy okazji chciałbym przytoczyć nastę
pujący fraqment orzeczenia jury: „na szczegól
ne podkreślenie zasługuje bardzo dobre roz
wiązanie zespołu reprezentacyjnego wnętrz re- 
cepcii w ich powiązaniu z oarodem recepcvinvm, 
rezydencją ambasadora, biurami ambasadora 
oraz zapleczami gastronomicznymi” .

Oprócz oqrodów -  patio, autorzy zdołali wydzie
lić na terenie ambasady przestrzeń rekreacyjną 
dla pracowników (kort tenisowy, boisko siatkówki). 
W obowiązującym programie ambasady szeroko 
uwząlędniona została działalność informacyjno- 
-kulturalna. Znajduje to wyraz w rozwiązaniu 
części klubowej, która jest ukształtowana w spo
sób wygodny i Jakby zapraszający gości z ze
wnątrz do korzystania z jej wnętrz i urządzeń. 
Mam na myśli takie dostępne dla publiczności 
pomieszczenia, jak sala wystawowa, sala odczy- 
towo-kinowa na 300 osób, biblioteko i czytelnia 
wraz z kawiarnią.

Należy jednak pamiętać, że samo tylko trafne 
rozwiązanie funkcjonalne nie stwarza jeszcze 
dobrej architektury. Jest jej warunkiem niezbęd
nym, ale bynaimniej niewystarczającym. W sto
sunku do architektury ambasady stawiamy zwykle 
wymagania dwojakieao rodzaju: z jednej stro
ny powinna ona współżyć z wartościowa zabudo- 
dową otoczenia — świadczy wówczas o kulturze 
autora, z druqiej zaś — musi pokazać swoiste 
cechy architektury rodzimei, aby świadczyć o kul
turze swego kraju. Zadanie pierwsze praca na
grodzona soełnia nie tvlko przez komoozycyine 
nawiązanie do sąsiedztwa, o czym iuż była mo
wa, lecz również przez zastosowanie na elewa- 
ciach materiałów charakterystycznych dla Mo
skwy. do której tak mocno przylqnęło poetyckie 
określenie: „białokamienna". Biel proponowanej 
przez siebie okładziny marmurowej na ścianach 
autorzy podkreślają dodatkowo szarym granitem 
w cokole.

Każda praca konkursowa jest tylko szkicem, a nie 
projektem. W tym wypadku otrzymaliśmy bardzo 
sugestywny szkic, który jednak kryje w sobie po
ważne niebezpieczeństwa. Używając bowiem ja 
ko detalu architektonicznego całej kondygnacji 
autorzy nie unikną w realizacji mechanicznej 
sztywności „szklanych domów’", od której zdołali 
odejść na modelu. Z drugiej strony — rozdrobnie
nie detalu spowodowałoby zagubienie jednego 
z podstawowych walorów obecnej koncepcji, 
a mianowicie lapidarności. W projekcie teatru 
wt Budapeszcie była próba „zmiękczenia"' zbyt 
wielkich pustych powierzchni mozaiką. W przy
padku ambasady zespół autorski słusznie zrezy
gnował z tego środka, jako niezgodnego z cha
rakterem budynku.

Pewne obawy budzi także możliwość zagubienia 
w dalszym rozwinięciu projektu walorów plastycz
nych południowej ściany skrzydła, zawierającego 
pomieszczenia recepcyjne i rezydencję ambasado
ra. Autorzy markują rozwiązanie za pomocą ka
miennych „brise soleil'". Już sam materiał świad
czy o szukaniu rzeźbiarskiego efektu. Powstaje 
tylko pytanie, czy uda się zachować ten charak
ter w realizacji, a także — czy ten akcent nie 
zmusi do stworzenia rodzaju kontrapunktu w po
staci wariantów motywów rzeźbiarskich na innych 
fragmentach bryły.

Zadanie krytyka nie polega jednak na sugerowa
niu rozwiązań, więc ograniczę się jedynie do wy
rażenia nadziei, że zrealizowana siedziba amba
sady polskiej w Moskwie nie utraci nic z wdzię
ku i świeżości nagrodzonej pracy konkursowej. 
Podstawę dla tych nadziei stanowi zarówno 
kunszt laureatów konkursu, jak też fakt podjęcia 
się przez jury obowiązku czuwania, jak już pi
sałem, nad dalszym przebiegiem pracy projekto
wej.



/

Autorzy projektu: architekci Jan Bogusławski 
Wojciech Kowalczyk

Poza zespołem nagrodzonym w konkursie wzięły 
udział dalsze 4 zespoły, które otrzymały równo
rzędne wyróżnienia:
Autorzy projektu 2 : architekci Tadeusz Zieliński 
i Michał Gutt.
Autorzy projektu 3: arch. Jerzy Hryniewiecki 
konstrukcja: inż. Krzysztof Kokowski 
współpraca: architekci Jacek Cybis, Marian Ky- 
siak, Andrzej Miklaszewski, Danuta Służewska, 
Anna Smolikowska, Maria Zalewska 
Autorzy projektu 4: architekci Andrzej Dzierżaw
ski, Zbigniew Pawelski, Wiesław Rzepka 
współpraca: arch. Maria Dąbrowska 
Autor projektu 5: arch. Jerzy Kowarski 
Prace zespołów wyróżnionych opublikujemy po 
otrzymaniu materiałów.
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M iędzy narodowy 
konkurs
na projekt centrum 
telewizyjnego 
w Tunisie 
III nagroda
Autorzy: architekci Andrzej Dzierżawski 
Zbigniew Pawelski, Wiesław Rzepka 
Technologia: inż. Stanisław Miszczak 
Współpraca: arch. Maria Dąbrowska

Przedmiotem konkursu był budynek publiczny 
przeznaczony do celów szerzenia kultury i wiedzy 
na terenie całego kraju.
Kompozycja przestrzenna jest wynikiem funkcjii 
i warunków klimatycznych. Wyodrębniono pod
stawowe zespoły technologiczne: zespół studiów 
telewizyjnych, blok techniki opraw scenograficz
nych, techniczne służby towarzyszące oraz cen
tralną technikę wraz z zespołem emisyjnym. 
Budynek, wśród otaczających wzgórz, sprażonych 
słońcem z racjii układu przestrzennego, tworzy 
swój własny klimat, jakby oazy dla człowieka,

pełnej cienia, przewiewów, zieleni i pięknych wi
doków. Już od chwili dojazdu można znaleźć 
schronienie w cieniu jego tarasów uniesionych 
ponad terenem.
W układzie funkcjonalnym przestrzegano zasady 
rozdziału ruchu dla podstawowych grup pracow
ników ośrodka: pracowników programowych,
technicznych i zaplecza opraw scenograficznych. 
Lokalizując centralną technikę i zespół emisyj
ny wzięto pod uwagę jej centralną funkcję w sto
sunku do pozostałych pomieszczeń technicznych, 
a w szczególności do zespołów studyjnych.

Maksymalna długość kabli wizyjnych do skraj
nych studiów wynosi 50 m, po rozbudowie ośrod
ka — 80 m.
Budynek zaprojektowany jest na module
1,0 m X 1,0 m.
W projekcie przyjęto konstrukcję żelbetową, 
szkieletową, uwzględniającą ewentualne zagro
żenia sejsmiczne. Elementy żelbetowe przewiduje 
się w fakturze betonu z szalowania, otwory okien
ne w oprawie aluminiowej.
Ogólna powierzchnia pomieszczeń -  42 500 m2. 
Kubatura -  230 000 m3. D ru
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W  sprawie 
regionu Podhala

Jerzy Dajewski
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Obserwujemy coraz większe zainteresowanie się 
ogółu społeczeństwa Zakopanem, a w szczegól
ności architekturą Zakopanego i jego regionu. 
W opiniach o budownictwie w tej części kraju, 
niekiedy bardzo impulsywnych, poruszane są 
przeróżne problemy interesujące przede wszyst
kim przeciętnego turystę, jak:
— niedostatek miejsc hotelowych i wczasowych,
— brak odpowiedniej liczby wyciągów narciar

skich w zimie, a basenów kąpielowych w lecie,
— zatrute spalinami powietrze, a także zaciera

nie się lub brak w architekturze Zakopanego 
form regionalnych, które każdy chciałby w Za
kopanem znaleźć.

Podobnie jak turysta — widzi Zakopane ar
chitekt, z przykrym poczuciem odpowiedzialności 
i większą świadomością zależności faktów od 
przyczyn.
Próby wprowadzenia na właściwe tory rozwoju 
Zakopanego i jego architektury, zarówno ze 
strony architektów, jak i wszystkich zainteresowa
nych emocjonalnie tą problematyką, mają już 
swą historię.
Pierwszym człowiekiem, który położył wielkie za- 
sługi w unaocznieniu obiektywnych wartości re- 
gionalnej góralskiej architektury oraz prób jej 
rozwinięcia do nowych potrzeb, był Stanisław 
Witkiewicz. O działalności Witkiewicza wiele pi
sano i dyskutowano. Próbowano uznać budow
nictwo góralskie w interpretacji witkiewiczowskiej 
me tylko za „styl zakopiański” , lecz nawet za 
,,styl ogolnonarodowy” , znajdując na to wiele 
uzasadnień głównie poprzez rozbudzenie w spo
łeczeństwie umiłowania drewnianej architektury 
góralskiej, jej wspaniałych walorów plastycznych 
oraz specyficznego nastroju.
Monografia Gwalberta Pawlikowskiego pt. O 
styl zakopiański” , wydana w 1931 r., zawiera” -  
oprócz osobistych sądów autora — wypowiedzi 
znanych wówczas autorytetów w dziedzinie archi
tektury, zebrane w ramach ankiety przeprowadzo
nej przez redakcję „Wierchów” . Ankieta zawie
rała szereg pytań dotyczących architektury Zako
panego, aktualnych do dzisiaj, a odpowiedzi na 
mą w większości pokrywają się z tendencjami 
i opiniami panującymi wśród współczesnych twór
ców tej architektury. Najlepiej może to scharak
teryzować cytat ze wspomnianej monografii: 
„Rozwój i zastosowanie zasadniczych form, jak 
też tworzenie nowej architektury w duchu archi
tektury miejscowej, związanej z krajobrazem 
i przyrodą -  jest zadaniem niewyczerpanym. Nie

w naśladownictwie form przeżytych, nie w zasto
sowaniu szczegółów, lecz w ujęciu ducha należy 
szukać punktu wyjścia dla nowej architektury na 
Podhalu i w Zakopanem. Nowe warunki, nowe 
materiały i konstrukcje są czynnikami tak potęż
nymi, że unikać ich wpływów nie sposób i nie 
należy” .
Można uznać, że obecnie najwłaściwsze i naj
cenniejsze byłoby w pełni nowoczesne interpreto
wanie form regionalnych przy zachowaniu ich na
stroju, a nie dosłowności uformować historycz
nych.
Pomimo powszechnego uświadomienia sobie 
słuszności powyższych tez, nie można dopatrzyć 
się w pełni ich stosowania w realizacjach archi
tektonicznych oraz we współczesnym wyglądzie 
Zakopanego.
Jest rzeczą oczywistą, że uzyskanie w pełni po
zytywnych rezultatów jest sprawą bardzo trudną 
i bardzo złożoną. Nie ulega też wątpliwości, że 
ogromną rolę w uzyskaniu pozytywnych rezulta
tów odgrywa zaangażowanie opinii społecznej, 
która może stworzyć presję i nadać odpowiednią 
rangę tym problemom, ułatwiając znacznie ich 
rozwiązanie.
Szansę w tej kwestii daje kompleksowe i szero
kie włączenie orasy i środków masowego przeka
zu, jako czynników kształtujących, a jednocześnie 
wyrażających opinię publiczną.
Można na tej drodze zamienić dotychczasowy 
impulsywny, niezorganizowany, kampanijny spo
sób działania „od przypadku do przypadku” , na 
systematyczną zorganizowaną działalność. Sta
nowić to bedzie istotne oparcie dla osamotnio
nych w większości w swych twórczych porywach 
architektów i społeczników. Aby jednak ta dzia
łalność dała pozytywne efekty, muszą być 
uwzględnione zarówno problemy dawno znane, 
jak i problemy nowe, a mianowicie:
— Problem skali, który dotyczy zarówno skali aglo

meracji osiedleńczej i turystycznej w stosun
ku do istniejącej wielkości regionu i jego 
sprawdzalnej chłonności w tym zakresie, jak
i skali (wielkości) wznoszonych obiektów archi
tektonicznych.
Dla koordynacji tej problematyki niezbędne 
jest ujęcie planem regionalnym Zakopanego 
wraz z całym Podtatrzem.

— Sprawa obowiązujących przepisów administra- 
cyjno-budowlanych. Dotyczy to przede wszyst
kim stosowania na terenie Zakopanego projek
tów typowych, stosowania zbyt wielkich kuba
tur, stosowania 5-kondygnacyjnej zabudowy 
oraz ograniczeń w użyciu drewna.
Wydaje się w pełni uzasadnione traktowanie 
Zakopanego pod względem obowiązujących 
przepisów tak, jak były traktowane obszary sta
romiejskie Warszawy czy Gdańska w okresie 
ich odbudowy.

— Następnym problemem powinna być sprawa 
stabilizacji „planu ogólnego Zakopanego” , 
uzasadniona koniecznością ograniczenia wzros
tu aglomeracji osiedleńczej jak również za
bezpieczenia naturalnych wartości krajobrazu
ii przyrody.

Ponadto problem wyboru i stosowania form ar
chitektonicznych. Składa się na to:
— Specjalne uwzględnienie działalności o cha

rakterze ochrony zabytków architektury podha
lańskiej, np. wydzielanie zespołów architekto
niczno-urbanistycznych o cechach skansenu.

— Współczesna interpretacja form regionalnych.
— Ustosunkowanie się do wprowadzenia na teren 

Podhala form określanych jako kosmopolitycz
ne i prób wprowadzenia na teren Zakopanego 
i Podhala obcych form regionalnych, np. ty
rolskich.

— Sprawa technologii materiałów i ekonomiki 
wykonawstwa.

Wobec złożoności i obiektywnych trudności zwią
zanych z wprowadzeniem w życie od lat postulo
wanych tez dla ich realizacji, niezbędne jest za
angażowanie możliwie szerokiego kręgu najlep
szych specjalistów działających na terenie Pod
hala ii z nim związanych. Powinno to nastąpić 
przede wszystkim poprzez konkursy architektonicz
ne. Konkursy te powinny dotyczyć nie tylko roz
wiązania konkretnych obiektów, lecz również roz
wiązań studialnych i wzorcowych.
Równorzędną formą wykorzystania specjalistów- 
-praktyków i specjalistów-teoretyków byłaby dzia
łalność placówki naukowo-badawczej zajmującej 
się architekturą regionu podhalańskiego zarówno 
dla potrzeb tego regionu, jak i dla poszukiwań 
inspiracji płynącej z architektury regionalnej dla 
architektury współczesnej.

Tatrzańskie nutki

Stanisław Groń-Szaflarski

„Były se to casy, były...”
nucickują górale, nuaickują jak ich ojcowie pod 
Giewontem, za Gubałówką, między chałupami — 
wszędzie tam, gdzie ich zaniosło. Noszeniu temu 
nie oparł się świat marzeń, legendy, dociekań 
naukowych, świat kultury i środowisk twórczych. 
Przywykliśmy nie tylko do nucickowania ale rów
nież do szałasów, chałup, obrzędów — do tego 
wszystkiego, co postawiono ii wyśpiewano. Co po
niektórzy zdążyli się tego nauczyć i teraz świetnie 
wiedzą jak ma wyglądać dom w „stylu zakopiań
skim” , jak należy śpiewać i tańczyć w Zakopa
nem, urośli do rangi autorytetu. Zaczęli reali
zować plan zachowania folkloru według metod 
sprawdzonych gdzie indziej.
Nie wolno zapominać dawnych prawd, nie wol
no dopuścić, by resztki starego budownictwa 
przestały istnieć, ale nie wolno też zapominać
0 warunkach, atmosferze, kulcie i wszystkich tych 
bodźcach, które kształtowały całą kulturę regio
nu. I żadne doraźne metody typu „Cepelia”  nie 
zatrzymają procesu przeobrażenia.
Młodzi górale rozwalają „starocie” , nie umieją 
widzieć ich piękna -- stara chałupa, świątek, 
sprzęt są najpierw stare, a potem dopiero ładne, 
święte, przydatne.
Współczesny świat ze swoimi dobrymi i złymi 
porządkami wdziera się w obyczaj i sposób myś
lenia, w piosenkę ii taniec, w góry i szałasy, do 
chałupy i mieszkania.
Górale chcą mieć łazienkę, telewizor, traktor, 
chcą żyć jak „panowie” . Powstają nowe pojęcia
1 potrzeby, nowe kalkulacje. Stara, dla nas prze
piękna kuźnia, dla nich stała się zbędnym rekwi
zytem, bo młodzi oprócz brony i pługa chcą w 
tej kuźni zreperować silnik elektryczny ii traktor. 
Stara kuźnia pustoszeje, watra wygasa, kowadło 
pokrywa patyna, dach zaczyna przeciekać. Roz
walają ją i budują nie kuźnię, ale warsztat ślu
sarski.
Podobny los spotyka stare chałupy, sprzęty gos
podarcze, przedmioty kultu.





Nowe domy — kamienice, nowe formy wyrazu 
twórczości artystycznej budzą sprzeciw u ludzi 
uciekających od cywilizacji. Ciągła zmiana two
rzenia i pojmowania wartości kulturalnych i ma
terialnych rodzi nowe środki wyrazu, nowe kon
cepcje odbierania i pojmowania.
Przeobrażenia te dotyczą ogółu społeczeństwa, 
którego część stanowią górale. Ich własne racje, 
ciqgły niepokój, wola szukania lepszej egzysten
cji -  pomimo, że stanowią oni zamkniętą, trudno 
dostępną społeczność -  sprzyjają współczesnym 
zdobyczom cywilizacji. Tworzą nowe spojrzenie 
na piękno i koszmar, nowe marzenia i tęsknoty, 
których pojęcia są faworyzowane na niekorzyść 
tradycji. Stara chałupa jest zawsze z patyną, 
z przeciekającym dachem — kamienica jest błysz
cząca, ma kaloryfery, łazienkę, miejsce na tele
wizor i samochód, pokoje dla „ceprów” . I tu 
trzeba powiedzieć zdecydowanie, że szałasy, cha
łupy, dzieła Judowych twórców miały swoją nie
odpartą rację bytu, swój autentyzm, sens w 
określonych warunkach i czasie, spełniły swoje 
zadanie i przeszły do historii.
W tej chwili chałupnicze metody, instynkt, in
dywidualność twórcza nie stworzą budowli na 
skalę szałasów czy chałup. W tej sytuacji wydaje 
się, że zrzeszenie przy powiatowym biiurze archi
tektonicznym ludzi entuzjastów, specjalistów, 
obok architekta powiatowego osoby wiodące -  
mogłoby nie tylko odpowiedzieć gdzie, jak, co 
i .2 czego należy budować, ale również mogłoby 
się pokusić o wprowadzenie na terenie całego 
Podhala odważnych, bardziej całościowych myśli 
urbanistycznych i architektonicznych. Obok archi- 
tektow z krakowskiego czy zakopiańskiego od
działu SARP, sezonowo przebywających na Pod- 
halu, plastyków z zakopiańskiego środowiska, 
działaczy PTTK, znaleźliby się ludowi twórcy — 
ludzie znający tajemnice podhalańskiej ciesiołki.

Stworzenie nowej chałupy położyłoby kres spon
tanicznym poszukiwaniom. Nowa chałupa — ze 
starymi prawdami budowlanymi (strzelisty dach, 
proporcje chałupy, zamknięty układ zabudowań 
gospodarczych) z nowymi materiałami budowla
nymi (cegła, beton, kamień, stal) oraz tęsknota
mi, potrzebami dzisiejszego górala. Wprowadze
nie nowych materiałów do budownictwa na Pod
halu jest szczególnie na czasie, jeżeli weźmiemy 
pod uwagę ostatnie zniszczenia w drzewostanie 
tatrzańskim. Cegła i beton zastąpią drewno, za
stąpią, ale nie zmienią wśród górali myślenia bu
dowlanego, konstrukcyjnego. Dzisiaj świetnie 
wiemy, że nie można przynosić logiki drewnianej 
chałupy^ do kamiennego budownictwa, nie moż
na powiększać chałupy do rozmiarów „Domu Tu
rysty” .
Urząd architekta powiatowego, odpowiedzialny 
za całokształt poczynań budowlanych, nie może 
i nie opanuje spontanicznej, ale w końcu porywa
jącej myśli architektonicznej na Podhalu. W tym 
miejscu nie wystarczą paragrafy i przepisy. Zna
my upór, zaciekłość ludzi spod Giewontu.
Muszą powstać nowe zasady, nowe koncepcje, 
formy, do których trudno będzie ich przekonać, 
jak zresztą do każdej nowości, ale chyba warto. 
Warto z wielu powodów, a chociażby dlatego, 
aby nie straszyły nas upiory-kamienice, aby 
wykorzystać tę żywotność, spontaniczność, aby 
zachować tradycję i zbudować, nowe prawdy, aby 
inaczej to widział zarówno góral, jak i ceper.

Książki o architekturze

Polska literatura 
architektoniczna 
na eksport
Ewa Heczko-Hyłowa

Polska architektura współczesna... To lapidarne 
określenie zawiera jakże bogatą treść, niełatwą 
do podsumowania czy zdefiniowania, treść nie
jednoznaczną i różnorodną. Dla rozmaitych od
biorców znaczy ona co innego. Inaczej odczuwa 
i ocenia architekturę jej adresat — użytkownik, 
inaczej projektant czy inwestor. Ogarnięcie ca
łości zagadnienia przy wieloaspektowości ocen 
i rozległości tematu, czy próba ujęoia we wspól
ny mianownik tych problemów i sprowadzenie na 
płaszczyznę porównawczą jest na pewno sprawą 
trudną, ale i potrzebną zarazem. Niestety, z tego 
zakresu pojawia się tak mało opracowań!
Okazją do dyskusji mogłaby się stać lektura 
książki Bohdana Lisowskiego o polskiej architek
turze współczesnej *, jest to jednak wydawnictwo 
przeznaczone wyłącznie dla czytelników zagra
nicznych. Książka ukazała się nakładem Inter
pressu w 5 językach europejskich z wyjątkiem 
polskiego.
Bazując na swych wieloletnich badaniach doty
czących awangardy w architekturze XX wieku, 
krakowski architekt i teoretyk architektury przed
stawia własne oryginalne spojrzenie na tenden
cje i kierunki, zarysowujące się w architekturze 
polskiej ostatnich pięćdziesięciu lat. Skromna ob
jętościowo książka przynosi przegląd i analizę 
wybranych najnowszych realizacji, periodyzację 
dziejów architektury XX w. w Polsce oraz wynikli 
dociekań nad koncepcjami twórczymi i ich ko
relacją z ideami głoszonymi przez mecenat.
Aby zachodzące obecnie zjawiska stały się bar
dziej zrozumiałe, autor zamieszcza krótkie pod
sumowanie przeszłości, pozwalające wyróżnić 
dwa nurty: historyczny i nowoczesny. Nurt
historyczny, który dominował w niektórych okre
sach ostatniego półwiecza, miał swe źródło nie 
tylko w tradycjach konserwatywnych, czy w oba
wie przed przyjęciem kiełkujących dopiero idei 
awangardowych. Także poszukiwania narodowego 
stylu, podtrzymywane przez ruch artystyczny i in
telektualny „M łoda Polska'', i dążenie do pod
kreślenia swojej odrębności wynikającej z trady
cji historycznych (co po okresie zaborów jest 
tym bardziej zrozumiałe) -  to jedno ze źródeł 
tego nurtu. Wyodrębnia w nim Lisowski szereg 
tendencji, zawierających się w określonych prze
działach czasowych. Są to kolejno: „Nowa Sztu
ka’" (poszukiwanie nowego ,,stylu” w dekoracji 
architektonicznej, główni reprezentanci: Mączyń- 
ski, Wyspiański, Stryjeński), powrót do form pol
skiej architektury ludowej (twórcza interpretacja 
form, szczególnie regionu zakopiańskiego — 
S. Witkiewicz), powrót do form klasycyzmu na
rodowego i dawnej architektury wiejskiej i ma
łomiasteczkowej (Koszczyc—Witkiewicz, Gałęzow- 
ski), wreszcie nawiązywanie do form epok minio
nych — średniowiecza, renesansu, klasycyzmu. W 
latach trzydziestych i czterdziestych prąd ten za
miera, ożywiając się jeszcze w latach 1950-1955 
w postaci tzw. realizmu socjalistycznego. Nurt 
architektury nowoczesnej pojawia się w latach 
dwudziestych i trzydziestych i jest w stałym roz
woju.  ̂ Poprzedzają go symptomaty drzemiące od 
wieków w architekturze ludowej i konstrukcjach 
ściśle użytkowych, a u jego podstaw autor widzi 
tradycje funkcjonalizmu, pozostające ponad 
względami czasowymi. Kierunek najczęściej spoty
kany w postawach twórców nowoczesnej architek
tury określony został jako emocjonalizm poetycki. 
Charakteryzuje się on umiarem i prostotą, dąże
niem do integracji konstrukcji i architektury, ope
ruje wielkimi płaskimi powierzchniami, eliminu
jąc dekoracje na korzyść rastra i faktury. W łonie 
emocjonalizmu krakowski teoretyk wyróżnia 4 ten
dencje. Jako źródło inspiracji tendencji geome- 
tryzującej o formie pudełkowej wskazuje neoplas- 
tycyzm holenderski oraz idee i dzieła Le Cor

busiera. Charakteryzuje się ona prostą, geome
tryczną formą pudełka, swobodnym planem, po
jawiają się okna wstęgowe, dachy-ogrody, swo
bodna elewacja. U podstaw tej tendencji leży 
koncepcja transformacji życia człowieka w duchu 
postępu i racjonalizmu.
Lata powojenne — wobec olbrzymich strat ma
terialnych — wymagały ogromnego wysiłku inwes
tycyjnego. Wiele zburzonych miast, w tym stolica 
prawie całkowicie, otrzymują projekty odbudowy. 
Okres lat 1950—55 znamionuje rozwój nowoczes
nej architektury jedynie w dziedzinie wystawien
nictwa na międzynarodowych targach, w niektó
rych realizacjach przemysłowych, komunikacyj
nych i sportowych. Począwszy od tego okresu 
pojawia się ewolucjonizm formy geometryzującej 
pudełkowej (dążenie do powiązania architektury 
z otoczeniem, eliminacja monotonii itp.), racjo
nalizm antypudełkowy (źródło inspiracji stanowi 
arena w Raleigh Macieja Nowickiego) oraz sur- 
racjonalizm antypudełkowy (inspiracja: kaplica 
w Ronchamp Le Corbusiera, laboratorium Kahna 
w Filadelfii).
Radykalną zmianę metod projektowania przynosi 
rok 1956, odtąd bowiem coraz częściej zasadni
czym kryterium oceny projektu staje się rachu
nek ekonomiczny. Obserwuje się szersze upo
wszechnienie typizacji w budownictwie, produkcji 
elementów prefabrykowanych, stopniowe wpro
wadzanie zasad normalizacji i standaryzacji, ko
ordynacji modularnej itp. Pojawiają się dwie no
we tendencje wysublimowane przez Lisowskiego. 
Abstrakcjonizm charakteryzuje się wielką prosto
tą i umiarkowaniem koncepcji i kompozycji 
przestrzennych, precyzją detalu, formami o wątku 
prostokątnym i stalowej konstrukcji szkieletowej 
(stąd zainteresowanie budowlami monumental
nymi, jak np. Ściana Wschodnia w Warszawie, 
Biprostal w Krakowie: inspirację stanowią reali
zacje L. Mieś van der Rohe"a). Dekoracjonizm — 
cecha architektury współczesnej, przejawiająca 
się w zastosowaniu dekoracyjnego detalu o cha
rakterze pseudofunkcjonalnym. Rozwarstwienie 
wyżej przedstawionych zjawisk, stanowiące myśl 
przewodnią omawianej pracy, prezentuje autor 
dodatkowo w postaci zbiorczej tablicy.
Przegląd najnowszych osiągnięć realizacyjnych w 
Polsce został przeprowadzony przy zastosowaniu 
podziału tematycznego według typu funkcji użyt
kowej, tj. według dawnych ustaleń CIAM: miesz
kanie, praca, wypoczynek, komunikacja, kult idei, 
tradycji, religii itp. Przykłady, które znalazły się 
w tych pięciu działach, są omówione i szczegóło
wo sklasyfikowane, a także znakomicie zilustro
wane bogatym materiałem fotograficznym. 
Realizacje ostatnich lat autor analizuje z uw
zględnieniem takich kryteriów, jak orientacja re
prezentowana przez twórcę, jego przynależność 
do określonego środowiska itp. Każe patrzeć na 
współczesną architekturę poprzez wypracowany 
przez siebie schemat, podkreślając jednocześ
nie staranie o osiągnięcie możliwie obiektywnego 
spojrzenia. Barwna i pobudzająca wyobraźnię 
nomenklatura wydaje się być zgodna z zasadą 
wyodrębniania kierunków na podstawie analizy 
formy, co jest słuszne, jeśli się przyjmie założe
nie, że forma powinna być adekwatnym wyrazem 
wewnętrznej treści.
Reprezentowane przez autora poglądy -  to jed
na z pierwszych, na pewno bardziej wnikliwych 
prób syntetycznej oceny naszego dorobku. Lek
tura książki Bohdana Lisowskiego zapoznaje więc 
zagranicznego czytelnika z polskim spojrzeniem 
na polską architekturę obecnej doby. Wydaw
nictwo to wypełnia dotkliwą lukę w informowaniu 
szerokich środowisk architektonicznych o naszych 
osiągnięciach, tym bardziej, że -  obok spora
dycznych i wycinkowych informacji w zagranicz
nych czasopismach -  jest to bodaj pierwsze bar
dziej całościowe ujęcie zagadnienia, nie mówiąc 
już o stałym niedosycie tej tematyki na własnym 
podwórku.

* Bohdan Lisowski: L'architecture contemporaine polo- 
naise, 42 s., 39 fot., 6 rys., wkładka. Wyd. Interpress, 
Warszawa 1968.



Szkło dekoracyjne

Henryk Albin Tomaszewski

Od redakcji
Omawiane w artykule i publikowane przykłady, 
jako w pewnym sensie niepowtarzalne, nie sta
nowią wzorów produkcji przemysłowej. Mogą być 
traktowane jednak jako kierunek poszukiwań w 
tej dziedzinie (bardzo zresztą właściwy). Szkła 
skandynawskie, o których autor wspomina, ce
chuje podobna tendencja kształtowania. Są 
wśród nich przykłady wzorów czy też produktów 
wytwarzanych w wielkich seriach. Przykłady ścia
nek ze szkła opracowanego artystycznie przed
stawiają bogactwo możliwości jak dotąd przez 
architektów mało wykorzystane. Sposób zestawia
nia poszczególnych płyt ze sobą w większe ścia
ny jest interesujący i otwarty.

Chociaż począwszy od XVI wieku przemysł 
szklarski w Europie coraz bardziej się rozwijał, to 
dopiero wiek XX, dzięki wynalezieniu nowych au
tomatycznych maszyn do produkcji szkła płaskie
go, lanego, lukswerków itp., stał się „złotym wie
kiem” w historii szklarstwa. Zastosowanie nowo
czesnych maszyn umożliwiło produkcję tafli szkła 
o bardzo dużych wymiarach. Osiągnięcie to poz
woliło architektom stosować szkło w budownic
twie na nie spotykaną dotąd skalę. Szkło w po
łączeniu z nowymi materiałami konstrukcyjnymi 
nadało architekturze nowy wyraz. Szklana archi
tektura zmieniła całkowicie klimat wnętrza. Po
przez zastosowanie dużych tafli szkła został uzys
kany bezpośredni kontakt wizualny wnętrza z oto
czeniem. Szkło daje również nieograniczone moż
liwości użycia go do dekoracji wnętrz. Trudno 
jest wprost określić, ile wyrazu i efektów można 
wydobyć z bezpostaciowej, półpłynnej masy 
szklanej. Gdy mówię o półpłynności tworzywa 
szklanego, mam na myśli konsystencję masy 
szklanej topionej w piecu hutniczym w tempera
turze 1400°. Masę taką do momentu stężenia 
można dowolnie kształtować, wyciągać, wyginać. 
Za każdym ruchem ręki przyjmuje ona narzuco
ną jej koncepcję plastyczną.
Współpracujący z hutnikiem artysta plastyk musi 
mieć wielkie doświadczenie warsztatowe, znajo
mość tworzywa oraz wyczucie momentu krzepnię
cia masy, gdyż szybkość jej tężenia zmusza go do 
błyskawicznej decyzji, bowiem nadana jej forma 
lub wykonany na niej rysunek momentalnie za
styga.
W ten sposób powstają szkła ręcznie formowane, 
szkła unikalne.
Dzięki technice formowania szkła na gorąco ar
tysta może dać upust swojej fantazji i inwencji. 
Może tworzyć niepowtarzalne formy przez wpro
wadzanie baniek i smug powietrza w ścianki eks
ponatu, osiągać kompozycje pełne nieoczekiwa
nych efektów, nawiązujące do form organicznych, 
Przypominające głąb morską, wodorosty itp.
Szkło zastosowane czy to we wnętrzu, czy w pie
p rze  zmienia swój wyraz zależnie od pory dnia, 
oświetlenia i od miejsca, z którego je oglądamy.

dekoracji wnętrz stosowane jest szkło w for- 
m!e ścianek działowych lub drobniejszych przed
miotów, j ak wazony, patery itp. Nawiązując do 
form mniejszych pragnę to zagadnienie odnieść 
do estetyki produkcji przemysłowej, która jest 
tematem stale aktualnym.
W naszej produkcji szklarskiej ciągle jeszcze po
kutują wzory stare sprzed pięćdziesięciu, a nawet 
stu lat. Starzy konserwatywni szklarze uważają, 
ze kryształ im jest bogatszy w brylantowe szlify, 
tym jest piękniejszy. W imię tak pojętego piękna 
sieką niemiłosiernie całą powierzchnię swego 
produktu elementami zdobniczymi, jak „brylanty” , 
„palmy „jodełki , „gwiazdy”  itp., układając je 
w różne desenie. Ten typ kryształów był kiedyś 
synonimem zamożności i chociaż dawał dużo 
efektownych błysków brylantowych szybko nużył



W. Wolny,Autorzy zdjęć: str. 343, 344 i 
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* W. Nowotny „Zdobienie szkła” . Wyd. Arkady, W ar
szawa 1964.

oko banalną kompozycją. Zatracał przy tym to, 
co jest najpiękniejsze -  przezroczystość tworzywa. 
Jakżeż taki kryształ jest obcy i rażący w nowo
czesnym wnętrzu! Już Ruskin zwrócił uwagę, że 
formując szkło, z racji jego właściwości powinno 
się unikać form sztywnych stosowanych dla wy
robów z drewna czy metalu.
Współczesne wnętrza wymagają współczesnego 
wyposażenia. O ile w takich dyscyplinach, jak 
meblarstwo, tkanina, ceramika, nasi artyści plas
tycy osiągnęli najwyższy poziom artystyczny w 
oparciu o znajomość tworzywa i pracy warszta
towej, o tyle w szklarstwie znacznie nie dorównu
jemy osiągnięciom w innych krajach.
Szklarze zagraniczni, a przede wszystkim Szwe
dzi, od dawna zerwali z kryształami brylantowy
mi, podbijając świat już na początku naszego 
stulecia nowymi formami związanymi i wypływa
jącymi ze struktury samego tworzywa. U nas na
tomiast do tej pory szkoli się młode kadry hut
ników i szlifierzy kryształów, tak w szkołach zawo
dowych, jak i przyfabrycznych, na starych tra
dycyjnych wzorach, a pierwsza książka * o zdobie
niu kryształów, jaka ukazała się na naszym ryn
ku, propaguje nadal techniki zdobienia krysz
tałów według wzorów z dawnych lat. Podaje na
wet gotowe recepty, według których można za
komponować brylantowy kryształ.
Przezroczystość masy szklanej ten najpiękniejszy 
walor, oraz półpłynność tworzywa w czasie for
mowania stały się punktem wyjściowym przy kom
ponowaniu współczesnego szkła artystycznego. 
Ruchliwość i elastyczność tworzywa pozwala ar
tyście tworzyć cały świat nowych form zarówno 
abstrakcyjnych, jak i organicznych. W nowoczes
nym wnętrzu przedmioty szklane o cienkich ścian
kach dają akcent delikatny, subtelny jak bańka 
mydlana zaznaczona dyskretnymi refleksami; wa
zony grubościenne dają akcent silny, przypomi
nając swą bryłą kompozycję rzeźbiarską, zaś 
szklane ścianki działowe bardzo atrakcyjne, są 
żywe o efektach zmiennych, gdyż w zależności od 
miejsca, z którego na nie patrzymy, mamy od
mienne refleksy i załamania światła, a nawet i 
barwy. Każda kompozycja z natury rzeczy jest ory
ginalna i niepowtarzalna, ponieważ artysta nie 
tworzy według jednego szablonu, lecz za każdym 
razem, bez wzorców i rysunków, improwizuje na
dając zamierzony kształt zastygającej masie w 
ciągu kilkunastu sekund -  formy nadanej nie jest 
już w stanie zmienić. Tradycyjne materiały deko
racyjne (malarskie i rzeźbiarskie) dawały artyście 
do dyspozycji barwę, fakturę i kształt. Szkło ze 
względu na swe fizyczne właściwości, jak prze
zroczystość, załamywanie i odbijanie światła, nie
kiedy efekty tęczowe, otwiera przed artystą nowy 
świat wrażeń ii możliwości plastycznych. To, co 
w materiałach tradycyjnych było martwe, ciężkie 
i nieruchome, w szkle stało się żywe, ruchliwe, 
lekkie i płynne.







Współdziałanie 
sportu i kultury

Wojciech Zabłocki

Polski Komitet Olimpijski zapoczątkował na fo
rum międzynarodowym akcję mająca na celu 
zbliżenie kultury do sportu. Polega ona, między 
innymi, na organizowaniu konkursów sztuki 
z okazjii Igrzysk Olimpijskich.
Ażeby symbioza sportu i kultury miała charakter 
trwały, a nie okresowy, należy dbać o to, aby 
nowe urządzenia sportowe reprezentowały za
równo kulturę fizyczną, która przejawia się w ich 
funkcji, jak i duchową — która przejawia się w 
ich formie. Przez wprowadzenie do obiektów spor
towych nowoczesnej sztuki podniesie się społecz
na ranga sportu i jednocześnie plastyka otrzy
ma nowy impuls treści i formy, mało od czasów 
starożytnych wykorzystywany.
Poniżej przedstawiamy przykładowo projekty 
opracowań plastycznych dla Ośrodka Sportowe
go w Koninie, które powstały dzięki specjalnej 
dotacji CRZZ.
Autorzy opracowania: gł. projektant arch. W oj
ciech Zabłocki, projekt wnętrza arch. Wojciech 
Zabłocki, art. malarz Jan Karczewski, współpraca 
arch. Elżbieta Sitkowska, mozaiki art. malarz Jan 
Karczewski, rzeźba art. rzeźbiarz Jerzy Jarnusz
kiewicz. Projekt wykonano w Pracowniach Sztuk 
Plastycznych w Warszawie.

Rzeźba przestrzenna „Dysk olimpijski"

Perspektywa Ośrodka Sportowego w Koninie. 
Rysunek autora



Wnętrze pływalni
5
Mozaika w hallu parteru -  „ Pływanie”
6
Wnętrze sali sportowej 
7
Mozaika w hallu piętra -  „ Koszykówka"  
Zdjęcia wykonali 1, 2 -  E. Kossakowski, 4-7 -  
J. Piasecki

W A L T E R
G R O P I U S
18 maja 1883 -  5 lipca 1969

LIST DO GRUPY STUDENTÓW
Jakikolwiek będzie wasz zawód, wewnętrzne po
święcenie się wybranej przez was pracy musi 
być tak wielkie, ażeby nic nie mogło odwieść 
was od zamierzonego celu. Trzeba uzbroić się w 
ogromną cierpliwość i snuć nić bez ustanku, 
choćby wyrywano wam ją z rąk nie wiem ile razy. 
Postępujcie tak, jakbyście żyć mieli wiecznie — 
twórzcie dalekosiężne plany. Chcę przez to po
wiedzieć, że musicie poczuwać się do odpowie
dzialności bez ograniczenia w czasie. Nie myśl
cie nigdy o tym, czy będziecie świadkami wyni
ków waszej pracy, czy też nie. Jeżeli praca ta 
będzie miała prawdziwą wartość, zawsze znaj
dzie się ktoś, kto podejmie przerwane dzieło i to 
będzie wasze prawo do nieśmiertelności.
14 stycznia 1964

WALTER GROPIUS



X IX  Olimpiada 
w Mexico City 1968 r. 
przeglądem osiągnięć 
kulturalnych 
ludzkości
Romuald W irszyłło

„Nous desirons offrir et recevoir 
1’amitie de tous les peuples de la 
terre”

Gustavo Dlaz Ordaz, Prezy
dent Stanów Zjednoczonych 
Meksyku na otwarcie XIX 
Igrzysk Olimpijskich.

11 października 1968 roku płomień olimpijski 
przeniesiony z Grecji zapłonął w Teotihuacan na 
placu Księżycowym przed Piramidą Księżyca (1).* 
Było to poprzedzone widowiskiem tanecznym 
symbolizującyrn zejście się dwu kultur: prehisz- 
pańskiej i współczesnej. To wspaniałe widowisko, 
nie spotykane dotychczas pod względem symbo
liki i piękna, było znakiem rozpoczęcia XIX Ig
rzysk Olimpijskich w Meksyku -  pierwszych nowo
czesnych Igrzysk, w których równe znaczenie 
z programem sportowym miał program kulturalny, 
zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasach 
antycznych, kiedy zawody sportowe były zawsze 
powiązane ze świętami religijnymi i kulturalnymi. 
W ten sposób impreza meksykańska zbliżyła się 
ideologicznie do starożytnych olimpiad (z okresu 
ich największego rozkwitu -  począwszy od 
V w. p.n.e.), stając się spotkaniem kuitur z całe
go świata we wszystkich ich podstawowych prze
jawach. Że miejscem tego spotkania stał się 
właśnie Meksyk, można uzasadnić zarówno cen
tralnym jego położeniem względem wszystkich 
kontynentów, jak rozwojem historycznym preko
lumbijskiej kultury meksykańskiej, której zestawie
nie z kulturą obu Ameryk można porównać z ze
stawieniem antycznej kultury greckiej z ogólno
europejską.
Zaproponowany przez Meksyk olimpijski program 
kulturalny, złożony z 20 imprez, został na zebra
niu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego 
w Teheranie w 1967 r. przyjęty jednogłośnie, 
a następnie konsekwentnie przeprowadzony.
Idąc reprezentacyjną aleją śródmieścia Paseo de 
la Reforma, (2) wzdłuż parku Chapultepec, można 
było zobaczyć długi, barwny szereg rysunków — 
plon światowego konkursu ściennego malarstwa 
dziecięcego. (3) Obok tejże alei w Centralnym 
Parku Alameda odbywały się publiczne pokazy 
taneczne Światowego Festiwalu Folkloru. (4) W 
małej sali Auditorio Nacional, tzw. Teatro del 
Bcsąue, występował  ̂balet pięciu kontynentów.

Instituto Politecnico Nacional w północnej 
części miasta, Zacatenco, otwarto wystawy: (5) 
zastosowania energii nuklearnej dla dobra ludz
kości i, dla kontrastu, wstrząsającą ekspozycję 
Hiroszimy — oraz (6) obiektów dla sportu i kultury 
z całego świata, w której bogatym i bardzo 
efektownie, choć chaotycznie przedstawionym po
kazie tablic fotograficznych, przeźroczy i modeli 
korzystnie wyróżniała się makieta obserwatorium 
PIHM i schroniska turystycznego na Śnieżce. Tam 
też odbywało się | Międzynarodowe Spotkanie 
Młodych Architektów, w którym Polskę reprezen
tował arch. Jan Chmielewski. W południowo-za
chodniej dzielnicy, San Geronimo, w pięknym 
zespole budynków Centro Interamericano de 
Estudios de seguridad Eocial odbył się VIII Zjazd 
Komisji Urządzeń Sportowych i Rekreacyjnych 
Międzynarodowej Unii Architektów.
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Wymienione imprezy uzupełniały jeszcze inne, 
obejmujące obok (7) sztuki — (8) historię, (9) 
medycynę lub (10) technikę — cały wachlarz 
problemów kulturalno-wychowowczych o skali nie 
mającej odpowiednika w dotychczasowych olim
piadach, pogłębionych jeszcze tradycyjnymi dla 
Meksykańczyków tendencjami pokojowymi. (11) 
(12) Symbolem ich jest Droga Przyjaźni — 17-ki- 
lometrowy odcinek autostrady obwodowej, tzw. 
Anillo Periferico, rozpoczynający się od jej skrzy
żowania z ul. San Geronimo rzeźbą meksykańską 
plastyka Angelo Gurria i kończący się przy torze 
regatowym Xochimilco. Na całej długości tej 
drogi rozmieszczono z obu jej stron 20 wielkich 
(6 do 18 m wysokości) rzeźb abstrakcyjnych z be
tonu, wykonanych przez artystów wszystkich kon
tynentów. Dzieło polskiego artysty plastyka Grze
gorza Kowalskiego (najmłodszego z wystawiają
cych artystów) zostało zlokalizowane na ekspono
wanym skrzyżowaniu z Av. de los Insurgentes 
(najdłuższej arterii miejskiej liczącej ponad 
30 km), przy wiosce olimpijskiej. Zrealizowanie 
Drogi Przyjaźni, pomysłu rzeźbiarza meksykań
skiego i doradcy artystycznego Komitetu Organi
zacyjnego XIX Olimpiady, Mathiasa Goeritza, 
jest materialnym dowodem możliwości harmonij
nej współpracy artystów, planistów, architektów 
i inżynierów oraz stworzenie jednolitej kompozy
cji na najwyższym poziomie, dlatego że „my pla
stycy, jak i inni twórcy pracowaliśmy wspólnie, 
pod kierunkiem jednego twórcy głównego (ar
chi +  tector =  archi — główny i tector — robot
nik **), arch. Pedro Ramirez Vasqueza, przewod
niczącego Komitetu Organizacyjnego Igrzysk w 
Meksyku. Obok niego warto jeszcze wyróżnić po
stać koordynatorki wszystkich imprez kulturalnych, 
arch. Ruth Rivera de Coronel, córki Diego Rivery, 
za jej pełne oddanie się realizacji podjętych za
dań.
Charakterystyczną cechą wszystkich dzieł archi
tektonicznych zbudowanych specjalnie dla XIX 
Olimpiady (a tylko te zostały dalej omówione) 
jest to, że koncepcje ich były wynikiem konkursów 
ogólnokrajowych, a projekty realizacyjne stano
wiły z reguły pracę zespołów, a nie poszczegól
nych — choćby najwybitniejszych architektów czy 
konstruktorów.
Mimo olbrzymiej rozległości miasta i odległości 
między  ̂ poszczególnymi obiektami olimpijskimi, 
dobre ich powiązanie czytelnie oznakowanymi 
autostradami (doskonałe symbole graficzne, jed
noznaczne oznaczenia kolorystyczne poszczegól
nych tras) stworzyło z nich kompleks zjednoczony 
wspólną ideą olimpijską — przyjaznego współ
życia przedstawicieli wszystkich warstw społecz
nych lub grup narodowych, bez różnicy przekonań 
politycznych, rasowych czy kulturalnych. Rywali
zacja sportowa nie wprowadzała dysonansów w 
tym współżyciu -  wprost przeciwnie -  zacieśniała 
przyjaźnie i wzajemne kontakty. Było to szczegól
nie widoczne w osiedlach Vi!!a Coapa i Vi11a 
Olimpica (13) (14).

* Cyfry podane w nawiasach odpowiadają zamieszczo
nym na dole symbolom poszczególnych imprez olimpij
skich.
** Oświadczenie z 1952 r. słynnego meksykańskiego art. 
plastyka Diego Rivery, twórcy polichromowanej płasko
rzeźby na wschodniej ścianie zewnętrznej trybun Stadionu 
Uniwersyteckiego.
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Olimpijskie 
obiekty sportowe

Romuald W irszyłło

Meksyk, miejsce XIX Igrzysk Olimpijskich, leży na 
obszarze, który dawniej zalewały fale jeziora 
Texcoco. Specjalne przepompownie o skali rów
nej naszym elektrociepłowniom miejskim służą do 
stałego odprowadzania nadmiaru wody spod 
miasta.
W tych warunkach, uwzględniając możliwość 
przesunięć terenowych, mogących mieć wpływ na 
konstrukcje wielkoprzestrzennych przekryć dacho
wych, specjalne fundowanie obiektów olimpij
skich okazało się konieczne. Spośród obiektów 
wchodzących w składy urządzeń olimpijskich bez
sprzecznie najwybitniejszy jest lekkoatletyczny 
stadion olimpijski -  tzw. Stadło de la Ciudad 
Universitaria, zbudowany przed piętnastu laty. 
Stał się on wzorem dla najnowocześniejszej kon
cepcji stadionu segmentowego o układzie siodło
wym. Koncepcja ta, choć znana już przedtem 
(Gavłn Hadden, USA -  1925 r.), dopiero po rea
lizacji Stadionu Miasteczka Uniwersyteckiego w 
Meksyku została uznana już nie tylko za naj
właściwsze rozwiązanie wielkich widowni sporto
wych, ale dzięki organicznemu związaniu stadio
nu z otaczającym go krajobrazem przyjęła się 
powszechnie jako najbardziej nowoczesna forma 
architektoniczna stadionów.
Dostosowując Stadion Uniwersytecki do celów 
olimpijskich, zaniechano pierwotnego, wyraźnie 
szpecącego ten stadion projektu rozbudowy jego 
trybun do pojemności 100 tysięcy widzów siedzą
cych. Jednak dodatkowe wieże oświetleniowe, 
niezbędne ze względu na kolorową telewizję, na
ruszyły pierwotną czystość sylwety stadionu. 
Obiektem, który prawdopodobnie stanie się sym
bolem XIX Olimpiady, podobnie jak symbolem 
igrzysk tokijskich stała się pływalnia olimpijska 
Yoyogi wraz z aneksem, jest Pałacie de los De- 
portes. Mimo, że Pałac Sportowy jest najciekaw
szy konstrukcyjnie i architektonicznie realizacją 
olimpijską Meksyku, nie reprezentuje on charak
terystycznych dla architektury meksykańskiej cech, 
jakie pływalnia Yoyogi przedstawia, jeśli chodzi
0 architekturę japońską. Wyżej pod tym wzglę
dem należałoby postawić budynek tzw. Alberca 
Olimpica y Gimnasio, doskonale łączący nowo
czesną, choć me pionierską formę cienkościen
nego przekrycia dachowego obu h a l1 z nieco 
ciężką, charakterystyczną jednak dla „antycz
nych -  prekolumbijskich” ' form, całością tego 
obiektu.
Prócz tych budowli warto wymienić stadion p ił
karski Azteca, welodrom olimpijski, halę szer
mierczą oraz olimpijski tor regatowy. We wszyst
kich obiektach zastosowano najnowsze udosko
nalenia techniczne, np. tartan w lekkiej atletyce, 
automatyczną sygnalizację elektryczną (zrealizo
waną przez wytwórnie węgierskie), pomiary cza
sów (firmy Omega) oraz oświetlenie sztuczne (fir
my Philips) dostosowane do kolorowej telewizji. 
To ostatnie zmusiło do wielokrotnego (ok. pięcio
krotnego) wzmocnienia stosowanego dotychczas 
natężenia oświetlenia areny walk sportowych2.

1 Należy zaznaczyć, że w Meksyku po raz pierwszy za
stosowano taką konstrukcję przekrycia hal i o takiej roz
piętości.
2 Według informacji uzyskanych z Komitetu Organiza
cyjnego dochód z telewizji na igrzyskach w Meksyku wy
niósł 14 min doi. (w Tokio 1,5 min). Oblicza się wpływy 
ogólne z XIX Olimpiady na 450 min pesos, a wydatki 
na 150 min pesos (1 dolar =  12,5 pesos).
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Rozmieszczenie obiektów XIX Olimpiady

Nr Nazwa obiektu Miejsce | Przeznaczenie w  okresie Igrzysk

1 Stadion Uniwersytecki Av. Insurgentes 
Av. San Geronimo 
Av. Umversidad

otwarcie i zamknięcie Igrzysk 
lekkoatletyka
hippika —  Puchar Narodów

2 Pływalnia olimpijska +  hala 
olimpijska

Av. Rio Churubosco 
Av. Division del Norte

pływanie i skoki do wody 
siatkówka

3 Pałac sportowy Av. Rio Churubosco 
Viaducto Piedad

koszykówka

4 Stadion Azteca Calz. de Tlalpan piłka nożna
5 Stadion kolarski Viaducto Piedad 

Av. Rio Churubosco 
Av. del Taller

kolarstwo torowe 
finały hokeja na trawie

6 Hala —  Arena Mexico Dr. Rio de la Loża 
Av. Cuauhtemoc

boks

7 Tor regatowy Xochimilco Anillo Periferico przy Kanale 
Cuemanco

wioślarstwo, kajakarstwo, kanoe

8 Ośrodek Campo Martę Paseo de la Reforma 
Anillo Periferico

jeździectwo

9 Ośrodek Mixhuca: hala spor
towa, boiska i stadion

Viaducto Piedad 
Av. Rio Churubosco

szermierka 
hokej na trawie

10 Audytorium Narodowe Paseo de la Reforma 
Molino del Rey

gimnastyka

11 Teatr Insurgentes Av. Insurgentes 
Barranca del Muerte

podnoszenie ciężarów

12 Hala —  Pista de Hielo Av. Insurgentes, Al. Desierto zapasy
13 Ośrodek Campo Militar Av. M anjel Avila Camacho 

Calz. Zapadores
strzelanie

14 Pływalnia Uniwersytecka Ciudad Universitaria piłka wodna
15 Osiedle —  Villa Olimpica Anillo Periferico, Av. Insurgentes miejsce zamieszkania zawodników Igrzysk
16 Osiedle —  Villa Coapa Calzada Acoxpa 

Canal de Miramontes
miejsce zamieszkania uczestników imprez 
kulturalnych

17 Centro Interamericano de Se
guridad an Mexico

San Geronimo, San Ramon VIII Zlazd Komisji Urządzeń Sportowych i Re
kreacyjnych UIA

18 Narodowy Instytut Politechni
czny

Av. Instituto Politechnico 
National

wystawa zastosowania energii nuklearnej 
wystawa obiektów dla sportu i kultury 
I Międzynarodowe Spotkanie Młodych Architektów

19 Park Chapultepec Paseo de la Reforma Festiwal Malarstwa Dziecięcego
20 Park Centralny Alameda Av. Juarez, Paso de la Reforma Światowy Festiwal Folkloru
21 Lotnisko Międzynarodowe Blvd. Aviacion miejsce przyjazdu i odjazdu wszystkich ucze

stników XIX Olimpiady
22 Narodowy Ośrodek Przygoto

wań Olimpijskich
Calz. Conscripto, Av. Manuel 
Avila Camacho (Anillo Periferico)

miejsce ćwiczeń i przygotowań zawodników 
meksykańskich do Igrzysk

Stadion Uniwersytecki
Autorzy: architekci Augusto Perez Palacios, Jorge 
Bravo, Raul Salinas Moro

Projekt opracowany w 1950 r., zrealizowany w la
tach 1951-52. Widownia o pojemności 80 tys. 
osób siedzących. Ewakuacja — maksimum 20 mi
nut. Park/ingi przy stadionie na 3350 widzów. Przy 
wykorzystaniu parkingów miasta uniwersyteckiego 
liczba miejsc na samochody może być zwiększo
na do 10 300.
Rozbudowa dla celów igrzysk olimpijskich objęła 
arenę wypełniającą wszystkie potrzeby programu 
olimpijskiego oraz zastosowanie tartanu na bież
ni i skoczniach. Wprowadzono również najnowsze 
instalacje sygnalizacyjne zawodów oraz wszelkie 
urządzenia techniczne dla informacji publicznoś
ci oraz dla potrzeb radia i telewizji. Rozbudowa
no pomieszczenia usługowe dla uczestników i or
ganizatorów zawodów. Uzupełniono oświetlenie 
sztuczne przez wzniesienie czterech dodatkowych 
wież, z których każda wyposażona jest w 432 pro
jektory typu NV 60 firmy Philips. Wraz z czte
rema dawnymi wieżami po 90 projektorów daje 
to 2124 lampy halogenowe o 2000 W każda, 
zapewniające natężenie oświetlenia 2000 lx na 
bieżni, rzutniach i skoczniach oraz 1500 lx na 
boisku.

1
Wejście główne do Centro Interamericano de 
Seguridad.
Rys. F. Weber, Austria 
2
Rzeźba Todda Williamsa (USA) przy wjeździe 
do Wioski Olimpijskiej
3
Układ urządzeń lekkoatletycznych wg 
programu olimpijskiego na arenie Stadionu 
Uniwersyteckiego: 1 -  punkt zbiorczy 
i kontrolny zawodników, 2 — linia mety 
głównych biegów, 3 — skocznia do skoku w 
dal, 4 — skocznia do trójskoku, 5 — skocznia 
do skoku wzwyż, 6 -  skocznia do skoku o 
tyczce, 7 -  rzutnia do pchnięcia kulą, 8 -  
rzutnia do pchnięcia kulą i rzutów dyskiem 
i młotem, 9 -  rzutnia do rzutu dyskiem,
10 -  rzutnia do rzutu oszczepem, 11 -  wyjście 
dla zwycięzców, 12 — wyjście dla zawodników
4
Przekrój Stadionu Uniwersyteckiego
5
Elewacja wschodnia trybun z płaskorzeźbą 
Diego Rivery
6
Zakole południowe trybun



56.54
Jedna z wież oświetleniowych 
8
Strona północna widowni z tablicą
informacyjną
9
Trybuna zachodnia z lożą prasową na 
szczycie
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Pływalnia olimpijska 
i hala sportowa

Autorzy: architekci Edmundo Gutierrez Bringas, 
Antonio Recamier Monteś, Manuel Rosen Mor- 
rison, Javier Valver de Garces

Projekt opracowany w 1966 r., zrealizowany w 
latach 1967—68. Do przekrycia powierzchni pły
walni (wym. 111,9X101,6 m) oraz hali do gier 
(wym. 78,7X76,2 m) zastosowano analogiczną 
konstrukcję dachową ze sprężonych, krzyżują
cych s'ię liin stalowych, zawieszoną na potężnych 
filarach betonowych. Dach paraboidalno-hiper- 
boliiczny wiszący, o zwisie 7,5 m na pływalni 
i 5,0 m na hali w przekroju podłużnym oraz 
o krzywej 5,0 m (pływalnia) i 3,5 m (hala) w 
przekroju poprzecznym. Kable dachu galwanizo
wane elektrolitycznie i powleczone poliwinylem 
dla zabezpieczenia przed korozją. Do lin kon
strukcyjnych użyto kabli 7 mm, splecionych po 
dwanaście dla pływalni i po dziesięć dla hali. 
Odstępy między linami 1,59 -  2,075 m. Dwustron
ne trybuny pływalni mogą pomieścić 10 600 wi
dzów siedzących -  w czym 5000 osób na miejs
cach stałych. Na arenie pływalni znajdują się 
dwa baseny: pływacki (wym. 50X21 m, głębo
kość 2,2 jn  oraz do skoków (wym. 20,2X20 m, 
głębokość 4,8 m) z 10 metrową wieżą, zaopa
trzoną w windę dla zawodników umieszczoną 
między słupami platform.
Temperatura wody w basenach zgodnie z prze
pisami międzynarodowymi wynosi 28 °C w niecce 
do skoków i 23—25 °C w niecce pływackiej. Cykl 
cyrkulacji wody — ośmiogodzinny.
W hali do gier stałe amfiteatralne trybuny obli
czone są na 5000 widzów siedzących. Otaczają 
one owalną arenę mogącą pomieścić boisko 
siatkówki lub koszykówki.

Arena pływalni ma zapewnione oświetlenie o na
tężeniu 2500 lx, boiska hali do gier 1500 !x. 
Dojścia do widzów wiodą z tarasów wzniesionych 
4 m ponad poziomem terenu i otaczających cały 
budynek. Pod tarasami ii trybunami znajdują się 
wszelkie pomieszczenia usługowe dla zawodni- 
kow, sędziów, prasy, radia i telewizji oraz urzą
dzenia techniczne i ćwiczebny 25-metrowy basen 
pływacki. Wejścia są całkowicie uniezależnione 
od ruchu publiczności. Przy budynku od strony 
zachodniej urządzono parkingi dla 1000 samo- 
chodów.

Cały budynek pływalni i halli, pomimo usytuowa
na  go na niewielkim otoczonym ulicami placu 
o pow. 35 000 m2, przedstawia się szczególnie 
monumentalnie dzięki ustawieniu jego potężnej 
bryły na prostokątnej podstawie ze schodami 
prowadzącymi na całej jej długości z tarasów na 
u luce.
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Przekrój podłużny 
12
Wnętrze hali siatkówki
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Pałac Sportowy

Autorzy: architekci Felix Candela, Enrique
Castaheda, Antonio Peyri

Projekt wykonano w 1966 r., zrealizowano w la
tach 1967—68. Hala okrągła w planie przekryta 
jest kopułą hemisferyczną wznoszącą się 47 m 
ponad poziomem terenu. Konstrukcja dachu zło
żona jest z 22 krzyżujących się stalowych łuków 
kratowych o rozpiętości wynoszącej od 130 do 
160 m. Tworzą one ramy przestrzenne z segmen
tami zbliżonymi do obrysu kwadratowego o dłu
gości boków od 10,8 do 12 m. Górne i dolne 
pasy dźwigarów są naprężone (rozciągane), przez 
co szkielet całości dopuszcza nieznaczne przesu
nięcia nie powodujące niezrównoważonych ru
chów, a możliwe na terenach pojezioralnych tej 
części miasta. Segmenty te w górnej części ścis
kanych pasów konstrukcji są pokryte hiperbolicz- 
nymi paraboloidami z rur aluminiowych. Na nich 
ułożona jest podłoga dachowa z dwu warstw 
dykty, do których przybito blachę miedzianą. 
Sprawdzono, że zapalenie się drewna przy roz
grzaniu się miedzianego dachu nie jest możliwe, 
gdyż dykta zapala się przy temperaturze 316 °C, 
podczas gdy miedź w klimacie Meksyku, o tem
peraturze max. 38 °C, bez ruchu powietrza, roz
grzewa się jedynie do 64 °C. Przeciekaniu du
żych powierzchni dachowych zapobiegają zasto
sowane samozaklinowujące się złącza arkuszy 
blachy wypełnione pastą ołowianą. Sposób ten, 
choć okazał się skuteczny, jest jednak bardzo 
kosztowny. Całość kopuły złożona ze 100 pira
midalnych paraboloidów tworzy liczne załamania, 
kąty i krzywizny w dachu miedzianym, mieniącym 
się w świetle słonecznym. Ta miedziana kopuła 
w zestawieniu z betonowymi podporami w kształ
cie litery ,,V", ustawionymi skośnie w przedłuże
niu linii dachu na okrągłej platformie, stanowi 
doskonale zharmonizowaną całość pod względem 
architektonicznym oraz efektowną dominantę te
renów olbrzymiego ośrodka sportowego M. Mix- 
huca, widoczną już z daleka z alei Rio Churu- 
bosco. Wnętrze hali o pow. 22 700 m2 charakte
ryzuje doskonała akustyka, dzięki wielu załama
niom kopuły.
Na arenie Pałacu Sportowego o średnicy 80 m 
można ułożyć tor kolarski lub bieżnię lekkoatle
tyczną. Na trybunach stałych, otaczających am
fiteatralnie arenę, może się pomieścić 15 900 wi
dzów siedzących, a na arenie na trybunach roz
bieranych użytkowanych przy zawodach bokser
skich lub koszykówki — 6500 osób.
Do oświetlenia boiska koszykówki zastosowano 
grupy projektorów zawieszone na wysokości 12 m 
nad areną, które zapewniają natężenie światła 
2500 lx.
Cały budynek składa się z trzech podstawowych 
kondygnacji: przyziemia mieszczącego wszelkie 
pomieszczenia pomocnicze, piętra z wejściami 
z tarasu na dolne trybuny stałe i rozbierane 
oraz mezzanino prowadzącego na trybuny górne. 
Obie wyższe kondygnacje zaopatrzone są w nie
zbędne szatnie, toalety, bufety i kawiarnie dla 
widzów, dostępne z obejść otaczających całą 
halę. Na placu przed Pałacem Sportowym znaj
dują się dla obsługi widzów parkingi na 2500 sa- 
•.mochodów.

4700

13
Rzuty Palacio de los Deportes: I -  widok 
dachu, II — układ krzyżujących się żeber 
dachowych, III -  konstrukcja trybun, IV — 
widok trybun i areny

14
Przekrój Pałacu Sportowego
15
Detal dachu Pałacu Sportowego
16
Szczegół schematu konstrukcyjnego



Stadion Azteca
Autorzy: architekci Pedro Ramirez Vasquez, 
Rafael Mijares
Współpraca: Luis Martinez del Campo

Projekt wykonano w latach 1961-62, zrealizowa
no w okresie 1963-1966 r.
Teren stadionu obejmuje powierzchnię 248 000 m1 2 
z parkingami mogącymi pomieścić ok. 6700 sa
mochodów. Na stadionie specjalnie przeznaczo
nym do zawodów w piłkę nożną arena o wym. 
120X90 m otoczona jest czterostronnymi trybu
nami o kształcie koszowym w planie. Mieszczą 
one ogółem 106 213 widzów siedzących, z czego 
13 953 miejsca znajdują się w prywatnych lo
żach, będących własnością osób, które finanso
wały budowę stadionu, a 1910 przeznaczonych 
jest dla gości honorowych, prasy, radia i tele
wizji. Do każdej loży mieszczącej 10 foteli przy
lega pokój klubowy z toaletą oraz boks na 2 sa
mochody. Trybuny rozwiązane są w trzech pozio
mach. Poziom dolny o 27 rzędach wgłębiony jest 
9,5 m w teren; nad nim znajdują się trzy pasy 
lóż, a następnie 40 rzędów trybun górnych — w 
konstrukcji żelbetowej. Dojście na trybuny wie
dzie przez 34 womitoria i pochylnie umożliwiają
ce ewakuację widzów ze stadionu w przeciągu 
18 minut. Odległość najdalszego miejsca widza 
od boiska nie przekracza 124 m, co osiągnięto 
przez stromość trybun wynoszącą do 37° 1. 
Olbrzymia bryła Stadionu Azteca z lekko pochy
lonymi ku środkowi ramami trybun żelbetowych 
wywołuje reminiscencje dawnych azteckich bu
dowli. Zamiast pierwotnie zaprojektowanych cięż
kich żelbetowych wsporników dachowych zastoso
wano stalowe dźwigary kratownicowe przekryte 
dachem ajuminiowym dla uzyskania lekkości kon
strukcyjnej. Wydaje się jednak, że takie rozwią
zanie spaczyło jedność koncepcji stadionu.

Welodrom olimpijski
Autorzy: architekci Jorge, Ignacio i Andres 
Escalante Legarreta

Projekt wykonano w 1967 r., zrealizowano w la- 
tach 1967-68. Tor został obliczony przez arch. 
Schurmanna z Munster. Ma on długość 333,33 m 2, 
szerokość 7,6 m. Największe nachylenie na wi
rażach — 39°. Nawierzchnia toru — z twardego 
drewna afrykańskiego Doussie. Przestrzeń objęta 
torem przeznaczona jest na boisko do gry w ho
keja na trawie.
Pojemność trybun obiegających dookoła tor — 
6535 osób siedzących. Pod trybunami o konstruk
cji żelbetowej znajdują się wszelkie pomieszcze
nia usługowe dla zawodników, kierownictwa 
■ PrQsy- Tor zaopatrzony w automatyczne urzą
dzenia celownicze z komórką fotoelektryczną, 
urządzenia do mierzenia czasu oraz w tablicę 
wyników.
Parking przed wejściem głównym mieści 860 wo-

1 Stromość taka wydaje się zbyt wielka, oddziałuje 
psychicznie ujemnie na widzów; spadek ten uzyskano 
przez przesadne zwężenie szerokości rzędów siedzeń 
z oparciami do zaledwie 77 cm.
2 Przyjęta wielkość toru na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń uznana została jako najbardziej widowis
kowa. Zbliżając kolarzy do widzów umożliwia jednocześ
nie częstszą bezpośrednią obserwację walki mijających 
trybuny zawodników. Jednak za optymalny wymiar toru 
umożliwiającego osiąganie maksymalnych wyników przy 
uwzględnieniu wszystkich zasad funkcjonalnych uznano 
nadal długość 400 m.

17
Stadion Azteca, Plan sytuacyjny stadionu 
i przekrój trybuny.
Na planie: 1 -  samochodowa rampa 
wjazdowa, 2 -  arteria ewakuacyjna, 3 -  
przystanek autobusowy, 4 -  przystanek 
taksówek, 5 -  parking autobusowy, 6 -  
parking służbowy, 7 — parking publiczny,
8 — rampa samochodowa na trybuny, 9 — 
boisko, 10 — trybuny. Objaśnienia przekroju: 
1 -  trybuny górne, 2 -  trybuny dolne, 3 -  
boisko, 4 -  loże, 5 — wspornik betonowy 
dachu zastąpiony kratownicą stalową, 6 -  
rampa dla samochodów

18
Plan i przekrój poprzeczny olimpijskiego toru 
kolarskiego: 1 -  trybuna główna, 2 -  tor 
kolarski, 3 -  wjazd na tor z ulicy, 4 -  miejsce 
odpoczynku kolarzy 18



Hala szermiercza

Autorzy: architekci Hector Velesquez Moreno, 
Jose Alfonso Liceaga, Salvador Covorrubia

Hala prostokątna o wym. 95,0X65,0 m została 
przekryta eternitowym dachem falistym o kon
strukcji wiszącej systemu Javertha. Trybuny dwu
stronne mogą pomieścić 2870 widzów. Oświetle
nie sztuczne areny -  2500 lx.

79
Przekrój poprzeczny hali szermierczej o 
konstrukcji wiszącej sys. Javertha w ośrodku 
Magdalena Mixhucea. Słupy konstrukcyjne 
rozstawione co 6,8 m. Długość budynku 
14X6,8—95,2 m. Fundamentowanie na 
kasetonach ze wzglądu na lokalizację na 
dawnym jeziorze

20
Wnętrze hali szermierczej 
21
Widok z hali na ośrodek Mixhuca. W dali 
kopuła Pałacu Sportowego 
22
Stadion Azteka. Rzeźba „Czerwone Słońce"
Alexandra Caldera
Fot. 2-22 -  R. Wirszyłło



Tor regatowy 
Xochimilco
Autorzy: architekci Hector Valesquez Moreno 
Jose Alfonso Liceaga, Salvador Covarrubia, 
Enrique Najera

Zbiornik wodny wykopano wzdłuż historycznego 
kanału odwadniającego Cuemanco. Oś podłużna 
kanału regatowego skierowana z północy (meta) 
na południe (start); długość -  2200 m, szerokość 
125 m, głębokość 2,5 m. Obok tego kanału znaj
duje się kanał ćwiczebny o długości 1 km i sze
rokości 30 m (rys.)
Wieża sędziowska, na mecie, o konstrukcji stalo
wej, mieści na swoich sześciu kondygnacjach 
wszystkie urządzenia technicze: specjalne stopnie 
dla sędziów w linii mety, miejsca dla spikerów, 
stanowisko z fotoelektrycznym urządzeniem ce
lowniczym.

Przy wieży sędziowskiej znajdują się żelbetowe 
trybuny stałe dla 2000 widzów, a pod niimi po
mieszczenia klubowe j kierownictwa zawodów. 
Bardziej na południe, w ich przedłużeniu usta
wione zostały trybuny rozbierane z rur stalowych 
dla 5000 widzów. Parkingi: stałe dla 1100 i pro
wizoryczne dla 900 wozów.

23
Plan toru regatowego w Xochimilco: 1 — 
pawilon usługowy dla zawodników, 2 -  hangar 
na kajaki i kanoe, 3 -  hangar na regatowe 
łodzie wioślarskie oraz warsztaty, 4 — 
pawilon administracyjny oraz magazyn, 5 — 
budynek biurowy oraz klubowy i trybuny 
stałe, 6 -  trybuny rozbierane, 7 -  tablica 
wyników i trybuny dla zawodników, 8 — 
kajakowy kanał ćwiczebny, 9 -  kanał 
regatowy: A — znakowanie bojami przy 
regatach wioślarskich — 6 torów,
B -  znakowanie bojami przy regatach 
kajakowych — 9 torów, 10 — ruchome, 
przesuwane pomosty startowe, 11 — kajakowe 
(oraz dla kanoe) pomosty przystaniowe,
12 — pomosty dla łodzi wioślarskich,
13 -  plac manewrowy, 14 — przystań łodzi 
motorowych, 15 — wieża sędziowska na mecie,
16 — wieża startowa, 17 — pomost dla 
zwycięzców,18 -  rzeźba ,,Rybacy” , 19 -  
droga objazdowa dla trenerów, telewizji
i filmu, 20 — parking publiczny, 21 — parkingi 
służbowe
24
Zatoka Św. Łucji, w której mieści się Yacht 
Club Acapulco
25
Lodowisko kryte Pista de Hielo, miejsce 
zawodów w zapasach

Wnętrze hali sztucznego lodowiska

Wnętrze pływalni w Ośrodku. Basen 
olimpijski 
28
Widok zespołu budynków Ośrodka
Przygotowań Olimpijskich
Fot■ 24-28 -  Komitet Organizacyjny
Olimpiady



Migawki z Meksyku
Katedra w stylu kolonialnym rozpoczęta w 
1576 r. na placu Konstytucji. Obok 
katedry kaplica „ Sangrazio" z 1755 r.
2
Tereny ćwiczebne wioski olimpijskiej 
z zachowaną piramidą (po prawej) z czasów 
prekolumbijskich odkopaną w czasie budowy 
osiedla
3
Domki jednorodzinne nowego osiedla w 
dzielnicy San Juan de Aragon
4
Jeden z przystanków (autor arch. Candela) 
budowanego metro
5
Wejście do hotelu Camino Real. Autor arch. 
Ricardo Legoretta przy współpracy arch.
Luis Barragana i rzeźbiarza Mathiasa 
Goeritza. Siedziba honorowych gości 
XIX Olimpiady
6
Budy i rudery mieszkalne obok nowego 
osiedla Villa Coapa 
7
Sposób na niesfornych kierowców.
Specjalnie ułożone „ kocie łby" przy 
skrzyżowaniach ulic podrzędnych z głównymi 
arteriami zmuszają do zmniejszenia szybkości 
przed wjazdem na skrzyżowanie

1

8
Jedno z najpiękniejszych muzeów świata — 
Narodowe Muzeum Antropologii w parku 
Chapultepec. Autor arch. Pedro Ramirez 
Vasquez. Interesujące przekrycie dziedzińca 
dachem wspartym na jednej kolumnie

Fot, 1-7 -  Romuald Wirszyłło, 9, 10 -  
Komitet Organizacyjny Olimpiady

9
Widok całości muzeum z lotu ptaka od 
południowego zachodu
10
Widok dziedzińca muzeum



Sauny w Finlandii

Mieczysław Piprek

„N a ławce sauny powstają uczucia i myśli, które 
gdzie indziej byłyby nieuchwytne”
Frans E. Sillanpaa, pisarz fiński, laureat Naąrody 
Nobla
Zwyczaje związane z kąpielą znały już starożytne 
kultury Chin, Egiptu, Indii i Grecjii.
Z Grecji rozwinięte zwyczaje kąpieli przedostały 
się do Rzymu, gdzie wywarły ogromny wpływ na 
żyaie społeczne w okresie od III w. p.n.e. do 
upadku Wielkiego Państwa Rzymskiego w 476 r. 
Znaczenie zwyczaju kąpieli rzymskich, jak rów
nież jego masowość unaoczniają nam Termy Dio- 
klezjana, z których mogło jednocześnie korzystać 
prawie 6 tysięcy osób. Następnie zwyczaj kąpieli 
przejął Bliski i Środkowy Wschód w formie tzw. 
kąpieli tureckiej.
Rycerze powracający z wypraw krzyżowych przy
nieśli zwyczaj kąpieli, który rozpowszechnił siię 
na znacznych obszarach Europy. I tak, w okresie 
od XIII do XVI wieku łaźnie były ogromnie roz
powszechnione. W XVII wieku zlikwidowano je 
jako miejsca rozpusty i grzechu. Tradycja kąpieli 
powraca jednak do Europy w formie tzw. „kąpieli 
rosyjskiej” , która różniła s'ię zasadniczo od ką
pieli rzymsko-tureckiej tym, że stosowano w niej 
gorącą parę.
Sauna fińska, licząca około 2 tysięcy lat istnienia, 
łączyła w sobie zalety suchej, gorącej kąpieli 
rzymskiej I wilgotno-gorącej kąpieli rosyjskiej. 
Opisy dawnych zwyczajów związanych z sauną 
odnajdujemy wielekroć w Ka!evali, narodowym 
eposie Finlandii. Kąpiel w saunie daje Finom 
znakomity relaks fizyczny i psychiczny. Sauna jest 
im niezbędna dosłownie od kołyski do śmierci — 
tu przychodziły dzieci na świat, tu też przenoszo
no umierających, przypisując saunie uzdrawiają
ce działaniie.
Stare przysłowie fińskie mówi: „Jeśli alkohol, 
smoła i sauna nie pomagają, to już nic nie jest 
w stanie pomóc"’.
Miejsce to przez dawnych Finów traktowane było 
nie tylko jako czcigodne, lecz wręcz święte: „w  
saunie zachowuj się tak, jakbyś znajdował się 
w kościele” '. Fińska nazwa sauny, „Zbyły” , ozna
czała dawniej pojęcie „ducha” , a nawet „życia’". 
To uczczenie^ sauny zachowało się u ceniących 
tradycję Finów do dnia dzisiejszego. Zaprosze- 
n'e .^? sauny gościa stanowi najwyższy dowód 
przyjaźni gospodarzy fińskich podobnie jak ja 
pońskich na ceremonię picia herbaty. O utrzy- 
mującym się szerokim rozpowszechnieniu sauny 
mówią nam cyfry — na sześciu Finów przypada 
jedna sauna. Łączna ich liczba na terenie Fin
landii przekracza 900 000. Statystyka wykazuje, że 
ponad 80% gospodaistw wiejskich ma własny 
budynek sauny. W przeszłości chłop fiński często 
rea.izację właściwego budynku mieszkalnego po
przedzał budową sauny, służącej początkowo jako 
CZ<̂ n°^/e rn'esz^anie’ Przykładowo, na przekroju 
podłużnym (rys. 1) widzimy z prawej strony starą 
saunę z przedsionkiem z końca XVIII w. oraz, 
z lewej strony, izbę mieszkalną z 1844 r. 
Najdawniejszym  ̂ rozwiązaniem jest budyneczek 
pozbawiony komina — tzw. sauna dymna (rys. 2). 
Jeszcze obecnie co druga sauna zrealizowana 
jest według tej tradycyjnej zasady.
Współczesna sauna powinna się składać z mi
nimum 3 pomieszczeń: właściwej sauny, umywal
ni i pomieszczenia wypoczynkowego. Schemat 
pomieszczeń sauny i ich powiązań przedstawia 
rys. 3, dalsze zaś rysunki, 4-9 -  przykładowe 
schematy sauny. I tak, rys. 4 — najprostszy typ 
sauny dymnej, złożonej z jednego pomieszczenia 
łączącego funkcję właściwej sauny z umywalnią. 
Rozbieralnia znajduje się pod zadaszeniem. 
Ogrzewamie sauny odbywa się przez podgrzanie 
płomieniem ogniska kopca kamieni.
Nieco bardziej rozbudowana jest sauna dymna 
z niewielkim pomieszczeniem przebieralni (rys. 5). 11 =.99_______ oo_______

Wydzielenie pomieszczenia umywalni i zastoso
wanie komina obrazuje rys. 6. Poprzez wydzie
lenie pomieszczenia przedsionka uzyskuje się 
zwykły domek letni (rys. 7). Dalszą rozbudowę te
go typu sauny poprzez wykształcenie pomiesz
czenia do opalania znajdujemy na rys. 8. Sauna 
z pomieszczeniem mieszkalnym (rys. 9) stanowi 
już pełny domek weekendowy. Obecnie realizo
wane sauny wyposażone są na ogół w kominy. 
Znormalizowany przykładowy zespół współczesnej 
sauny o standardzie jednorodzinnym ilustruje 
rys. 10. Uwagę zwraca niewielka wysokość po
mieszczeń oraz ruszt drewniany na posadzce. Po
mieszczenie z lewej strony z natryskiem spełnia 
funkcję umywalni. Właściwa sauna (z prawej 
strony) wyposażona jest w specjalny piec i wzno
szące się ażurowe ławy drewniane. Przedsionek 
łączy umywalnię z pokojem mieszkalnym lub po
mieszczeniem wypoczynkowym. Właściwe po
mieszczenie sauny podgrzewane jest do tempera
tury 90-110 °C. Temperatura jest najwyższa, 
oczywiście, w górnych partiach pomieszczenia. 
Dzięki stosunkowo niewielkiemu procentowi w il
gotności powietrza (od 20 do 30%), organizm 
dobrze wytrzymuje tak wysoką temperaturę. 
Pierwszą czynnością przy użytkowaniu sauny jest 
staranne mycie się w umywalni, następnie in
tensywne nagrzanie ciała w saunie. Po krótkim 
ostudzeniu w jeziorze, basenie zewnętrznym lub 
pod prysznicem, następuje ponowne nagrzewa
nie połączone z intensywnym poceniem. Jedno
cześnie stosuje się chłostanie całego ciała wiech
ciami gałązek brzozowych moczonych w cebrzyku 
drewnianym napełnionym letnią wodą.
Powoduje to jeszcze bardziej wzmożony krwio- 
bieg oraz pobudza tzw. głębokie pocenie się 
i usunięcie wielu zalegających w organizmie 
szkodliwych składników. Po kilkakrotnym wystu- 
dzeniu w zimnej kąpieli i ponownym nagrzaniu 
ciała stosuje się nacieranie ostrym ręcznikiem, 
a następnie wypoczynek na kozetce przykrytej 
prześcieradłem, lub przy płonącym kominku. 
Znaczny ubytek wody w organizmie wyrównywany 
jest napojami, najczęściej sokiem porzeczkowym. 
Zewnętrzne rozwiązanie sauny wolno stojącej 
pozwala na skok lub zejście do wody jeziora oraz. 
na wypoczynek na ławie.

1
Przekrój podłużny budynku wiejskiego z sauną 
z końca XVIII wieku 
2
Widok starej sauny dymnej
3
Schemat układu pomieszczeń zespołu sauny
4
Mała sauna dymna z Karelii:
1 — pomieszczenie kąpielowe i umywalnia,
2 -  zadaszona przebieralnia
5
Sauna dymna z wydzieloną szatnią:
1 -  pomieszczenie kąpielowe i umywalnia,
2 -  przebieralnia
6
Sauna z wydzieloną umywalnią:
1 -  pomieszczenie kąpielowe,
2 — umywalnia, 3 -  przebieralnia
7
Sauna w formie domku letniego:
1 — pomieszczenie sauny i umywalni,
2 -  przebieralnia i wypoczynek,
3 — przedsionek i garderoba, 4 — miejsce 
wypoczynku na zewnątrz
8
Rozwiązanie sauny z wydzielonym 
pomieszczeniem umywalni: 1 -  pomieszczenie 
kąpielowe, 2 -  umywalnia, 3 -  przebieralnia 
i pomieszczenie wypoczynkowe, 4 — piec 
ogrzewczy, 5 — przedsionek
9
Domek weekendowy z sauną: z lewej strony 
sauna, z prawej pomieszczenie mieszkalne 
z miejscami sypialnymi i garderobą:
1 — pomieszczenie kąpielowe, 2 — umywalnia, 
3 -  przebieralnia i wypoczynek, 4 -  pokój 
mieszkalny, 5 — część sypialna, 6 — garderoby, 
7 -  kuchenka, 8 -  WC, 9 -  przedsionek,
10 -  sień, 11 -  zewnętrzny wypoczynek
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Wnętrza sauny z użytkującą ją rodziną widzimy 
na rys. 11. Z nowszych realizacji wymienić należy 
niewielką wolno stojącą saunę letnią Packalen 
(rys. 12—15). Rozwiązanie funkcjonalne zapewnia 
siedzącym w saunie swobodny widok na jezioro. 
Dostęp do palemiska sauny — pod nadwieszo
nym tarasem.
Jako przykład większej sauny letniej, spełniają
cej zarazem funkcję budynku weekendowego po
służyć może sauna dymna w Nunksio (rys. 16, 17). 
Charakterystyczne jest tu, tak często spotykane 
w realizacjach fińskich, harmonijne wtopienie 
budynku sauny w romantyczny krajobraz zalesio
nego brzegu jeziora.
Interesujące rozwiązanie architektoniczne uzyska
no realizując saunę znanej willi „M airea”' w 
Noormarku -  proj. Aino i Auvar Aalto (rys.18). 
Rysunek 19 pozwala zapoznać się ze skromnym 
i szlachetnym zarazem rozwiązaniem wnętrza 
wypoczynkowego oraz właściwej sauny w domu 
architektów Keija i Heikki Siren w Helsinkach. 
Również i przy większych obiektach spotykamy 
się w Finlandii z realizacjami saun. Jako charak
terystyczny przykład posłużyć może większa sau
na przy szkole dla inwalidów w Lipari (autor 
arch. ViIjo Revell -  rys. 20, 21). Plan sauny roz
wiązany jest przestrzennie i odznacza się dobrym 
układem funkcjonalnym. Zespoły saunowo-wy- 
poczynkowe znaleźć można w niemal wszystkich 
rodzajach obiektów budowlanych, zarówno w wy
sokościowcach (na najwyższej kondygnacji, nie
kiedy w piwnicach), jak i w hotelach, obiektach 
przemysłowych i nawet w nowo otwartym teatrze 
miejskim w Helsinkach. Przy zrealizowanych w 
ubiegłym roku luksusowych willach spotkałem 
sauny z basenem wewnętrznym, pozwalającym na 
ochłodzenie się i pływanie bez wychodzenia z bu
dynku. Przy skromniejszym standardzie realizacji 
i braku bezpośredniego kontaktu z jeziorem spo
tyka się osiedlowe baseny obsługujące kilka 
sąsiadujących budynków willowych.
Wartość sauny coraz bardziej zaczyna się rów
nież doceniać poza granicami Finlandii. Intere
sujący przykład stanowi willa letnia z osobnym 
budynkiem sauny w Wiscounsin (USA), którą za
projektował niedawno zmarły archiitekt V>iljo 
Revell (rys. 22-24). Bryła wydzielonego budynku 
sauny przylega bezpośrednio do jeziiora, nie prze
słaniając jednak widoku z wyższych pomieszczeń 
willi.
Na terenie Finlandii o ddwudziestu lat dzia
ła towarzystwo „Sauna''. Wraz z Instytutem Me
dycznym Pracy prowadzi ono badania w celu 
ściślejszego zdefiniowania fizycznego i psycholo
gicznego wpływu stosowania sauny. Stwierdzono, 
że hartuje ona i odmładza, pod względem zaś 
psychicznym wywołuje uczucie uspokojenia, zado
wolenia i odprężenia.
po ważniejszych efektów kąpieli w saunie nale
żą: a) pożyteczne czasowe podniesienie tempe
ratury całego ciała, b) wydalenie z organizmu 
(wskutek silnego pocenia) znacznej ilości wody 
oraz soli mineralnych, c) utrata wagi (z możli
wością jej regulowania ilością przyjmowanych 
płynów), d) stymulacja układu krążenia, wzmoc
nienie pulsu, e) obniżenie ciśnienia krwi u osób 
cierpiących na nadciśnienie itp.
Zalety sauny i metody jej realizacji, mimo dość 
znacznego już spopularyzowania ich w świecie, 
są u nas mało znane (poza środowiskiem spor
towców). Z realizacji wymienić należy saunę w 
Studium Wychowania Fizycznego w Oliwie — 
Gdańsku (autor arch. Zalewski) oraz saunę w 
modernizowanym Ośrodku Przygotowania Olim
pijskiego w Wałczu. Projekt sauny dla Central
nego Ośrodka Olimpijskiego w Warszawie za
mieszczono w numerze 2/67 „Architektury”' (au
tor arch. W. Zabłocki). Sauna ta jest od czterech 
lat intensywnie wykorzystywana przez zawodni
ków kadry olimpijskiej. Wydaje sie celowe 
uwzględnienie w przyszłych realizowanych ośrod
kach wypoczynkowych, akademickich, sanatoriach 
rehabilitacyjnych i innych, szczególnie gdy są 
zlokalizowane nad brzegami jezior, tego niewiel
kiego kubaturowo i niezbyt kosztownego urządze
nia- Z czasem sauny mogłyby się też pojawić w 
ośrodkach rolniczych i w willach letnich. Ostat
nie realizacje saun uwzględniają -  poza uży
ciem drewna dla nagrzania kamieni -  również 
zastosowanie praktycznych, z punktu widzenia 
techniki, pieców elektrycznych. Jestem przekona
ny, że szerzej wprowadzone realizacje saun umoż
liwią znakomity relaks wielu mieszkańcom nasze
go kraju. Nieomal każdy, kto zakosztował kąpieli 
w saunie, staje się jej entuzjastą bez względu 
na wiek i płeć.
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Przykładowe normatywne rozwiązanie sauny 
jednorodzinnej 
11
Wnętrze sauny 
12
Sauna w Packalen. Autor: arch. Einari 
Terasvirta
13
Elewacja
14
Przekrój
15
Rzut: 1 -  pomieszczenie kąpielowe,
2 — umywalnia, 3 — zadaszona przebieralnia, 
4 -  wypoczynek
16
Rzut sauny w Nunksio: 1 — pomieszczenie 
kąpielowe, 2 — umywalnia, 3 — wypoczynek 
i przebieralnia 
17
Widok sauny w Nunksio. Autorzy: architekci 
Ali i Nillo Pulkka
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18
Widok sauny w w illi „M airea" w Noormarkku. 
Autorzy architekci Aino i Alvar Aalto
19
Wnętrze sauny. Autorzy: architekci Kaija 
i Heikki Siren
20
Widok sauny Szkoły Inwalidów w Lipari. 
Autor: arch. Viljo Revell 
21
Rzut sauny w Lipari: 1 — pomieszczenie 
kąpielowe, 2 -  umywalnia, 3 -  przebieralnia, 
4, 5 -  wypoczynek 
22
Sauna przy domku letnim w Wiscounsin (USA). 
Autor: arch. Viljo ReveU 
Rzut. Budynek sauny: 1 -  pomieszczenie 
kąpielowe, 2 — umywalnia, 3 — przebieralnia, 
4 — zadaszone miejsce wypoczynku z krytymi 
schodami do jeziora. Dom letni: 1 -  pokój 
mieszkalny, 2 — kuchnia, 3 — pokój służbowy, 
4 — zespół sanitarny, 5 — pokój gościnny,
6 — sypialnia, 7 -  łazienka, 8 -  WC
23
Elewacja domu letniego z sauną 
w Wiscounsin (USA)
24
Przekrój
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Wydział Architektury PK

O współpracy
studentów
architektury

ANDRZEJ BORATYŃSKI

^  chwili powstania kolumny studenckiej WY
KUSZ, kiedy pierwszy raz spotkaliśmy się jako 
studenccy redaktorzy z Wydziału Architektury w 
Krakowie i mieliśmy radzić o czym pisać -  wy
dawało się zupełnie oczywiste, że Wykusz będzie
my redagować wspólnie z kolegami ze wszyst
kich środowisk.
Wspólna praca zapoczątkowała semestralne zjaz
dy zespołów redakcyjnych z wydziałów architek
tury politechnik ii wyższych szkół plastycznych. 
Jako studenci dokonaliśmy więc pierwszego kro
ku w kierunku ścisłych, wzajemnych kontaktów 
między wszystkimi studentami architektury — i 
tych z Politechniki, i tych z ASP — który to podział 
jest przecież i dziwny, 'i sztuczny.
1 lo ,.był właśnie pierwszy wniosek z pierwszego 
WSP? ,9 °  zebrania. Drugi wniosek, że takich 
spotkań powinno być jak najwięcej i z jak naj
szerszym udziałem studentów.
Na wsz/stkich chyba wydziałach postulowano od 
dawna rożne formy wzajemnych kontaktów. Na 
zorganizowanym przez ZWZMS na Wydziale Ar- 
c hi tektury Politechniki Krakowskiej Ogólnopol
skim Spotkaniu Zarządów Wydziałowych ZMS z 
wszystkich wydziałów architektury (luty 1969 r.) 
również postulowano, aby Zarządy Wydziałowe 
° ZZ5P WSp<̂ n’e ■ aby ściśle współpracowano

I wreszcie studenci z Wydziału Architektury w 
Gdańsku zwołali w Golubiu-Dobrzyniu (marzec 
1969) I Ogólnopolskie Spotkanie Aktywu Studen- 
tow Arcitektury, a więc aktywu ZSP, ZMS i Kół 
Naukowych. Celem spotkania, pierwszy raz w tak 
szerokim gronie, było ustalenie konkretnych form 
współpracy i wzajemnych kontaktów między or
ganizacjami studenckimi. W tym celu jak rów
nież w celu reprezentacji studenckiego środowi
ska architektonicznego -  przedstawiciele ZSP, 
ZMS i Kół Naukowych postanowili występować

w sprawach dotyczących wszystkich środowisk ja 
ko Rada Ogólnopolska Studentów Architektury.
Trzeba tutaj od razu podkreślić, bo czytelnikowi 
może się wydawać, że na wydziałach architektury 
powstała jakaś nowa organizacja -  że R O S A  
jest to po prostu nazwa współpracy i wspólnych 
poczynań istniejących organizacji studenckich na 
wydziałach architektury politechnik i wydziałach 
architektury wnętrz ASP — czyli ZSP i ZMS.
W przyjętych w Golubiu-Dobrzyniu i we Wrocła
wiu uchwałach czytamy: „W  trosce o przyszłość 
Polskiej Architektury postanawiamy dążyć do 
wykorzystania naszego zapału w celu lepszego 
przygotowania przyszłych architektów do czekają
cej ich służby dla społeczeństwa i tworzenia ar
chitektury, socjalistycznej nie tylko z nazwy” .
Przyjęty program działania przewiduje:
„1. Nawiązać ścisłą współpracę ze Stowarzysze

niem Architektów Polskich, tak aby działal
ność społeczna i zawodowa studentów Ar
chitektury była przygotowaniem do przyszłej, 
zaangażowanej działalności jako architek
tów.

2. Aby stworzyć lepsze, pełniejsze możliwości 
i warunki do konfrontacji i wymiany doświad
czeń poglądów zawodowych środowisk ar
chitektonicznych krajowych i zagranicznych, 
R O S A  będzie dążyła do pełnej reprezen
tacji studenckiego środowiska architekto
nicznego.

3. Rada Ogólnopolska Studentów Architektury 
iest koordynatorem wspólnych poczynań 
RWZSP, ZWZMS i Kół Naukowych w dzie
dzinach związanych z naszymi studiami’'’ .

Były to cytaty z uchwały przyjętej na spotkaniu 
aktywu Architektury w maju br. we Wrocławiu. 
Pierwsze efekty to przeprowadzone rozmowy w 
ZG SARP i jego przychylne stanowisko dla ini
cjatywy studenckiej.
Nastąoiły pierwsze wymiany studentów podczas 
praktyk wakacyjnych, obozów i plenerów.
Całość spraw koordynuje Zespół Poselski Wy
działu Architektury Uczelnianego Parlamentu 
ZSP Politechniki Gdańskiej — inicjator spotkania 
w Golubiu-Dobrzyniu — spotkania, które wejdzie 
do historii ruchu studenckiego.
Gdańscy studenci organizują również jesienną 
sesje naukową — sesję z szerokim udziałem stu
dentów — w tym także studentów architektury 
z ASP.
Trzeba też wspomnieć o trudnościach, omówie
nie jednak wszystkich przekraczałoby ramy tej 
wypowiedzi. Tych trudności jest bowiem zbyt dużo. 
Najważniejsza to brak zrozumienia dla idei 
współpracy organizacji studenckich, brak zrozu
mienia dla studenckich postulatów i inicjatyw. 
Na zakończenie warto ieszcze dodać, że utwo
rzenie Rady Ogólnopolskiej Studentów Architek
tury to nowy krok w kierunku wytworzenia mocnej 
więzi zawodowej, której często brak w naszym 
zawodzie.

Czego oczekujemy 
od instytutów 
na wydziałach 
architektury?

ANDRZEJ BORATYŃSKI

Jesteśmy w okresie zmian organizacyjnych wyż
szych uczelni, czyli tworzenia tzw. instytutów. Ten 
proces obejmuje również wydziały architektury. 
Zarówno pracownicy, jak i studenci zdają sobie 
sprawę, że wiele rzeczy należy na naszych wy
działach usprawnić, lepiej zorganizować, unowo
cześnić, tak aby lepiej wykorzystać czas studiów 
i olbrzymi potencjał pracowników wydziałów ar
chitektury — ich zdolności, wiedzę i autorytet. 
Tak więc zmiany strukturalne są koniecznością 
również i na wydziałach architektury — tylko czy 
takie same jak na innych kierunkach studiów? 
Wiemy, że ten kierunek studiów i pracy ma swo
ją specyfikę, jak każda zresztą dziedzina nauki, 
i zmiany strukturalne na wydziałach architektury 
muszą tę specyfikę uwzględnić i rozwiązać oraz 
usunąć nieprawidłowości procesu dydaktyczne
go.
Jakich zmian oczekujemy od nowej struktury wy
działów architektury? Wymienię najważniejsze 
nieprawidłowości i najważniejsze postulaty, któ
rych spełnienia oczekują i pracownicy, i studen
ci. Znakomita większość pracowników naukowo- 
-dydaktycznych jest niemal pozbawiona możliwo
ści wykonywania zawodu, czyli twórczości archi
tektonicznej. Nie wdając się w szczegóły, że ist
nieją zakłady doświadczalne, że niektóre kate
dry mają własne pracownie projektowe, że wresz- 
die są konkursy architektoniczne — jedynym roz
wiązaniem jest utworzenie wspólnej dla całego 
wydziału pracowni projektowej ze wszystkimi bran
żami, w której wszyscy, a zwłaszcza młodżi praco
wnicy, mogliby projektować. Ten pomysł na wszyst
kich chyba naszych wydziałach wysuwany jest od 
dawna. Dydaktyka musi iść równolegle z upra
wianiem twórczości zawodowej. W tym wypadku 
zostałby przynajmniej minimalnie rozwiązany 
problem wysokości zarobków pracowników nauko
wych — problem, który wymaga bardzo szybkie
go rozwiązania. W dalszej konsekwencji należa-



łoby doprowadzić do utworzenia w ramach wy
działu jakiejś centralnej administracji, bo obec
nie pracownik katedry traci średnio połowę cza
su na administrację, zaopatrzenie, rachunki, stro
nę techniczną praktyk, inwentaryzacje urządzeń 
itp. — i czas na to traci zarówno profesor, jak 
i stażysta.
Wydziały są faktycznie odizolowane od aktualnej 
informacji naukowej w swojej dziedzinie. Biblio
teki oolitechniczne nie rozwiązują tych potrzeb. 
Konieczne jest utworzenie na terenie wydziału bi
blioteki z czytelnią, w której w każdej chwili ii stu- 
dent, lî  pracownik mógłby korzystać z każdej pu- 
bhkacji, czy zbioru aktualnych norm i przepisów. 
Niezbędne są oczywiście katalogi problemowe i 
fachowa obsługa. Jak dotąd, o wielu nowościach 
czy zarzqdzeniach dowiadujemy się, mówiąc naj
delikatniej, w sposób co najmniej niesystema
tyczny.

Przechodzę do nieprawidłowości procesu dydak
tycznego. Przyszłego architekta uczy się projek- 
to warwa. Jakie mamy do tego pomoce naukowe? 
Akademia Gormczo-Hutnicza ma nawet własną 
kopalnię węgla na swym terenie, a wydziały po
litechnik wiele różnych laboratoriów, maszyn i 
urządzeń. Natomiast naszymi pomocami sq ie- 
dynie przyrządy kreślarskie i „mały stolarz", e- 
zeli trzeba wykonać model. A mówi się od daw
na o modelarniach studenckich, o laboratoriach 
do projektowani!a architektonicznego i urbanis- 
^ n,eso-, Poza *»"». j^ e li  tego projektowania 

jest tygodniowo 6 czy 8 godzin, to niech się ono 
me ogranicza do kilkunastominutowej korekty, 
po której student zwykle często idztie do domu. 
No ale co ma robić katedra poza klauzurowym 
systemem projektowania na sali (gdzie zazwy
czaj me ma odpowiednich warunków do pracy)? 
Bez tych modelarni, bibliotek wydziałowych, bez 
sasłego powiązania z projektowaniem przedmio
tów konstrukcyjnych oraz przedmiotów towarzy
szących i bez umieszczenia wreszcie w progra
m y  studiów wykładów z projektowania (to jeden 
z większych paradoksów programu studiów), nie
wiele da Się zrobić. Trzeba jednak przyznać, że 
duża częsc katedr robi w tych dziedzinach co 
tylko może. Ale bez nakładów finansowych i po
mocy uczelni, czyli władz politechniki, efekty są

Na wszystkich naszych wydziałach znane jest 
powszechnie zjawisko niedotrzymywania termi
nów oddawania cwiczeń i projektów. Powód jest 
pros y. zbyt duże obciążenie ćwiczeniami domo
wymi z przedmiotów tzw. towarzyszących, o wie
le wieksze niż przewiduje to nowy program, nie
potrzebne często wymagania dotyczące estetycz
nej strony niektórych oddawanych projektów i 
spiętrzenie wielu zaliczeń i terminów przed se
sją. Ale te sprawy można przecież załatwić w ra- 
mach wydziału.

Chciałbym się chwilę zatrzymać nad problemei 
oceny pracy studenckiej, zwłaszcza projektu W' 
daje się, ze powinna odbywać się w ąruoie sti 
denckiej, w obecności pracowników katedry 
profesora. I student powinien coś opowiedzieć 
swoiej_ pracy, powinna rozwinąć się wsoóln 
dyskusia -  tak właśnie mogłyby wyąlądać kor 
cowe ćwiczenia z projektowania. Tak przeorc 
wodzona ocena przynosi korzyść dydaktyczną 
student uczy się bronić swojej koncepcji, przekr 
nywac innych -  przecież na wydziale nie orz' 
gotowuiemy studentów do rozmów z inwestoren 
wykonawcami, branżowcami.
A wiadomo, że wartość proiektu i wartość ukoń
czonego obiektu architektonicznego w dużej mile
rze zależy często od tego, czy architekt zdoła 
tych panów przekonać, czy też musi się zastoso
wać do ich wymagań, często niesłusznych, obli- 
czonych na chwilową oszczędność wykonawcy i 
pozmejsze straty użytkowników. Tyle mamy na
około przykładów, które to potwierdzają.
Praktyki studenckie: czy nie za długo trwają 
praktyki budowlane, odbywane prawie bez żad
nego nadzoru i niemal bez udziału pracowni
ków katedry -  co zresztą przy obecnym systemie 
prowadzenia praktyk jest prawie niemożliwe. 
Program praktyk nigdzie nie jest przestrzegany 
przez przedsiębiorstwa budowlane w sposób zgod
ny z instrukcją. I ten problem tak długo nie be- 
dzie rozwiązany, jak długo wydział nie bedziie 
miał stałego poligonu budowlanego, czyli wybra
nego przedsiębiorstwa wykonawczego związane
go ^na stałe z wydziałem. Ponadto musi się zna
leźć czas na praktykę zarówno w biurze projek
towym. iak i w pracowni urbanistycznej, również 
specjalnie do tego powołanych. Jak to jest moż

liwe, aby student architektury nie odbył prakty
ki w przyszłym miejscu pracy?
O tym przyszłym miejscu pracy student wie bar
dzo niewiele. Czy nie należałoby pomyśleć, aby 
już na wcześniejszych latach organizować spot
kania z przyszłymi pracodawcami w sprawie wa
runków, możliwości zatrudnienia, charakteru pra
cy? Ile unikniętoby rozczarowań. Bo między pro
jektowaniem na uczelni i w biurze projektowym 
istnieje cała przepaść. I student jak najwcześniej 
powinien wiedzieć, że takie różnice są i dlacze
go.
Jeszcze o pracy dyplomowej: skrócono studia do 
5 lat, czyli że praca dyplomowa powinna być do 
końca czerwca ukończona. Praktyka wykazuje, że 
dyplomy będą bronione z końcem września, w 
październiku, może w listopadzie. Praca dyplo
mowa będzie więc wykonywana w okresie waka
cyjnym — a więc w czasie urlopów pracowników 
naukowych. W październiku przychodzi nowy rocz
nik do domów studenckich. A co robić z dyplo
mantami? Ale to wszystko są może drobne spra
wy w porównaniu do tego, że studia na naszym 
kierunku nie powinny być skracane i 10 seme
strów wykładów i ćwiczeń — to minimum. A szó
sty rok dyplomowy powinien być wykorzystany i 
na pracę dyplomową, i na seminaria uzupełnia
jące, może na jakąś specjalizację związaną z 
pracą dyplomową lub późniejszą zawodową. Po
winien być po prostu poświęcony dobrze zorga
nizowanym zajęciom.
Na koniec o egzaminach wstępnych. Zlikwido
wano egzamin z uzdolnień plastycznych jako 
kierunkowy, zastąpiono go selekcyjnym. Jaki tego 
efekt? Po odpadnięciu zwykle niewielkiej liczby 
kandydatów reszta zdaje taki sam egzamin 
wstępny jak na wydział chemii, czy wydział me
chaniczny. Komentarz zbyteczny. Egzamin z 
uzdolnień plastycznych, który sprawdza zdolno
ści kompozycyjne, wyobraźnię przestrzenną, umie
jętność dostrzegania proporcji — nie jest w 
ogóle brany pod uwagę przy dalszym rozpatry
wani^ kandydatów. Tutaj też komentarz jest za
pełnię zbyteczny. Czas najwyższy, aby opraco
wać zarówno bardziej doskonały egzamin wstęp
ny z uzdolnień architektonicznych, jak i aby uczy
nić go najpoważniejszym egzaminem kierunkowym. 
Bo dotychczas jest to chyba jedyny kierunek stu
diów, na którym egzamin wsteony w najmniej
szym stopniu bada przydatność kandydatów do 
zawodu.
Co do punktacii za pochodzenie, to wvdaie mi 
się, że należałoby ją nieco zróżnicować — do
datkowo ounktować ieszcze kandydatów z mniej
szych ośrodków — gdzie oczywiście poziom na
uczania jest niższy w porównaniu z miastem wo
jewódzkim.
A więc, reasumując, od zmian organizacyjnych 
na wydziałach architektury oczekujemy leoszei 
oracy wydziału, usorawnienia wielu czynności, 
zlikwidowania wielu nieprawidłowości, nie tylko 
tutai wymienionych. Wszystko w- oparciu o soe- 
cvfike naszeoo zawodu — łqcząceqo w sobie ele
menty sztuki i techniki i służącego bezpośrednio 
człowiekowi.
W wvoowiedzi ninieiszei zebrałem krytyczne uwa
gi zarówno pracowników naukowych, jak i stu
dentów. Sami oni iuż wiele razy pisali i wypo
wiadali sie na ten temat.
Wvdaie sie słuszne, abv w naibliższvm czasie zo
stały nawiazane kontakty miedzy kierownictwem 
wszystkich wvdziałów architektury w Polsce. 
Wsnólne przedyskutowanie wszystkich proble
mów i wysunięte wniosku beda miały wieksze 
znaczenie niż pojedyncze ałosy. O takich wspól
nych spotkaniach roboczych mówi sie iuż osta
tnio na wydziałach. Początek zrobili studenci — 
w tei chwili odbvwaia sie iuż regularne spotka
nia przedstawicieli RW ZSP i ZW ZMS w spra
wach dotyczących wszystkich studentów architek
tury, a w ramach danego wydziału ZSP i ZMS 
działaia w ścisłej współpracy. Już teraz efektem 
teao sa wspólne sesie kół naukowych, redago
wanie kolumny studenckiej ,,Wykusz", wymiany 
studentów na praktykach i obozach. Mało tego, 
porozumienie zawarte miedzy oraanizaeiami stu
denckimi w wyniku iniciatywy gdańskich studen
tów. a nazwane Rada Ogólnopolska Studentów 
Architektury i działaiące przy ścisłej wsoółoracy 
7 ZG SARP, obieło swoim zasięgiem również stu
dentów z wydziałów architektury wnętrz ASP — 
czyli wszystikch studentów architektury. Bo czv 
tak bvć nie powinno? Przecież sztuczny podział 
na studentów architektury z politechniki i z ASP 
będzie kiedyś zlikwidowany i architektury będzie

nauczać jedna uczelnia. Wszystko jedno, czy bę
dzie się ona nazywała instytutem architektury, 
czy akademią architektury. Obecna reorganiza
cja naszych wydziałów również i to powinna 
uwzględniać.
I jeszcze uwaga: nikt nie jest przekonany, czy 
nowa struktura wydziałów ma się opierać na 
dwóch, trzech czy czterech instytutach, albo 'na 
instytutach przy zachowaniu niektórych katedr. 
Faktem jest jednak, że zbyt pospieszne ii całko
wite zmiany organizacyjne systemu wypracowa
nego od lat nie są najlepszym rozwiązaniem. A 
w każdym razie niech wszelkie decyzje zapadają 
na wydziałach architektury. Bo o architekturze 
powinni decydować przede wszystkim architekci.



Metoda
projektowania

RYSZARD SPYTKOWSKI 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 
POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Zagadnienie warsztatu projektowania staje przed 
każdym, kto styka się praktycznie z pracami ar
chitektonicznymi.
Ale ze szczególną ostrością występuje wśród stu
dentów młodszych lat wydziałów architektury, 
którzy rozpoczynają dopiero projektowanie. 
Wprawdzie nie jest to jeszcze praca całkowicie 
samodzielna, ale już nastręczająca sporo trud
ności. Problem, który tu poruszono, polega na 
tym, jak podejść do tematu, od czego rozpocząć 
pracę. Wiadomo, że dalsze etapy projektu — gdy 
zręby koncepcji są już gotowe -  przebiegają 
znacznie szybciej, są łatwiejsze dla młodego 
projektanta.
Początek pracy jest jednak zawsze bardzo trud
ny, student II lub III roku nie ma jeszcze wyro
bionej własnej metody projektowania. Nie umie 
znaleźć właściwego punktu wyjścia, mówiąc żar- 
gonem Studenckim „trudno mu złapać koncep- 
cj^ w. Zagadnienie powyższe można rozwiązać 
wieloma sposobami. Tutaj zasygnalizowano tyl
ko kilka metod podejścia do projektu, podając 
ich najważniejsze korzyści i błędy.

METODA ARCHJTEKTONICZNO-FORMALNA 

Zalety

Opierając projekt na koncepcji formalnej uzys
kuje się niejednokrotnie bardzo ciekawe efekty 
przestrzenne, interesującą sylwetę obiektu lub fra
pujące wnętrze. Wysiłek projektującego skupiony 
jest na znalezieniu prawidłowych proporcji obie
ktu. Zwraca się przy tym uwagę na detal, rytm 
w architekturze, cechy regionalne lub narodowe. 
Dokładniej opracowuje się fakturę i barwę ele
wacji, zestawienie wzajemne materiałów budow
lanych.

Wady

Zasadnicze niebezpieczeństwo tej metody to za
gubienie poczucia całości budynku. Zamiast bry
ły otrzymuje się często nieprzystające elewacje. 
Konsekwencją takiego projektowania jest prze- 
estećyzowanie całości, łatwo też popaść można 
we współczesny dekoracjonizm. Projektowanie od 
strony formy powoduje powstawanie układów 
przestrzennych, których nie da się później roz
wiązać pod względem konstrukcyjnym. Wielo
krotnie założenia formalne, postawione a priori, 
naruszają zadany program powierzchniowo-kuba-

turowy obiektu. Prościej mówiąc: projektuje się 
kubatury ze względów tylko estetyczno-formal- 
nych, a nie użytkowych.

METODA KONSTRUKCYJNA 

Zalety

Przemyślenie zasady konstrukcji we wstępnej fa
zie projektu wpływa bardzo korzystnie na dal
szy tok projektowania. Konstrukcja jest bowiem 
szkieletem, na którym można budować architek
toniczny wystrój całości. Konstrukcja czyni przej
rzystym układ przestrzenny obiektu. Wnętrza i 
rzuty stają się czytelne pod względem powierz
chni oraz funkcji. Gdy sprawy konstrukcyjne w 
projekcie są wcześnie zdecydowane, łatwiej po
tem myśleć o typizacji pewnych elementów, pre- 
fabrykacjł, zmechanizowanym montażu itd. Do
kładniej też można określić zastosowanie mate
riałów budowlanych i ich asortymentów. 
Ekonomiczna strona projektu zyskuje równlież 
dziękli prawidłowym założeniom konstrukcyjnym.

Wady

Skupienie uwagi na konstrukcji bardzo często 
ujemnie odbija się na architekturze projektowa
nego obiektu. W trakcie projektowania do ele
mentów nośnych obiektu dodaje się elementy, 
które tylko pozornie są konstrukcyjnie potrzebne 
i spełniają rolę dekoracyjną. Gorzej, jeżeli te 
elementy stwarzają niepokój statyczny, same nie 
przenoszą obciążeń statycznych, a obciążają do
datkowo faktyczne podpory konstrukcji. Zdarza 
się to często w projektach studentów, którym 
brak jeszcze wyczucia konstrukcji budowlanych i 
odpowiedniego zasobu wiedzy w tym zakresie. 
Przekonstruowanie w projekcie prowadzi do de- 
koracjonizmu, w którym elementy podpór lub 
przekryć dominują zbyt wyraźnie nad całością 
kompozycji architektonicznej. Tego typu projek
ty otrzymują określenie: ciężkich, wysilonych itp. 
Oczywiście, przerost konstrukcji dyskwalifikuje 
projekt pod względem ekonomicznym.

METODA FUNKCJONALNO-TECHNOLOGICZNA 

Zalety

Ustalenie schematu technologii — w wypadku za
kładu przemysłowego lub funkcji — w wypadku 
obiektów użytkowanych przez człowieka, wydat
nie pomaga przy ustawieniu przestrzennym pro
jektu. Prawidłowy układ funkcjonalny daje pod
stawy do ekonomicznego rozwiązania tematu. 
Rozważania funkcjonalne, podbudowane meto
dami matematyczno-programowymi, stanowią
dobry punkt wyjścia dla opracowania prawidło
wej konstrukcji i formy obiektu.
Technologia narzuca projektantowi myśl o roz
wiązaniu zadania projektowego w kilku warian
tach. Fakt ten jest w a ż n y  ze względów tak archi
tektonicznych, jak i ekonomicznych.

Wady

W ostatnim okresie zauważa się w projektowaniu 
architektonicznym preferowanie funkcji określo
nej metodami matematycznymi. Jest to zjawisko 
niekorzystne, ponieważ zawęża myśl architekto
niczną. Funkcja ujęta w cyfry i wymiary powodu
je, że obiekty powstałe na bazie tych danych 
są sztywne, szablonowe, krótko — schematyczne. 
Zbytnlie rozbudowanie funkcji w fazie wstęp
nej projektu prowadzi do dezorientacji samego

projektanta. Niestety, przestrzeń ma tylko trzy wy
miary i nie wszystkie założenia funkcjonalne mo
gą się w niej jednocześnie pomieścić. Jedno
stronne zajęcie się sprawami matematycznie wy
liczonej lub częściej w praktyce studenckiej wy- 
kalkulowanej funkcji, jest powodem antyhumani
tarnej postawy projektanta. W powodzi wyma
gań i warunków funkcjonalnych projektu zapo
mina on o przeznaczeniu swego dzieła dla czło
wieka.

WNIOSKI KOŃCOWE

Przedstawione tu punkty wyjścia do projektowa
nia nie wyczerpują całego zagadnienia. Często 
za podstawę rozpoczęcia projektu bierze się in
ne warunki np.: relację widok zewnętrzny—wnę
trze, warunki rozbiera i ności konstrukcji, specjal
ny rodzaj montażu, zadane warunki ukształto
wania terenu i wiele innych.
Zawsze jednak któryś z trzech warunków: funk
cji, konstrukcji lub formy musi być podstawą do 
rozpoczęcia projektu. Należy zaznaczyć, że w 
projektowaniu jedna z wymienionych wyżej me
tod występuje samodzielnie tylko na samym po
czątku pracy. Dalszy tok postępowania polega 
na ciągłym wzajemnym uzgadnianiu i korelowa
niu pozostałych czynników z przyjętym na po
czątku. I tak: pomysł konstrukcyjny, przyjęty jako 
punkt wyjścia, musi zaraz potem ulec rewizji pod 
kątem funkcji i formy.
Prawidłowość projektu i jego końcowy efekt za
leży od tego, jak wiele elementów ze sobą uzgad
niamy i jak często to robimy. Zawężanie się do 
dwu czynników np: funkcji i formy nie prowadzi 
do najlepszych rezultatów. Zbyt duża ilość czyn
ników wzajemnie zależnych jest natomiast trud
na do opanowania nie tylko przez studenta, ale 
nawet przez bardzo doświadczonych projektan
tów. Sprawa wyboru czynnika wyjściowego w 
rozwiązaniu tematu zależna jest od samego pro
jektanta. Wpływ na ten wybór ma: wiedza, zdol
ności lub osobiste upodobania każdego 
studenta-projektanta, bo o nim cały czas mowa. 
Znane są z architektury XX wieku szkoły i twór
cy, którzy w projektowaniu opierali się głównie 
na jednej z wymienionych tu metod. Stąd pow
stały kierunki zwane: formalizmem, funkcjonałiz
mem, czy konstruktywizmem. W świetle powszech
nej opinii panuje przekonanie, że takie podej
ście do projektowania było ułatwieniem sobie 
zadania. Oczywiście nie umniejsza to zasług i 
osiągnięć, które kierunki powyższe wniosły do 
współczesnej architektury. Ńadbudowa teoretycz
na stworzona wokół tych metod, czy szkół pro
jektowania uznawana jest jako próba usprawie
dliwienia się i przekonania innych o słuszności 
postępowania w projektowaniu, przyjętego przez 
te szkoły. Warto tu zauważyć, że nazwa forma
lizm używana jest obecnie w sensie negatywnym. 
Późniejsza ocena wymienionych na wstępie kie
runków formalizmu, konstruktywizmu i funkcjona- 
lizmu była krytyczna, a niektórzy teoretycy i ba
dacze architektury uważają je za swego rodzaju 
wy n at u rzen ie p ro j ektowan i a .
Warto, by każdy student zastanowił się nad swo
ją własną metodą projektowania. Może niejeden 
nie ma własnej metody lub nie umie jej sobie 
wypracować?
Na pewno wiele da się poprawić w dziedzinie 
pracy projektowej studentów. Mniej będzie wte
dy straconego czasu i przypadkowego działania. 
Zagadnienie metody projektowania, tutaj ogra
niczone do jednego wąskiego zagadnienia, wy
maga szerokiej dyskusji w gronie samych stu
dentów oraz nauczających. Leży ona w interesie 
przyszłości polskiej architektury i utrzymania jej 
wysokiej pozycji w świecie.



„Wielu mieszkańców 
Ziemi zapatrzonych 
jest tylko w jedną 
dziedzinę dzisiejszego 
życia, w technikę, 
której wspaniałe 
osiągnięcia 
przysłaniają im 
wszystkie inne sprawy 
świata. Służą oni tej 
wybranej, słuchają 
je j nakazów i składają 
je j w hołdzie wszystko, 
czego ona tylko 
zażąda. Zaprzężeni do 
jej rydwanu, nie mogą 
zatrzymać się, stanąć 
choćby na chwilę dla 
zaczerpnięcia 
świeżego oddechu, 
lecz muszą gnać ile 
sił starczy, przynaglani 
strachem, że inni ich 
wyprzedzą” .
(Antonina Leńkowa, 
„Oskalpowana 
Ziemia’1 str. 14)
Rys. S. Lewczuk

mimem



V III Zjazd 
Komisji Urządzeń 
Sportowych 
i Rekreacyjnych 
U IA  w Meksyku
Romuald W irszyłło

,,Odbywające się co cztery lata Igrzyska Olimpijskie są wyjątkową 
okazją do wykorzystania nowych metod technicznych w budownictwie, 
do zbadania możliwości wprowadzenia nowych materiałów w realizo
wanych projektach. Przez swoją niezwykłą skalę dają one architektowi 
możliwości utrzymania się na właściwej drodze swego posłannictwa, 
którym jest opanowanie przestrzeni. Obrazują przy tym stopień oddzia
ływania sportu na monumentalną koncepcję gmachów, charakteryzującą 
naszą aktualną pozycję kulturalną.
Rola architekta jest decydująca i rozstrzygająca w dziedzinie koncepcji 
i realizacji dużych kompleksów olimpijskich. Jest on jedynym, który 
dzięki swemu talentowi, swojej wiedzy i powołaniu zawodowemu ma 
możność znalezienia typu i  wspólnego stałego mianownika, ustalającego 
charakter kulturalny wydarzenia światowego, które z powodu swych ce
lów jest samo w sobie tylko limprezą sportową *.
Jest to fragment Podstawowej Deklaracji -  Mexico 68 Komisji Urządzeń 
Sportowych i Rekreacyjnych UIA z jej ósmego zjazdu, który się odbył 
w dniach 3—10 października 1968 r. w stolicy Meksyku. W obradach 
tej Komisji uczestniczyli wszyscy jej członkowie — przedstawiciele Sekcji 
Narodowych Unii, architekci:
Eduardo Baselga Neyra -  Hiszpania
Icaro de Castro Mello _ Brazylia
Jorge Creel de la Barra, obecny prezes Komisji 1968/69 -  Meksyk
Erno Goldfinger _ Anglia
Istvan Kiss — \A/ęgry
Hi Tao Lee -  Korea Płd.

Masachika Murata _ Japonia
Dagoberto Ortensi -  Włochy
Louis Saint Calbre _ Francja
Frode Rinnan, przedstawiciel krajów skandynawskich -  Norwegia
Igor E. Roiin, ustępujący prezes Komisji 1967/68 -  ZSRR
Aaoit Wasserfallen — Szwajcaria
Joseph Watterson -  USA
Martin Wimmer r^NRD
Romuald Wirszyłło, sekretarz Komisji -  Polska

Komitet Wykonawczy Unii reprezentował prof. Jerzy Hryniewiecki.
W zjeździe wzięli również udział wiceprezes I.A.B.** dr Dietrich Fabian -  
NRF, sekretarz gen. IAKS ***, arch. Frieder Roskam -  NRF, arch. Wła
dimir Rangiełow — wiceminister budownictwa od spraw budownictwa 
sportowego i turystycznego z Bułgarii, prof. Fritz Weber z Austrii oraz 
koledzy z Meksyku, architekci Alejandro Mangino, Reinaldo Perez Rayon, 
Francisco Vasquez i Enrigue M. Vergara, delegat Kom. Wyk. UIA w ko
misji budownictwa szkolnego.
Tematem podstawowym narad były „Urządzenia olimpijskie i ich rola 
w rozwoju światowej architektury sportowej” .
Przygotowane na ten temat referaty oraz przegląd obiektów olimpijskich 
Meksyku stanowiły doskonałe tło do dyskusji nad probemem podsta
wowym, zwłaszcza że autorzy referatów, architekci Murata, Ortensi, Rin- 
nan 1 u ° lpt , bre. Projektowali urządzenia olimpijskie w swoich krajach, 
a orch. Koskam ściśle związany jest z pracami realizacyjnymi igrzysk 
monachijskich jako kierownik Instytutu Budownictwa Sportowego w Ko- 
lonii oraz stały doradca Komitetu Organizacyjnego Igrzysk 1972.
Wydaje się, ze słusznie wybrano ten temat do przedyskutowania przed 
XIX Igrzyskami w Meksyku, zamykającymi okres trzech ostatnich Olim

piad: w Rzymie, w Tokio i w Meksyku -  okres, który wydał najwybit
niejsze dzieła architektury sportowej w historii nowożytnych igrzysk 
olimpijskich.
Spośród licznych konkluzji podkreślić należy przede wszystkim stwierdze
nie potrzeby możliwie największej koncentracji wszystkich urządzeń. Po
mijając względy organizacyjne, „rozwiązanie takie pozwala zawodnikowi 
i widzowi poznać i w łatwy sposób ocenić różne dyscypliny sportowe. 
Ułatwia ono braterskie kontakty, które są nie tylko celem i dążeniem 
ideału olimpijskiego, lecz również powinny być podstawą stosunków 
między ludźmi ****. Realizację tej zasady utrudniają zwykle względy eko
nomiczne — konieczność budowy urządzeń specjalnie dla igrzysk olim
pijskich, a następnie wynikające z tego trudności pełnego ich wyko
rzystania po igrzyskach. Bardzo pozytywnie oceniono koncepcję ukształ
towania monachijskiego ośrodka olimpijskiego w Oberwiesenfeld, umoż
liwiającą najkrótsze powiązanie wszystkich obiektów, co pozwoli na 
łatwe i szybkie dotarcie od jednego do drugiego, nawet pieszo. Zapo
wiedzi przyszłego zużytkowania wszystkich budynków i terenów dla celów 
codziennego żyda miasta będą mogły być sprawdzone w przyszłości 
już po XX Olimpiadzie.
Rozważano znaczenie strony plastycznej oraz technicznej urządzeń olim
pijskich, zarówno ze względu na idee humanistyczne olimpiad, jak wo
bec stwierdzonego olbrzymiego wpływu zastosowanych rozwiązań, tech
nicznych, architektonicznych i urbanistycznych, na dalszy rozwój bu
downictwa urządzeń sportowych. Przedstawiona przez prof. Ortensiego 
analiza dotychczasowych rozwiązań wioski olimpijskiej pozwoliła stwier
dzić m. in. na przykładach Rzymu ii Meksyku niewłaściwość zastosowania 
zasad powszechnego budownictwa osiedlowego dla celów mieszkanio
wych uczestników igrzysk. Większe potrzeby intensywnie ćwiczących za
wodników stwarzają konieczność zapewnienia im zarówno możliwości 
właściwego wypoczynku, jak i dostosowania do ich potrzeb pomieszczeń 
i urządzeń jsamitamo-bigienicznych w wiosce olimpijskiej.
Z tych względów postanowiono zająć się ustaleniem specjalnych zaleceń 
dotyczących programu funkcjonalnego i norm powierzchniowych elemen
tów usług dla uczestników igrzysk olimpijskich. Jako najbliższą pracę 
Komisji przewiduje się przeprowadzenie międzynarodowej „konfrontacji”  
zrealizowanych miejskich terenów rekreacyjno-sportowych osiedlowych 
lub międzyosiedlowych w zestawieniu z obowiązującymi normami pań
stwowymi i potrzebami określonymi przez Komisję Urządzeń Sportowych 
i Rekreacyjnych Unii w „Rezolucji z Oslo -  1964” .
Warto zaznaczyć, że zebrani na VIII Zjeździe w Meksyku jednogłośnie 
wyrazili podziękowanie Narodowej Sekcji Polskiej za dobre prowadzenie 
agend Komisji. Jednocześnie wyrażono wdzięczność przewodniczącemu 
Komitetu Organizacyjnego XIX Igrzysk Olimpijskich, arch. P. R. Vasque- 
zowi, za wybitną pomoc w zorganizowaniu Zjazdu.

* Wybór architekta Pedro Ramirez Vasqueza na kierownika organizacyjnego igrzysk 
stanowi doskonały dowód oceny wartości architekta jako właściwego koordynatora 
różnorodnych funkcji i prac związanych z przygotowaniem i realizacją zróżnicowanego 
programu igrzysk. Jest też symbolem potraktowania XIX Olimpiady jako imprezy 
przede wszystkim kulturalnej.

** Internationale Akademie fur Baderkunde und Badertechnik.
***  Internationaler Arbeitskreis SportstSttenbau.

* * ' *  Cytata z „Podstawowej Deklaracji -  Mexico 68” .




